GEÓRGICAS DE VIRGÍLIO
(FRAGMENTOS PORTUGUESES DO SÉCULO

OS CLÁSSICOS NA

CULTURA

PORTUGUESA

XI)

MEDIEVAL

O opúsculo que publicámos em 1949 — Fragmentos Preciosos de
Códices Medievais(1) despertou em Portugal (2) e no estrangeiro um
interesse que não esperávamos.
É que veio revelar a existência em Portugal de obras até então desconhecidas entre nós.
Essas obras e outras muitas de que nao ficou qualquer vestígio,
se ainda hoje se conservassem, seriam eloquente testemunho duma
cultura portuguesa medieval relativamente vasta e que, consciente ou
inconscientemente, se pretende diminuir ou negar até.
Sumiram-se, porém, na voragem do tempo, devido, muitas vezes,
à incúria senão à maldade dos homens.
Andar pacientemente durante anos atrás de fragmentos dessa
cultura, como de folhas caídas e arrastadas pelo vento dos séculos,
tal foi a nossa missão. Como bolseiro do Instituto de Alta Cultura,
peregrinámos através do País a examinar bibliotecas e arquivos oficiais e particulares.
Nestas pesquisas, que ainda não terminaram, conseguimos encontrar mais de mil e seiscentos fragmentos de códices mcmbranáceos
medievais. Cerca de metade pertenceram a livros litúrgicos. Nos
restantes predominam as obras de cultura religiosa (Bíblia, Direito
Canónico, Hagiografia. Oratória Sagrada, Patrística c Teologia) e
jurídica, distribuindo-se os outros por todos os ramos do saber humano
em voga na Idade Média.
Um dos salvados foram duas folhas de pergaminho com cento
e quatro versos do Livro III das Geórgicas de Virgílio.
(1) Separata da revista Brocara Augusta, n.° 13, Braga, 1949.
(2) Mário Martins, Fragmentos medievais portugueses em «Brotéria», (1950),
p. 403-414, e Estudos de Literatura Medieval, Braga, 1956, p. 93-104.
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É bem sabido que a Idade Média, mesmo nos séculos mais duros
e de convulsões quase permanentes, nunca esqueceu de todo os clássicos gregos e latinos.
A renascença caroiíngia e otoniana e as centenas de manuscritos medievais com obras desses clássicos são prova bastante da sua
continuidade.
E esses manuscritos, longe de serem objectos de adorno ou múmias
petrificadas c esquecidas, tiveram o condão de informar a literatura
latina medieval e de, por intermédio dela, como demonstraram J. de
Ghelink (1) e Curtius (2), transmitir às diversas literaturas europeias
os tesouros do pensamento antigo e dos seus modos de expressão,
garantindo assim a continuidade e perenidade da cultura greco-latina.
A Idade Média, teve porém, especial predilecção por Horácio e
Virgílio, motivo por que se multiplicavam as cópias das suas obras,
que, para mais facilmente se gravarem na memória, eram muitas vezes
cantadas nas escolas — «Or les copies tVHorace et de Virgile sont si
nombreuses à toutes les époques que leur dépouillement demande une
patience infinie (...). Nous avons en mains des exercices ou la mémoire
musicale entre en jeu. Cela est bien naturel à une époque où renseignement mnémonique domine encore toutes les études» (3).
Virgílio então apaixonou o povo, que o envolveu nas lendas e
tradições populares (4), e os escritores, que, a exemplo de Dante, o
tomaram por principal mestre:
(1) P. J. de Ghellinck, S. J., Littérature latine au moyen-âge, 2 vols., Paris,
1939, e L'essor de ia littérature latine au XIIe siècle, 2 vols., Bruxelles-Paris, 1946.
Cfr. E. Faral, Les Arts poétiques du XI7° et du XIIIe siècle. Recherches et
documents sur la technique littéraire au moyen-âge, Paris, 1924, e Karl Strcckcr.
Introduction à l'étude du latin médiéval, trad, de Paul Van De Woestijnc,
Lille-Genève, 1948.
(2) Ernest Robert Curtius, Ettropàische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berne, 1948, e Eine neue Geschichte der mittellateinischen Literatur em «Romanische Forschungcn», LX (1947), p. 617-630.
(3) Solange Corbin, Comment on chantait les classiques latins au moyen âge
em «Mélanges d'Histoire et d'Esthétique Musicales offerts à Paul-Marie Masson»,
Paris, 1956. A ilustre Autora, que tem consagrado diversos trabalhos à música
medieval portuguesa e é professora da «École Pratique des Hautes Études», está
presentemente a inventariar os manuscritos de Horácio c de Virgílio com notação
musical, espalhados pelas diversas bibliotecas europeias.
(4) D. Comparetli, Virgílio nel Medio Evo, 2 vols., Firenzc, 1941.
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«Tu seÚo mio maestro e 'Vmió aulore;
Tu se"solo coiui da cu to loi si
Lo bel/o st ih cite m'ha fatio onore»(l).

Chegou até a penetrar nos textos cristãos, como nos das inscrições, em que se reproduzem imagens ou versos seus (2), e nos próprios
livros litúrgicos, por se atribuirão Messias o que o Poeta diz do menino
misterioso de écloga IV (3).
O mosaico do pavimento da entrada da catedral de Sena representa a Sibila de Climas a desenrolar uni pergaminho com esta
écloga (4).
Ovídio teve quase ai mesmavoga : «Não é portanto de espantar,
e é até bem natural, que o mimoso e precioso Ovídio gozasse de
extraordinária estima durante toda a Idade Média» (5)'.
Ora, a partir da segunda metade dos século XI, intcnsiíicarani-se
as relações da França com a Península Hispânica, onde, por. intermédio de nobres, de cavaleiros e de religiosos, aquela passou a orientar
a vida política, religiosa c cultural (6).

(I) DanteAlighieri,/«/e/*rtO, canto J, versos 85-8.7. .•'
• .
I(2)I Edmond Le Blant, Vers de Virgile .reproduit? dans les épitaph/ss chrétiennes
em «L'I-pigraphie Chrétienne en Gaule et dans l'Afrique Romaine», Paris, .1890,
p. 73-75. Nas inscrições métricas do território português também se fez sentir a
influência clássica, nomeadamente nas de S. Martinho de Dunic, o que levou É. de
Amann a escrever: «Ces quelques vers témoignent que, dans les pays barbares, Martin de Braga conservai} encore le sentiment de la culture antique». («Dictionnaire
de Théologie Catholique», T. x, P. i. col. 207).
(3) J. Carcopino, Virgile et le mystère de la fV<- églcgue, Paris, 1930; Léon
Hermann, Les masques et les visages datis les Bucoliques, Bruxelas, 1930. Jean
Gagé, À criança da IV Écloga e sua educação mística. Ensaio de interpretação em
(Revista de História». São Paulo, Ano v (1954), n." 17. p. 17-77. Uma pequena
bibliografia critica sobre este assunto vem em M. Platnausr, Fifty years òf Classical
Scholarship, Oxford, 1954, p. 311 (artigo de Tl E. Wright).
(4) Daniel Rops,' Histoire Sainte, Jesus en son temps, Paris. 1956, p. 182.
(5) M. Rodrigues Lapa, Lições de Literatura Portuguesa. Época Medieval.
Coimbra, 1956, p. 20.
(6) Alexandre Herculano, História de Portugal, H, p. 29, te; Qpusclilos, iv,
p. 81, e v, p. 5Ù; A. Vieira de Castro, A Aliança Inglesa, p. 2 "e ss., e A'Formação
de Portugal, p. 37 c ss. ; Pierre David, Grégoire VU, C/uny et Alphonse VI cm «Études Historiques sur la Galice et le Portugal du vi" au xu" siècle», Lisboa, 1947,
p. 341-439; e P. e Avelino de Jesus da Costa, A Ordem de Clttny em Portugal,
Braga, 1948.
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A adopção dos livros litúrgicos franco-romanos (1), com a consequente substituição d;i escrita visigótica pela carolina (2) c da notação musical hispânica pela aquitana (3), a nussa cultura medieval c os
estilos romano (4) e gótico (5) são provas evidentes da influência que
a França exerceu entre nós sobretudo pela acção das Ordens de Cluny
e de Cister.
Era frequente não serem os Franceses a trazer-nos essa cultura,
mas irem os nossos antepassados à França em sua demanda, como
mostram os exemplos seguintes:
Antes de fundarem o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, D. Frei
Telo e D. João Peculiar estiveram na comunidade de S. Rufo de Avili hão.
Nessa mesma comunidade provençal, em que Santa Cruz se filiou
espiritualmente, esteve diversas vezes o cónego crúzm Pedro para estudar os seus usos e costumes e trazer livros para o mosteiro de Coimbra(6).
Em 1192. el-rei D. Sancho I concedeu 400 morabitinos ao'mosteiro de Santa Cruz para mandar alguns dos seus cónegos estudar na
França, indo alguns formar-se à Universidade de Paris (7).
Al.i estudou também o dominicano S. Frei Gil.
Não seria, de certo, outro o motivo por que diversos portugueses
se ausentavam temporariamente para a França, como, em 1173 e 1174,
estes dois benfeitores de Santa Cruz: «Ego Dominicus cógnometito
Episcopus, uotens ire apud Gallias. relinquo mortasterio Saneie Crucis
(...) meam uineam»CS) e Pedro Martins: «El quandiu egófuerò in Francia mil fat inde failli previam frua us» (9).
(1) Pierre David, Les Livres liturgiques romano-frçncs dans le diocèse de Drago
au XII'' siècle em «Éludes Historiques», p. 503-561.
(2) Pierre David, oh. ci!., p. 431-439, e Millares Carlo, Tratado de Paleografia
Espaffù/a, p. 201 c ss,
(3) Solange Corbin, Essai sur lu musique religieuse portugaise au moyen âge
(II00-138S), Paris, 1952.
(4) Reynaldo dos Santos. O Românico em Portugal, Lisboa, 1955, p. 22 e ss.
(5) Mário T. Chico e Mário Novais, A Arquitectura Gótica em Portugal,
l isboa, 1954, p. 9 o ss.
(6) Pierre David, Regula Sancti Augustin! cm «Revista Portuguesa tie História», m, 1943, p. 38.
(7) Prof. Joaquim de Carvalho, Instituições de Cultura, em «História de Portugal», dirigida pelo Prof. Damião Peres, ti, p. 601.
i -) Torre do TombQ, Col. Esp., n, cx. 37, m. 8.
(9) Torre do Tombo, Col. Esp., ex. 27, rolo I, n.° 44.
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Se a ida para a França fosse motivada por qualquer fim lucrativo
e não pelo estudo não se justificava que enviassem para lá os rendimentos das propriedades.
D. João Peculiar, arcebispo de Braga, a 18 de Março de 1173,
determinou que qualquer cónego (e o seu número era então superior
a quarenta!) pudesse, devidamente autorizado, sair de Braga para ir
frequentar os estudos sem perder direito aos seus vencimentos: «Statuimus etiam et presentis scripti robore communimus ut quicunque canonicorum, per licentiafn archiepiscopi et consensu Capiíuli, ad studium
ire uoluerit, quandiu in studio per licentiam archiepiscopi aíque Capituli
fuerit, plenariam ex integro suam habeat portionem.
Nuili ergo deinceps successori. meo archiepiscopo uel decano Bracare hanc kartam liceat
infr ingere» (1).
O arcebispo D. Frei Telo, por sua vez, no sínodo realizado a 7 de
Outubro de 1281, ordenou que o clero Bracarense se consagrasse ao
estudo para evitar os maies provenientes da ignorância: «curantes ne
ex deffectu studiorum et literature pericu/ossa et intolerabilia detrimento
proueniant animahus (...) studio dent operam quousque la tinis uerbis
sciant loqui».
Num segundo sínodo, realizado poucos anos depois, obrigou os
clérigos seculares, de menos de vinte e cinco anos de idade, a estudar
latim: «latinis uerbis sciant loqui uel const ruere». Para isto dispensou
de residir nos seus benefícios e permitiu que se ausentassem por três
anos, sem perder os vencimentos, aqueles que desejassem aprofundar
os estudos nas escolas: «litis autem qui síudere in gramática et perficere
uoluerint misericorditer indulgemus ut beneficia sua (...) in scholis habeant
ac si in suis beneftci'ts personal'! ter deseruirent» (2).
Não estando ainda fundada a nossa universidade, as autorizações concedidas por D. João Peculiar e D. Frei Telo para os seus cónegos e clérigos se poderem ausentar da diocese de Braga por longos
períodos a fim de frequentar as escolas supõem a saída para o estrangeiro, de preferencia para a França.
Estas medidas tinham de exercer certa influencia na cultura do
clero de Braga e explicam que diversos dos seus membros usassem
o titulo de «magister» como sinónimo de licenciado numa universidade.
(1) Arq. Distr. de Braga, Líber Fidei, does. 819 c 821.
(2) Torre do Tombo, Sala da Livraria, cx. 47, m. 2, doe. 82.
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Outros Portugueses dirigiam-se à França para trazer livros para
Portugal, a exemplo do que, em meados do século xu, fez Gonçalo,
prior de Lamego. E devia tratar-sc de valiosa colecção de livros,
porque, em 1164, no fim duma contenda entre o Cabido c o mosteiro
de Tarouca, este cedeu àquele «medietatem librorum, quos de Francia
Gundisaluus prior Lamecensis aítuleraí» (1).
A bem conhecida dependência das bibliotecas de Santa Cruz e
de Alcobaça em relação à cultura francesa dispensa-nos de falar delas.
Este intenso e permanente intercâmbio cultural franco-português
tinha forçosamente de reflectir entre nós (embora de modo menos
intenso, devido às porfiadas lutas da Reconquista c povoamento) os
anseios e aspirações culturais de Além Pirinéus e, por conseguinte,
o amor pelos clássicos que ali se copiavam e estudavam.
Nem se diga que a omissão das obras clássicas nos catálogos c
documentos medievais é prova de serem desconhecidas entre nós.
Que essas obras rareassem era natural, atendendo às contínuas
lutas impostas pela Reconquista c ao porfiado esforço exigido pela
ocupação e povoamento do nosso território. Esta vida de quase contínuo batalhar não era muito propícia para os nossos antepassados
se darem ao prazer de estudar os clássicos, obrigando-os antes a restringir-se quase exclusivamente às obras litúrgicas e de formação religiosa c jurídica.
Daí que nos catálogos e instrumentos medievais de compra e
doação abundem estas e faltem aquelas (2). No tempo da Reconquista, os únicos clássicos citados nos documentos peninsulares são
Catão, Juvenal e Virgílio, numa doação do ano 927 ao mosteiro de
Abeliarc (3).
Temos ainda assim de nos precaver, evitando tirar desse facto
uma conclusão que, por demasiadamente lata. é ilegítima, porque
houve aquisições que não ficaram registadas nos documentos e muitos
destes se perderam.

(1) Mons. Miguel de Oliveira, Origens da Ordem de Cister cm Portugal em
«Rev. Port, de História», V, (Il>52), p. 352.
(2) Mário Martins, Arte e Códices Medievais no Livro das Calendas em «Itinerarium», I, Braga, 1955, p. 712-719.
(3) C. Sánchez-Albornoz, Notas sobre los libros leidos eu el reino de Leon
hace mil anos cm «Cuadernos de Historia de Espana», i y H, Buenos Aires, 1944,
p. 222-238.
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Os exemplos seguintes provam bem a verdade desta afirmação:
— 1) Santo António de Lisboa (j 1231), cuja vasta e sólida cultura
lhe mereceu ser proclamado Doutor da Igreja por Pio XII, com. o título
de Doctor Evangelicus (D, cita nas suas obras autênticas, além da Bíblia,
dos Santos Padres e escritores eclesiásticos, diversos autores profanos.
Entre estes Séneca menciona-se três vezes explicitamente; Horácio.
Joscfo c Virgílio, que denomina o «Poeta», uma vez cada; C. J. Solino.
quatro vezes.
Além destas citações explícitas, refere-se dezassete vezes ao «Filósofo», que ora é Aristóteles ora Séneca ou Túlio Cícero. Nas suas
alusões às ciências naturais depende de Plínio Segundo, de C. J. Solino,
de Santo Isidoro de Sevilha, de Hugo de S. Vítor e de Alexandre de
Nequam (2).
Com excepção de Salvagnini, todos os escritores nacionais e estrangeiros, que do nosso Santo se ocuparam, atribuem a sua vasta cultura
aos onze anos de estudo em S. Vicente de Fora, de Lisboa, e em Santa
Cruz, de Coimbra (3).
Nestes mosteiros Santo António teve, portanto, ao seu dispor
códices dos escritores clássicos e dos outros, de que, umas vezes, aproveita imagens e, outras, faz transcrições textuais, como acontece com
Virgílio, ao citar no sermão da Epifania o verso 7 da écloga IV:
«En noua progenies caelo -demit titur alto» (4).
Como estas obras não constam dos catálogos da livraria de Santa
Cruz, seríamos levados a concluir, na falta das citações antonianas,
que os Crúzios desconheceram os clássicos.
— 2) Nos processos instaurados em Tui, em 1182 e de 6 de Outubro de 1186 a 7 de Fevereiro de 1187, para tentar resolver o litígio
(1) Carta Apostólica Exulta, Lusitânia felix, de 16 de Janeiro de 1946.
(2) Henrique Pinto Reina, O labor literário de Santo António de Lisboa em
«Itinerarium», u. Braga, 1956, p. 131-156; e Valor literário das obras de S. António
de Lisboa, ibidem, p. 271-286.
(3) Prof. Joaquim de Carvalho, Cultura filosófica e scientifica cm «História
de Portugal» dirigida pelo Prof. Damião Peres, tv, p. 478-486.
(4) Santo António principia o verso por en cm vez de iam, como é transcrito
nas edições das éclogas.
Esta citação encontra-sc a p. 785, linha 18, da edição de António Maria Locatelli, .V. Antonii Pat. Titautnaturgi Incliti Sermones Dominicales et in Solemniiatibus..., Patavii, MDCCCVC.

GEÓRGICÀS DE VIRGÍLIO

227

entre os arcebispos de Braga c os de Compostela, por estes quererem
possuir metade da cidade de Braga e ter como sufragâneos os bispados
ao sul do Douro, as duas partes litigantes apresentaram as suas testemunhas e documentos.
Entre estes figuram, alem de bulas pontifícias, das colecções canónicas peninsulares e do Código de Justiniano, das crónicas da Reconquista e de obras de Santo Isidoro de Sevilha, de João de Biclara,
de ldácio de Chaves e de Paulo Orósio, os seguintes escritores
latinos:
C. J. César. De Bella Alexandrino e De Hello Galileo;
C. J. Solino, Collectanea rerum menwrabilium;
Marciano Capela, De nuptiis Philologiae et Mercurii;
Prisciano, De avie grammaiica;
Rufo Festo, Breviarîum rerum gestarum Populi Romani.
Ora, nenhum documento medieval fala da existência destas obras,
cujos manuscritos se apresentaram e examinaram e de que se transcreveram as passagens que podiam ajudar a resolver o litígio (1).
— 3) No «Inventario dos livros que se conservão na livraria antiga
da Sé» de Braga, mandado organizar em 1612 pelo arcebispo D. Frei
Aleixo de Meneses, mencionam-se noventa e seis manuscritos, alguns
dos quais iluminados, cento e dezanove incunábulos impressos entre
1472 e 1497, sessenta e seis obras impressas sem data, mas do período
das anteriores, e uma de 1597, que deve ser erro por 1497, aliás não
seria da livraria antiga para um catálogo de 1612.
Pois nesta Livraria antiga, anterior a 1500(2), havia trinta e nove
obras dos clássicos gregos c latinos, entre as impressas e manuscritas,
algumas destas em códices antigos de pergaminho, como as de Ovídio
c de Plauto (3).
(1) Cari Érdmann, Papsturkunden in Portugal, Berlin, 1927, p. 266-282 e
303-324.
(2) P. Avelino de Jesus da Costa, Fragmentos preciosos de códices medievais, p. 6.
O) Não podemos citar os nomes dos outros clássicos, porque nos ficaram
apenas estes de memória, quando consultámos o referido Inventário para a publicação do trabalho citado na nota anterior.
Depois disso, já tentámos por diversas vezes consultar o Inventário com intenção de o publicar, mas, por um funcionário o ter colocado fora do seu lugar, ainda
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Ora, exceptuando o processo do século xii c o catálogo de 1612,
não há um único documento medieval de Braga (econtam-se aos milhares), que se refira a obras clássicas.
Mais ainda. D. Fernando da Guerra, que construiu na Sé uma
sala para biblioteca pública c alcançou de Nicolau V a bula Sane pro
parte, de 16 de Novembro de 1448. a proibir, sob pena de excomunhão
reservada à Santa Sé, que se retirassem livros desta biblioteca, não
faz qualquer alusão aos clássicos, ao dispor da sua livraria, no testamento feito a 14 de Junho de 1462: «item faço doaçom aa dita minha
egreja de toda minha livraria que pertença a direito canónico e civtil e a
direito divino e contenplações dos santos fieis e que pertençam a devota
contenplaçom sem falfecer alguum. E mando que todos sejam postos
per bancas e presos per cadeas como perteenee a livraria» (1).
A maneira como o testamento está redigido leva a concluir que
D. Fernando da Guerra tinha mais livros do que os legados à Sc. Entre
estes deviam contar-se obras clássicas, porque não é crível que este
prelado, sobrinho de D. João I, primo e conselheiro de D. Afonso V
c formado in utroque lure, vivesse totalmente alheado do movimento
humanístico que tanto apaixonava já os Altos Infantes c seus contemporâneos.
— 4) Há anos, conseguimos adquirir para o Seminário Conciliar
de Braga um leccionário monástico do século xiu. que nas lições de
24 de Dezembro faz uma adaptação da écloga IV de Virgílio, o que
não é de estranhar, porque estavam em voga adaptações dos clássicos
a acontecimentos cristãos, v.g.. Édipo à lenda de Judas (2).
Como este leccionário era de Lamego, podia muito bem ter sido
copiado de algum dos livros trazidos da França pelo referido prior
Gonçalo.
É que todos os mosteiros e centros de cultura tinham ao lado
da biblioteca o seu scriptorium, onde se copiavam livros e escreviam
outros originais.
A Sé de Coimbra tinha até um fundo especial destinado às despesas a fazer com esse trabalho: «XXIII morahilinos, qui sunt de scri-

não foi possível encontrá-lo. Estava datado de 14 de Novembro de 1612 e tinha
as seguintes cotas: Masso 4, n.° 46, P.° n." 18, e N.° 4, Maço I." Armário A.
(1) Arq. Dist. de Braga, Gav. dos Testamentos, doe. 8.
(2) Mário Martins, Édipo e a Lenda de Judas, num Flos Sanctorum em portU~
guês de quatrocentos em «Brotéria», i-xin, Lisboa, 1956, p. 537-542.
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bania sedis Saneie Marie, ut omnes fruetus inde provenientes semper
expendantur in librís faciendis predicte sedis» (l).
Os exemplos que citámos de Braga e de Santa Cruz de Coimbra
provam que nestes scriptoria se deviam copiar também algumas das
obras clássicas ali existentes, embora os documentos não façam menção delas, como aconteceu nos dois lugares referidos.
Poderá, todavia, objectar-se:
Se, existiram entre nós obras dos
clássicos, não tiveram qualquer influência em a nossa cultura medieval,
porque os textos são redigidos em latim bárbaro.
É certo na grande maioria dos documentos, mas nem sempre.
Se não temos escritores que se possam comparar aos antigos — Apríngio de Beja; os Avitos de Braga; S. Frutuoso, a quem S. Bráulio aplicava, com ligeiras modificações, o verso de Virgílio:
O decus Hispaniae sacrum!
João Biclaren.se de Santarém, S. Martinho e Pascásio de Dume, Paulo
Orósio e Potâmio de Lisboa (2), não é menos verdade que alguns escreviam não apenas com correcção, mas até com certa elegância e pretensões estilísticas.
A substituição do verso métrico pelo verso tónico, o uso do cursus e do ritmo revelam uma estética nova, mas não ignorância dos
moldes clássicos (3), que alguns continuaram a usar.
Medidas como as tomadas por D. Frei Telo não podiam deixar
de exercer benéfica influência na cultura e nomeadamente no conhecimento do latim e foi por certo devido a elas que em Braga havia uma
relativa abundância de clássicos.
Essas medidas têm ainda importância para a.história do estudo
do latim em Portugal e revelam-nos que. na segunda metade do séc. xm,
o baixo latim já era desconhecido, sendo indispensável estudá-lo para
o compreender e falar.
O próprio grego também não foi totalmente desconhecido entre

(1) Ano 1194, Torre do Tombo, Sc de Coimbra, m. VJI, doe. 30.
(2) Mário Martins, Correntes da Filosofia Religiosa em Braga dos séc. IV
a VU. Porto, 1950, c P. Avelino de Jesus da Costa, Subsidias Bibliográficos para
uma Patrologia Portuguesa cm «Theologica», Braga, i, 1954, p. 67-85 e 211-240.
(3) Pierre David, Note critique sur le «cursus» datis fa donation de Leiria au
monastère de Sainte-Croix de Cointbre cm «Rcv. Port, de História», ir, Coimbra,
p. 309. e Mário Martins, A nossa poesia religiosa em latim rítmico em «Estudos de
Literatura medieval», Braga, 1956, p. 477-491.
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nós. Com efeito, se não temos conhecedores do grego como um dos
Avitos de Braga e os monges da escola de Dxtme, que traduziram obras
de grego para latim, alguns notários houve que, em certos casos, usaram o alfabeto grego, traçando-0 com uma perfeição e segurança que
denotam certa prática, como Síndea e Godinlio, notários de Arouca
cm 1070 e 1085(1), respectivamente.
Rudimentar conhecimento do grego talvez, mas conhecimento,
apesar de tudo, e não completa ignorância.

FRAGMENTOS DAS GEÓRGICAS DE VIRGÍLIO
Em 1946, encontrámos na Biblioteca e Arquivo Distrital de Évora
duas folhas dum pergaminho com cento c quatro versos do Livro III
das Geórgicas de Virgílio, as quais serviam de capa ao livro notarial
n.° 156 — 91 do notário Álvaro Ramalho, começado a 26 de Novembro
de 1586 e terminado a 19 de Janeiro do ano seguinte.
Atendendo ao que acabámos de dizer na introdução é natural o
aparecimento de Virgílio em Évora e só é de estranhar que ate hoje
não tenham aparecido mais obras clássicas ou pelo menos fragmentos
delas, uma vez que está provado terem existido entre nós.
O caso dos fragmentos de Virgílio não é esporádico, mas faz parte
de cerca de duzentos e cinquenta pergaminhos de outras obras, que
mostram ter sido Évora um centro relativamente importante de cultura medieval.
Com efeito, se a maioria desses pergaminhos pertence, como era
costume, a obras litúrgicas e de formação religiosa e jurídica, também
as há de assuntos profanos.
Pela sua importância ou antiguidade referimos apenas nove cartas de Santo Agostinho, do século xi (Patrologià Latina, xxxm); parte
dos livros l. u e 2." do De Civitate Dei, também do século xi (ib., XLI),
c do comentário ao Evangelho de S. João do mesmo Santo Agostinho (2),
séc. xin (ib., xxxv); um fragmento de medicina do século xiv; quatro

(1) Torre do Tombo, Arouca, m. i, does. 6 e 12, transcritos nos Diplomata
et Chartae sob os n.'>s 490 e 637.
(2) Estes fragmentos de Santo Agostinho c outros que encontro mos em diversas bibliotecas não constam do artigo de Mário Martins. Santo Agostinho nas Bibliotecas Portuguesas da hkule Média, em «Revista Port, de Filosofia», xi, 1955, fase. 2.".
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folhas de dois dicionários latinos, também do séc. xrv; duas folhas da
mesma época pertencentes a uma colecção histórica medieval compilada
da História Eclesiástica de Eusébio, do De Viris Illustrious de S. Jerónimo e da Crónica de Hugo de Fleury.
Têm especial importância para a literatura portuguesa diversos
fragmentos da versão da Lei das Sete Partidas e oito páginas da versão
da Vita Ckristi de Ludolfo da Saxónia, que, por ser diferente da publicada em 1495, cria novos problcnias sobre a Vita Christi cm português.
Merece particular atenção um fragmento do século xui com as
últimas quatro páginas do Livro dos Meteoros de Aristóteles, porque
foi vertido do árabe para latim, como diz no final: «Explicit Liber
Metheorum de nona translatione arabica».
Nas margens desenharam diversas figuras1 geométricas e, no espaço
em branco depois do explicit, escreveram a opinião de diversos filósofos gregos sobre a natureza da alma, como Anaxágoras, Demócrito,
Empédocles, Heraclito. Pitágoras, Platão, etc.
Estas opiniões estão sintetizadas em dez hexâmetros, que principiam:
«Ignem Dêmocritus animam facit at que colorem»
Estes hexâmetros com o Livro dos Meteoros, as Geórgieas de Virgílio
e os dois dicionários latinos são suficientes, segundo nos parece, para
mostrar que em Évora havia interesse pelos clássicos, de que deviam
ter existido outras obras hoje perdidas.
De quem será a tradução do Livro dos Meteoros?
Quem comporia os hexâmetros, que são de letra um pouco posterior à da tradução?
Nada obsta a que seja português o autor da tradução e até dos
hexâmetros, se são originais (O malogrado professor da Faculdade
de Filosofia de Braga, Doutor Severiano Tavares, tinha prometido
averiguai" na Alemanha se seriam ou não originais e inéditos. Morreu,
porém, antes de o conseguir).
O que nos leva a admitir a possibilidade de ser português o autor
da versão é o facto de, por esta mesma época, haver outra tradução
do árabe feita por um português, embora com auxílio dum intérprete,
e outros trabalhos filosóficos de autores portugueses.
Como nos parece serem desconhecidas, damos indicação sumária
dessas obras, que são testemunho do contributo dos Portugueses
para o Averroismo e outras correntes filosóficas medievais:
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1) Tractatus Averoys de séparâtione primi principii (...) et iste
tracîatus translatas fuit a magistro Alfonsio Dionysii de Uiixbona, hispano, apud Valletn Toleti, interprete magistro Alfonso conuerso...».
Ms. do séc. xiv (1).
2) Alphonsus de Portugallia Quodlibetales quaestiones...». Ms. do
séc. xiv (2).
3) Scoii quaestiones super Metaphysicam. Fraier Didacus, nacione
Portugalensis, sentenciarias Minorant (...). Contra Johannem Dwns
Scotum, Poetarem subtilem». Ms. do séc. xitl(3).
4) Anima artis transinufaiionis supra Test amentum, Codieilum,
Y'aiie meeum et Lapidariam (...)'• Fini vil Raymundus Magnus istum
libellant in Monte-Pessulano. régnante rege Roberto, anno ab incarnatione Domini 1321, Deo gracias. Et sic finitur prescriptus secundum
cxemplum quad habui a Portugália...» Ms. do séc. XIV(4).
Os fragmentos de Virgílio, porém, não foram copiados em território português, porque não estão escritos em letra visigótica, a única
em uso na Península Hispânica nesta época (não falando do árabe,
que não interessa ao caso presente).
Como a escrita é carolina, o códice a que os nossos fragmentos
pertenceram foi importado.
Embora seja impossível fixar com segurança o scriptorium de origem, a forma especial que toma, muitas vezes, o a depois do /• (5) poderá
lançar um pouco de luz sobre a proveniência deste códice. Este a.
que parece formado pela junção de dois cc ou antes de um o e um c
incrustados (vid. versos 229, 230, etc.) e se assemelha ao / visigótico

(1) Biblioteca Bodleiana de Oxford, Ms. n." 236 dos Codices Digbeiani, fl. 190-194. No principio deste manuscrito diz-se: «Sciait aiim Aueroys optlme Almagestum. Nam uidi per eum Almagesli ahrcuiatiim, quem iihrttm fecit trmsferrl ReX
Atfonsus Magnus, et habetur Bononie et In Hispânia».
(2) Ms. n.° evi do Colégio Merlonensis, II. 136-141. De fl. I a 135 contem:
Scriptum uetterabílis fncepioris Gui. Occham super primum Ubrum sententlartim. De
fl. 136 a 141: «Eiusdem, siuc Alphonsi de Portugallia, quodlibetallum fragmentam.
Começa na questão xix, Quodlib. III, mas. infelizmente, está incompleta a parte de
Afonso de Portugal.
(3) Ms. n." 64 do Colégio de S. Pedro de Cantuária, 78 fis.
(4) Ms. n.o CCCCXLIV do All Souls' College, de Oxford, fl. 127-133.
(5) Versos 229, 230, 232. 246, 251, 252, 257, 262 263. 268, 269, 270, 274, 275,
396 c 412. Conserva a forma de a uncial depois de r nos versos 239, 241, 242, 246,
249, 270, 383, 384, 389, 395, 399, 414, 417, 420, 427 c 430.
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e um pouco também ao alfa, usou-sc nas escritas mcrovingia e insular,
mas é sobretudo característico da escrita bcneventina ou italiana.
Esta teve por principal centro o mosteiro de Monte Cassino, que,
no séc. xi, durante o governo dos abades Teobaldo e Desidério, desenvolveu grande actividade artística e literária, em que talvez se possa
filiar o nosso códice de Virgílio. Como, porém, o a é a única letra
que se apresenta algumas vezes com características beneventinas, o
códice de Virgílio, pertencendo embora a uma provável cultura cassinense, não deve ter sido escrito no mosteiro de Cassino, mas noutro
da sua influência, donde viria para Portugal. O mesmo se deu com
outros de que encontrámos fragmentos nas bibliotecas de Évora e da
Universidade de Coimbra. Da cultura cassinense é também o códice 28
da catedral de Barcelona, do séc. xi-xn(l).
O aspecto geral do nosso códice leva-nos a atribuir-lhe uma data
anterior. Com efeito, as margens são largas; as linhas, tanto horizontais como verticais, são ainda traçadas a ponta seca e não a lápis;
os versos principiam todos por capitais rústicas; a letra é direita e mais
bem traçada que no séc. x; não se encontra o a aberto nem elementos
cursivos; o /. m, n c u já principiam e terminam por um traço fino;
aparece o s redondo no fim dalguns versos; o ditongo ae conserva-se
nalguns casos (2) e noutros é substituído pelo é cedilhado e ou pelo
simples e.
Ao lado, porém, destas características, que se encontram mesmo
nos fins do séc. xi (3), aparecem outras arcai/antes e parecidas com
as dos sécs. ix e x, como o a uncial com a haste da direita acentuadamente inclinada para a esquerda, a qual no início das palavras se alonga
de modo a assemelhar-se ao r/(4); a maioria das hastes dos b, d, h e /
tem a parte superior mais cheia, faltando ainda o traço do lado

(1) José Oliveras Cominai, Texto de la «Visio Sancti Pauli» segundo el códice
28 cie la Catedral de Barcelona cm «Scriptorium», i (Bruxelles, 1946-1947),
P. 240-242.
(2) Para o s versos 238, 251, 254, 255, 256, 276. 277. 394 e 433. l'ara o a,
235. 240. 243. 248 c 268.
(3) J. Pedro Ribeiro, Dissertações Cronológicas e Criticas, iv, P. i, p. 52-54;
Maurice Prou, Manuel de Paléographie Latine et Française, 4. a éd. (Paris, 1924),
p. 185-189: Giulio Battelli, Lezioni di Paleografia. 3.:1 ed. (Vaticano, 1949), p. 193-196, e A. de BoUard, Manuel de Diplomatique Française el Pan:ifit aie (Paris. 1929),
p. 231.
(4) Versos 227, 228, 231, 232. 234, 237. 240, 243, 244, etc.
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esquerdo (1); a curva interior do g raramente fecha de todo, apresentando-se algumas vezes ainda bastante aberta (2).
Os sinais abreviativos reduzem-se a dois pontos (:), ao traço horizontal (-) e ao traço obliquo (/). O primeiro emprega-se apenas depois
do b (b:, por bus) e do q (q:, por que). O segundo usa-se unicamente
para indicar a falta de m ou de /; (3), mas raras vezes. O terceiro aparece só uma vez com o valor de um (4).
Os nexos são cinco, et, et, ns, rt c st (5). O et tanto se usa na conjunção copulativa como no fim dos verbos e raras vezes nas sílabas
iniciais e intermédias (6).
Coordenando todos estes dados, supomos poder datar os fragmentos das Geôrgicas da primeira metade do see. xr. Esta suposição mais se
nos radicou depois de os cotejarmos com os manuscritos de Virgílio
da Biblioteca Nacional de Paris (Lat. 7925 a 7928 e 10307). todos do
séc. x, e com o ms. lat. 3786 da mesma Biblioteca. Este último, que
está datado do ano 1058. parece-nos um pouco mais recente que os nossos fragmentos, por ter muitas mais abreviaturas, as duas curvas do g
completamente fechadas e por outras características paleográficas.
O comentário de Sérvio, que acompanha o texto de Virgílio, é
de outra mão, porque é diferente a maneira de traçar o e ced il liado:
são mais frequentes as abreviaturas, usando para a de hus um ponto
em vez de dois (b.), emprega o traço horizontal como sinal abreviativo genérico: ao lado de capilais rústicas usa também as nnciais {vid.
M une te e Nos, na grav. 4).
Não deve. todavia, ser muito posterior, porque o traçado do a,
do j? e de outras letras tem características semelhantes às do texto.
Confrontando este com a edição crítica das Geôrgicas de E. de
Saint-Denis (7), verificámos que a lição dos fragmentos é geralmente
muito correcta.
(1) Para o b versos 226, 230, 231, 234, 240, 245, etc.; para o d, 231, 232, 234,
239, etc.: para o h, 236, 238, 408: para o /. 227, 243, 245, 247, 425, etc.
(2) Versos 241. 242. 247. 248. 260, 263. etc.
(3) Versos 236, 242. 244. 250, 266 e 267. A maior parte das vezes o m c o n
escrevem-se e não se abreviam, como nos versos 226, 227. 228, 229, 230, etc.
(4) Verso 250.
(5) Para o et versos 227, 228, 235, 237. etc.: para o St, 228, 230, 231, 236,
etc; paia o rt, 277, e para us, 433.
(6) Final, \ersos 229, 230, 236, etc.: inicial, 409 c 425: intervocálico, 418.
(7) Collection des Universités de France— Virgile, Georglques. Texte établi
et traduit par E. m SAINT-DENIS, Edição «Les Belles Lettres», Paris, 1956.
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Pondo, com efeito, de lado pequenas variantes gráficas, como
a substituição do ditongo ae por c cedi lha do ou pelo simples e;
do i por e e do i pelo y ou vicc-versa (vires por viris, Libie por
Lybiqe, tygris por ligris); do m por n (inbelles por imbelles);
do o por u e vi ce-versa (ruunt por rwpnf, m / w por robur); aspectans por adspectans; iacescit por lacessit: a indevida supressão ou
emprego do fl (arena por harena, Archadie por Arcadiae); de AW
por s e vi ce-ver sa (asspemata por aspernata, tholosum por molossum)
e mais algumas semelhantes, que eram frequentes nos códices medievos e em boa parte foram preferidas por outras edições (1). devem
considerar-se gralhas as seguintes: inultos por inultus (verso 227);
arbora por arbore (256); cica por caeca (260); absumsere por
absumpsere (268); gaiboneqque por galbaneoque (415); a falta de ih
(425), e suqméa por squamea (426).
De resto, quando os próprios Codices maiores(2) divergem, os
nossos fragmentos dão-nos quase sempre a lição que Li. de Saint-Denis
preferiu como sendo a melhor e que passamos a transcrever, podendo
o leitor verificar peia referida edição as variantes rejeitadas: post e
rejectae (verso 235); oblitum (236); uti medio (237); sus (255); super
(263); in (273): excepiantque (274); //«<? (395); excretas (398); pareci
(403); impacatos (408); turbabis (412); galbaneoque e graww (415);
immotis (416); iamque (422); agmina (423); sub lato pee tore (426) e
/í/V (430).
São apenas quatro as variantes dos fragmentos que E. de Saint-Denis não adoptou, apesar de estarem autorizadas por alguns dos
melhores códices, que a seguir indicamos: subuectat (verso 241), lição
também dos Códices maiores MR; humerosque (257), também de
PR y'- bc; uelantur (383), igualmente em Mbc, e exi/í (433), também
de P y abc.
Há, porém, duas variantes peculiares aos nossos fragmentos:
aruis por agris (verso 249) e tu nec por nec tu (393). podendo esta última

(t) Por exemplo a de Réné Picho n, Virgile. Oeuvres Complètes da «Collection d'auteurs latins d'après la Méthode historique». Paris, 1936.
(2) Vide R. de Saint-Denis, Bucoliques, p. xx-xxx, e Georgiqiies, p. xu-xui
e XLVI. Dos códices mencionados interessam-nos : M - codex Medeceus, sec. v;
P codex Palatinus, séc. iv; R codex Rdmanus, séc. v; y
codex Gtidianus,
séc. rx; a = codex Berncnsis 172 et Parisinus 7929, séc. ix; b - codex Bernensis 165,
séc. ix, e e = codex Bernensis 184, séc. ix.
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(onde se nota uma raspagem parcial), explicar-se talvez por uma involuntária inversão da ordem.
O emprego de amis c o facto destes fragmentos não se filiarem
directamente em nenhum dos Codices maiores faz-nos suspeitar que
o códice a que pertenceram teve um arquétipo diferente dos actualmente
conhecidos.
O codex Elborensis media 330 mm. por 245 (uma das folhas existentes tem apenas 178 mm. de largura, por lhe terem cortado a margem
com as respectivas notas), a mancha mede 230 mm. por 130, no máximo,
e é ocupada por 26 versos, escritos sobre igual número de linhas gravadas a ponta seca, distanciadas entre si 9 a 10 mm. Tem 6 linhas verticais, também gravadas, para separarem a mancha e as iniciais (de
9 a 10 mm.) das notas.
Estas são, com ligeiras variantes, tiradas do comentário de Sérvio,
e distribuem-se pelas entrelinhas e pelas margens, onde ocupam 5 mm.,
sendo escritas a tinta cor de ocra. ao passo que o texto é a vermelho
escuro.
Os 104 versos que restam (226 a 277 e 382 a 433) ocupam 2 folhas
dum pergaminho, mas não é possível determinar com segurança a que
fólios correspondiam dentro do respectivo caderno. É que, havendo
uma lacuna de 131 versos entre as 2 folhas, teríamos de intercalar
outras duas ou 4 páginas de 26 versos (tantos como nos fragmentos) e uma de 27. Deste modo o reverso da terceira folha ou a
sexta página ficaria em branco, o que não é crível. Isto leva-nos
a concluir que não se mantinha o número de 26 versos em todas as
páginas, devendo algumas destas ser parcialmente ocupadas por notas
ou iluminuras.
O Codex Elborensis, no caso de transcrever todas as obras de
Virgílio, o que é perfeitamente admissível, leria elevado número de
fólios e tanto pela correcção do texto c do comentário como pela elegância da letra e a própria qualidade do pergaminho seria um dos
melhores -códices virgilianos do seu tempo.
Isto mais nos faz lamentar o desaparecimento quase total de tào
precioso c raro manuscrito.
Para os leitores julgarem por si mesmos do que acabámos de escrever, reproduzem-se cm gravura as quatro páginas, a segunda e terceira
das quais se encontram muito estragadas, por corresponderem ao exterior da capa do livro notarial 156 — 91, a que foram destinadas no
séc. xvi, ao desfazer-se o respectivo códice.
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["azemos a transcrição diplomática das mesmas, respeitando a
própria divisão das Unhas do comentário. As abreviaturas são desdobradas em itálico, exceptuando o /'. [id est) e o s. (sci/icet) por serem
de interpretação óbvia. As partes truncadas ou ilegíveis reconstitui ram-se pelo texto impresso e vão entre colchetes. As omissões
do escriba vão também entre colchetes, mas em itálico. A leitura
duvidosa vai seguida de interrogação.
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Livro III, versos 226-251.
i.multum

confusionem sna/íisil>i misant

226 Multa gemens ignominiam plagasque superbj
i. eiaissarii m'] iaurl

Victoris. turn quos amisit innltos amores tu™-i«nM
aspiciens

effugit

pale/nis

Et stafaula aspectans regnis excessit auitis.
iil> inciiltu rohur adcniirit

Ergo omnicura uires exercei . et inter meditator in lllo exílio,
uelox

inpliinfato pernix antein perseuerans a pemitendti iniclnw esf.

230 Dura iacet pernix instrato saxa cubilj
asperis

herha

Frondibws hirsutis et earice pastus acuta
probat

Ettemptat sese atque irasci incomua discit
contra positus

prouocat . concutit

Arborts obnixus trunco . ueiilosc|i«' lacescit
suis

preparai se

[ctibiíi et sparsa adpugnam prolud.it arena
est

i. recepte xniit

235 Post ubi collectum robor uiresqwe refeetae
uelox

s. iam secunm ex ante acta uictoria

Signa mouet precepsqwe oblitum fertur in hoste/;;
iieluii

Sic paulatim tanrus mouelur adpiignam

i luctus uti medio coepit cum albescere ponto.
expro fundo

Longius exaltoqwe sinumtrahit. utqwe uolutvs
uehemenier

Adterras inmane sonat per saxa.neque ipso
feriendo pemitit terranj ab
turn matnus
cut SíCííí mous

ferueteleuet

240 Monte minor procumbit . at imaexestuat unda
Verticibi/j1 nigramqwe alte subuectat arenam
s. similiter

Omne adeo genus interris hominumqwc feraru/nque
lit genus aequoreum . pecudes picteqwc uolucres
in am orem ueneris

est

lnfurias ignemqwc ruunl. amor omnibzAS idem
nisi inuernali te/wpore

245 Tempore non alio catulorum oblita leena
qua m intempore ueueris

Senior errauit campis. ncc funera uulgo
qua/n itlo tempore

Tain multa in tonne s ursi stragemqt/ê de de re
c.sr,

senior est quoin alio tempore

Per si luas. turn saeuus apcr. turn péssima tygris.
propter besttas ferocíssimas.cpip ibi sttnt

Heu male tumlibie sol is erratur i nam is
tu aiiijtiis

250 Nonnc uides. uttota tremor pertemptet equora/n
sojummodo açsi dicat. aure attulerurit notum odorem de equab«s

Corpora . silantum notas odor attulit auras ?
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retardant

rorara

Ac] neqwc cos iam frena uirum. nequ? uerbera seua
N]on scopuli rupesqwe caue. atqwe obiecta retardant
rrangenlia

l']lumina correptosqwe unda torquentia montes
tnamorew
255

sabinas dieitur enim nontantum feras sed et marisueta Etnitrialia amore in íu

l]pse ruit dentesqwe sabellicus exacuií svs

ro:em moueri

fodit

E]t pede prosubigit terrain . fricat arbora costas
et ad pedum motum et atíricionew costariim

s. rtspuenda

A]tqae hinc atqwe illinc humerosqwe aduulnera durât
quod

uoluit

iiinietlut'is

Qiii]d ruiienis magnum eui uersat inossibíw ignem
Dujrus amor . nempe abruptis turbata procdlis
tarde
260

Nb]cte natal cica sents freta. quem super ingens
est (?) nubjbíw plenas perquewi au\em (?) inceliim est. perctissa ri s

Po]rta

tonat

ecli.et

scopulis.

polueran/

en;;/

illîsa

réclamant

lioc est amor parentu/M

Eq]uora . nec miseri possunt reuocare parentes
poiuít reuocare enni

N]ec moritura super crudelifunere uirgo .
Qjuid linces bachiuarie . et genus acre luporum
licet inbelles raouentur tamen adpuãnam

265

At]q«e canum . quidqwe inbelles dant prelia cerui
notnbilis precípnus

Sc]ilicet ante onwis furor est insignis equanim
Et] mentem uenus ipsa dedit quote/wpore giauci
maxillia suts

confodebant

Pojtniades malis membra absumscre quadrigae
equas

Illjas ducit amor trans gargara transq«e sonantem
spouse (?)
270

ille eque

transnataat

Asc]anium superant montes et flumina tranant
subintrat

ueneris

Cojntinuoqwí1 auidis ubi súbdita flamina medullís
inuere conttgit

ia

V]ere magis quia uerc calor redit ossibw.v ílio .
purs (?) Lientum se opponunt

ab

OJre omnes uerse in zephyrum stant. rupibas altis
frequenter accipiunt

E]xceptantqi/e leuis auras. cl sepe sine ullis
es
275

fete s;r«t

Cjoniugiis uento grauide mirabile dictu
S]axa per et scopulos et depressas conuallcs(l)
illo eqne

d

ad

ortua

D]iffugiunt. non cure tuos (2) ncque solis adortvs
I) Com um /' cortado por cima do u.

(2) Paicce corrigido de tutis.

Sttà jjiBBUPig ]C™* '<

Cbsem^çtm&e- í '%p^ r £" r u r ^ t t : v pï^f 6 ^^ ' •
I <4çx&œ,, çtu • ck' fcopul : * ' iliiîi recUmxrrr
x- r.ec r m í m p^/ (h IT rcuocAre p ^ r c m r f

ternir" •1»u/^..,riíi.cUí3fcw«' p r e i t o ct^-uî " - '

{A.,

i

Xtnor

rtttn'

turn fn.fkrv$tr n;tc ,u*T Â'flurriiii.t Tnrnirtt
C
'•••••
^»-i. ...» -• "J»* .•• -*"•S . s* » *

s-";

s*-

r

I

r*gJ*? cjaa. u r r r caler raiwofTîlj: i l i r v
•V

•

-y.

%

u--

i í v r a m,

versos

ii$z-WJ/.

[Rîphei aiitem montes! sunt sittiye ut dixinus apcrpetao nentortim flatn nominati.
ISaeual rectorem reeusnns a

impeilitur

uento sitlrico

Gens [effrena] uirum ripheo tunditur euro
linbitiitor/ím loci illius

Et [pecudum] fuluis uelantnr corpora setis.
est

abs/t ab ouibM.s tuis

Si t[ibi la]nitium cure priprum áspera silua

Pecudum fiiltiis setls . i . rcnnnlbns nam ut
satustius dicit inlustoriis nestes depcllibits renoues nocantnr.
Qiiod ante//; dicit.oues lane causa non <1ebere pinguescere si sicum est o'mne etiira pingue animal caret pilis.qi/od hirsutum eftjcit inacies.

la quitas reluis lana] decerpftur

385 Lappeqwe triboliqwe absint. Tuge pabula lota.
uelleribas

Lana eni/n alba preciosior est quippe susceptura nltum quemlibet colorem; qwod
a litem hie pe/Transitum tangit inaliis
plenïus. Legitur uinrititm pecoris et
cornu et ungulis et palato album esse
debere. Alioqnin Meet sit cândidas
lanis . ox eo pullos id est nigros creari.

cum

Continuoqwe gregcs uillis lege rmllibt/.v albos.
Illum autem quamuis aries sit candidns ipse.
Inanido sstnper

Minière sic niueo s • mutât fabulam .
nam non pan sedendlenon amasse
dícitur limam . qui spretus pault pecora candidissinia et sic earn insuos
inlexit amplexuB . cuias rei mystici
iiolunt quaudaiu secretam esse ratíonew.

Nigra subest udo tantum cui lingua palato
nitris

Reice ne maculis infuscet uellera pullis
ari6tem

390 Nasccntum plenoqi/e alium circumspice campo
8. tantum deluna sncrilegiutii

Munerc sic niueo lane sicrederc dignum est.

Salsasq/ze [herbas] ut et multiim potantes reddant
pluriuiLim lactis . et Ipsum lac non sit
Fatuum sed haheat salis occultum i .
uix intellk'ibilcm i . non statim apparentera saporem.
Calatltis.i. uasis éreis Indultos lac ue\
recens caseus imirbem distraliitur.

Pau deus archadie captam te luna fefellit
es i. contempsisti

In nernora alta uocans . tunec asspernata uocantem;
est

At cui lactis amor: cythisum lothosqt/e frequentes

Aut parco sale.i . módico aut re uera parco.j . seruatori . quia otnne
in quod mittltur s e r u a t . nam et homo frugi parens uocatur . Aut certe parco dixit pro parce at sit nomen
pro aduerbio.

iu

395 Ipse manu salsasqwe ferat presepibwí herbas;
ex ins hernia saisis

e.\

Hinc et amant fluuios magis et magis ubera tendunt
Lii.v intelligibilem

Et salis occultum referunt inlacte saporem;
pastores

inhores (?)

Multi [iam] excretos prohibent amatribwi hedos.
Primaqwe ferratis prefigunt ora capistris:
s. Iiotnines

400 Quod surgente die mulscrc. hoiisquc diurnis:
adnenieuto die

Nocte premunt quod iamtenebris et sole cadente:
uaso

Sub lucem exportant calathis: adit oppida pastor
résumant

Aut parco sale contingunt hiemiqi/e repenunt;
s. sed maghia cura tibi sill cnmim i. erit

Nec tibi cura canum

uilis

simul

fuerit postrema: seduna

[sparry autem laconice) est ciuitas

canem

molnsifl ciuitas

405 Veiocis sparte catulos acremque molosum
[de aqua] lactis

estieipyri
canibi/s

Pasce sero pingui numquam custodibi/s illis
Nocturnum stabulis furem incursusque luporum

Veiocis sparte . in illis uclocitas . in
Ids fortitudo laudatur.
S[er]o pingues i . aqua lactis que pingluesl efficii canes.
Noelturnurn furlem <"npin 'e.ss]e(?) noctis
oportulnitaieml . fur autem a fumo
dictus e s i i . nigro nam noctis utitur
tempore.
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Iiiberos.abactores.fere eaim liisp[aiii otmies accrriuii
abactorea sunt]
tlmebia
Volulubris silVStribííS Volutabrn
Inca sunt in quibus se iipri uoluunt
siluestribíís autcui iden quia et circ!i casas esse et inciuitatibas possunt.
Odoratam stabulls . p / o odoriferam . et
loquitur de serpen tan] remediis qui
ingressi iecta animalibui nocetil.

Aut inpacatos atergo horrebis hiberos;
persequeris agrestes asinoslet est latis cammi]

Sepe etiam cursutimidos agitabis onagros.
persequeris
A, «

Galbanum autem species est uiuliis
apta rnedicaminibH.?.

Etcanibw.s leporem . can i hw uenabere dam mas.
Scpe uolutabris pulsos siluestribwí apros
Latratu turbabis agens montesqwe peraltos
Ingentem clamore premes ad retia centum;
Disce el odoratam stabulis accendere cedrum
persequi

415

fetore seipe.utiWrs nasci(tur)

Galboncoqi/e agitarc grauis jiidorc(l) chelidros
que ettactu nocent et est pernIclosa[dum|
tangi:

ui pecor.íjsnans

Scpe sub inniotis presepibi/.v aut mala tactu

Chelidri dicti quasi chersidri
quia et innquis et interris moraatur . nam XEPCON dicimus terrain . Aqnam uero YiOP.

se abacondit i. lucetn
s. delituit

Vipera autem species serpeutis
est que ui p a r i t . nain cotirosis eíus latertlms exeunt
pui Li cum nmtris interitu
iucatins de hoc . Viperi coeunt abrupto corpore nodi.
Timidum caput cui timet nam
utdlcit plinius serpentis caput
etiam aicum duobns eiinserit
digitis nihtlomiiius uiuit.

gaudet tectis

Vipera delituit celumqwe exterrita fugit
Aut tecto assuetus coluber suecedere (2) et umtrc
s. est

s. asuetus est

Pestis acerba boum pecoriqwe aspergere uirvs (3)
amplexa terram est in qua posset latere

420

Fouit humum; cape saxa manu cape robora pastor
s. inîerente/rt minas deice

S[o]uamea eonuoluetis ufil e r e c t a s
quod expressiouem generis serpentis posuit. Alie enim reputit
totó corpore alie eris>uutiir
corporis parte.

per

TollentemqMe minas . et sibila colla tumentem
sua

cui timet

absenndit

Deice: hvnque fuga (4) timidum caput addidit alte
i. motus et hoc dícit cede serpenteai donee caude [uobj

Cum medii nexus extremeqt«> agmina caude

billtaa conlquiesca

Soluuntur. tardosqwe trahit sinus ultimus orbis:
125

Est etiam ille malus calabris [in] sallibi« anguLs
S[i/]uamea conuoktcns sublato pectore terga
per

Atqtií notis longam maculosus grandibwv aluum
Qui dum amnes ulli rumpuntur Contibas et dum
húmido imbrifero

Vere madent udoterre et pluuialibus austris
in

430

Stagna colit ripisqwe habitans (5). hic piscibiw atram
insatiabilis

uentris capacitatem.

clamosis

Improbus ingluuiem ranisque loquacibtw cxplcl
est

siccitate

Potsquam exusta palus terreqwe ardorc dchiscunt
inprobns anguls

Exiit insiccum et flammantia lumina torquens
(I) Entro o d c o o foi raspada u m a letra c c o l o c a d o um traço de lig ção.
(2) A sílaba de está entrelinhada.
(3) Corrigida de titra
(4) «iamqiie fuga» estão entrelinhadas.
(5) Entre o h e o a loi n
p a d a uma letra c c o l o c a d o um traço d e ligação.
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