NOTAS DE INVESTIGAÇÃO
XIX — U M PASSO DE ANCHIETA

O poema De Gestis Mendi de Saa, publicado anónimo em Coimbra, em 1563, mas com muitas probabilidades de ser da autoria do
P. José de Anchieta, S. J., revela extraordinária mestria no domínio
do hexâmetro dactílico e a inspiração de um verdadeiro poeta. A fonte
principal, como era de esperar num enoç renascentista, é Virgílio.
Mas ecos de origens variadas se fazem ouvir em trechos como aquele
de que vou brevemente ocupar-me na presente nota.
Trata-se dum passo para o qual nem o P. Armando Cardoso, S. J.,
na sua tradução do poema (1), nem o P. Patricio de Fuentes y de Valbuena, num estudo (2) recenseado neste volume de Humanitas, sobre
o De Gestis Mendi de Saa, indicam qualquer fonte.
E de facto não se encontra aqui sequência verbal ou parte de
verso, colhido em outro poeta, mas apenas sugestões de leitura, elaboradas com grande liberdade.
Falando dos templos fundados sob os auspícios do governador
do Brasil, irmão de Sá de Miranda, nomeadamente no lugar da futura
cidade de São Paulo, o poeta escreve:
Templa nitent, non marmoreis fundata columnis,
Non lapide aut Pario fulgenti aut lapide pulchra,
Non radiata nouo argento, nitidoue elephanto,
Pallentiue auro aut Gangetide ditia gaza;

1195

(1) P. loseph de Anchieta, De Gestis Mendi de Saa. Poema Epicum. Obras
Completas, 1.° volume. Original acompanhado de introdução, versão e notas pelo
P. Armando Cardoso, S. I. São Paulo, 1970.
(2) R. P. Patricio de Fuentes y de Valbuena, El Beato Padre José de Anchieta,
S. J. (1534-1597), poeta épico latino, apostol dei Brasil, Perficit X, Madrid, 1979.
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Sed Christi fundata fide, sanctisque Tonantis
Praeceptis ornata micant, ubi caelica Flamma
Diuino incendit Brasílica pectora amore,
Diuitiisque animas uariis locupletant egenas.
«Brilham os templos que se erguem não sobre colunas de
mármore, não sobre a pedra refulgente de Paros ou o belo
jaspe. Não irradiam o brilho da prata nova ou do marfim
reluzente, do ouro pálido ou das ricas alfaias do Ganges.
Mas erguem-se sobre a fé de Cristo, cintilam ornados
dos santos preceitos do Omnipotente, neles uma chama celeste
incendeia dum amor divino os peitos dos brasis e enche de
riquezas variadas as suas pobres almas.»
A perfeição estilística deste trecho daria ocasião para comentários
variados. Para só dar um ex emplo, repare-se no mosaico de adjectivos
e substantivos do verso final em que Diuitiis...uariis serve sintacticamente de complemento a um adjectivo (egenas) e a um verbo (locupletant) de significação oposta.
O uso de Tonans, qualificativo de Júpiter, para Deus, é corrente
nos poetas novilatinos, entre eles os da Coimbra Quinhentista.
A simplicidade dos templos é a imagem visível da simplicidade
de quem os fez construir, como pede ver-se do elogio do Rei (que é,
afinal, o elogio de Mem de Sá), feito mais adiante:
Cui non Eoae gemmae, aut opulentia Gangis
Vel quae fecundo fragrantia aromata gignit
Indica terra sinu (uenit unde flagrantibus almus
Phoebus equis), sed diuinum deducere ad omnes,
Christe, tuum nomen gentes...

1705

Cui é a repetição anafórica e abreviada de cui maxima cura, dois versos
atrás, ficando a versão, portanto, deste modo: «Que se não preocupa
nem com as jóias orientais ou com os opulentos tecidos do Ganges,
nem com as cheirosas especiarias que geram em seu fecundo seio as
terras da índia (de onde vem Febo criador em seus cavalos rutilantes),
mas em trazer a todos os povos o teu nome divino, ó Cristo....»
Note-se que um jogo de palavras, muito ao gosto maneirista,
entre flagrantia (aromata) e flagrantibus... (equis) foi desprezado na
minha tradução.
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Vários passos de poetas romanos me ocorreram, ao 1er estes versos
em que se faz o contraste entre um luxo vão e exibicionista, mas desprovido de espiritualidade, e uma simplicidade modesta, mas espiritualmente rica. É um motivo da poesia clássica de Roma e da poesia
quinhentista europeia que aos latinos foi colher o rónoç.
Mas de todas as reminiscências a que mais vivamente me perseguiu, ao 1er o trecho de Anchieta, foi a abertura da ode 18 do livro II
de Horácio:
Non ebur neque aureum
Mea renidet in domo lacunar
Non trabes Hymetiae
Premuni columnas ultima recisas
Africa
5
Nec Lacónicas mihi
Trahunt honestae purpuras clientae.
At fides et ingeni
Benigna uena est pauperemque diues
10
Me petit
«Não brilha na minha casa o marfim nem o tecto de caixotões
de ouro, nem traves (de mármore) do Himeto assentam em
colunas (de pedra) cortadas nos confins da África... nem
clientes bem nascidas tecem para mim púrpuras da Lacónia.
Mas tenho a lealdade e uma fecunda veia de talento e,
sendo pobre, procura-me o rico...»
Entre aquilo que a casa de Horácio não era e aquilo que os templos
brasileiros não possuíam, há grandes semelhanças. Faltam a ambos:
o marfim, o ouro, as colunas de mármore, os ricos tecidos. Mas
ambos têm alguma coisa de especialmente rico : a fé e o amor de Cristo
nas modestas igrejas inauguradas por Mem de Sá; a elevação e a bonomia do carácter em Horácio.
Outro poeta romano que pode ter estado no espírito de Anchieta
foi Virgílio, Geórgicas II, 460 e segs., com o contraste entre «foribus
domus alta superbis» do rico habitante da cidade e a modéstia do
viver do lavradoí, rico, todavia, do contentamento da comunhão com
a Natureza. Menos provável será a reminiscência de Rropércio,
Elegias III, ii, 11-16.
AMéRICO DA COSTA RAMALHO
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XX — «CAUSIFICOS» E HUMANISTAS

A acusação aos juristas que, às voltas com Bártolo e Baldo, estragavam o elegante latim que antes haviam aprendido e, preocupados
apenas em ganhar dinheiro, perdiam o gosto pelas Belas-Letras, era
corrente em Portugal, e possivelmente na Península Ibérica, nos anos
entre 1530 e 1540(3).
O exemplo mais conhecido desta acusação é o de André de Resende
no poema De Vita Aulica, dirigido a Damião de Góis e datado de
Évora, a 1 de Novembro de 1535.
Aí se encontram versos como os seguintes:
Postquam nummorum, legum iurisque tyranni
In regnum et reges regnum obtinuere, poesis
Pessum lit, eloquiique decus sophiaeque, forenses .
Vulturii pressere iugo, res digna perenni
Contigit historia nuper
Me suo ingenio in sophiam propensus honestam
Quicquid Aristóteles argutus, quicquid amoenus
Dixerat ante Plato, mire cognoscere auebat,
Vt melius quonam pacto foret ipsa gerenda
Publica res sciret, consultis utpote libris,
Fallere quid nequeant, quod non adfectibus ullis
Subcumbant, quod nil sperent metuantue nec aequum
Calliditate mala faciant uideatur iniquum.
Ergo adsumptus erat, qualem decet esse magistrum
Discipuli cuius diues timet India nutum,
Atque dies erat coeptis. ingentibus ante
Dictus et hora, suae metuentes quum prouida parti
Factio quae leges, uili quae nundinat aère
lura sacra, irrumpunt, ecquae portenta rogabant
Ma forent? Ecquis terrae pélagique potentem
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(3) Cf. A. Costa Ramalho, Estudos sobre a Época do Renascimento. Coimbra, 1969, p. 347.
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Discipulum faceret? quae carnificina sophorum
Tanta erat, ut reges etiam cruciare tremendos
Auderet sine fruge ? quasi turn denique reges
Vllum operae facerent pretium, si nomen Achaeae
Dent sophiae, aut chartis se tristibus usque fatigent,
Aut quasi Nicomachi prolesue nemusue Lycaei
Quicquam conferrent, Academi aut uillula, praeter
Argumentosas nebulas, comitemque tumorem.
Esse satis regi, iuris legumque peritis
Fidere, regnorumque Mis committere curam.
Quod si tantus amor studiorum, tanta libido,
lura légat potius, sapiens quid Bartolus aiat,
Quidue sagax Baldus, uehemensque Accursius horum
Quod responsa trium Phoebei sortibus antri
Certa magis soleat rabularum credere uulgus.
Denique uicerunt, quamuis non quatenus ipsi
Optabant; ulcere tamen secumque triumphant
Eualuisse ducis firmatam auertere mentem.
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E em versão portuguesa, em prosa corrente:
«Depois que os senhores absolutos do dinheiro, das leis e do
direito obtiveram o poder sobre o reino e os reis, a poesia
afundou-se e os abutres do foro submeteram ao seu jugo a
honra da eloquência e da sabedoria. Aconteceu, há pouco,
uma coisa digna de perene memória...
O Rei, por sua inclinação, propenso à honesta sabedoria,
tinha um grande desejo de conhecer o que haviam dito outrora
o subtil Aristóteles, o agradável Platão, para melhor saber
como gerir a república, pela consulta de livros que não podem
enganar, visto como não sucumbem a parcialidades, nada
ambicionam nem receiam, e não fazem, com má astúcia,
que o justo pareça injusto. Portanto, fora escolhido um
mestre como convém a um discípulo a quem obedece com
temor a rica índia, a um sinal de cabeça.
E já chegavam o dia e hora, marcados com antecedência,
para a grande iniciativa. Eis que, receando pela sua influência, a cautelosa facção que em troca do vil metal mercadeja
as leis e o direito sagrado, irrompe, perguntando: 'Que por-
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tento era aquele? Por ventura, alguém queria transformar
em discípulo o senhor da terra e do mar? Que criminosa
audácia era essa dos sapientes que ousava até atormentar,
sem proveito, reis temíveis? Como se, afinal, tivesse alguma
importância que os reis prestigiassem a sabedoria grega, ou
se fatigassem de contínuo com tristes escritos, ou como se
o filho de Nicómaco, o bosque do Liceu ou a modesta casa
de Academo servissem para outra coisa que não fossem discussões nebulosas e a concomitante embófia. A um rei
bastava confiar nos peritos do direito e das leis e cometer-lhes
o cuidado dos seus reinos. E se tão grandes são o seu amor
e o seu prazer do estudo, que ele leia de preferência o direito,
o que dizem o sábio Bártolo, o sagaz Baldo e o eloquente
Acúrsio, porque nas respostas decisivas destes três mais costuma acreditar a malta dos advogados rábulas do que nos
oráculos da gruta de Apolo.
Finalmente venceram, embora não tão largamente como
desejavam. Mas venceram, apesar de tudo, e sentem-se triunfantes de terem podido desviar a resolução firme do Soberano.»
Esta animada diatribe contra os causíficos que iam dominando
a vida pública portuguesa tem certamente o seu fundamento na realidade, mas é preciso não esquecer que juristas houve que foram cultores
das belas-letras, nomeadamente, da poesia latina, como Pedro Sanches,
os Cabedos (Miguel e António) e o «doctor subtilis» Manuel da Costa,
lente de Direito em Coimbra e Salamanca. Por outro lado, os sophi
(verso 87), palavra aqui posta ironicamente na boca dos juristas, são
os humanistas. Entre estes, o caso especial de Inácio de Morais, primeiramente humanista, e mais tarde jurista, será tratado em nota futura.
Uma defesa dos homens de leis, encontra-se num livro publicado
no Porto em 1540, pelo «Doctor» João de Barros, homónimo do historiador, no seu Espelho de Casados.
O trecho merece citação, por mais do que um motivo: «Muitos
livros há em latim assi de direito como de humanidade que ensinam
esta matéria do modo de casar e da excelência do casamento, mas
estes nam os entendem senom os que os aprenderom, e ainda alguns
juristas se satisfazem com as ordenações e os mais livros tem por cerimónia. Os humanistas zombam das leis e chamam aos nossos doutores bárbaros, porque os nam entendem. Por isso eu, tomando de
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tudo um pouco, quis copilar este tratado para os que nam sabem,
em linguagem, a modo das disputas e argumentos que se fazem em
latim per dereito, poendo primeiro as razões falsas e contrairás, e
despois as verdadeiras, e despois responder às falsas e concluir, como
costumam os argumentadores» (4).
Temos aqui, como já foi assinalado (5), a primeira das ocorrências
conhecidas da palavra humanista em português. Ela é certamente
anterior, mesmo se admitirmos que o «Prefácio» do livro, onde ela
ocorre, foi o último capítulo a ser composto e que, portanto, terá sido
escrito à volta de 1540. Mas a verdade é que a primeira parte do
Espelho de Casados se apresenta datada de Salamanca, a 12 de Janeiro
de 1529, sob a forma de uma carta que um amigo escreveu ao Autor,
em resposta a outra que este lhe enviara primeiro, a propor-lhe certo
casamento.
Encontrei também a palavra humanista numa acta da Universidade
de Coimbra, de 2 de Julho de 1545, publicada pelo Professor Mário
Brandão (6). Aí, humanista parece pertencer ao vocabulário corrente
da Universidade, dado que é a designação usada para os professores
dos cursos de Artes: «deputados & lentes das faculdades de
cânones theologia leis & assi humanistas». Deste modo, o seu uso
devia ser em Coimbra bastante anterior.
De outra ocorrência, numa anedota em que foi protagonista o
duque de Coimbra e mestre de Santiago, D. Jorge, falecido em 1550,
fiz menção em «Ditos e Sentenças de Quinhentistas Portugueses»,
Humanitas xxix-xxx, Coimbra, 1977-78, pp. 2-3, artigo reimpresso
mais tarde nas duas edições de Estudos sobre o Século XVI, Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 21983, pp. 323-324. Esta anedota
foi, como provei, interpretada mal pelo Dr. José Hermano Saraiva
no seu livro Vida Ignorada de Camões. Ver a este respeito o mesmo
volume de Humanitas, pp. 277-278.
A. C. R.
(4) Espelho de Casados pelo Doctor João de Barros. 2.a edição, conforme
à de 1540 publicada por Tito de Noronha e António Cabral. Porto, Imprensa
Portugueza, MDCCCLXXIV, foi. III v.°.
(5) António Cruz, «Um reformador pré-tridentino, D. Frei Baltasar Limpo,
prelado do Porto e de Braga», Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto,
vol. XXXV, fases. 3-4, 1980, p. 106.
(6) Actas dos Conselhos da Universidade de 1537 a 1557, vol. I, Coimbra, 1941,
p. 145.
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XXI —ANDRÉ DE RESENDE E ERASMO
Os testemunhos das relações entre L. Andreas Resendius e Desiderius Erasmus, desde os tempos em que Resende, ainda com o prenome de Angelus, fazia chegar às mãos do Roterdamês o seu Carmen
eruditum et elegans, publicado em Basileia por Froben, em 1531, encontram-se comodamente reunidos em dois livros editados pelo Centro
Cultural Português, em Paris, da Fundação Calouste Gulbenkian:
Odette Sauvage, L'Itinéraire Érasmien d'André de Resende (1500-1573),
1971 ; José V. de Pina Martins, Humanismo e Eramismo na Cultura
Portuguesa do Século XVI. Estudo e Textos, 1973.
Um texto, porém, e importante, escapou aos dois estudiosos de
Resende, acabados de mencionar, e aos restantes. Refiro-me ao diálogo Conuersio Miranda Domini Aegidii Lusitani, Doctoris Parisiensis,
Ordinis Praedicatorum que André de Resende menciona expressamente
no seu testamento como ficando manuscrito (7). De facto, só veio
a ser impresso mais tarde, e em Paris, por iniciativa de Frei Estêvão
de Sampaio, em 1586.
Deste livro resendiano me ocupei no artigo «A Conversão Maravilhosa do Português D. Gil — um diálogo latino quase ignorado — da
autoria de André de Resende», Revista da Universidade de Coimbra xxvii (1979), 239-262, reimpresso na 2. a edição dos meus Estudos
sobre o Século XVI, Lisboa, Imprensa Nacional — Casa da Moeda, 1982,
pp. 341-366. Remeto para este trabalho todos os que quiserem mais
informações sobre as vicissitudes por que passou esse diálogo do
eborense. Todavia, porque o artigo não figura na l. a edição (Paris,
Fundação Gulbenkian, 1980) dos referidos Estudos, parece-me conveniente retomar aqui o trecho referente a Erasmo.
Em certa altura — dialogam o Autor e Inácio de Morais — fala-se
do culto dos santos. E Resende aproveita para introduzir o tópico
das relações com o seu amigo Erasmo (8) :
«Seio ego quam muitos calamitosa tempestate hac, in uniuersum diuorum cultum proiecisse, alios retinuisse quidem,
(7) Francisco Leitão Ferreira, Noticias Chronologicas da Universidade de
Coimbra (editadas por Joaquim de Carvalho), 2.a parte, III, i, p. 209.
(8) Cf. A. Costa Ramalho, Estudos sobre o Século XVI, ^1982, pp. 357-358.
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leuiore tamen affectu ac tepidiusculo : parumque propterea
miraculorum ab iis patratorum studiosi potius tempus tererent, inculcandis diui huius aut iliius peregrinationibus,
sapienter dictis, fortiter factis, Apollonianum Philostratum
imitati, quam recensendis mirabilibus quae per illorum intercessionem operatur Deus, ut obiter Desiderium Erasmum,
amicum meum, perstringam. Excepit Egnatius amicum,
certe id quod eius epistolae ad te aliquot, et quidem honoroficentissimae, nobis declarant. Sed malam uideris illi
uita functo gratiam reddere, cuius te uiui perquam amicum
studio sumque noueramus. Non reddo, inquam, Egnati: nam,
ut ais, et uiuum propter eminentem hominis eruditionem in
humanioribus inquam litteris, dilexi, atque id neque obscuris
significationibus, neque semel satis, ut arbitrer, ostendi, et
mortui memoriam nee sine Christiana caritate usurpo, et
iliius me scriptis adiutum ingenue profiteor, et habiti mihi
ab eo honoris non sum immemor, neque in illum ingratus,
et quas ais epistolas ipsius manu scriptas, ut iucundum
hominis [ivrjixoavvov apud me seruo: uerum sicubi pugnare cum pietate uideatur, sicubi aut parum attente, aut
parum religiose de rebus religiosis loquatur, sicubi ecclesiae
catholicae placita uideatur conuellere, non rescindit amicitiam, nec malam reddit gratiam qui religioni se plus debere
meminit, quam priuatae amicitiae. Et in Chiliadibus eius
credo uos legisse copiose expositum Periclidis, ôeï JJ,E, ëcprj,
av/ingárrsiv

roîç (pLXoiç, âXXà [xè%qi j3a>fÃ.ã>v f\nvjiXr\!-iav (9),

quo signiflcatur, amicis commodandum obtemperandumque, uerum usque ad aras, uidelicet ne amicorum causa,
numinis maiestatem laedamus. Vtinam in eo nihil deprehenderetur, quod nos non probare cogeremur! Sed in
tanta scriptorum ab eo mole, sicut multa utique malitiose
reprehensa a nonnullis sunt, et affectu stomachi magis quam
mérito cauillandi ansam quamlibet, et leuiculam occasionem

(9) A última palavra da frase não faz sentido e está a mais. Quanto ao
resto do texto grego, pode ver-se em Erasmo. Cf. Adagiorum Chil. III. Centur. II.
Prov. X Usque ad aras amicus em Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia. Tomus
secundus complectens Adagia. Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1961
(Unveránderter reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leiden 1703), p. 748,
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captantibus, quasi paribus paria referre studuerint homini
qui suapte natura naso, et acrioribus salibus, stylum in saeculi
huius mores nee semper intra modum, exacuerat: ita rursus
non pauca eiusmodi sunt quae, etiam iurati in amicitiam eius,
nullo modo possint, neque infitiatione, neque tergiuersatione
defendere, neque sane debeant, si piorum nomen et opinionem
apud semetipsos tueri uelint; sed isthaec alii. Mihi propositum est miracula Aegidii nostri.. .scribere...» (fols. 72 v°-73 v°).
Trecho que vertemos assim em português:
«Bem sei •— diz Resende — que muitos, nestes tempos calamitosos, puseram de parte por completo o culto dos santos,
e que outros o conservaram, mas com pouca simpatia e calor,
e que, por isso mesmo, com pouco interesse pelos milagres
que eles realizaram, preferem gastar o tempo a repisar as
viagens deste santo ou daquele, lembrando os seus ditos sábios
e os seus actos corajosos, à imitação do Apolónio de Filóstrato, de preferência a enumerar os milagres que Deus opera
por intercessão dos santos, para aludir agora, a propósito,
ao meu amigo Desidério Erasmo.
Inácio interrompeu: amigo é certamente aquilo que
algumas cartas dele para ti, e da maneira mais honrosa, nos
declaram. Mas depois da sua morte parece-me que és mal-agradecido a quem, em vida, nós sabíamos que tu dedicavas
grande amizade e interesse.
Não é verdade, Inácio ! — retorqui eu. Realmente, como
dizes, não só o estimei, enquanto vivo, pela sua eminente
erudição nas belas-letras (e isto não escondi nem o revelei
claramente uma vez apenas), mas também não trato a sua
memória, depois de morto, sem caridade cristã, e confesso
francamente que os seus escritos me ajudaram, assim como
não me esqueço das honras que me prestou. E as cartas
de que falas, escritas por sua mão, guardo-as como uma
agradável lembrança sua.
Todavia, se alguma vez me parece estar em conflito com
a piedade, se alguma vez fala, ou com menos consideração
ou com pouca devoção, de coisas religiosas, se alguma vez
parece abalar o consenso da Igreja Católica, não suprime a
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amizade nem se porta como ingrato quem se recorda de que
mais deve à religião do que à amizade pessoal. E nos Adágios
dele creio que lestes, abundantemente exposto, o pensamento
de Péricles, segundo o qual, se deve fazer a vontade e ceder
aos amigos, mas só até o altar, evidentemente, para que se
não fira a majestade divina, por causa dos amigos.
Quem dera que nele se não encontrasse matéria que
fôssemos forçados a não aprovar! Mas na mole imensa dos
seus escritos, assim como há muita coisa que muitos censuram
maldosamente e com má vontade mais do que com razão,
aproveitando qualquer ensejo e a mais leve ocasião de criticar, como se quisessem pagar na mesma moeda a um homem
que, por sua natureza, dotado de finura e espírito irónico,
aguçara a pena, nem sempre dentro das medidas, contra os
males deste século, do mesmo modo, por outro lado, há não
poucas coisas que mesmo os seus amigos fiéis, negando e
dissimulando, não podem nem devem defender, se quiserem
para si próprios guardar o nome e a reputação de piedosos.
Mas deste assunto tratem outros. Eu propus-me escrever os
milagres do nosso Gil.»
A prudência de André de Resende é compreensível, quando
estavam em plena actividade inquisidores fanáticos como D. João
de Melo e o lie0 Pedro Alvarez de Paredes, oriundo de Castela.
Ambos se esforçavam por mostrar serviço, enviando para as fogueiras da Inquisição as suas vítimas. Gozavam de uma reputação de
ferocidade que chegou a Castelnuovo (actual Herceg-Novi) nas costas
da Dalmácia, onde Diogo Pires (Didacus Pyrrhus Lusitanus ou
Iacobus Flauius Eborensis) os menciona no poema De Exílio Suo (10),

(10) Na realidade, Diogo Pires deve ter ouvido falar dos dois inquisidores,
muito antes de compor o dramático De Exílio Suo, em qualquer das muitas cidades
em que esteve: Ferrara, Ancona, Ragusa ( = Dubrovnik), todas elas povoadas de
judeus portugueses. Isto para só falar de burgos do Mediterrâneo, pois o grande
poeta novilatino esteve em muitos outros lugares, como verdadeiro judeu errante
que foi.
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regozijando-se de estar longe deles e fora da alçada de ambos:
Diis inuise Meli, et Melio mage saeue Paredes
Nil nobis in me iam modo iuris erit.

80

«Melo, odioso aos deuses, e Paredes mais cruel ainda!
Sobre mim, ao menos, já não tereis direitos!»
A. C. R.

XXII — O HUMANISMO PORTUGUÊS E A ITALIA
O Dr. Manuel Saraiva Barreto acaba de publicar um importante
trabalho, com o título de «Uma Ars Eloquentiae dos Primórdios do
Humanismo em Portugal» no Boletim da Biblioteca da Universidade
de Coimbra, vol. 37 (1982), pp. 133-160.
Esta Ars Eloquentiae é uma espécie de Elegantiae Latini Sermonis,
com ocasionais indicações de como se diz em vulgar português e italiano ou só em português. Há equivalências curiosíssimas como «temperantiam» (ptg.) e «discrecionem» (it.) ; «ad uoluntatem tuam» (ptg.) e
«ad litteram» (it.); «non fecerunt relationem» (ptg.) e «non tenuerunt
curiam» (it.); «sine perditione tua» (ptg.) e «sine expensis tuis» (it.).
Só em português, por exemplo, esta frase na secção Grammatice
(isto é, em latim apenas gramaticalmente correcto) : Tu facis hoc quod
uulgari lusitano dicitur acinti, cujo sentido pode apreen,der-se numa das
treze equivalências da secção Eleganter, como a seguinte: Ex industria
facis hoc.
Trata-se, portanto, do português «acinti» = «acinte», mais frequente no século xv do que hoje, como pode ver-se nesta frase do
Livro dos Ofícios (edição de Joseph M. Piei, p. 156), correspondente
ao ciceroniano De Officiis III, iv, 18: «E assi entendo que, onde Panecio
disse que soyam os homes dovidar em a comparaçom do honesto e
do proveitoso, eu entendo que aciinte disse que soyam, e nom que
perteecia de dovidarem».
As frases latinas deste pequeno tratado não transmitem apenas
ensinamentos gramaticais e estilísticos (até o confronto entre construções próprias do orator e do poeta), mas também sabedoria de viver
no meio social da corte e entre os que andam à volta da realeza.
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O Dr. Saraiva Barreto notou justificadamente preocupações próximas do poema Arzitinge (sobre a conquista de Arzila e Tânger em 1471)
de Cataldo Parísio Sículo; e opiniões próximas também das expressas
na obra de Cataldo a respeito da permanência em cidades como Lisboa e Santarém.
A estas pistas sobre o possível autor da Estilística em apreço,
que se encontra na Biblioteca de Évora, podem acrescentar-se outras, por
exemplo, de natureza mais ou menos erótica, com paralelo em Cataldo.
Assim, consideremos a seguinte frase, pertencente à secção Grammatice: «Si non potes aã me uenire, quia, arnica tua te definet, seio quo d
est quoddam remedium, et unus certus modus, ut possis uenire».
Numa carta a D. Pedro de Meneses, que não era ainda conde de
Alcoutim (portanto, anterior a 1499), Cataldo imagina a indignação
deste seu aluno ou de seu pai, por não ter podido comparecer: «Crucifigatur latro. Biduum est quo uenire debuit et non uenit. Iam arripuit fugam sceleratus, uel apud suos delicioso cum arnica iacet in lectulo».
(Cataldi Epistolae, I, foi. biiij r°).
Uma outra frase deste género do pequeno compêndio de Estilística, dada agora eleganter, «Arnica diu optata iam potiris», tem numerosos paralelos na poesia erótica de Cataldo.
Também a alternância da ocupação do tempo, ora em trabalhos
literários, ora no estudo do Direito (Cataldo era doctor in utroqué),
tem equivalência nas epístolas do humanista.
Assim, esta frase apresentada eleganter, «A politioribus artibus
ad ciuile ius aliquando diuerto me», pode ser comparada com «Ecce uiuo
tandem in domibus a mense Maio mihi Sancterenae conductis, animo
tranquillissimo, deditus dies noctesque Sententiarum Magistro quem ex
Salatia mecum attuli solum, et Tortellium...impetrata enim uenia a Duce
in dicto beatíssimo oppido uiuendi, Sacramque Scripturam carminibus
tradendi illico ueni.» {Cataldi Epistolae, II, fl. Aiiij r°). Deve notar-se
que, no uso de Cataldo, «Salatia» não é Alcácer do Sal mas Setúbal.
Esta carta, dirigida a «Petro Meaesio, Comitum principi» (portanto,
posterior a 1499) contém referências à partida do Marquês, pai de
D. Pedro, para Vila Real. Pode talvez datar-se de fins de 1508, ou
princípios de 1509, altura de uma das visitas mais famosas de D. Fernando, 2.° marquês de Vila Real, à cabeça dos seus domínios (1).
(1) Ver os meus Estudos sobre o Século XVI, Lisboa, Imprensa Nacional
• Casa da Moeda, 21982, pp. 21-27.
i6
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Ainda esta mesma epístola documenta uma atitude frequente na
Etilística agora publicada, a saber, a de considerar como um dos deveres de quem está perto do Rei, o de recomendar (2) os seus amigos
e respectiva família. Dou um exemplo, eleganter: «Rogo te sapientia
tua regem mihi beniuolum reddas».
Na carta que venho citando: «De miraculosa sorore tua coram
Rege praedicabo quae uerissime praedicaui ubique. Altera futura
est Sibylla».
A «miraculosa irmã» do conde de Alcoutim é D. Leonor de
Noronha sobre quem escrevi tanto nos Estudos sobre a Época do Renascimento como nos mais recentes Estudos sobre o Século XVI. Ver em
ambos os índices onomásticos. Acrescente-se que «sibila» era o nome
que Cataldo dava às senhoras com quem se carteava em latim.
Considerarei ainda alguns aspectos não tratados por Saraiva
Barreto no seu modelar estudo. Por exemplo, esta frase eleganter:
«Magna fuit Barbatio cum Alexandre m legibus concursatio».
Não disponho neste momento de meios para identificar este Alexandre, aqui apresentado como rival de Andrea Barbazza, famoso
jurista de Bolonha, que pertenceu às relações pessoais de Cataldo
Parísio (3). Mais um argumento a favor de Cataldo como autor do
livrinho.
Uma outra frase, por sinal a última, permite sugerir um terminus
a quo para a obra. Apresentada grammatice, a frase é: «Teucer est
mortuus.» Teucer, «troiano», significava no latim renascentista, entre
outras coisas, «turco», e foi largamente usado, com este sentido, até
os meados do século xvi. Depois, crescendo a má vontade contra o
inimigo dos Cristãos, Teucer deve ter sido considerado demasiado
lisonjeiro, e passou a empregar-se Turchus.
Teucer est mortuus, «O turco morreu», glosado eleganter em catorze
variantes, constitui um final político significativo para um livro onde
as preocupações com o Norte de África são bem patentes. É que
este Turco não é um turco qualquer. Trata-se de Maomé II, o conquistador de Constantinopla, em 1453, que o Ocidente viu morrer,
com alívio, em 1481.
(2) Saraiva Barreto faz, a este respeito, uma excelente aproximação entre a
prática recomendada na Estilística e Cataldo. Cf. a nota 18 do seu trabalho.
(3) Cf. os meus Estudos sobre a Época do Renascimento, Coimbra, 1969,
pp. 48, 96.
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A sua morte foi acolhida como um sinal de esperança pela Europa
cristã. D. Garcia de Meneses, o bispo de Évora, discursando em
majestoso latim, perante o Papa Sisto IV, em 31 de Agosto de 1481,
quase ao terminar uma série de argumentos em favor de uma cruzada
de todo o Ocidente cristão contra os Turcos exclamava:
«Quae cum ita sint, Pater beatissime, noli precor hanc tantam
occasionem, tibi rei bene gerendae in praesentia oblatam, praetermittere.
Nam cum cetera omnia felicem huius belli euentum portendant, turn
mors ipsa crudelissimi tyranni, et filiorum discórdia hoc tempore oblata,
tamquam signum aliquod ad capienda arma coehtus nobis ab immortali Deo datum, existimari debet».
É neste discurso, como se sabe, que aparece pela primeira vez
Lusitânia para Portugal e Lusitani para os portugueses.
Admitindo que Cataldo só chegou ao nosso País em 1485, nada
impede que a morte de Maomé II continuasse a ser, ainda então, e
mais tarde mesmo, um acontecimento importante.
Finalmente, entre garatujas escrevinhadas no final do texto impresso,
a Estilística apresenta uma assinatura, em letra do começo do século xvi,
ou até anterior, na qual se lê perfeitamente «dieguo píz». Terá o livro
pertencido ao grande poeta novilatino Diogo Pires (4), nascido em
Évora em 5 de Abril de 1517 e falecido em Ragusa, hoje Dubrovnik,
em 1599? A ele ou a algum antepassado do mesmo nome?
Uma coisa é certa: a Estilística Latina, agora dada a conhecer
por Saraiva Barreto, aponta uma vez mais para a introdução do Humanismo em Portugal, por via italiana, mais de cinquenta anos antes da
abertura do Colégio das Artes em Coimbra, em 21 de Fevereiro de 1548.

A. C. R.

(4) Sobre Diogo Pires, ver as «Notas de Investigação»: «XIII — Diogo
Pires, Évora e o Algarve» e «XIV — Diogo Pires sobre a morte de D. João II» em
Humanitas XXXI-XXXII (1979-1980), pp. 235-241; e «Lúcio, poeta-fantasma, e
Luís de Camões», Biblos LVII (1981), pp. 365-378.
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XXIII —DIOGO DE GOUVEIA SENIOR E ERASMO
Leio em Roland H. Bainton, Erasmus of Christendom, Collins,
Fontana Library, Londres, 1977, p. 253: «Not all Spaniards were as
charitable as Vives. The spirit of some was epitomized by a friar,
who, commenting on the dictum that Erasmus laid the egg which
Luther hatched, exclaimed: 'May God smash the eggs and kill the
chickens'.»
O Professor Bainton, como ele próprio nos informa, colheu este
episódio de Marcel Bataillon, Erasmo y Espana (Buenos Aires, 1950)
I, 294.
De facto em Erasmo y Espana, Bataillon resumiu um artigo inicialmente publicado na Miscelânea de Estudos em honra de D. Carolina
Micha'élis, Coimbra, 1933, e reimpresso no livro Études sur le Portugal
au temps de l'Humanisme, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis,
1952, com o título de «Les Portugais contre Erasme à l'Assemblée
Théologique de Valladolid (1527)».
O livro conimbricense é posterior ao Erasmo y Espana (1950) e,
assim, Marcel Bataillon, nas «Notes Additionnelles», acrescentadas
depois de impresso o volume, actualizou a identificação das personagens, manifestando a sua convicção de que o Fr. Ave Maria duma
leitura anterior era «Fr. Nicolas Avenius, dernier Prieur bourguignon
de Calatrava» e de que o Fr. Hemundus era «Fr. Edmond Ormot de
Pichange, 45 e Abbé de Morimond, dont Calatrava relevait encore».
O episódio em questão é tirado do parecer manuscrito de Diogo
de Gouveia Sénior na reunião de Valladolid (1527), guardado no
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Moreira de Sá dele apresenta
uma reprodução fotográfica muito nítida (p. 128) e uma leitura paleográfica (p. 136) no seu livro De Re Erasmiana, Braga, Faculdade de
Filosofia, 1977.
Na reprodução fotográfica pode ler-se, actualizando a grafia do
latim e desfazendo as abreviaturas excepto uma: «A paucis diebus
accepi ab illo magnae religionis viro vocato Avem a quod cum una
dierum commentaretur (cum fratre Hemundo suae ordinis religioso
et magnae litteraturae viro ex Germânia nato) de Herasmo et Letero
Hemundus in hanc prorumpit sententiam: Herasmus posuit oua et
Leterus eduxit pullos. Det nobis Deus ut pulli suffocentur et oua
frangantur.»
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O latim de «theologiculus» — como diria Cataldo—'de Gouveia
Sénior não é notável...
Mas a frase ominosa, escutada por Avenius a Edmundus, e transmitida pelo teólogo português, foi: «Erasmo pôs os ovos e Lutero
fez sair os pintos. Conceda-nos Deus que os pintos sufoquem e os
ovos se partam.»
Não há qualquer indicação de que o período final seja de Diogo
de Gouveia, embora este certamente estivesse de acordo com ele.
O dito é portanto de Frei Edmond. E o sorbónico Gouveia também
não era um frade espanhol...
A. C. R.
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CRÍTICA TEXTUAL DE LATIM MEDIEVAL*
3 — LIVRO PRETO, N.° 360 (A.D. 867-912)

O documento n.° 360 do Livro Preto da Sé de Coimbra, fl. 153r-v,
é o mais antigo colmellus diuisionis ou auto de partilhas existente n o
nosso território após a invasão árabe. Tem mesmo a possibilidade
de ser também o nosso mais antigo documento paleográíico desta
época. Com efeito, embora não esteja datado, mencionam-se nele
duas personagens perfeitamente identificadas : —• Nausti, que foi bispo
de Coimbra de 867 a 912; e Lúcido (provavelmente Lúcido Guimarães),
que assina pela primeira vez um documento em 887, tem o lugar de
imperante em 890 e aparece como conde em 899. A sua presença é
assinalada na documentação até 922. E, se não estiver antedatado
o documento n.° 5 dos Diplomata et Chartae, em 870 já em seu nome
tinha sido feita a presúria de S. Miguel de Negrelos. Pierre David,
nos Études Historiques sur la Galice et le Portugal (Lisboa, 1947, p. 176)
atribui ao documento em estudo a data de 912. Ruben Garcia Alvarez
antecipa-o para 910 (cf. Jimeno Díaz y Adosinda Gutierre, Bracara
Augusta XXXII (1978), p. 156). Quanto a nós, a data do documento
tem que manter-se de modo bastante vago dentro do episcopado de
Nausti em Coimbra (867-912). Quando muito diríamos que as partilhas aqui referidas, entre o bispo de Coimbra e os filhos de Pedro
e Sarracina, ficariam bem ou quando Nausti tomou posse (867) ou
quando foi feito o legado, talvez por morte dos doadores, em data
indeterminada, durante o governo de Nausti. Se o Lúcido que aparece
a confirmar o documento é Lúcido Guimarães, atendendo a que não
usa aqui qualquer título, então poderíamos pensar que as partilhas se
fizeram quando ele ainda era relativamente jovem. Nada nos induz
a pensar que a divisão se fez no ano em que Nausti morreu.
A nós mais nos importa uma leitura e interpretação correcta do
documento. Encontramo-lo transcrito nos Portugaliae Monumento
Histórica, Diplomata et Chartae (Olisipone, 1867, p. 3, n.° 4); em
D. Antonio Cumbreno Floriano, Diplomática Espanola dei período

* A numeração destas nossas Notas de Investigação continua a do n. XXIX-XXX de Humanitas, pp. 232-237.
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Astur (719-910), tomo II, Cartulario crítico (Oviedo, 1951, n.° 90,
pp. 40-41); e na edição crítica do Livro Preto da Sé de Coimbra, cuidada
por Leontina Ventura e Maria Teresa Veloso sob a orientação de Avelino de Jesus da Costa (vol. II, Coimbra, 1978, n.° 360, pp. 268-269).
Desta última, muito rigorosa na transcrição do texto do manuscrito,
nos vamos servir.
Recordemos, previamente, que o Livro Preto é um cartulário
copiado em letra carolina, na Sé de Coimbra, pelo final do primeiro
quartel do século xin. Não conhecemos qual o modelo de que se
serviu este copista. Mas é certo que o original, do final do século ix
ou princípio do x, estava escrito em letra minúscula visigótica. Importa
realçar este pormenor, porque alguns erros do copista são devidos a
dificuldade de interpretar a grafia visigótica.
O texto actual apresenta erros de transcrição e mesmo corrupção
de algumas palavras. Seguimos a edição crítica do Livro Preto,
com indicação das linhas do texto impresso. Em três passos se encontram maiores dificuldades:
Linhas 4-8: Vnde euenit in porcionem domni Nausti episcopi post
parte ecclesie iam \fane filii uel nepti Ildoie qui fuit filia Aluiti et Vedragese, 'fid sunt notati CX extra filios et neptos Fragulfi quos in frediue
dimisimus.
É de supor que haja um erro de divisão de palavras em unde euenit.
Com efeito, na linha 8, o período principia: Vnde uenit in porcionem
de... E na linha 14: Et uenit in porcionem domni Nausti... Sendo
assim, supomos que o original estaria escrito em scriptio continua,
de modo que um copista transformou, erradamente, undeuenit em
unde euenit, repetindo, voluntária ou involuntariamente um e.
Repare-se, para mais, que o erro de divisão de palavras aparece só
da primeira vez que a expressão ocorre. Depois o copista melhorou
a sua leitura.
lamfane (como trazem os Dip. et Chartae) ou iam fane é, evidentemente, uma corrupção do texto. A correcção pode fazer-se procurando modos semelhantes de dizer: post parte ecclesie Sancte Marie
sedis Colimbriensis (linha 2-3); post parte iam sepe dicte ecclesie (linha 15).
Parece-nos que, quando pela primeira vez apareceu a expressão iam
dicte (talvez sem separação de palavras), o copista não conseguiu 1er
dicte, devido à dificuldade do t visigótico ou talvez porque estivesse
em abreviatura. Seja como for, fane é uma palavra inexistente e
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ininteligível. A única correcção com sentido, dentro dos hábitos do
notário, é substituí-la por dicte.
Qui fuit filia poderia ser tomado como um erro de concordância
do relativo. Repare-se, porém, que na linha 9 temos: Sisegundie que
fuit filia... Como na linha 13 aparece de novo Gomesindi qui fuit
filia, somos levado a crer que ou o escrivão do original ou um copista
confundia facilmente e com i, facto frequente desde o latim arcaico
e vulgar. Rigorosamente, nós não emendamos o qui; antes foneticamente o explicamos como fruto de uma pronúncia demasiado fechada
do e.
Id sunt notati CX tem de ser entendido como uma corrupção de
id em vez de et. Repare-se em expressões como : et addiuimus (linha 10) ;
et uenit (linha 14) em que o verbo é precedido de et. Id não tem aqui
qualquer sentido. Mas podemos explicá-lo como fruto de dois erros
de pronúncia do notário, o qual pronunciaria e muito fechado; e daria
à dental sonora d um som de surda, semelhante a í, de modo que o
copista escreveu id por et. Note-se, a propósito, a evolução da pronúncia de et para e (em português) e y (em castelhano).
Outro caso evidente de corrupção é a palavra inexistente rediue.
Não encontramos no texto nada de semelhante. Mas outros documentos dizem-nos que, por testamento, alguns senhores mandavam dar a
liberdade aos seus servos. Se o notário tivesse ditado redemptione,
o escriba ou um copista poderia ter escrito, abreviadamente, redine,
com um sinal de abreviatura por cima das últimas letras. Esta
abreviatura não foi entendida por outro copista, que além disso confundiu n com u. A nossa correcção parece-nos paleograficamente
satisfatória.
Devemos ainda corrigir a grafia Aluiti. Este nome aparece no
documento, pela primeira vez, sob a forma Abiti (linha 4), onde vemos
a troca de um v por b. Na linha 16 temos a forma correcta Avito.
Antes de ter atingido a ortografia perfeita o escrivão tentou por duas
vezes interpretar o nome como Aluitus (linhas 6,9), certamente porque
pronunciaria um a muito aberto e com ressonância posterior do palato.
Lembremos pronúncias ainda hoje populares como áugua e maurga
(malga).
Também em Vedragese (linhas 6, 10, 13) o scríptor hesitou, escrevendo da primeira vez (linha 4) Vedrasgese. Mas aqui corrigiu-se
imediatamente para a forma definitiva.
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Linhas 10-12: Et addiuimus ad ipsos defilios uel neptos Gomesindi,
id est, Sisildi cum filios uel neptos extra medietate de filios uel neptos
Dadine quos \denocia \talimus fiunt CX.
Os Diplomata et Chartae escreveram, na única expressão enigmática deste fragmento: de nocia talimus. Trata-se, evidentemente,
de um texto corrupto. Segundo a leitura global do documento, a
divisão dos servos de Pedro e Vedragese fez-se do seguinte modo:
primeiro contaram-se 110 para cada uma das partes ; depois contaram-se
mais 48 para cada lado. A indicação do número é precedida por
et notati sunt CX (linha 6-7) ou por fiunt XLVIII. No final do fragmento em discussão conjecturamos que estaria uma expressão compósita do tipo : quos denotati sumus fiunt CX. Se bem que a nossa
conjectura nos pareça a única possível, a sua passagem para escrita
visigótica não dará de nocia talimus se não como uma leitura errada
de uma palavra ininteligível para o copista: denotatisumus. O copista
terá procurado desenhar o que via no original, mas nada conseguiu
de inteligível para outro copista mais tardio, que apenas terá complicado
a transcrição.
Chamamos a atenção ainda para as palavras filios e neptos. A sua
ortografia esconde uma verdadeira pronúncia «portuguesa»: filhos e
netos. Recorde-se que neptis (substantivo de tema em i) tinha dado
lugar a um mais claro tema em o desde o século vi-vn: neptus.
Linhas 21-29: De filios Frogulfi, Ciandila cum filios V et neptos
Elison, et filios Ansemundi II.0S, Cerocia et Viuinio, fiunt ^.a VIII.
Et ^filios Petri et Sarracine. De filios Viuini, Lustri cum filios três (...),
Nonninna cum filios III, Nandulfo cum filios três V, Marie cum filio I.°
De filios Fragulfi, Ascanto cum filios V, Guisenda cum filios IIII.01 fiant
XL.VIII.o
Note-se neste fragmento (a que suprimimos as linhas 24-26 por
não terem nada de interesse para a crítica textual) a expressão neptos
Elison. Não se trata de um acusativo, como poderia parecer, mas
de um nominativo, seguido de um aposto : neptus, Elison. A hesitação
entre o timbre o e u vem também já do latim arcaico e vulgar. Neste
documento temos um testemunho de sinal contrário. No princípio
diz-se que foi feito o auto de partilhas entre D. Nausti et filios Petri
et Sarracine de seruus uel ancillas, filios uel neptos Abiti et Vedrasgese
(linhas 3-4). Seruus, na expressão de seruus, é um acusativo do plural,
como se vê em todos os outros substantivos dependentes de de. O que
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se passa apenas é que o escriba ou um copista confundiu o com u, tal
como ainda hoje acontece na pronúncia deste plural em português.
De passagem observemos a presença de um «xis aspado» com o
valor de XL na expressão fiunt X".a VIII.
É necessário ter muita atenção à estrutura geral do documento
para notar que entre et e filios Petri o copista deve ter saltado algumas
palavras. A primeira divisão de servos, de 110 para cada lado, principia de cada vez pela locução: Vnde uenit inporcionem defilios Petri...
(linha 8 ; e linha 4-5 a expressão equivalente). No começo da segunda
divisão, de 48 servos para cada lado, temos: Et uenit in porcionem
domni Nausti... (linha 14). Seria de esperar que o enunciado da atribuição de servos à segunda parte principiasse da mesma maneira:
Et < uenit in porcionem de > filios Petri et Sarracine, de filios Viuini,
Lustri cum filios três (linhas 22-23). As palavras que colocámos entre
parêntesis agudos foram certamente saltadas por distracção. É nosso
dever restituí-las. Sendo assim, não se justifica o ponto final depois
de Sarracine nem a maiúscula em De filios.
Na distribuição dos filhos de cada família verifica-se um caso
anómalo : Nandulfo cum filios três V (linha 27). No mesmo contexto
há famílias com três e famílias com cinco filhos. Supomos que o
notário ou o copista atribuíram a Nandulfo erradamente três filhos,
mas logo se corrigiram, escrevendo cinco. Sendo assim, o numeral
três deve ser eliminado do texto, para o que bastará colocá-lo, numa
edição crítica, entre parêntesis rectos: [três] V.
O último número do nosso fragmento é precedido de fiant. Trata-se
de uma confusão devida ao facto de o a na minúscula visigótica ter
o arco superior tão aberto que facilmente se confunde com u. Tal
como na linha 12 temos fiunt CX e na linha 22 fiunt X~.a VIII, também
aqui na linha 29 se deve substituir o conjuntivo fiant (fruto de um
erro de leitura) por fiunt XL.VIII.0
Como se nos apresenta no Livro Preto, este mais antigo colmellus
divisionis é ininteligível em seis passos. Um estudo crítico atento do
texto levou-nos a introduzir correcções fundamentadas, que clarificam inteiramente as passagens obscuras. Além disso, a crítica textual
pôde melhorar a forma de várias outras palavras. E vimos o emergir da língua romance em id, filios, neptos, todos com a grafia então
possível.
JOSé GERALDES FREIRE
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Nas folhas 183v-184r traz o Livro Preto da Sé de Coimbra um
documento pelo qual Martim Moniz e Elvira Sesnandes doam a João
Gondesendes o lugar de S. Martinho, na vila de Tavarede, concelho
da Figueira da Foz.
Segundo as assinaturas do escatocolo, o notário que ditou a carta
donationis foi Christoforiz e o escrivão chamava-se Pelagius. Será
interessante apontar que no final do século xi este notário se revela
bom conhecedor da ars dictaminis, pois procura construir a parte do
texto classificada de arenga com certos efeitos estilísticos, principalmente através de uma artificiosa colocação das palavras. A ordem
é tão indirecta e rebuscada que a tradução se não torna fácil à primeira
leitura.
O interesse filológico do documento situa-se em dois fragmentos
principais. Transcrevemo-los da cuidadosa edição crítica do P. Avelino
de Jesus da Costa, Leontina Ventura e M. Teresa Veloso, III vol.,
pp. 94-95 (Coimbra, 1979).
Linhas 1-5: Ego famulus Dei Martinus Moniz una cum uxore mea
Geluira Sesnandiz quia procerum antiquitas mos est patronorum suis
aliquod propriis de beneficiis amoris affectu conferre fidelibus in quorum
seruicio illarum complacet uoluntatibus...
O nome da doadora aparece escrito no documento de dois modos :
Geluira (linha 2) e Guluira (25). Na realidade, para desfazer o hiato
entre vogais, em expressões do tipo mea Eluira, a pronúncia vulgar
era então (e é ainda hoje, por vezes) «meia Ielvira». Deste I inicial
de apoio resulta a presença no texto do G que, nos documentos medievais, tem muitas vezes o valor de J, mesmo quando não está seguido
de e ou z". A grafia Guluira (linha 25) mostra ainda que o E inicial
de Elvira devia ser pronunciado de modo muito aberto, a ponto de se
confundir com Alvira. Como, após a introdução do G = J, passou
este falso a para posição interior, deveríamos esperar um erro ortográfico do tipo Ialvira. Acontece, porém, que o a minúsculo visigótico tinha o arco superior tão aberto que frequentemente se confundia com u. Daí a falsa grafia Guluira, que equivaleria a Jalvira,
pronunciado Ialvira, forma incorrecta em vez de Elvira,
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Temos para nós que, no final da subscrição ou intitulatio do protocolo deveria ser colocado um ponto final. Sendo assim, quia abriria
com Q maiúsculo.
Antiquitas não é substantivo nem adjectivo ligado a mos. Trata-se
antes do advérbio antiquitus, com o valor de «desde há muito, desde
antigamente», em que o u final foi lido por um copista como um a
visigótico aberto.
O pronome illarum encontra-se com uma forma errada, quanto
ao género. Na verdade, refere-se à vontade daqueles grandes senhores
a quem os seus servos procuram agradar. Deve, portanto, ser corrigido
para illorum. O erro não tem qualquer base sintáctica ou paleográfica,
mas resulta apenas da distância a que se encontra o substantivo ao qual
o pronome se refere, tendo o escrivão ou o notário perdido a noção da
concordância.
Complacet deveria também ser restituído sob a forma do plural
complacent. De facto, o seu sujeito é fidèles. Possivelmente no
original encontrava-se um sinal de nasalação sobre o e: complacet.
Para se ver o artificialismo da ordem das palavras em latim, damos
a tradução deste fragmento:
Eu, o servo de Deus Martim Moniz, juntamente com minha esposa,
Elvira Sesnandes. Porque desde há muito é costume dos grandes senhores
conceder algo dos próprios benefícios, como prova de amor, aos vassalos
que ao serviço dos seus senhores lhes fazem a vontade, por isso também
nós, etc.
Linhas 8-10: ad orientem ilia uarzena que sparat cum uilla Tauaredi per Ma Penna de Azambugero et inde ferit in Mo suuereiro curuo
per in directum in ilia mamoa.
Este fragmento tem especial interesse para a filologia românica.
Varzena é a nossa «várzea» ou «vargem»; que sparat parece português...
Habitualmente a documentação traz: que dividit. Aqui foi usado o
verbo separare, mas a síncope do e dá-lhe uma tonalidade perfeitamente vulgar. O topónimo Tavarede está também praticamente sem
alteração.
Penna de Azambugero é sem dúvida o mais curioso destes topónimos. Não havia então símbolo para a nasal palatalizada, de modo
que Penna é com certeza uma grafia perfeitamente equivalente à actual
Penha. A grafia Azambugero garante-nos que todo o topónimo está
na língua corrente e não em latim. Notemos apenas o g com valor
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de j ; e ainda o monotongo ê, com o valor de ei, tal como ainda hoje
. acontece em larga faixa do nosso território.
Suuereiro curuo é outro topónimo que não foi traduzido para latim.
Se alguma vez existiu em latim a palavra «suberarius» não sabemos.
Certo é que temos aqui uma forma evoluída que o supõe. Notem-se
dois factos fonéticos: a troca de b por v; e a evolução do ditongo ai
para ei.
ília mamoa apresenta o pronome illa na função do artigo a; e
documenta a forma mamoa, não sabemos se com o significado geral
de «outeiro, colina, cimo de monte em forma de mamilo» ou se terá
mesmo o valor arqueológico de «monumento funerário» a par dos
dólmenes ou antas.
Embora não se encontre no fragmento por nós seleccionado,
não queremos deixar de assinalar neste documento a grafia e a fonética do topónimo Kiaius (linha 12). A sua documentação vem de
muito mais atrás com a grafia Quiaios. (Cf. Dipl. et Chart. n.° 12,
AD 897, lin. 28). Aqui temos uma das relativamente raras abonações do uso do K no nosso latim medieval.
Em relação à garantia da vida real do português, de que se encontram aqui formas perfeitamente evoluídas, reparemos que este documento
é de 1092. Mas o português tinha vida própria desde há muito tempo
atrás. Não nos é possível prová-lo agora.

JOSé GERALDES FREIRE

