RECENSÕES
E NOTÍCIAS DE LIVROS

R. P. PATRICIO DE FUENTES Y VALBUENA, Ei Beato Padre José de

Anchieta S. J. (1534-1597), poeta épico latino, apostol dei Brasil,
Perficit, vol. X, n. o s 121-127, Enero-Julio, 1979, 200 p p .
Na capa, o Autor da presente monografia indica o motivo do seu trabalho:
«Homenaje ai nuevo Beato ANCHIETA, poeta latino, con motivo de su glorification.
(22 de junio de 1980).»
Da abundante obra latina de José de Anchieta, o R. P. Fuentes ocupa-se
principalmente do poema De Gestis Mendi de Saa, escrito em honra do terceiro
Governador-Geral do Brasil, o conimbricense Mem de Sá, irmão do mais conhecido
poeta Francisco de Sá de Miranda.
O P. Fuentes traduz alguns trechos escolhidos deste epos, do poema religioso
De Beata Vírgine Dei Matre Maria, e de algumas poesias menores. De toda a
obra poética de Anchieta existe, como é sabido, tradução portuguesa do
R. P. Armando Cardoso, S. J., sem favor o maior estudioso dos versos do seu confrade de quatrocentos anos atrás.
No presente estudo do Rev. P. Fuentes impressiona mal o desaforo com que
o Autor trata a onomástica portuguesa, permitindo-se alterar os apelidos a seu
bel-prazer, ao transformar os Sás quer se trate de Mem, de seu filho Fernão ou de
seu sobrinho Estácio, o fundador do Rio de Janeiro, por... «de la Sala», de tal
forma que o De Gestis aparece intitulado em espanhol Hazanas de Mendo de la Sala.
E outras tropelias do mesmo género.
De p. 43 a p. 59, o A. publica uma bibliografia que, além de incompleta, não
foi utilizada com a devida atenção. Assim, o P. Hélio Abranches Viotti, num livro
que tem nessa bibliografia o n.0 106, a partir de documentos do Vaticano (1), chegou à conclusão de que o jovem canário veio para Coimbra em 1548, com seu meio-irmão, Pedro Nunez, mais velho e filho do primeiro matrimónio de sua mãe.
Ora, em 1976, e ignorando ainda o que escrevera o P. Viotti, cheguei à mesma
conclusão, com base num documento, cuja fotocópia me enviou para o Brasil a
distinta conservadora do Arquivo da Universidade de Coimbra, lic.a Maria Georgina Trigo Ferreira. Segundo esse documento, «pedro nunez de tenerife das Canárias de Castela» provou ter frequentado as aulas de Cânones na Universidade de
Coimbra, desde Outubro de 1548. Seu irmão mais novo, José, acompanhou-o a

(1) O Rev. P. Abranches Viotti é o principal biógrafo contemporâneo de
Anchieta. O livro em apreço tem o título de Anchieta, Apóstolo do Brasil, São Paulo,
1966, p. 28.
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Coimbra, segundo o P. Pêro Rodrigues, contemporâneo de Anchieta e um dos seus
biógrafos (1).
Por isso, é necessário corrigir tudo quanto o A. escreveu na p. 10 sobre os estudos
de Anchieta em Coimbra, pois está errado.
Talvez por deficiências de informação bibliográfica, o Senhor P . Fuentes
mete-se a corrigir desnecessária e erroneamente o texto de Anchieta. Não possuindo eu a edição de 1958 (a última é de 1970), torna-se-me incompreensível que
o Autor tente corrigir no De Gestis um verso que está certo na edição de 1970. Mas
talvez a sua correcção se justifique em relação à edição de 1958. Em todo o caso,
um trabalho como o do Senhor P. Fuentes devia ter sido feito à vista da última
edição do poema, para não falar já da conveniência de ter à mão uma fotocópia
da editio princeps de 1563 (Coimbra, João Alvares), de que existe um exemplar na
Biblioteca de Évora.
A verdade é que, nestas duas últimas edições mencionadas o verso 1099 aparece assim enquadrado:
Primaque cunctorum radix et causa malorum,
In laudes clarumque decus compressa cupido
Hostibus a caesis noua sumere nomina honoris.

1100

Neste contexto, é incompreensível — repito — a nota do Senhor P. Fuentes:
«Texto deficiente. Hemos suplido una palabra que faltaba. Al menos así es
comprensible...»
Por um [meios] entre parênteses rectos, no texto de Fuentes, vê-se que a palavra
que faltaria seria decus que está na edição de 1563 e é a palavra adequada.
A respeito do soneto em quatro línguas, atribuído a Anchieta num manuscrito da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, soneto por mim publicado
em Humanitas xxxi-xxxii, 1979-80, pp. ,244-245, o A. tem o mérito de sugerir a rima
que se impunha no verso 12, «opere diuino», e que uma leitura mais atenta do ms.
revelou ser a verdadeira. Mas já não tem razão quando estranha que o poeta,
tivesse usado o «italiano (que no consta conociese, ai menos para filigranas literárias),
y no, por exemplo, el tupi-guaraní, que conocía tan bien como sabemos, dominándolo» (pp. 184/185).
Além das razões para usar o italiano que dei na notícia onde o soneto está
inserido, informou-me o Rev. P. Abranches Viotti (2), na sua passagem por Coimbra, em 12 de Novembro de 1981, deque Anchieta toda a sua vida convivera com
italianos, devendo, portanto, conhecer bem a língua.
AMéRICO DA COSTA RAMALHO

(1) A. Costa Ramalho, «Coimbra no tempo de Anchieta (1548-1551)»,
8." Congresso Brasileiro de Lingua e Literatura, Rio de Janeiro, 1976, pp. 49-69,
especialmente as notas 1 e 8; Id., «Anchieta em Coimbra», Humanitas xxix-xxx,
1977-78, pp. 226-229.
(2) Ler, neste volume de Humanitas, o seu artigo «A Itália na vida do
Beato Anchieta».
'
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The Portuguese Manuscripts Collection of the Library of Congress.
A Guide compiled by CHRISTOPHER C. LUND and MARY ELLIS
KAHLER. Library of Congress, Washington, 1980, xii+188 pp.
No ano lectivo de 1961-1962, um dos três anos em que fui professor visitante
da New York University, passei muitos fins de semana em Washington, com um
subsídio da Fundação Gulbenkian, a examinar uma colecção de separatas e folhetos,
procedentes de uma biblioteca particular portuguesa, que se encontravam na Library
of Congress, ainda por catalogar. Sem prejuízo das minhas aulas na N. Y. U.,
porque a Library of Congress estava aberta aos sábados e domingos, pude levar a
cabo este trabalho que me fora sugerido pelo Dr. Howard F. Cline, director da
Hispanic Foundation daquela grande biblioteca.
Os resultados foram referidos em dois artigos em inglês, a saber, «The Portuguese Pamphlets», The Library of Congress Quarterly Journal of Current Acquisitions 20, Washington, June 1963, 157-162 (a 2 colunas, com uma gravura extra-texto); e «Portuguese publications in the Library of Congress» em Portuguese
Essays, um pequeno livro de divulgação editado pelo Secretariado Nacional de
Informação, Lisboa, 21968, 83-96.
A biblioteca portuguesa a que pertenciam os folhetos e separatas fora de António
Augusto de Carvalho Monteiro (sobre quem pode ver-se o artigo na Enciclopédia
Verbo 13, 1274-1275), e as circunstâncias em que foi adquirida pela Library of Congress encontram-se referidas no artigo do Quarterly Journal, não sendo pertinente
repeti-las aqui.
Graças à amabilidade de Mrs. Mary E. Kahler, então «chief of the Serial
Record Division», pude percorrer também as fichas dos manuscritos portugueses
que ela catalogava então e apreender as linhas dominantes da colecção. Foram
assim resumidas no Quarterly Journal: «They exhibit the same wide range of subjects
as does the printed matter. Sample topics include peninsular and civil wars (Portugal),
papers relating to Brazil, and official papers of the Royal Commission on commerce,
agriculture, factories, and navigation, which contain a wealth of economic data on
late 18th- and early 19th-century Portugal; as well as 18th century Portuguese Inquisition papers, Pombal's administration, and original letters to the 17th-century
Prime Minister, Count of Ericeira, among others. Completion of the listing of
the Portuguese manuscripts and publication of a guide would bring these untapped
treasures to the attention of the scholarly world.»
O período final parece-me um arranjo do Dr. Howard Cline, pois creio que a
minha proposta era a da publicação de um catálogo exaustivo e não de um guia.
E é esse exactamente o defeito principal que encontro neste bonito livro, impresso
em bom papel e elegantemente encadernado : dar uma informação demasiado sucinta
de cada uma das colectâneas.
Com efeito, não é bastante dizer de uma miscelânea como a n.° 160, «The
text is in Portuguese, Spanish, and Latin and includes much Restoration (1640)
material. Presents compositions by [Francisco] Manuel de Melo, Francisco de
Faria, Camões (105 sonnets), and 106 verses of the parody of the first canto of Os
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Lusíadas, beginning 'Borrachos, borrachões...!» ; ou da misc. 421, «Poetry. Collecção
de Poesias de Camões, Bernardes, Caminha, Sá de Miranda e outros poetas — letras
de 1600 [inside cover note]. Approx. 240 leaves.»; ou ainda, sob o n.° 422, «Poetry.
Collection of sonnets, romances, décimas, tercets, motes, and glosas. Approx.
300 leaves. (...) Contains material attributed to Baltasar Estaco and Luís de Camões.»
A propósito do n.° 421, pode comentar-se que certos investigadores estarão
interessados sobretudo nos «outros poetas».
Do interesse de algumas colectâneas bem pode avaliar-se pelo texto que o
Prof. Christopher C. Lund publicou da que tem o número 498. Saiu com o título
de Anedotas Portuguesas e memórias biográficas da corte quinhentista. Istorias e
ditos galantes que sucederão e se disseraõ no Paço, contendo matéria bibliográfica
inédita de Luis de Camões e outros escritores do século XVI. Leitura do texto, introdução, notas e índices por Christopher C. Lund. Coimbra, Almedina, 1980.
Algumas observações que fui fazendo, ao percorrer o livro:
A gravura na p. 21 (n.° 68), com o Gama ricamente vestido e Tétis pitorescamente enroupada da cabeça aos pés, destinava-se certamente ao canto X de Os
Lusíadas.
Na p. 27 (n.° 90), é engano dizer que Vasco da Gama chamou «cabo dos Tormentos» ao cabo da Boa Esperança. O caso passou-se com Bartolomeu Dias,
nove anos antes, em 1488, que lhe chamou «das Tormentas».
Na p. 55 (n.° 187), são mencionadas «Epistolas de huma menina innocente
a sua amiga, com respostas», com a nota: «The four erotic letters were written by
Olinda and Alzira.»
Trata-se de poemas muito conhecidos que andam publicados em todas as
colectâneas de poesias eróticas de Bocage. Em Setembro de 1982, a Casa de Bocage,
em Setúbal, organizou uma exposição sob o título de «A presença de Eros» em
que figuravam, expostos nas paredes, em ampliação, largos trechos dessas epístolas,
escolhidos sobretudo para documentar os sentimentos de revolta do poeta perante
aqueles a quem considerava «do Fanatismo a turma odiosa».
Na p. 74, a gravura representa uma placa da Ordem Militar de Nossa Senhora da
Conceição de Vila Viçosa sobre a qual pode ler-se o livro do mesmo título, da autoria
de Francisco Belard da Fonseca, Fundação da Casa de Bragança, Lisboa, 1955.
O «Conde Norion [Noronha?] Commander at Arms of the City of Lisbon»
da p. 114 (n.° 405) é o conde de Novion, brevemente biografado por Nuno Daupiás
d'Alcochete, «Le comte de Novion, commandant général de la Garde Royale de
la Police de Lisbonne», Arquivos do Centro Cultural Portuguêi, Fundação Calouste
Gulbenkian, Paris, VIII (1974), 621-625.
Na p. 123 (n.° 432), aparece três vezes o «porto de S. Murtinho», certamente,
de «São Martinho».
Na p. 126 (n.° 446), convém saber que a «Rellação da Vida de El Rey D. Sebastião» do P. e Amador Rebelo, foi publicada na Revista da Faculdade de Letras, Lisboa, IV Série, 1978, n. 2, pp. 481-559, pelo Prof. Francisco de Salles Mascarenhas
Loureiro. A Relação, propriamente dita, vem nas pp. 505-551.
O D. Jorge da p. 129 (n.° 452), que estabelece os regulamentos de Avis em 20 de
Agosto de 1546, é filho do rei D. João II e não de D. João III.
Também valeria a pena ter indicado se certos textos se encontram repetidos,
ou são diferentes, como no caso das paródias do canto I de Os Lusíadas, mencionadas
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mais de uma vez, ou no da carta de D. Jerónimo Osório a Luís Gonçalves da Câmara
na p. 110 (n.° 391,3) e na p. 140 (n.° 493).
O Guia termina com um utilíssimo índice, não apenas de nomes próprios, mas
também de alguns assuntos principais, referidos no corpo do volume, tais como
«Camões, Ordens Militares, Poesia, Poetas e Sebastianismo».
Os autores merecem as felicitações e os agradecimentos dos utilizadores do Guia.
A. C. R.

A.

Curso de História da Medicina. Das origens
ao fim do século XVI. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1981, 478 pp.

TAVARES DE SOUSA,

Os médicos do século XVI tinham uma frequência tão prolongada de Humanidades, antes da passagem à Faculdade de Medicina, que muitos deles se formavam
em Artes antes de se graduarem médicos. Alguns houve, como Garcia da Orta,
cujos primeiros passos na carreira universitária foram ensaiados na Faculdade de
Artes, e outros houve, como Pedro Nunes, que, a bem dizer, pertenceram ao elenco
professoral das Artes, pois a Matemática estava nesta Faculdade.
Além disso, alguns dos mais famosos produziram uma obra literária, a par
da obra médica, como Estêvão Rodrigues de Castro (1). E nunca houve entre
médicos e humanistas querela que se assemelhasse à que irrompeu entre humanistas
e «causíflcos», de que trato brevemente numa nota de investigação (a XX), inserta
neste volume de Humanitas.
Ao campo de interesses deste recensor concerne o livro do Prof. Armando
Tavares de Sousa sobretudo pela parte relativa ao século XVI. E é com prazer
que assinalo ser esta obra, além de bem documentada, escrita por um verdadeiro
humanista, no sentido clássico, homem de ampla cultura, compreensão humana e
expressão elegante. Na verdade, o presente Curso de História da Medicina, entre
outras virtudes, possui a de estar bem escrito.
(1) Segundo o Prof. Giacinto Manuppella, Enciclopédia Verbo 4, 1431-1433,
nasceu em Lisboa, em 19.11.1560, bacharelou-se (1584) e licenciou-se em Artes (1585)
pela Universidade de Coimbra onde também se formou em Medicina (1588). Exerceu a medicina na capital, cerca de 20 anos, antes de abandonar o País.
Sobre a sua obra literária, ver Estêvão Rodrigues de Castro — Obras Poéticas
em Português, Castelhano, Latim, Italiano. Textos éditos e inéditos coligidos, fixados
prefaciados e anotados por GIACINTO MANUPPELLA. Por ordem da Universidade,

Coimbra, 1967.
Um dos seus poemas latinos, De Simulato Rege Sebastiano, foi estudado sob
minha orientação pela lic.s Maria Teresa de Almeida Gouveia Geraldes Freire,
numa tese de licenciatura em Filologia Clássica, apresentada à Faculdade de Letras
de Coimbra, em 1973.
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As breves observações que faço a seguir em nada diminuem o meu apreço
pela obra.
Na p. 419, fala-se de Luís Nunes que em 1541 foi nomeado por três anos para
reger em Coimbra a cadeira de Avicena. Mas no «índice Onomástico» os limites
da sua vida «(c. 1555-C.1645)» contradizem esta data. Na verdade, os anos de
nascimento e morte •— admitindo que estão certos — só podem ser de um outro
Luís Nunes que designarei com o número II. Este foi igualmente português e
médico em Antuérpia, certamente parente do seu homónimo, embora mais novo.
O Luís Nunes I começou por ensinar Humanidades na Universidade de Lisboa
e da sua preparação humanística deu provas em Antuérpia quando reeditou,
ampliando-o, o Dicionário Latino de Élio António de Nebrija que dedicou a Frei
Diogo de Murça, reitor da Universidade de Coimbra, em 1545. Ocupei-me dessa
obra em Estudos Camonianos, Lisboa, 21980, 31-33. Foi este o colega e amigo de
Amato Lusitano, o professor de Lisboa e Coimbra e, mais tarde, no exílio, o médico
de Catarina de Médicis.
O Luís Nunes II é talvez mais célebre ainda e dele existe um retrato que tive
ocasião de ver na National Gallery, em Londres, em Junho de 1982, com a legenda:
«Portrait of Ludovicus Nonnius by Rubens».
E a folha explicativa, oferecida aos visitantes da sala 20, dedicada ao grande
pintor Pedro Paulo Rubens (1577-1640), tem sobre o quadro as indicações seguintes
que traduzo: «Nonnius era um médico português que vivia em Antuérpia. Foi
autor de numerosos livros, entre eles um famoso tratado sobre dieta, o Diaeteticon,
publicado em 1627, mais ou menos o ano em que este retrato foi pintado. Rubens
representou-o no seu gabinete, tendo ao lado um busto de Hipócrates, o fundador
da Medicina.» (2) Menciona este Luís Nunes, que também foi poeta latino, Charles
Verlinden, «La place des portugais dans la vie sociale d'Anvers aux XVIe et
XVII e siècles», Actas do Colóquio «Presença de Portugal no Mundo», Lisboa, 1982,
pp. 152-153.
Voltando ao livro do Prof. Tavares de Sousa, na p. 420, lemos que entre os
acompanhantes de André de Gouveia, quando em 1547 veio fundar o Colégio das
Artes de Coimbra, se encontrava «seu irmão António de Gouveia (talvez o mais
brilhante da extraordinária família)».
Humanista e editor de autores latinos, o grande jurista António de Gouveia
é certamente hoje o mais citado dos Gouveias. Mas nunca regressou a Portugal,
e fez bem, dadas as suas ligações com os meios da contestação religiosa (3), seus
contemporâneos.
Quem voltou a Portugal, e antes do próprio André, foi seu irmão mais velho,
Marcial de Gouveia.
A. C. R.

(2) Enviou-me de Londres o texto inglês a Dr.a Elisabete Oliveira, a quem
renovo aqui os meus agradecimentos.
(3) Cf. Lucien Febvre, Le problème de l'incroyance au 16* siècle. La religion
de Rabelais. Éditions Albin Michel, Paris, 21968.
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M. LONIE, The Hippocratic Treatises «On Generation», «On the
Nature of the Child», «Diseases IV». A commentary. Ars
Medica. Texte und Untersuchungen zur Quellenkunde der Alten
.: Medizin. II. Abteilung. GtiecWsch-lateinische Medizin. Band 7.
Berlin, Walter de Gruyter, 1981. XL + 406 pp. DM 220.

IAIN

Desta excelente colecção demos já notícia em recensões a volumes anteriores,
nesta mesma revista (19-20 [1967-68] 408-410; 23-24 [1971-72] 538-539; 27-28 [1975-76]
282-284). Trata-se, como então dissemos, de uma série publicada sob a égide do
Instituto de História da Medicina da Universidade Livre de Berlim, que inclui textos
e investigações sobre as fontes da Medicina antiga.
O presente volume segue a mesma linha dos anteriores, desenvolvendo com
igual mestria as múltiplas questões suscitadas por esta parte do Corpus Hippocraticum.
Estão em causa, desta vez, De genitura, De natura pueri e De morbis IV, que
desde a edição de Littré se julga habitualmente constituírem um todo. Tal unidade,
impugnada por Kahlenberg, é analisada de novo pelo A., que considera os dois
primeiros opúsculos ligados entre si (o que bem se evidencia no final do primeiro),
mas o terceiro distinto (uma vez que o seu incipit poderá relacionar-se com o que
precede, mas não necessariamente). A sua conclusão é, no entanto, prudente:
«Mas até sabermos mais dos primórdios da história dos textos bipocráticos, como
foram juntos e por quem, e em que sentido foram publicados, parece vão tentar
uma resposta» (p. 45).
A discussão deste ponto, juntamente com a da identidade do autor, constitui
a primeira parte da introdução. O segundo ponto é resolvido em sentido positivo
pela observação das remissões existentes de uns para outros textos e através do
estudo do estilo e da linguagem, cuja semelhança é clara.
A segunda parte ocupa-se da intenção da obra e seu auditório. Particularmente curiosa é a hipótese apresentada de ela se dirigir a um auditório geral, como
o dos Sofistas, tanto mais que descreve os padecimentos sem prescrever terapêutica.
Esta suposição adquire valor especial se a inscrevermos num contexto geral de oralidade, em que alguns helenistas actualmente procuram situar a transmissão da
cultura grega (e.g. Eric A. Havelock, Preface to Plato, Oxford, 1963). Duvidamos,
no entanto, da sua aplicabilidade a tratados tão marcadamente técnicos e de tão
grande minúcia descritiva como estes.
Na tçrceira parte, o A. estuda a relação destes opúsculos com outros da colecção, de que só um, De natura mulieris, é expressamente mencionado no texto, e por
mais do que uma vez. A questão da interrelação dos tratados ginecológicos fora,
aliás, já discutida por Grenseman, Knidische Medizin (Berlin, 1975), cujas conclusões
são adoptadas.
Especialmente interessantes são a quarta e quinta partes, em que se analisam,
respectivamente, a teoria dos quatro humores e De natura hominis e a relação do
tratado com os pensadores pré-socráticos. O A. demonstra como a doutrina dos
quatro humores, embora filiada na dos quatro elementos de Empédocles, revela
uma «distinção significativa para a relação entre Medicina e Filosofia» (p. 56), dis-

312
tinção essa que está em consonância com a famosa reivindicação de independência
daquela em relação a esta em De Vetere Medicina. Por outro lado, reconhecendo
embora a dificuldade de apontar fontes exactas, delineia uma maior possibilidade
de aproximação com Demócrito, o que lhe permite, na sexta parte, fornecer, se não
uma data certa, pelo menos um terminus post quem para a elaboração da obra, uma
vez que a acme do filósofo de Abdera se situa c. 420 a.C. ; razões estilísticas apontam
também para o final do séc. V a.C.
Em último lugar vem a discussão do método científico do tratadista, sem
dúvida um dos aspectos mais interessantes a considerar, pois toca no ponto sempre
candente da história da ciência antiga, que é o do lugar ocupado pela experiência.
O A. põe no devido relevo o papel dado à observação e o uso da analogia, método
cujo emprego repetido no pensamento grego foi já bem evidenciado pelos trabalhos
de G. E. R. Lloyd (designadamente em Polarity and Analogy: two types of argumentation in early Greek thought, Cambridge, 1966), precisamente o especialista a quem
o livro é dedicado.
Segue-se o comentário, denso, exacto, rico de sugestões. Relativamente a
cada capítulo, apresenta considerações científicas gerais sobre o seu conteúdo, e
depois anotações passo a passo, nas quais revela um perfeito conhecimento da
língua. Tome-se este exemplo da p. 163 : «avròç slôov — slôov is stronger than
'I have seen' ; it means something like 'I am witness' ; and what is 'seen' in this sense
becomes an íQTóQIOV (visible) evidence (the word comes from the same root)». Outro
é a discussão do sentido de ôvvafuç nos capítulos 22-27 (pp. 216-218). De realçar
também a grande riqueza de paralelos, predominantemente tirados de textos científicos, como é natural, mas sem descurar os literários (e.g. Píndaro, p. 103; Arquíloco, p. 113; Anacreonte, p. 227; Alceu, p. 361; o que se diz, no entanto, na p. 63,
sobre o êxito de As Nuvens de Aristófanes é contraditado pelo próprio texto da
comédia (520 sqq.) e pelo segundo dos argumentos antigos).
O índice geral dos assuntos tratados na introdução e no comentário, um índice
de palavras gregas, um index hcorum contribuem para a utilidade do livro. Não
podemos, no entanto, terminar sem fazer dois reparos: um é a falta do texto grego
ao lado da agradável e correntia tradução inglesa (tanto mais que o A. difere, em
vários pontos, de Littré e de Joly); outro é a ordenação das matérias (não conseguimos encontrar justificação satisfatória para o facto de se ter colocado a introdução
após a bibliografia — tão longa quanto útil — e a tradução). Esta espécie de «prólogo retardado» não pode deixar de confundir o leitor de uma obra que é, aliás,
a todos os títulos notável.
M-. H. ROCHA PEREIRA
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A. CAMPBELL, The Golden Lyre. The Themes of the Greek
Lyrie Poets. London, Duckworth, 1983. VIII + 312 pp.

DAVID

Em 1967, D. A. Campbell tinha oferecido aos estudiosos uma das melhores,
se não a melhor, antologias comentadas dos poetas líricos gregos. O livro que agora
acaba de publicar é o complemento admirável e actualizado do anterior.
Diversamente de Bowra, a análise dos fragmentos é conduzida, não por autores,
mas por temas : amor, vinho, atletismo, política, amigos e inimigos, deuses e heróis,
vida e morte, poesia e música. O processo, sem dúvida interessante, implica o
perigo da desinserção temporal e da repetição, a que outros especialistas não têm
escapado. Campbell, porém, evita um e outro escolho, e proporciona-nos um
panorama perfeitamente enquadrado sob o ponto de vista histórico, em que os
diversos textos se integram num todo e se iluminam reciprocamente, ou por afinidade ou por contraste. O enquadramento vai, de resto, ao ponto de fazer preceder o estudo de cada tema do apuramento dos elementos provenientes de Homero
e de Hesíodo.
O livro não tem uma única nota, mas a discussão de cada fragmento revela
o joeiramento crítico da principal bibliografia sobre a matéria, sem que nenhuma
dificuldade seja iludida, quer se trate do Grande Parteneion de Álcman, do ostrakon
de Safo, da Elegia às Musas de Sólon, das Palinódias a Helena de Estesícoro, ou
de qualquer outro dos muitos enigmas em que a lírica grega arcaica é fértil. Nalguns casos, apresenta soluções convincentes, que decorrem naturalmente da penetrante análise literária de que acompanha cada poema. Exemplo disso é, na p. 268,
a justificação (indirecta) da discutida autenticidade de Teógnis 253-254, mostrando
que em avràg êyòv... naoà asv está a esperada antítese a aol p,sv èym de 237, com
que começa a elegia.
Pela selecção das matérias, o livro não podia abranger a totalidade da lírica.
E, se o Papiro de Colónia de Arquíloco tem perfeito cabimento no capítulo I (pp. 7-8),
e os novos fragmentos da Gerioneida de Estesícoro ocasionam cuidadoso exame
no capítulo VI (pp. 161-162), o leitor não pode deixar de lamentar que o Papiro
de Lille não receba mais do que uma breve referência de passagem (p. 163). Também é de notar a ausência de um capítulo sobre a natureza, que, embora, como se
sabe, não constitua tema autónomo na lírica grega, tem uma presença contínua
nalguns dos melhores poetas e forma um dos ângulos mais inovadores da mundividência arcaica.
Deve salientar-se a preocupação do autor em atingir um público mais vasto
do que o dos helenistas ex professo. Assim, cada texto grego é seguido da sua tradução, imediatamente continuada pelo comentário. A versão é, assim, parte dá
interpretatio, como a entendera Fraenkel na sua monumental edição do Agamêmnotí
de Esquilo. A mesma preocupação o leva a acrescentar no final da obra uma «Nota
sobre métrica», uma bem sintetizada série de dados biográficos sobre os poetas
e uma bibliografia selecta. Por sua vez, o índice de passos comentados permite,
a quem o desejar, fazer um estudo seguido de cada um dos autores.
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Pela segurança, clareza e actualização, e ainda pela sensibilidade literária a
cada passo demonstrada, o novo livro de Campbell está destinado a ser um companheiro indispensável dos estudiosos da lírica grega arcaica.
M. H. R. P.

Commentaire aux «Sept Contre Thèbes»
d'Eschyle. Editara Academiei, Bucarest; «Les Belles Lettres»,
Pan's, 1981. X + 301 pp.

LIANA LUPAS

e

ZOE PETRE,

Segundo se lê nas palavras introdutórias, esta obra representa o resultado
de uma leitura global dos Sete Contra Tebas de Esquilo, realizada por dois especialistas: um filólogo e um historiador.
Contrariamente aos receios das autoras, o trabalho não perdeu em coerência
o que ganhou em complexidade. Estamos perante um comentário inteligente e
diversificado de uma tragédia que não tem sido das mais favorecidas pela atenção
dos modernos intérpretes de Esquilo. Mas a importância do tragediógrafo justifica ainda assim que os estudos sobre os mais variados aspectos do drama sejam
em número impressionante e disso dá conta uma bibliografia cuidadosamente elaborada, muito rica de informação, com que encerra o presente volume.
Depois de uma breve «notícia», em que são aflorados os pontos fundamentais
da interpretação dos Sete, no contexto da trilogia a que a obra pertence, inicia-se
o comentário minucioso do texto, em que os problemas são encarados, primeiro
ao nível das grandes estruturas, depois ao nível de cada verso.
Na análise do Prólogo salientarei, em primeiro lugar, o comentário aos versos 4-9 que põem a tão controversa questão da atitude de Etéocles para com os
deuses. Concordo que a natureza destas relações será precisada ao longo do drama
(cf. por ex. os vv. 76-7, o v. 217 e o diálogo lírico-epirremático que vai do v. 686 ao
v. 711), mas não vejo nas afirmações iniciais de Etéocles (w. 4-9) qualquer espécie
de ambiguidade: elas esboçam de imediato um rosto com traços vivos de V(íQLç.
Observação sugestiva a de que, no uso do processo comum da ironia trágica, a referência aos hinos e às lamentações, que tomarão Etéocles como objecto em caso de
inêxito na guerra, prefigura a realização do treno final do drama.
Na análise dos w. 10-16 aborda-se o problema da alteração do texto tradicional
no que concerne fundamentalmente à ordem dos vv. 12-13, que deve ser invertida,
na opinião das AA., para se alcançar uma referência às três idades da vida do homem,
conforme se considera desejável. A eliminação da referência aos adultos parece-me,
no entanto, mais lógica, dado que estes se encontram longe, nas muralhas, ocupados
na luta contra o inimigo, e o objectivo de Etéocles é, no momento, atrair os jovens
e os velhos para o esforço comum de defesa, de molde a mobilizar para a guerra
todas as forças da cidade. Não julgo, pois, necessária a alteração da tradição
manuscrita.
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Na discussão do Párodo é devidamente valorizado o facto de o coro ser constituído por mulheres e rejeitada, com bom senso, a identificação precipitada de
Etéocles e Polinices com individualidades conhecidas, contemporâneas de Esquilo.
A análise do 1° Episódio confere o devido relevo à problemática das relações
de Etéocles com o Coro. É justamente assinalado o carácter difícil desta matéria
que de há muito opõe os comentadores. Saliente-se e equilíbrio e a subtileza com
que o assunto é tratado, parecendo particularmente reclarecedor o paralelo que
aqui se estabelece entre o comportamento de Etéocles e o de Pelasgo, nas Suplicantes:
este último, «rei-cidadão, tenta integrar as Danaides no universo da cidade, em vez
de dele as excluir» (p. 72).
O significado da cena central dos Sete (w. 369-719) é justamente sublinhado
no comentário. Correcta a afirmação de que «a aparente monotonia destes cantos
cobre de facto uma subtil evolução da apreensão para a confiança e da confiança
para a incerteza e a dúvida» (p. 123).
Não cabe, evidentemente, aqui a referência particularizada à posição assumida
pelas AA. perante muitas das inúmeras questões levantadas por um texto invulgarmente rico de dificuldades. Limitar-me-ei a salientar, mais uma vez, o equilíbrio
demonstrado na abordagem dos problemas, a propósito do tratamento da vexata
quaestio da cena final dos Sete (w. 1005-1078). A atitude prudente que não condena em absoluto este controverso final é significativa da prudência exemplar que
sempre animou as AA. ao longo do seu complexo e meritório trabalho.
Concluirei esta recensão, afirmando gostosamente que a variedade e a riqueza
do comentário ideológico, linguístico e métrico, a importância normalmente conferida à análise dos factos de cultura e civilização e a perspectiva constante da análise
do texto como uma obra de arte fazem deste fino e bem informado estudo sobre
os Sete Contra Tebas um contributo muito valioso para a compreensão desta tragédia esquiliana.
M. O. PULQUéRIO

Luís

Estúdios Métricos Sobre Apolonio Rodio. Museo
de Ciudad Real, Estúdios y Monografias, 2, 1979. pp. 136.
DE CANIGRAL,

Este livro é, com pequenas alterações, uma dissertação de licenciatura, apresentada em 1973 na Faculdade de Filosofia e Letras (Secção de Filologia Clássica)
da Universidade Complutense de Madrid. O objectivo do A. é realizar um estudo
sobre a métrica do hexâmetro de Apolonio de Rodes, segundo o modelo de investigação traçado por H. Frankel no seu famoso artigo «Der kallimachische und der
homerische Hexameter» de 1926, trabalho que se encontra, ligeiramente refundido,
em Wege und Formen frãhgriechischen Denkens, 21960, sob o título de «Der homerische und der kallimachische Hexameter».
Na estrutura da obra de Canigral distinguem-se duas partes: a primeira, «Del
pie a la palabra», realiza uma selecção criteriosa das obras fundamentais sobre o
verso épico de Apolonio desde as «Lectiones Apollonianae» de E. Gerhard, publi-
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cadas em 1816, até ao aparecimento, em 1926, do citado estudo de H. Frãnkel, que
o A. considera crucial para a compreensão do hexâmetro épico; a segunda, «De la
palabra al kolon», está centrada na análise do método frenqueliano cujas virtualidades são, com bastante finura, apuradas no contexto das críticas e desenvolvimentos a que deu lugar na extensa bibliografia sobre o hexâmetro publicada até aos
nossos dias.
Ao analisar a obra de N. Festa, publicada no ano decisivo de 1926, «Ricerche
metriche: saggio d'un nuovo método per lo studio delia métrica greca», comenta
o A. a existência no hexâmetro dactílico de kola independentes cujas fronteiras
seriam realizadas pelas cesuras (p. 55). A utilização da palavra kolon, de tão larga
aplicação na análise dos versos líricos, é, porém, aqui geradora de uma certa ambiguidade porque da noção geral de «elementos rítmico-métricos» se passa à identificação de membros metricamente caracterizados pela ocorrência de pequenas estruturas métricas como o baquio ou o iambo. Saliente-se que falar de jambos ou
baquios na estrutura do hexâmetro dactílico é correr o grave risco da confusão e de
perigosas extrapolações sobre a origem do verso épico. Não creio que haja qualquer vantagem em sugerir a identificação destes kola com versos primitivos, a partir
dos quais se teria formado o hexâmetro épico. Parece-me, pelo contrário, fundamental reconhecer que o papel das cesuras não é dividir, mas articular, não é criar
entidades métricas novas ou fazer surgir novos ritmos. Do jogo delicado das cesuras
com as pontes resulta antes a organização dos versos de molde a evitarem-se ambiguidades, como, por ex., a ilusão do fim de períodos dactílicos antes de tempo.
Na discussão das ideias de Festa revela-se, porém, bastante oportuna, no
plano dos princípios, a reacção do A. contra a «manipulação» das unidades métricas
pelo recurso abusivo à síncope a que se atribui frequentemente uma função exageradamefite niveladora.
É indubitavelmente sugestiva e fecunda a orientação aberta por Frãnkel, e
seguida com entusiasmo pelo A., no sentido da investigação das relações existentes
entre os elementos métricos e os elementos significativos do verso épico. Mas
talvez se deva temperar o entusiasmo pela formulação «positiva, das regras do hexâmetro, realizada por Frãnkel, com a reflexão judiciosa que, a este propósito, faz
Dale, a págs. 31 de Lustrum, 1957/2:
«And is there any reason why a rule in the form of a taboo should be unintelligible? We may make only fumbling suggestions in our endeavours to explain
it, but there is nothing inherently absurd in the idea that the poets themselves over
so many centuries, their ear trained by the thousands of existing verses, simply felt
it as a taboo.»
A concluir o seu estudo, refere o A. algumas ideias, apenas afloradas ao longo
da sua investigação, como, por ex., os problemas do «kolon adverbial», o estudo
sistemático da posição das partículas e sua relação com o possível método de isolamento dos kola, o estudo da tipologia e mobilidade da métrica verbal, etc., que estão
à espera de um tratamento mais desenvolvido, de acordo com a sua real importância.
Esperamos que o A. ponha mãos à obra com o mesmo entusiasmo e competência
com que realizou este trabalho, que constitui uma meritória contribuição para o
progresso dos estudos métricos sobre a obra de Apolónio de Rodes.
M . C P.
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SiLVANA ROCCA, lulii Obsequentis Lexicon, Istituto di Filologia Glassica
e Médiévale, Università di Génova, 1978, 183 p.
. Iuliuus Obsequens é um historiador latino de que nunca falam os autores
antigos. No final da Idade Média foi encontrado um manuscrito com a sua obra
Prodigiorum Liber ou De Prodigiis Liber, que foi editada pelas oficinas de Aldo
Manúcio, de Veneza, no ano de 1508. Infelizmente, o manuscrito que serviu de
base a esta edição perdeu-se e nunca mais foi encontrado, de modo que todas as
novas edições e observações críticas têm que ser sempre feitas a partir da obra Aldina.
Dentro do moderno e útil processo de estabelecer vocabulários monográficos
para um só autor, Silvana Rocca tomou como ponto de partida a mais recente e
elaborada edição, a de O. Rossbach, saída da Teubner, Leipzig, 1910. E praticamente para os dados que sobre Júlio Obsequente conseguiram apurar os estudiosos
remete S. Rocca no seu prefácio (pp. VII-ÍX). O Prodigiorum Liber descreve a
vida de Roma desde 249 até aproximadamente 9 a.C. Isto leva à conclusão de
que a obra é tributária de Tito Lívio, cujo vocabulário e estilo imita e de que-.provavelmente não lhe será muito posterior. Apesar disso, há elementos históricos que
não se encontram em Tito Lívio, os quais ou são fruto da pesquisa de J. O. ou são
dependentes de uma outra fonte ainda não descoberta.
Apresentada a lista de eruditos que até aqui têm tratado da edição do texto
de Júlio Obsequente (pp. X-XI), S. Rocca dá-nos um abundante índice de abreviaturas usadas no seu Lexicon, as habituais aliás em obras deste género (pp. XII-XVI).
Posto isto, o dicionário principia segundo os moldes tradicionais.
Tanto o prefácio como todas as explicações sobre o valor das palavras são
inteiramente em latim. Para cada vocábulo, se for caso disso, faz-se um esquema
dos seus diversos significados neste autor. Para exemplicar com o primeiro termo,
diremos que A, AB tem o valor de «A) de loco: I) de separai.: 1) propr. (...);
2) transi. (...); II) locus a quo quis uenit: 1) propr.: a) abs. (...); b) respondei
«ad» (...); 2) transi; III) locus in quo aliquidfit (...). B) de auctore et causa (...);
C) de tempore: 1) propr. (...); 2) i. q. post (...). De notar que sempre passam
algumas «gralhas». Assim, onde acabamos de indicar o terceiro valor. de.a, ab,
de «tempo», sob C), a Autora repetiu a letra B). Os espaços que suprimimos «(...)»
são preenchidos na obra pelas citações literais de Júlio Obsequente.
Os artigos mais longos são os referentes a et (pp. 53-55) e in (pp. 76-81). As
referências à nossa região são apresentadas dentro da divisão administrativa anterior
a Diocleciano (286-293), o que prova bem como a Autora se movimentou dentro
da divisão de Augusto (27 a.C). Damos na íntegra apenas um exemplo : «GALLAECI :
populus Hispaniae Tarraconensis : Lusitani Gallaeci deuicti 176,6».
Paciente e útil trabalho o de Silvana Rocca.
JOSé GERALDES FREIRE

3Í8

GiGLiOLA MAGGIULLI, Nomenclatura micoiogica latina, Istituto di
Filologia Clássica e Médiévale, Università di Génova, 1977, 168 p.
O vocabulário latino sobre fungos nunca fora estudado de modo exaustivo.
O equivalente do grego /xéxai e do latim fungi tem vários representantes em português, como fungos ou algumas das suas variedades (cogumelos, tortulhos, míscaros, bolores, etc.) e ainda os termos eruditos como micetologia e micologia e
seus derivados. O tema tem sido estudado especialmente por botânicos. Nos
últimos tempos tem-lhe dedicado vários artigos Jacques André, sendo principais
pontos de referência o Lexique des termes de botanique en latin (Paris, 1956) e o
Commentaire à sua edição crítica de Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXII
(Paris, 1970). Por isso, muito de louvar é que Gigliola Maggiulli tenha reunido
num trabalho de base lexical e filológica todos os elementos que a respeito de fungos
fornecem a botânica, a farmacologia e a própria culinária.
Este estudo aparece como n.° 52 das Publicazioni deWlstituto di Filologia
Clássica e Médiévale e teve como patrocinadores os profs. F. Delia Corte e Teresa
Mantero. Aqui é feita, em 16 capítulos, uma breve história sobre o que a respeito
de.fungos se escreveu na Antiguidade Grega e Latina, com especial relevo para
Teofrasto e Plínio-o-Velho, e se estudam, um por um, todos os termos que se encontram nos autores latinos. A Autora conseguiu a seguinte lista: agaricum, amanites,
boletus, fungus albus, f. aridus, f. candidus, f. caninus, f. farneus, f. ferulae, f. Libycae
populi.f. ligneus.f. nucis, f. pratensis, f. cocco rubrior.f. quirubet callo. pezica, spongea,
suillus, tuber. Sobre cada uma das variedades tenta-se fazer uma identificação tão
perfeita quanto possível, de acordo com a nomenclatura da botânica moderna,
onde aparecem como principais «padrinhos» das designações científicas Lineu,
Fries, Quélet, Gill, Schaefer, Vittadini e outros.
Como vemos, G. Maggiulli limitou-se apenas aos chamados fungos superiores.
A propósito apresenta-nos também uma história da mico-gastronomia na Antiguidade Clássica. Somos assim confrontados com o problema dos cogumelos
comestíveis e dos venenosos e até com a verificação de que, enquanto os gregos não
apreciavam os fungos, durante o Império Romano eram tidos como prato precioso.
No cap. Ill (pp. 35-59) é estudado o boletus e discutido o famoso caso do envenenamento do imperador Cláudio por Agripina, segundo uns por ingestão de boletus,
segundo outros de Amanita muscaria; e no entender de peritos qualquer destes fungos
deveria ter sido preparado com um veneno especial (pp. 53-56). Também é apresentado o assassínio de Aneu Sereno, amigo de Séneca, segundo a tradição, com
suilli (p. 74).
Em dois mapas anexos encontra-se a lista de quais os 47 autores gregos e
latinos que mencionam fungos e quais as espécies que cada um refere. Verifica-se
que a designação adoptada pelos autores antigos por vezes é muito genérica e popular, de modo que nalguns casos se torna difícil e até impossível a sua identificação
em termos científicos.
Sendo muito numerosas e ricamente documentadas as notas de rodapé, com
remissão para muitas obras e artigos, faz falta uma sistematização da bibliografia
utilizada, num índice próprio.
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Muito bem notou G. Maggiulli que para a elaboração de um trabalho deste
género faz falta a colaboração entre a filologia e a botânica, tal como se pode dizer
que as disciplinas científicas, entre as quais a medicina e a arquitectura, beneficiam
do contributo das línguas clássicas.
J. G. F.

Q. Gargilii Maríialis, De Horíis, Opuscula Philologica — 1, Pàtron Editore, Bologna, 1978, 141 p.

INNOCENZO MAZZINI,

I. Mazzini publicou um estudo completo sobre Gargílio Marcial nos «Atti
e Memorie delPArcadia», sez. 3. a , VII, 1 (1977) pp. 99-121, de que nos dá aqui,
como introdução, os elementos. essenciais. Trata-se de um «autor menor» que
nasceu pelos princípios do séc. III e morreu em combate em 260. Das obras que
lhe têm sido atribuídas apenas duas são autênticas: — De Hortis e Medicinae ex
oleríbus et pomis.
O De Hortis, embora com títulos diferentes, dado que o manuscrito que o
contém é anepígrafe, já foi editado por seis vezes, a primeira das quais por A. Mai
(Roma, 1828), se bem que este estudioso já então conhecesse o texto, que em parte
aproveitou, da edição de A. A. Scotti (Napoli, 1833). O único manuscrito do
De Hortis é o palimpseste IV.A.8, do séc. V-VI, pertencente à Biblioteca Nacional
de Nápoles, aqui de novo. estudado (pp. 18-34), demorando-se I. Mazzini no exame
dos erros gráficos dos ff. 40r-47v onde se encontra o presente tratado.
Apresentando-se sem título e mutilado no princípio e no fim, o De Hortis cita
ocasionalmente 11 autores diferentes da Antiguidade grega e latina, dos quais nos
não restam mais que as obras de Plínio e Columela, Anotemos, no entanto, que
bons autores posteriores se referem à obra de Gargílio, como Sérvio, Paládio e
Cassiodoro.
Um dos mais valiosos capítulos da Introdução é o dedicado aos Aspectos característicos da língua (pp. 44-82), opondo-se Mazzini tanto aos que louvam exageradamente o valor literário de Gargílio como aos que o consideram puramente vulgar
e rude. Na realidade, pode assinalar-se um bom número de factos linguísticos
vulgarizantes (pp. 46-58), tanto quanto à sintaxe como ao vocabulário, mas pode
demonstrar-se também manifesta intenção literária (pp. 58-60), sobretudo através
de um minucioso exame de todas as cláusulas de período (pp. 60-82). A propósito,
Mazzini cita a melhor bibliografia sobre «prosa rítmica», expressão por vezes ambígua
(há quem perigosamente a refira às poesias intensivas — hinos, sequências, ofícios —
do Latim Medieval), mas aqui perfeitamente delimitada e justificada. «Com a
expressão prosa rítmica designo simplesmente a prosa em que a cláusula é intencional, seja cláusula acentuativa, seja quantitativa. A distinção tradicional entre
prosa métrica, baseada na cláusula quantitativa, e prosa rítmica, em cláusula acentuativa, é incongruente, se se considerar que sempre se trata de ritmo, quer no primeiro quer no segundo caso» (p. 60, n. 104). Não podíamos encontrar posição

mais coincidente com a que há anos defendemos, lutando contra os termos ambíguos de «cláusulas métricas» (toda a poesia latina é métrica—-quantitativa ou
intensiva) e de «prosas rítmicas» (porque as assim classificadas são afinal 'poesias
em ritmo intensivo'). Foi por isso que usámos exclusivamente a terminologia de
«cláusulas quantitativas», «cláusulas intensivas» e «poesia de ritmo intensivo» no
nosso Guia de História da Língua Latina, pp. 28-31 (Coimbra, 1977, texto policopiado, edição do autor).
A edição crítica do De Hortis ocupa as pp. 83-125. Além das remissões iniciais para manuscritos, edições, fontes, testemunhos e estudos filológicos, temos
numa página o texto latino com dois aparatos (o das fontes e testemunhos, e o das
anotações críticas) e na outra, a tradução italiana (com as anotações históricas e
filológicas). O texto latino é numerado ininterruptamente, por linhas, de 1 a 342,
apesar de o editor lhe ter introduzido uma divisão em quatro capítulos : I — De
cydoneis; II — De persicis; III — De amygdalis; IV — De castaneis.
Examinámos atentamente ò aparato ao texto latino. Manzini não se limita
a registar as variantes do manuscrito de Nápoles e das outras edições. Inclui anotações justificativas da opção gráfica, das suas conjecturas (mesmo quando não
adoptadas) e das suas correcções. Registámos emendas muito felizes, fruto de um
exame atento do manuscrito e do texto, favorecido pela necessidade de uma tra-^
dução coerente. Não querendo demorar-nos, remetemos apenas, como exemplo,
para as linhas 178-179, 184, 208, 212, 234, 266. Noutros casos parece-nos que
Mazzini corrigiu demais, não respeitando suficientemente a lição do manuscrito,
quando ela tem interpretação plausível. Justificamos algumas destas discordâncias,
lin. 135-136: Sparto ligandam aduersum plurima incommoda ut amphora existimant. O ms. tem ligata, lição que mantiveram Mai e Antonelli. Scotti emendou
para Uganda. Citando uma passagem de Paládio, pretende Mazzini justificar a
sua correcção. A nós parece-nos que ligata se deve manter, entendido como participio absoluto a que falta o substantivo pérsico. Traduzimos assim: «Uma vez
ligado com esparto (junco), pensa-se que o pessegueiro resiste melhor às intempéries,
tal"como a ânfora».
lin. 155-156: et cito recurrunt in senectutem. A palavra anterior é difficilius.
Todos os outros editores, perante ed do ms., entenderam por bem corrigir para sed.
Quanto a nós com razão. Trâtar-se-á de uma haplografia, bem compreensível
em scriptura continua, em que o í final anterior vale também para a palavra seguinte.
A correcção para et é sedutora do ponto de vista da fonética histórica, mas desnecessária à base da paleografia e da crítica textual.
lin. 178 : scrobes altos latosque trinis pedibus effodiunt. O ms. e todos os outros
editores têm o verbo effundunt. Se bem que a tradução pareça exigir o verbo «escavar» não é necessário supor um erro de cópia. O verbo effundo acaba por aceitar
significado ajustado, desde que se traduza: «Mago e Celso mandam escavar em
profundidade covas de três pés de fundura e de largura». Isto é, mandam «enterrar»
a vergôntea em covas «fundas».
lin. 212-213: sic et Columella describit ferularem. O ms. e outros editores
têm sicut. Antonelli apresentou a conjectura sic et. Desnecessária, quanto a nós,
sobretudo se não se fizer pontuação forte depois do anterior prouenit. A sintaxe
e o sentido são perfeitos com o sicut do ms. Uma-correcção só se justifica se o
texto se apresenta defeituoso ou corrupto.
-
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lin. 299-300: si quae forsan <non>integrae debent créai, aqua iudicando temptatur. Não há dúvida de que o sentido da frase exige aqui uma negação. Quanto
a nós, Gargílio Marcial construiu uma interrogativa indirecta, mas omitiu o segundo
membro, que seria an non ou necne. Por isso rejeitamos a inclusão de um suposto
non, traduzindo dentro dos hábitos de autores tardios: «é pela prova da água que
se verifica se algumas devem ser consideradas sãs» (ou não). Evidentemente que a
disjuntiva não precisa sempre de ser expressa.
308-309: Inuenti tamen qui de nucibus et hoc génère plantarum audeant aliquod
facere discrímen. O ms. e todos os outros editores têm ex hoc. Nós entendemos
que se trata de uma construção prepositiva em vez de um sintético genitivo. Interpretaríamos a partir de uma nova construção: de nucibus huius generis plantarum.
A tradução e o pensamento correrão perfeitos, não sendo conveniente introduzir
um novo elemento com a copulativa et.
lin. 342: uti arbor haberet quantum... A lição haberit do ms. está certamente
errada. Procurando conciliar a sintaxe com o texto transmitito, os outros editores
reconstituíram habuerit. De facto, o presente ou o prefeito do conjuntivo seria a
construção de esperar. Quanto a nós, o erro do copista poderá ter provindo de
ele já pronunciar habuerit; e assim, reforçando o timbre é lhe terá passado a escrita
do u. Por isso só aparentemente a fonética histórica apoiaria a correcção introduzida por Mazzini, como se fosse confusão de e com i.
Esta belíssima e laboriosa edição de Gargílio Marcial termina com um índice
de nomes próprios (pp. 133-136) e de palavras latinas e gregas (pp. 137-139).
J. G. F.

E. MURGIA, Prolegomena to Servius 5. The manuscripts.
University of California Publications: Classical Studies, volume 11,
University of California Press, Los Angeles, 1975, 207 p. +
16 gravuras.

CHARLES

A ultima edição completa de Sérvio, gramático e comentador das obras de
Virgílio no séc. IV, é a de Georg Thilo, Leipzig 1881-1887. Dada a confusão por
vezes existente entre o texto genuíno de Sérvio e os comentários ao comentário
de Sérvio, compreende-se que E. K. Rand tenha proposto à American Philological
Association uma publicação completa e actualizada de toda a obra de Sérvio, distinguindo o que é o seu texto autêntico e quais os acrescentos que lhe foram
introduzidos por vários comentadores medievais. Para realizar este projecto saiu
já um primeiro volume com uma introdução geral à vida e obra de Sérvio; o II contém o seu comentário aos Livros I-II da Eneida; o III vol. é dedicado aos Liv. III-V;
o IV será para o Liv. VI-VIII ; e o V volume da Editio Harvardiana será consagrado
aos Liv. IX-XII. É para servir de introdução a este V vol. que Ch. E. Murgia edita
estes Prolegomena, obra para a qual estava bem preparado, pois já em Abril de 1966
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dedicara a sua dissertação de doutoramento «On relations of the Manuscripts of
Servius Commentary on The Aeneid».
Para apreciar directa e pessoalmente os manuscritos existentes na Europa,
Murgia, em 1968, durante uma estadia aqui de 106 dias, examinou 170 manuscritos,
dos quais 130 tinham, de facto, o texto de Sérvio ou do Servius Auctus, isto é, glosas
ao seu comentário de Virgílio. Quem já lidou com manuscritos compreende perfeitamente que Ch. E. Murgia tenha tido necessidade de voltar à Europa em 1970,
1971, 1972 e 1973 para identificar melhor certos passos, investigar partes dos manuscritos anteriormente descuradas e buscar sempre novos manuscritos em novas (e
por vezes até nas mesmas) bibliotecas. Deste seu afã de investigação e da alegria
incompleta com que se chega ao fim nos dá conhecimento nas pp. 41-42. Bastará citar uma ou duas frases que outros investigadores também já escreveram ou
subscreveriam inteiramente: «However, more than once I have had the experience
of discovering later from bibliographical sources that a library contained Servian
manuscripts whose existence I was not able to discover at the library. Not only
are collections at many libraries not completely catalogued, but for many catalogues
the indices are inadequate». Ocorre-nos a nossa «Nota final sobre manuscritos»
em que transmitimos com mais desenvolvimento esta sensação de insatisfação e a
certeza de «que há muitos outros (manuscritos) que transcrevem textos de Pascásio»
(cf. J. G. Freire, A versão latina por Pascásio de Dume dos «Apophthegmata Patrum»,
Coimbra, 1971, II vol. pp. 291-292). E de facto já hoje conhecemos mais duas
dezenas.
Tratando-se de uma introdução para uma edição do texto crítico, compreende-se
que Ch. E. Murgia tenha feito uma selecção dos melhores manuscritos, tomando
como critério a sua qualidade a fim de restituir o texto genuíno — selecção tanto
mais necessária neste caso quanto se trata de um autor que foi sempre muito copiado
e que é mesmo o mais documentado na actividade paleográfica dos scriptoria da
primeira fase da Renascença Carolíngea e até já anteriormente, desde o séc. VII-VIII
(cf. p. XIII).
Para acompanhar a descrição que de cada manuscrito faz o Autor, voltada
mais para a identificação dos textos do que para as técnicas paleográficas, poderão
observar-se previamente os diversos «stemmata codicum» que vêm publicados
nas pp. 5, 82, 91, 114, 132, 168 e 181. Como sempre em trabalhos deste género,
convirá ter presente a identificação das numerosas siglas, cujo índice sistemático
(estranhamente) só vemos no fim (pp. 186-192). O leitor interessado terá necessariamente que recorrer ao trabalho de Murgia. Para se fazer uma ideia da expansão
de Sérvio bastará assinalar a presença em Espanha de manuscritos com a sua obra:
Barcelona, Bibl. Cabido (1); Escoriai, Bibl. Monast. (8); Madrid, Bibl. Nacional (2);
Sevilha, Bibl. Columbina (2); Toledo, Bibl. Cabido (1); Valência, Bibl. Universit. (1).
As bibliotecas portuguesas não foram visitadas.
Esta revisão da classificação dos manuscritos de Sérvio feita em 1932 e 1934
por John J. H. Savage (cf. pp. 2 e 9-40) faz-nos desejar que a antiga edição de Thilo
seja em breve integralmente substituída pela Editio Harvardiana.
J. G. F.
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Remarques syntaxiques sur certains verbes pronominaux
en latin et en langues romanes, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, xxxvn Acta Vniuersitatis Gothoburgensis, 1977, 58 p.

ERIC DAHLéN,

A Escola Sueca, que tem os seus dois maiores pólos clássicos em Gotemburgo
e em Estocolmo, apresenta-nos aqui o 37.° trabalho da série iniciada em 1955 e
na qual encontramos nomes tão conhecidos como A. Fridh, I. During, H. Hagendahl
e E. Winstrand. Aqui publicou também E. Dahlén os Études syntaxiques sur les
pronoms réfléchis pléonastiques en latin (1967). Este estudo, sob a designação de
Thèse é muitas vezes citado na presente obra, que dele é uma continuação e por
vezes uma nova reflexão e aperfeiçoamento.
E. Dahlén entra, por isso, sem qualquer prólogo ou explicação do plano de
investigação, na pesquisa de verbos de movimento (pp. 1-28) e passa aos verbos de
estado (pp. 29-36), uerba sentiendi (pp. 36-42), uerba affectas (pp. 42-44) e alguns
outros verbos pronominais (pp. 44-54). Tal como não fizera uma introdução, também
o Autor não organiza uma conclusão ou resumo.
A investigação, propondo-se um estudo sintáctico, entra muitas vezes pelo
âmbito especializado do vocabulário, da crítica textual e da história literária.
O método de trabalho consiste em seleccionar verbos que se apresentam como pronominais; e através de citações nos diversos autores tanto latinos como românicos
(sobretudo na fase arcaica destas línguas) procura apurar a origem da sua construção
e a evolução do seu significado.
O Português é citado a propósito de se plicare, se applicare (pp. 2-5) provando
E. Dahlén que plicare passou do sentido originário de «dobrar as velas» ao românico
de «ir-se embora, partir, chegar», através do composto applicare, citando a propósito vários autores, desde a tradução da Vulgata do Antigo Testamento. De
entre os nossos autores Martinho de Braga é referido para mostrar como sibi constatée (pp. 34-35) adquiriu o significado de «estar em perfeita harmonia consigo mesmo»
{Formula uitae honestae 3,3).
Como é natural, a Peregrinatio Aetheriae é citada muitas vezes, quase sempre
em referência à obra magistral de E. Lõfsedt. De estranhar apenas é que, ao referir-se à data da redacção da obra, E. Dahlén continue a usar uma expressão tão
vaga como «qui n'a pas été écrit plus tard qu'au VI.e siècle» (p. 27). Ora, depois
de várias aproximações anteriores que provavam ser a obra do final do séc. IV ou
princípio do séc. V, em 1967, o jesuíta Paul Devos provou irrefutavelmente que
Egéria esteve no Oriente desde 381 a 384 (Analecta Bollandiana 85, pp. 165-194).
De facto, esta data é aceite desde então e consagrada nas mais recentes edições,
que são as de Agustin Arce, Itinerário de la Virgen Egeria (381-384), B.A.C.,
Madrid, 1980 e Pierre Maraval, Égérie. Journal de Voyage (Itinéraire), Sources
Chrétiennes, n.° 296, Paris, 1982.
O valioso estudo de E. Dahlén termina com o índice das principais passagens
literárias tratadas e o vocabulário inventariado em latim, francês, provençal, italiano,
espanhol, português, romeno e ainda expressões germânicas em alemão e sueco.
Perante o ataque a que estão sendo sujeitas nos últimos decénios as línguas
clássicas, a ponto de o seu estudo ser suprimido no ensino secundário e até no uni-
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versitário, a Escola Sueca dá-nos um exemplo de persistência, do valor da especialização e da capacidade de adaptação, porque soube encaminhar-se para o estudo
do Latim como suporte da linguística românica.
J. G. F.

H. A. DRAKE, In Praise of Constantine: A historical study and new
translation of Eusebius' Tricennial Orations, University of California Publications: Classical Studies, volume 15, Univ. of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1976, 191 p .
H. Drake apresenta-se perfeitamente senhor da complexa problemática que o
discurso pronunciado a 25-7-336 por Eusébio de Cesareia levanta na filologia da
Antiguidade Grega Cristã. Embora se proponha um fim eminentemente filológico
de tradução e interpretação, H. A. Drake foi lançado no estudo do período em que
viveu Constantino Magno (280-337), apresentando-nos uma Introdução (pp. 1-79)
profundamente recheada de saber histórico, filtrado através dos maiores e melhores
conhecedores desta época.
Começa por ser o próprio Autor, Eusébio de Cesareia (260-339), que é enquadrado e compreendido na sua época, como bispo e literato, formado na escola clássica e organizador da primeira História Eclesiástica (que vai das origens até 224) ;
e além de obras teológicas diversas, constrói no In Laudem Constantini a primeira
filosofia política das relações entre o Império e a Igreja, a qual vigorará durante
um milénio; e é também o primeiro «espelho de príncipes» (p. 11). Eusébio revela-se
perfeitamente consciente do sentido da sua missão, que é relatar a história e fazer
compreender os grandes homens.
Assim, somos levados a estudar mais demoradamente os acontecimentos relacionados com a última grande perseguição aos cristãos, decretada por Diocleciano
em 303 e logo em 305 reconhecida como impopular e incapaz de vencer a força dos
ideais cristãos, a ponto de ir enfraquecendo aqui e ali, consoante os governadores,
e de, em 311, Galério ter dado ordem de cessação. Entretanto, Constantino, filho
do general Constâncio e de Helena — esta de condição humilde, mas que soube depois
elevar-se às grandezas do poder e da santidade — fizera uma normal carreira política; e era oficialmente elevado a César a 31-3-307. Os acontecimentos foram decorrendo a seu favor, a ponto de a 28-10-312 ter vencido Maxêncio, na célebre batalha
de Ponte Mílvio, nos arredores de Roma. Aliás, Constantino vinha assumindo
a sua missão de reinar. Em 310 (conta um seu panegirista pagão) tem uma visão
de Apolo que lhe promete o triunfo das suas tropas. Antes do embate contra
Maxêncio, vê no céu o Lábaro promissor que lhe diz: «Com este sinal vencerás»
(cf. pp. 22-23, e discussão da interpretação do símbolo e seu significado pp. 72-73).
Só mais tarde (324) derrotará definitivamente Licínio, ficando desde então inequívoco imperador do Ocidente e Oriente, qual novo Augusto, a quem se comparou
em tempo de governo e sentido de missão.
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Desde 313 — ano do afamado «Edito de Milão» — Constantino vinha sendo
chamado a intervir para estabelecer o entendimento e a paz entre igrejas divididas
pela heresia (cf. p. 24). O seu prestígio subiu muito mais quando em 325 conseguiu, convocando o Concílio de Éfeso, restabelecer a ortodoxia contra Ario. Apreciando o sempre crescente protectorado eclesiástico de Constantino, coloca
H. A. Drake o seu ponto mais alto na reconstituição dos lugares sagrados da Palestina, inclusive, mercê da persistência e acção de Santa Helena, a descoberta do Santo
Sepulcro. Drake situa este acontecimento à volta de 326 (pp. 76-77). Em obra
recente, E. D. Hunt {Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire A.D. 312-460,
Clarendon Press, Oxford, 1982, pp. 28-49) segue os passos de Constantino e de
sua mãe por essa data e prova que em 326 permaneceram na Itália, tendo regressado
ao Oriente apenas pela Primavera de 327.
Exactamente um dos maiores méritos deste trabalho de H. A. Drake é ter
conseguido demonstrar que, a 17 de Setembro de 335, Eusébio de Cesareia pronunciou, em Jerusalém, um sermão de elogio a Constantino, a que dá o título de De
Sepulcro Christi (cf. pp. 30-45). Deste trabalho conhecia-se a existência, mas julgava-se perdido o seu texto. Drake prova que ele foi agregado habilmente ao
In Laudem Constantini, de que constitui os tradicionais capítulos 11-18. Com uma
argumentação densamente filológica, prova Drake, pelo estilo, pela matéria e pela
assistência, que o De Sepulcro Christi é obra à parte e que, num trabalho apressado
do fim da sua vida, foi recosido por Eusébio a servir de complemento ao In Laudem
Constantini, ficando assim estes dois discursos como apêndice da Vita Constantini,
escrita pouco depois da morte do Imperador.
Feita esta prova da autenticidade e diversidade do De Sepulcro Christi, Drake
consegue perfeitamente delimitar a data e o local (25-7-336 em Constantinopla)
a assistência (a corte) e o género literário do In Laudem Constantini (um encómio),
sendo estes dois discursos pela primeira vez nesta obra atribuídos e traduzidos como
de Eusébio de Cesareia (cf. pp. 30-33, 36-38 e 46-60). A linguagem do LC, precisamente por ter sido pronunciado perante pagãos e cristãos, dá origem a uma pertinente explicação da adopção relativa do vocabulário da religião romana tradicional
(pagã) na oratória cristã.
Drake insiste no carácter conciliador do governo de Constantino, ao qual
Eusébio de Cesareia soube perfeitamente adaptar-se. Eusébio utilizou uma «língua
franca» aceite pelos meios religiosos pagãos mais evoluídos, que tinham ultrapassado
o politeísmo, e evitou mencionar o nome de Cristo, sem todavia ter omitido referências concretas à sua natureza e missão salvadora. Constantino criara um ambiente
de tolerância e compreensão entre as religiões do Império.
Muito valiosa também é a interpretação que Drake dá dos ideais de Constantino como imperador. Impressionado com o cristianismo já antes da «visão»
de Ponte Mílvio (312), prestigiado na sua função de pacificador das Igrejas e restaurador do Sepulcro de Cristo, Constantino soube conciliar e distinguir política e
religião. E precisamente para proteger a sua independência no governo (pensa
ousadamente H. A. Drake, pp. 75-79) Constantino só pediu o baptismo no leito
de morte. Durante a vida quis sempre conciliar o deus Sol (de Apolo) e a Cruz
(de Cristo). O seu ideal foi, pois, a paz, a unidade e a reconciliação do Império,
que de pagão se ia tornando rapidamente em cristão. O «espírito da Idade de
Constantino» foi um «espírito não de conflito, mas de compromisso» (p. 79).
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Deixámos apontado quão valiosa é, do ponto de vista histórico-Iiterário, a
Introdução de Drake. A tradução do Em Louvor de Constantino ocupa as pp. 83-102;
e a do Sobre o Sepulcro de Cristo as pp. 103-127.
Uma terceira parte da obra é ocupada pelas notas. Apreciámos o mérito
da bibliografia citada. Reconheçamos, no entanto, que a sua consulta se torna
muito difícil, por duas razões: — não se encontra junto ao texto, tornando-se muito
mais útil se estivesse ao fundo da página respectiva; e falta-lhe um índice bibliográfico, precisamente das obras que provocaram as anotações. Acontece até (caso
estranho) que Drake organizou uma bibliografia das obras e artigos citados para
cpnvalidar as suas notas, a que chama «obras secundárias» (pp. 183-191), mas falta-lhe exactamente um índice sistemárico das obras dos grandes autores que constituem a base da sua argumentação e discussão (sempre conduzidas com grande
segurança). Se ao menos houvesse um índice final de nomes citados... Mas nem
isso. Também gostaríamos de ver um capítulo sistemático sobre os manuscritos
destes dois trabalhos de Eusébio de Cesareia, as edições gregas e as traduções em
diversas línguas. Assim, o leitor só poderá seguir a tradução se tiver à mão as
obras de Valois, Heikel e Bagster ou ao menos o vol. XX da Patrologia Grega (aliás
também citada de modo difícil de reencontrar).
Terminemos com uma citação de H. A. Drake, que se vai tornando cada vez
mais actual. É necessário traduzir! «The day when Classicists might reasonably
argue that serious scholars do not need translations, if ever it existed, is now long
past. Study of the Greek language is a luxury well beyond scholars whose primary
interest lie in other disciplines : in this country in particular there is a large, and
growing, body of students whose ability to conduct research in original sources is
limited to work available in translation» (p. IX). Mas... qual não é hoje «este
país em particular»?
J. G. F.

The Homiiies of St. John Cfarysostom OH the Letters
of St. Paul to Titus and Philemon. Prolegomena to an Edition.
University of California Press, Berkeley, 1979, 102 p. + 4 gravuras
( = University of California Publications in Classical Studies,
volume 20).

BLAKE GOODALL,

«Crisóstomo, disse Willamowitz-Moellendorf, é quase Um puro aticista».
Ainda que devamos distinguir os tratados, que ele próprio escreveu, pensadamente,
utilizando todos os recursos da arte oratória e do seu talento, das homilias que
pronunciou num estilo mais livre, com razão se compara S. João Crisóstomo, no
período romano-bizantino, com os melhores oradores áticos, como Aristides ou
Demóstenes (p. 1).
A sua obra foi editada por seis vezes (cf. pp. 2-5) e encontra-se reproduzida
ria Patrologia Gfaeca, vols. 47-63ï A possibilidade de colacionar mais manuscritos
e o avanço das técnicas da crítica textual tornam desejável que se faça uma edição
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moderna. Em ordem a apurar o melhor texto trabalhou B. Goodall durante
cinco anos. Para nos dar uma amostra dos resultados do seu estudo escolheu
dois curtos núcleos de homilias, as referentes às Cartas de S. Paulo a Tito e a Filémon
(também dois curtos textos paulinos).
Devemos distinguir os manuscritos melhores, com o texto integral (são apontados 17), dos textos abreviados (5 mss.), das Éclogas ou selectas de passos em que,
em diversos tratados, são expostos os mesmos temas (3 mss.), das Catenae ou encadeamento de citações de vários Padres da Igreja sobre um tema, ocupando Crisóstomo lugar de relevo, da versão siríaca (de que se guardam os manuscritos mais
antigos, do século VI), dos Comentadores (que necessariamente reproduzem o texto)
e dos manuscritos tardios e fragmentários (pp. 6-13).
Os capp. II e III são dedicados, respectivamente, à transmissão manuscrita
das homilias sobre a Carta a Tito (pp. 14-37) e a Filémon (pp. 38-48). Depois
Goodall estuda as «revisões» ou diversos arquétipos de que dependem os manuscritos existentes actualmente (pp. 49-61) para finalmente se deter em judiciosas
considerações sobre o original (pp. 62-78). Neste ponto devemos realçar o método
de análise para distinguir os escritos originais autógrafos, saídos do punho de S. João
Crisóstomo, das Homilias que, embora estudadas, foram pronunciadas em estilo
de oratória corrente. Fica suficientemente provado que estes textos se devem ao
trabalho de estenógrafos, não tendo nunca sido revistos pelo seu autor. Daí a
possibilidade de se introduzirem bastantes erros, em relação ao que efectivamente
foi pronunciado. Mas daí também a vantagem de colher as reacções do orador
às palmas do público ou aos pormenores de interrupção do discurso (cf. as esplêndidas páginas de análise literária a este propósito, pp. 66-78). Neste V cap. se
analisa também a estrutura dos sermões de S. João Crisóstomo (pp. 72-73) e se
remete para o melhor estudo sobre o seu estilo, a obra de M. A. Burns, Saint John
Chrysostorrís Homilies on the Statues: A study of their rhetorical qualities and form,
Washington, 1930).
O último cap. é destinado a provar como a crítica textual poderá melhorar
muitos passos das homilias em causa, para o que se apresentam exemplos concretos
com a respectiva discussão (pp. 79-90).
Num Apêndice A são referenciados os códices eliminados (pp. 91-92). No
Ap. B (pp. 93-95) é estudado um curioso caso de estilo: nas obras de Crisóstomo,
tanto nas da juventude como nas homilias, aparece a substituição do pronome
reflexo da primeira pessoa e da segunda (do tipo rjfí&v aèrãv, vfuâv avxmv) pelo
da terceira pessoa (do tipo êavT&v). A tantos séculos de distância, em língua bem
diferente e em local tão afastado, ao 1er estas notas de Goodall ocorreu-nos o falar
popular da região de Coimbra (do tipo: nós temos-se encontrado muitas vezes; em
vez de: temo-nos...). Quem nunca reparou neste pormenor atente, por exemplo,
no falar dos contínuos da Faculdade de Letras.
Uma bibliografia selecta e um índice dos textos citados de S. João Crisóstomo
completam este volume, que servirá de belíssima introdução à edição crítica das
homilias sobre as Cartas de S. Paulo a Tito e a Filémon.
J. G. F.
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S.

CRISóSTOMO, Oito catequeses baptismais, Verbo, Lisboa —
— S. Paulo, 1974, 191 p.

JOãO

Há um certo número de livros, pertencentes às áreas de que costumamos
ocupar-nos e que chegaram à nossa revista um pouco antes e um pouco depois
de 25-4-1974 que, por motivos que não importa agora especificar, ainda não foram
recenseados. Em homenagem de agradecimento aos autores e editores e para informação dos leitores deles vamos dar ainda notícia suficiente, apesar do grande atraso.
Em boa hora fez a Editorial Verbo um contrato de tradução para português
de algumas das obras das Éditions du Cerf {29, Bd. La Tour Maubourg 75340 Paris),
uma casa que edita 48 colecções, já com mais de 2300 títulos, e que é uma das mais
prestigiosas editoras católicas do mundo. Uma das suas colecções são as Sources
Chrétiennes, cujo 1.° volume saiu em 1943 e que a 8-11-1982 celebrou o lançamento
do seu 300.° volume. Esta colecção, iniciada sob a direcção de J. Danielou e de
H. de Lubac, viu o seu mérito científico oficializado em França, ao ser integrada,
desde 1976, como «Equipe de Recherche Associée» n.° 645 do C.N.R.S. Foi o
n.° 50 bis das «Sources Chrétiennes» que a Editorial Verbo escolheu para iniciar
a nova colecção Origens do Cristianismo, dirigida pelo P. Doutor António Montes
Moreira, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.
As Oito catequeses baptismais são um texto descoberto em 1955 pelo
P. A. Wenger, no mosteiro de Stavronikita do Monte Átos, e logo publicado com
tradução francesa em 1957 nas SC n.° 50. Foi da 2.a edição desta obra (1970)
que o P. Dr. Virgílio Madureira fez a tradução portuguesa.
A. Wenger traçou uma excessivamente breve Nota biográfica (pp. 9-11) de
S. João Crisóstomo. Na Introdução (pp. 15-68) trata dois temas — I : As catequeses
de S. João Crisóstomo (pp. 15-35), em que estuda as três séries até agora conhecidas
e respectivas edições; II: A liturgia baptismal em Antioquia pelos fins do século IV
(pp. 36-68), magnífico resumo histórico-litúrgico de um tema sempre actual. O resto
do volume é, na edição portuguesa, apenas a tradução das homilias de S. João Crisóstomo. Atendendo à índole da nossa revista, dispensamo-nos de dar sequer
os títulos das «oito catequeses» e de chamar a atenção para alguns temas magistralmente tratados pelo «boca de oiro».
Na edição portuguesa — nós não dispomos do texto grego e tradução francesa;
e muito gostaríamos que as Éditions du Cerf passassem a contar com a nossa revista
para recensão das obras cujas especialidades cultivamos em Coimbra — notamos
algumas deficiências. A palavra veocpanoroç aparece sem acento (p. 17). O antropónimo Papadopoulos-Kérameus (pp. 17 e ss.) vem sempre assim: sem acento o
primeiro nome e com acento discutível o segundo. Mais estranha ainda a transliteração chéroubicon (pp. 41-42) quando o grego é bem explícito XEQOV^VKóV. Há
nomes estranhos aos nossos hábitos: Teodoro de Mopsuesto (pp. 25, 44, 61), em
vez de Mopsuéstia; Paladius (p. 34), um francesismo desnecessário em vez de Paládio;
pseudo-Dinis (p. 43) bem conhecido entre nós como Ps. Dionísio. E chocante a
acentuação Orion (p. 108) quando o grego é bem claro: "Ogtov. Noutros casos é
a locução portuguesa que nos deixa intrigados: «o meritório Savile» (p. 21); «ser-
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ventes de Montfaucon» (p. 21); «a cólera embriaga, assim como a vanglória e os
contra-sensos» (pp. 135-136).
Nós que nos mantemos atentos à linguagem do vulgo, apreciamos as referências que S. João Crisóstomo faz às pessoas do campo e à sua linguagem típica,
não ficando bem claro, só pela tradução, se se trata do «grego dos camponeses»,
se de dialectos micro-asiáticos indo-europeus ou não (cf. pp. 177-178): «maneira
de falar que eles usam em vez da nossa», «língua bárbara que é a sua». Crisóstomo
contrapõe a incultura da linguagem à cultura do espírito e à sabedoria das pessoas
do campo. «Olha para este homem simples e rústico (...). É a sabedoria que o
ilumina sobre esses bens inefáveis e conhece na perfeição o que os filósofos, tão
orgulhosos da barba e do bastão, nem sequer conseguem imaginar» (pp. 178-179).

J. G. F.

SANTO AGOSTINHO,

Sermões para a Páscoa, Verbo, Lisboa — S. Paulo,

1974, 232 p.
O 2.° vol. publicado pela colecção Origens do Cristianismo corresponde ao
n.° 116 das Sources Chrétiennes, cujo texto, introdução e notas foram elaborados
por Suzanne Poque. A tradução portuguesa deve-se ao jesuíta P. António Fazenda.
A obra principia com uma breve Nota biográfica (pp. 9-11). A Introdução
(pp. 15-120) divide-se em dois capítulos. No I (pp. 15-52) trata-se de «O sacramento da Páscoa», sendo abordados todos os aspectos bíblico-litúrgicos relativos
à preparação e celebração da Páscoa, especialmente a situação dos catecúmenos
e os ritos baptismais, tal com eles eram praticados na cidade de Hipona, diocese
de Santo Agostinho. O II cap., sobre «A pregação pascal» (pp. 53-111) desenvolve
o sentido da quaresma, a marcha espiritual e ritual dos catecúmenos e a celebração
da Ressurreição até à oitava da Páscoa. A belíssima construção expositiva de
S. Poque é abundantemente documentada com textos e remissões para sermões,
tratados, comentários e outras obras de Santo Agostinho.
As Notas à «Introdução» vêm nas pp. 112-120. É pena não virem ao fundo
da página respectiva, o que tornaria a sua consulta muito mais fácil. Aí se tratam
variados aspectos, desde os etimológicos, às simples explicações, às remissões bibliográficas e citações de opiniões de outros autores, aos lugares paralelos noutras obras
do doutor de Hipona. A nota 14 (p. 114), ao referir um rito discutível, como a
lavagem dos pés após o baptismo, menciona a sua rejeição na Hispânia depois do
concílio de Elvira (perto de Córdova cerca de 306). A nota 32 (p. 117), ao explicar
a hora de quebra do jejum, cita, a propósito, o francês déjeuner e observa, entre
parêntese (talvez acrescentado pelo tradutor) que «nalgumas partes de Portugal
diz-se dejejum ou dejum ou dejua».
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Faz-nos falta o texto original de Suzanne Poque. Estranhamos que a editora
não tenha dado a data dos sermões que seleccionou, nem nos diga concretamente
onde se encontra o texto latino que reproduziu nem sequer qual o critério que adoptou,
entre tantos sermões de Santo Agostinho consagrados à quaresma e ao tempo pascal,
para escolher apenas estes 15... Aliás, o próprio índice (p. 231), além do simples
n.° do sermão, devia reproduzir o seu título.
Do nosso ponto de vista, o filológico, alguns pequenos lapsos desfeiam a
apresentação deste bom trabalho. A terra da naturalidade de Agostinho aparece,
por duas vezes (p. 9), sob a forma «Tagasta». Cremos justificada a designação
tradicional de Togaste. Citando uma famosa obra de Plotino, dá-se-lhe o nome
de «Enneidas» (p. 10). O nome vem-lhe de ser constituída por séries de nove (ivváx)
escritos, donde a designação exacta de Enéadas. O nome da «deusa Salus (Saúde)»
é transcrito como «a Hugieia grega» (p. 112). Hipócrates menciona a divindade
'Yyyíeia cuja transliteração correcta é Hygíeia. Será pura gralha a grafia %adeéòmfisv
em vez de xadsvôcofiev (p. 155).
Entre a multidão de temas tratados pelo grande doutor da Igreja, notamos
também a presença do simbolismo dos números (pp. 211-215), a propósito da pesca
de «153 grandes peixes». A explicação do texto já fora precedida de judiciosas
observações na introdução (pp. 54, 99-100 e 116). A tradução apresenta-se em português escorreito e mesmo de bom recorte literário. Merece os nossos parabéns
o P. António Fazenda que, a ser um pregador que conhecemos na nossa adolescência, já terá passado à Páscoa eterna.
O n.° 3 da Colecção Origens do Cristianismo, dedicado a Tertuliano, A moda
feminina. Os espectáculos, já foi recenseado na Humanitas XXV-XXVI (1973-74)
pp. 327-331 pela nossa colega M. Teresa Schiappa de Azevedo. O n.° 4 deve ter
sido sobre S. Leão Magno, Sermões para o Natal. Se, de facto, chegou a sair, não
se encontra, na Universidade de Coimbra. Os tempos correram adversos a esta
colecção. É pena que tenha terminado. Auguramos a sua continuação in tempore
opportuno.
J. G. F.

Natal e Eucaristia, Pontificium Athenaeum Anselmianum, Edições da Sociedade de Mariologia Mater Ecclesiae,
Braga, 1973, 417 p.

SEBASTIãO FARIA,

A celebração do Natal principiou por meados do séc. Ill e está documentada,
em Roma, desde o segundo quartel do séc. IV. A sua origem parece estar ligada
à substituição das festas pagãs, a 25 de Dezembro, em honra do Sol Oriens, Sol
Nouus, Natalis Inuicti (cf. pp. 300, 320). A alteração e novo sentido do culto partiu
das designações bíblicas de Cristo como Sol Oriens, Sol Iustitiae (cf. remissões bíblicas
p. 300). Mas, ao celebrar as suas festas, a Liturgia cristã não comemora apenas
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aniversários, renova e actualiza o mistério evocado (cf. considerações sobre o «hodie»
eucarístico e natalício pp. 348-352).
Entre os variados temas apresentados pela Liturgia do Natal, Sebastião Faria
dedicou-se ao estudo de «os principais temas teológicos na Liturgia eucarística
segundo o Sacramentário Veronense (Formulário XL) à luz da Tradição ocidental»,
como diz o subtítulo desta tese, apresentada em 1970 ao Instituto Superior de Liturgia de Roma. Trata-se, pois, da análise da documentação fornecida por uma
secção (a XL) do Sacramentariam Veronense, isto é, os formulários litúrgicos do
Natal transmitidos pelo Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV (80), editado por
L. C. Mohlberg-L. Heizenhoefer-P. Siffrin (Roma, 21966).
A natureza da nossa revista não aconselha a apresentação de um resumo litúrgico-teológico. A verdade, porém, é que o uso da interdisciplinaridade fez com
que Sebastião Faria tivesse utilizado largamente «métodos filológicos» para apuramento de temas típicos do mistério eucarístico, como a análise das figuras de
Abel, Abraão, Melquisedec, o cordeiro pascal, o valor de sacramentam magnum
em Ef. 5, 32, de sacrosancta commercia, de infirmitatis primitiuae, de reconciliations
perfecta placatio e de muitos outros termos do Latim dos Cristãos.
Achamos muito valiosa a exploração dos significados de esse («ser figura,
significar» (p. 148), das expressões agnus Dei (pp. 166-167), generationem eius quis
enarrabit (pp. 193-196), etc., bem como da interpretação e justa reposição de Santo
Ambrósio na questão do «melquisedequismo» (pp. 144-153), problema em que
grandes estudiosos tropeçaram. De muito interesse também, para vários aspectos
das ciências históricas e teológicas, as considerações sobre a chamada «divinização
dos fiéis» apontada pela Liturgia (pp. 239-240, 258-271).
O leitor que queira obter uma informação sobre a novidade desta investigação,
conduzida sempre a partir de textos bíblicos, litúrgicos e patrísticos (estes até ao
fim do séc. VI) poderá principiar pelo cap. XI (o último) sobre «o mistério eucarístico na solenidade do Natal» (pp. 319-384) e o resumo da própria investigação nas
pp. 345, 349 e 350-359.
É pena que o autor não pudesse dispor de tipos gregos para a transcrição
de locuções e palavras nesta língua. A peregrina Egéria é tratada também por
«Etéria», o que não admira, visto que S. Faria se serviu do relato publicado por
Hélène Pétré (nome este escrito POTRé, p. 138). As normas ortográficas dizem:
«Os nomes de santos, principiados por vogal, são, em regra, precedidos de Santo;
e os começados por consoante precedidos de São». Pois Sebastião Faria usa sistematicamente apenas S. No parágrafo sobre «a divinização pela Eucaristia e
Encarnação» (pp. 262-271) são citados, em contravenção, S. Ireneu, S. Ambrósio,
S. Hilário, S. Agostinho. A propósito deste subtítulo observemos também que
S. Faria escreve sempre Incarnação (com /) quando o Vocabulário da Academia
apenas admite Encarnação (com E).
Quem seguir o desenvolvimento do tema verá que as notas (tão abundantes
que quase duplicam o texto) citam muitas obras e autores que nem vêm mencionados
ria Bibliografia (pp. XV-XIX) nem se encontram reunidos em qualquer índice onomástico de autores modernos. Há, porém, um índice de passos comentados da
Sagrada Escritura (pp. 397-405) e outro de autores antigos cujos textos foram apreciados (pp. 406-414). Entre estes, da Hispânia só são contemplados Egéria, Paulo
Orósio (simples remissão para O Liber Apologeticus) e Prudêncio.
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Não podemos deixar de nos congratular com este estudo que coloca a investigação das fontes litúrgicas em muito alto nível. Neste campo Portugal deu-nos
recentemente obras valiosas de Sebatião Faria, Joaquim de Oliveira Bragança e
Pedro Romano Rocha. A Universidade Católica e os nossos Institutos Superiores
de Teologia formarão, sem dúvida, escolas que se debruçarão sobre textos e autores gregos e latinos da Antiguidade Cristã. Daí mais um motivo para cuidar, entre
nós, nos centros de formação eclesiástica, de um ensino aprofundado das línguas
clássicas.
J. G. F.

Gregório Magno e la socieíà agrícola, Edizioni
Studium, Roma, 1978, 190 p.

VINCENZO RECCHIA,

A colecção Verba Seniorum convidou para escrever o n.° 8 da nova série o
professor de Latim Medieval da Universidade de Bari, Vincenzo Recchia, o qual já
anteriormente se distinguira com obras de investigação sobre os primeiros séculos
do cristianismo e especialmente sobre o papa Gregório Magno (590-604).
Agora V. Recchia estudou a fundo os elementos que sobre a sociedade agrícola
do final do século VI nos fornecem três obras fundamentais: o Registrum Epistolarum,
os Dialogi (ambos de S. Gregório) e a Vita Gregorii de João Diácono. Surge assim
diante de nós, em primeiro lugar, a intenção reformadora deste Papa no que respeita
ao mundo rural, enformada pelos grandes princípios morais de que ele próprio foi
arauto.
Temos, pois, a indicação possível do patrímonium Sancti Petri e das outras
possessiones ecclesiasticae; a menção do pessoal da administração: defensores, notarii,
actionarii, conductores; a acção dos trabalhadores da terra: conductores, mancipia,
dediticii; a referência aos produtos agrícolas e às técnicas da sua laboração.
Levando tão longe quanto possível a análise dos elementos fornecidos pelas
fontes, V. Recchia põe em relevo o alto sentido de justiça e de humanidade de Gregório Magno, o qual chega a mandar fazer de novo as contas e restituir a diferença aos
prejudicados ; se insurge contra o costume de receber as rendas por pesos e medidas
«aumentadas» e pagar por padrões normais no Império (oriental) — veio-nos à mente,
numa destas descrições, em que o aumento é classificado de «injustíssimo» (p. 89),
o sistema da «libra livreira, franco livreiro, etc.»; a admirável conciliação do «pastor
de almas» com o de administrador dos campos, tão sensível que chega a considerações
entre o salário e o rendimento, deste género: durum ualde est ut sexaginta sólidos
pastoribus expendamus et sexaginta denarios ex eisdem gregibus non habemus (p. 73).
Havia trabalhadores que fugiam de propriedades de outros senhorios, mas não aparecem fugas do patrímonium S. Petri (p. 70).
Procurando investigar onde hauria Gregório as normas ideais para o seu comportamento como administrador, V. Recchia conclui que elas condizem com os
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princípios propostos na Regula Pastoralis, na Epistola Synodica e nos Comentários
aos livros da Escritura. Vê-se que, enquanto a lex romana acentua o conceito de
dominium e trata os bens como coisas, o Papa fala de possessiones e põe em relevo
o valor das pessoas. Além disso, nota-se a contínua presença da tensão escatológica,
que faz do possuidor um simples administrador dos bens que Deus lhe confiou.
Acentua-se, pois, a aequalitas naturae entre os homens e o ordo dispensationis que
orienta o possuidor-administrador. Sobe-se mesmo aos grandes princípios, comuns
aos Padres da Igreja, sobre o direito de propriedade e sua utilidade comum: cunctis
hominibus terra communis est, et idcirco alimenta quoque omnibus communiter profert. (...) Nam cam quaelibet necessária indigentibus ministramus, sua Mis reddimus,
non nostra largimur; iustitiae debitum potius soluimus, quam misericordiae opera
implemus (p. 119). Dentro dos princípios de ordem social, ocorre também referência
à legitimidade da guerra, com causa justa e quando for serviço de Deus (cf. p. 77-78).
S. Gregório Magno (590-604) está colocado no que é por vezes considerado
como limite entre o Latim Tardio e o Latim Medieval. Natural é que nestes escritos
elaborados sem intenção literária apareçam expressões vulgares. Notamos apenas
algumas : a certa altura diz-se que os monges sofrem «grauissima necessitas de terris»
(p. 13); verifica-se que aeramenta ora equivale a. ferramenta ora tem um significado
mais vago, o de «recipientes de bronze ou cobre» (p. 111); fazem-se mesmo remissões
para o falar do vulgo em passos do tipo «ferramenta quae usitato nomine vangas
uocamus» (p. 112) e «lignea uascula quae uulgo flascones uocantur» (p. 113).
Registemos finalmente o interesse de Gregório Magno pela solução de um
problema surgido com o bispo de Málaga, no Ocidente hispânico (p. 33) e a citação
de João Biclarense (p. 75), o monge fundador de Bíclaro, natural de Santarém e
autor de uma famosa Crónica.
Este belíssimo estudo de Vincenzo Recebia termina com a bibliografia das
fontes e das obras consultadas (pp. 157-163), um índice bíblico das citações de Gregório Magno (p. 167), um índice das citações das próprias obras de Gregório
(pp. 169-176) e a remissão alfabética para palavras latinas e «coisas notáveis»
(pp. 177-187), além do índice geral (pp. 189-190).
J. G. F.

CHRISTINE M O H R M A N N , Études sur le latin des chrétiens. Tome I V :
Latin chrétien et latin médiéval. En appendice: Jos. SCHRIJNEN,
Charakteristik des altchristlichen Latein, Edizioni di Storia e
Letteratura, R o m a , 1977, 444 p .
Além de trabalhos de investigação publicados em volume separado, a
Prof." Ch. Mohrmann, da Universidade Católica de Nijmegen (Holanda), por incitamento de Don Giuseppe de Luca (a quem este livro é dedicado), vem publicando
os seus artigos e comunicações em volumes sob o título genérico de Études sur le latin
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des chrétiens. Assim foram aparecendo o I vol. em 1958 (sem subtítulo); o II, Latin
chrétien et médiéval, em 1961 ; o III, Latin chrétien et liturgique, em 1965; e agora o IV.
Esperando que não seja este o último volume das suas colectâneas (embora
jubilada em 1973, a Prof.a Ch. Mohrmann continua sempre a trabalhar), temos aqui
uma imagem do que foi a sua actividade de investigação universitária durante quarenta anos. Com efeito, numa primeira secção, intitulada Études générales sur le
latin chrétien et médiéval, são reunidas as lições inaugurais e jubilares de cada uma
das «cadeiras» que regeu nas Universidades de Utreque, de Nimega e de Amesterdão.
Por ordem de apresentação, temos : La structure du latin paléochrétien, inaugural em
Utreque, como leitora de Latim Medieval (disciplina de opção) 23.3.1938 (pp. 11-28);
Latin tardif et latin médiéval, inaugural em Amesterdão como leitora, a 21.10.1947
(pp. 29-47); Le latin médiéval substrat de la culture occidentale, inaugural em Amesterdão como professora extraordinária, a 30.1.1956 (pp. 49-72); Vétude du latim
médiéval. Passé, présent, avenir, lição jubilar em Amesterdão a 10.11.1973 (pp. 73-89);
e L'étude du grec et du latin de l'antiquité chrétienne. Passé, présent, avenir, jubilar
em Nimega, a 14.12.1973 (pp. 91-110). A estas lições, publicadas a seu tempo,
juntou agora a Prof.a Ch. Mohrmann um novo estudo, Nach vierzig Jahren
(pp. 111-140) em que, à guisa de comemoração do 40.° aniversário do livro pioneiro
da «Escola de Nimega», da autoria de Mons. Joseph Schrijnen, Características do
latim da antiguidade cristã (1933), que foi o n.° 1 da série Latinitas Christianorum
Primaeua, aqui reproduzido em apêndice nas pp. 371-404, se faz um balanço da
actividade da «Escola» nestes 40 anos e se actualizam alguns conceitos lançados nos
começos por Mons. Schrijnen, reconhecendo embora a validade geral dos princípios
então enunciados.
Quem não conhecesse a «École de Nimegue» (nome consagrado pelos linguistas
franceses da época) encontraria nestes sete estudos uma belíssima visão de conjunto,
desde a descrição do itinerário científico do fundador (pp. 91-94,117-118) a conceitos
fundamentais como língua de grupo ou língua especial, latim tardio, época em que
deixou de se falar latim (pp. 31-46), dualismo de tendências do latim medieval, conceito de Europa (pp. 49-51), até à menção da maioria dos trabalhos de investigação
que fizeram avançar este género de estudos.
A II secção, sob o título de Permanence du problème linguistique dans l'Église,
tem como primeiro capítulo The ever-recurring problem of language in the Church
(pp. 143-159), uma comunicação científica quase sem referências bibliográficas, precisamente porque é uma reflexão original sobre a história das línguas em uso na Igreja
ao longo dos séculos. Entre os pontos de actualidade, salientamos a discussão sobre
o tipo de linguagem que se deve adoptar na liturgia nas diversas línguas vernáculas,
donde resulta a valorização do hieratismo e processos estilísticos da língua litúrgica
(pp. 150-152). Este problema foi objecto de uma investigação mais profunda na
comunicação Sakralsprache und Umgangsprache (pp. 161-174). Aqui se vê como a
moderna tendência para a língua popular e a língua dos jornais na Liturgia e nas
traduções da Bíblia é contrária a toda a tradição e à própria essência da linguagem
sagrada. No estudo Linguistische Problème bei den Kirchenvãter (pp. 175-192)
é passada em revista a situação nas origens do Cristianismo, com a necessidade de
traduções da Bíblia do hebraico para o grego e para latim e o modo como os principais
autores da Literatura Grega e da Literatura Latina Cristãs reagiram à adaptação
de conceitos semitas e à novidade da mensagem evangélica. Levanta-se aqui a
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questão das três linguae saerae e da expansão do grego no mundo helenístico e no
tempo do Império Romano.
A III parte é consagrada a Études sémasiologiques. Em primeiro lugar, no
estudo «Tertium genus». Les relations Judaïsme, Antiquité, Christianisme reflétés
dans la langue des chrétiens (pp. 195-210) temos uma investigação sobre a origem e
significado da expressão «tertium genus» (pois os cristãos se consideravam uma nova
sociedade, em oposição ao mundo judaico e aos pagãos) e a demonstração da evolução de conceitos como gloria, saluator e ecclesia, desde os seus múltiplos valores em
hebraico, à sua adaptação ao grego e à sua consagração em latim. O mesmo processo de investigação é adoptado em Les dénominations de l'église en tant qu'édifice
en grec et en latin au cours des premiers siècles chrétiens (pp. 211-230), onde se verifica
que, nas origens, faltam designações para o «edifício material» onde se reuniam
os cristãos (como termo técnico), perpassando-se em seguida o uso hebraico e grego
dos equivalentes dos latinos domus Dei, ecclesia, dominicum, martyrium, memoria,
titulas e basilica. Apresenta-se aqui um estudo até agora inédito (mas cujas linhas
fundamentais a Prof. Ch. Mohrmann deu no curso de «seminário» do ano lectivo
de 1966-67, que tivemos o prazer de seguir) sobre Episcopos — Speculator
(pp. 231-252). Trata-se de uma grandiosa pesquisa na Bíblia, na Liturgia e nos
Padres da Igreja sobre as designações gregas e latinas para a função do «bispo» como
chefe «monárquico» de uma igreja local. Conclui-se que na base está um texto de
Ezequiel, capp. 33 e 34, traduzido pelos LXX, assumido pelas comunidades de tipo
essénico, retomado pelas primeiras comunidades cristãs e sempre lido e meditado no
culto e na pregação. Assim perpassam ante nós termos como episcopus, presbyteri,
diaconi, sacerdos, pontifex, papa, antistes, praesul, doctor, mbqr-axoTióç-sentinela,
speculator, com o apuramento do seu valor linguístico, da sua aplicação social e projecção teológica. Igualmente maravilhosa é a solução encontrada, a partir do exame
filológico das fontes, para Le conflit pascal au IIe siècle. Note philologique
(pp. 253-270). A discussão versava (e versa) sobre a data da observação da Páscoa
entre os cristãos. Tomando posição a par de grandes historiadores e patrólogos,
Ch. Mohrmann encontra a solução do problema na interpretação de um passo de
Santo Ireneu de Lião, em que é fundamental a oposição xr\qeîv: jir\ TYIQSíV, isto é,
o Oriente «guardava» a Páscoa segundo a tradição do apóstolo João; e Roma «não
guardava» essa data, mas a que Pedro e Paulo aqui introduziram. De realçar também o sentido pastoral, diplomático e ecuménico de Ireneu.
A IV secção é dedicada a Le monachisme le plus ancien. No cap. 1, até agora
inédito, ao tratar de Résistance et assimilation du monachisme ancien à la civilisation
antique (pp. 273-291) traça-se a história fantástica das origens do monaquismo:
ascético e rigoroso no Egipto ; aberto à cultura grega na Ásia Menor e Grécia (com
Basílio, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e Evágrio) ; difundido por homens
de cultura no Ocidente (com Sulpício Severo, Cassiano, Rufino e S. Jerónimo).
A este quadro geral segue-se um estudo minucioso de Le rôle des moines dans la transmission du patrimoine latin (pp. 293-307). Aqui se vê como desde S. Martinho de
Tours, na Gália, S. Patrício, na Manda, e S. Bonifácio, na Germânia, bem como no
monaquismo beneditino, principalmente após o renascimento carolíngeo, os mosteiros do Ocidente sempre estiveram abertos a homens letrados e foram eles mesmos
centros de cultura, em primeiro lugar para cultivar a lectio diuina (tanto da Escritura
como da Patrística), e depois porque os mosteiros se tornaram centros de missionação
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e alfobre de vocações episcopais, o que obrigou à fundação de escolas claustrais e
capitulares e à organização sistemática do ensino. A própria compreensão do
«trabalho» deixou de ser apenas «manual» para englobar também a actividade literária, a principiar pela cópia de manuscritos da antiguidade clássica. Sendo assim,
os mosteiros foram transmissores da cultura clássica e criadores de literatura cristã.
A V parte é constituída por uma série de 4 lições sobre The Latin of Saint Patrick.
Estudando a estrutura geral da língua de S. Patrício (pp. 311-325), a sua sintaxe e
vocabulário (pp. 327-342), e a Bíblia na linguagem de S. Patrício (pp. 343-355), a
Prof.a Mohrmann pôde tirar como conclusões gerais (pp. 357-366): o bilinguismo de
S. Patrício (antigo irlandês como língua materna e latim como segunda língua) explica
a sua rusticitas; esteve em contacto com um latim vivo, correspondente ao princípio
do séc. V, em território continental, certamente no Norte da Gália; o seu vocabulário
carece de expressões monásticas, o que exclui o dado tradicional da sua formação
no mosteiro de Lerins; a sua linguagem é própria de um missionário numa fase inicial
da organização da Igreja. Estes pontos, resultantes de uma investigação puramente
filológica, correspondem melhor à tradição, que faz de S. Patrício «o apóstolo da
Irlanda» (embora em parte contradite alguns dos seus dados biográficos), e contrariam algumas opiniões de «patriciologistas» recentes. A filologia encontrou uma
época e traçou um quadro geral de uma personalidade; aos historiadores compete
determinar a cronologia.
Depois do apêndice com a obra já indicada de Jos. Schrijnen (pp. 371-404),
contendo à margem o princípio de cada uma das 45 páginas da edição original, temos
uma bem elaborada série de índices : de obras citadas, de nomes próprios, de palavras
gregas, de palavras latinas, alfabético de matérias e o índice geral.
Ao recensear o único dos quatro volumes desta série que foi enviado para a
Humanitas, fazemo-lo com os sentimentos citados de Bernardo de Chartres (p. 72):
mens humilis, perante a grandiosidade da obra pedagógica e científica da Prof.a Christine Mohrmann; terra alinéa, recordando que também nós experimentámos um
voluntário «exílio» para haurir conhecimentos que esta grande continuadora e estruturadora da «Escola de Nimega» prodigalizou a holandeses e estrangeiros.
J. G. F.

R. H. RODGERS, Petri Diaconi: Ortus et Vita lustorum Cenobii Casinensis. edited from the autograph manuscript and with a commentary by..., University of California Press, Classical studies,
volume 10, Berkeley, Los Angeles, London, 1972, 216 p. + 4 gravuras.
O mosteiro de Monte Cassino, fundado por S. Bento por 529, atravessou
várias épocas de florescimento, e também sofreu algumas destruições, sendo o
século XI um dos períodos de maior esplendor, pela riqueza da sua biblioteca e pelas
figuras de abades, bispos e papas que dele saíram.
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Pedro Diácono (c. 1107-post 1159), educado neste mosteiro e que dele foi
bibliotecário, entre as suas obras — Altercatio pro coenobio Casiennsi, Miracula
Casinensium monachorum, Vita S. Placidi, Vita S. Seueri, Registrum S. Placidi, Liber
de uiris illustrious, continuação da Chronica de Leão de Óstia e de Guido, etc. —
dedicou uma às principais figuras de Monte Cassino que se distinguiram pela virtude,
desde as origens até aos seus dias. São, ao todo, umas 60 personalidades, bem
definidas historicamente umas e, uma ou outra, de autenticidade duvidosa.
Esta obra, intitulada Ortus et uita iustorum cenobii Casinensis, escrita por
1135-1136, foi minuciosamente estudada por R. H. Rodgers, nos aspectos paleográfico, histórico e filológico. Na Introdução (pp. XXI-LIII), além de um estudo sobre
o autor e a sua obra em geral, Rodgers investiga quais as fontes de que Pedro Diácono
se serviu, classificando-as em quatro grupos : históricas, eclesiásticas, clássicas (Cícero,
Virgílio, Frontino, Vegécio, Varrão, Solino, Tácito, Salustio, Platão) e a tradição
oral do mosteiro até às recordações dos seus contemporâneos.
O Texto (pp. 1-96) é reproduzido com muita fidelidade segundo o manuscrito
autógrafo Casinensis 361 (já antes estudado por conscienciosos paleógrafos) e colacionado, em parte, com o Registrum S. Placidi (Cas, 518) e com vários apógrafos.
O aparato crítico, além da comparação e discussão dos manuscritos, tem uma área
exclusivamente destinada à investigação das fontes.
Tendo que limitar-nos apenas a algumas observações, apesar de todo o apelo
lançado à inteligência e saber dos leitores, estranhamos que não tenha sido feita
nenhuma correcção nem dada explicação para a grafia elogium, no seguinte contexto :
«iuxta illud regis eterni precipientis elogium, Si uos persecuti fuerint»... (cap. VIII,
p. 12, linhas 26-27). Trata-se de um erro ortográfico, em vez de eloquium, erro proveniente do valor surdo de g, bem documentado na escrita de Pedro Diácono cathigeta
(pp. 34.12 e 36,1) em vez de catecheta. Aliás eloquium aparece bem escrito por PD
em XXVI, 35.11 e 39.46. Registamos, com agrado, o interesse de PD pela etimologia de Casinum (cap. XV, p. 20, linhas 11-18, com comentário de Rodgers
pp. 127-128). Entre as personagens biografadas são naturais da Hispânia Guinizo
ou Gebizo (da H. Ulterior), capp. XXX e LXII, e Fortunato, cap. LUI. Se não é
pura gralha tipográfica, achamos imperdoável que não se faça qualquer anotação
sobre esta «miserável» deturpação do Salmo 67,36: Miserabilis Deus in Sanctis suis,
em vez de mirabilisl (LVI, 76.39). Do mesmo modo, seria de esperar uma transcrição em verso (tal como em Villi, 7.16-25) dos passos rimados do sermão biográfico
de S. Gebizão LXII, 90.35-43 e 91.11-21 (ou pelo menos chamar a atenção para este
enfeite literário nas páginas do comentário). O latim de PD não é clássico, evidentemente. Todavia, ele próprio distingue entre o léxico dos gramáticos e o do povo:
Interulam enim nominat grammaticus quam camisiam uocitat populus (LXII, 90.20-21).
O Comentário (pp. 99-173) é digno de todo o apreço. Temos aqui a demonstração de que o estilo de PD é pretensioso, cheio de verbosidade e de que usa e abusa
de citações, sem por vezes indicar a fonte (o que levanta o problema do plágio e sua
noção para os autores antigos), não hesitando, ao que se pode concluir, em inventar
certas figuras e episódios para preencher vazios históricos ou para embelezar a~ virtude de um biografado. Este aspecto — o da falsificação de documentos ou invenção
histórica — tem de ser estudado dentro da mentalidade da época (afinal todas as
épocas são mitómanasí — escrevemos poucos meses após a descoberta da falsificação
de um bem pago «Diário» de Hitler...). Certamente sem o saber, PD serviu-se de
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fontes falsas, como a Vita S. Mauri, atribuída a Fausto, mas na realidade inventada
por Odon de Glanfeuil, e da Vita S. Placidi de um suposto Gordiano (cf. remissões
para estes pseudo-autores no indice onomástico).
Entre as transcrições com que esmalta o seu texto, Pedro Diácono recorreu
muitas vezes à Liturgia e à Bíblia. Neste aspecto o trabalho de R. H. Rodgers poderia ter ido bastante mais longe. Limitando-nos à Escritura, notamos que PD ora
faz citações literais ora adapta as palavras bíblicas à sintaxe da sua frase, transcrevendo
muitas vezes de memória, isto é, com alguma inexactidão. Rodgers registou passos
muito numerosos. Passaram-lhe, porém, algumas citações literais, como VIIII,
14.24-25 = I Cor. 9, 27; XXVI, 36.38, 40.43, 48.36-37 = I Tim. 2, 5; XXVII, 51.25 =
= Dan. 3, 26, 52; XXX, 53.4 = Ps. 11, 2; XXXIII, 66, 15 = Matth. 8, 26, Marc. 4,
39 e Luc. 8, 24; L, 74, 31 = Act. 8, 20. Mais abundantes são as citações implícitas,
de que indicamos as que nos impressionaram a uma primeira leitura: VIIII, 15.43-44 =
= Matth. 11, 5; VIIII, 16.5-6 = Ephes. 4, 8 e 10; XV, 18.12-13 = II Tim. 2, 5;
XV, 26.11-12 = Colos. 3, 1; XXVI, 32.19-21 = Rom. 5, 2; XXVI, 33.8-9 = Marc. 16,
15; XXVI, 38.2 = Tob. 13, 1; Iudith 16, 16; Ps. 85, 10; lerem. 10, 6; Levit. 25, 43;
XXVI, 42.42-43 = Philip. 2, 13; LXII, 82.35-37 = Gen. 12, 1-6; LXII, 83.26 =
= Gen. 19, 26; LXII, 85.35-36 = Ps. 33, 19; LXII, 89.41-44 = Apoc. 12, 7-9; Philip. 2, 8-9; I Sam. 13, 13-14; I Sam. 16, 6-13; LXII, 90.15 = Gen. 3, 1-6; LXII, 91.3-4
= 3 Reg. 21, 25-26; LXII, 91.37-46 = Dan. 2, 25-45; LXII, 92.7 = 3 Reg. 19, 9-14;
LXII, 94.14-19 = Luc. 16, 19-31; LXV, 95.12-13 = Iob 2, 4-6.
A par deste estudo de fontes bíblicas, as notas do comentário aprofundam
muitas citações literárias. Valorizamos o estudo sobre a comparação entre Monte
Cassino e o Monte Sinai (p. 112) e a lenda de S. Gregório Magno ter libertado Trajano
do Purgatório (p. 169). Engenhosa a explicação para regina Saba ab Ydydia
(XV, 17.10) como transcrição de um nome hebraico (p. 124), mas que afinal não é
um nome de lugar! Pertinente a observação sobre a confusão entre «voz» activa e
verbos depoentes em PD (p. 125).
A leitura do Ortus et uita iustorum cenobii Casinensis veio recordar-nos um
certo número de tópicos literários que também encontramos na literatura hagiográfica
latina produzida em Portugal durante o século XII (Vita S. Geraldi, Vita S. Martini
Sauriensis, Vita Tellonis, Vita S. Theotonii, Vitae S. Rudesindi, Vita Sanctae Senorinae,
Translatio et miracula S. Vicentii, Passio sanctorum Verissimi, Maximae et Iuliae,
Legenda Martyrum Morochii). Entre outros, lembramos a convencionalidade dos
prólogos, o globo de fogo, a escada que sobe até ao céu, a torre, a estrela cadente,
a procissão dos bem-aventurados, o canto de vozes celestiais, a letra pitagórica e
tantas expressões do «traditional hagiographical style», como repetidamente lhe
chama R. H. Rodgers.
Notamos a falta da indicação de passos em que PD utiliza vocábulos e expressões tiradas da linguagem poética clássica e cristã, dando assim à sua prosa um aspecto
mesclado. Ocorrem-nos: signifer tonantis eximius (XXVI, 37.29-30), proles única
patris (XXVI, 38.15), Tytaneum sidus (XXVI, 39.15), ab Erebi fa<u>cibus
(XXVI, 40.14).
O trabalho termina com dois apêndices : A) The handwriting of Peter the Deacon
(pp. 177-182); B) The Vita S. Aldemarii, a qual, segundo o estudo de Caspar, não é
da autoria de PD, embora se encontre no ms. Cas. 361, e por isso é dada aqui isoladamente (pp. 183-193). Segue-se uma bem elaborada série de índices: concordância
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entre o texto de PD e as edições de Mai e Rodgers, códices, fontes bíblicas, clássicas,
patrísticas e medievais, documentos papais, autores modernos, nomes e lugares do
texto latino e alfabético de matérias. As quatro gravuras são todas do cod. Cas. 361,
o manuscrito autógrafo de Pedro Diácono, que serviu de base a esta bela edição
de R. H. Rodgers.
J. G. F.

Commedie Latine dei XII e XIII secolo, Istituto di Filologia Clássica
e Médiévale, Université di Génova, I, Publicazioni dell' I.F.C.M.
li.» 4 8 j 1976, 345 p.; II, n.° 61, 1980, 393 p.; HI, n.° 68, 1980, 360 p .
O relativo atraso com que apreciamos estas obras da Faculdade de Letras de
Génova faz com que se tenham juntado aqui três volumes da mesma colecção. Daí
a necessidade de ser mais breve para cada volume. Ressalta, porém, agora melhor
uma deficiência da colecção: o rosto dos livros não traz indicação das peças publicadas nem dos editores. Para não nos repetirmos com renovadas menções de títulos
e autores, vamos numerar as «comédias» publicadas; e para esta nossa (e única numeração global) remeteremos sempre.
1,1, Aululária, de Vital de Blois, editada por Ferrucio Bertini. Vital nasceu
no fim do séc. XI ou princípio do XII e escreveu a «Aululária» antes de 1145, com
um total de 792 versos, tendo como modelo o Querolus, peça de autor desconhecido,
mas que terá sido escrita entre 407 e 420.
I, 2, De Afia et Milone, de Mateus de Vendôme, estudada por Paola Busdraghi.
Mateus nasceu na primeira metade do séc. XII e morreu pelo fim do século. Escreveu uma teoria da Ars uersificatoria, procurando exemplificá-la nas suas obras. Esta
peça tem 256 versos.
I, 3, Pamphilus, Gliscerium et Birria, ao cuidado de Annamaria Savi. Com
208 versos, é obra de autor anónimo, o qual faz referências na peça a Paris, Évreux
e Lisieux, sendo provável que a tenha escrito na segunda metade do séc. XII. Uma
pesquisa aprofundada leva a editora a propor como autor Hugues de Nonant, sobrinho de Arnoul, bispo de Lisieux de 1141 a 1181.
I, 4, De tribus puellis, editada por Stefano Pittaluga. O autor anónimo deve
ter escrito no fim do séc. XI ou princípio do séc. XII e, embora componha um «centão
ovidiano», revela-se culto, deixando pressentir o espírito de um humanista do Renascimento. É constituída por 300 versos.
II, 5, De nuntio sagaci, estudada por Gabriella Rossetti, é uma «comédia»
de 386 versos, mas parece ter ficado incompleta. Supõe-se que seja de um autor
francês que escreveu por cerca de 1080, data recuada, mas que condiz com a métrica
do tempo, pois está escrita em hexâmetros leoninos.
II, 6, Babio, ao cuidado de Andrea Dessi Fulgheri, de 484 versos. Os investigadores têm feito várias propostas sobre o autor desta obra, parecendo que ela
retrata o ambiente inglês de cerca de 1145-1160 do círculo de João de Salisbúria
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II, 7, De tribus sociis, de Gofredo de Vinsauf, editada por Enzo Cadoni. GaLfridus de Vino Salvo é autor de uma Poetria Noua, escrita nos «ultimíssimos» anos
do séc. XII ou nos «primeiríssimos» do século XIII, dedicada a Inocêncio III
(1198-1216), onde se encontra a primeira redacção destes 25 hexâmetros.
II, 8, De clericis et rústico, a cargo de Enzo Cadoni, são 72 versos em dísticos
elegíacos, cuja autoria segura é desconhecida e escritos também em data incerta,
talvez na passagem do séc. XII para XIII.
III, 9, Pamphilus, editada por Stefano Pittaluga, era tida já como uma comédia
«clássica» nas escolas de meados do séc. XII. É impossível conhecer o seu autor
ou mesmo a sua região de origem, apenas se podendo verificar que decorre em ambiente
social citadino e da aristocracia mercantil, onde já vigorava o conceito de amor
cortês. Consta de 780 versos.
III, 10, Geta, de Vital de Blois, estudada por Ferruccio Bertini. Escrita
por 1125-1130, para ser recitada diante de clerici como paródia à escolástica, esta
peça, que só indirectamente imita Plauto, com os seus 530 versos, tornou-se «o mais
belo exemplo de como se podia reescrever uma comédia clássica utilizando a língua
e a versificação ovidiana» (p. 142). O Geta e o Pamphilus são as melhores peças
da época.
III, 11, Baucis et Traso, ao cuidado de Giovanni Orlandi. O título é inseguro e é impossível descobrir o seu autor, o qual, dependendo do Geta, deve ter
escrito pelo terceiro quartel do séc. XII ou mesmo depois. São 324 versos que
descrevem um ambiente francês.
III, 12, De mercatore, editada por Paola Busdraghi. São exactamente 100 versos, de autor desconhecido, que deve ter escrito pelos fins do séc. XII ou princípios
do séc. XIII, tomando como base o conto anedótico de um menino que foi concebido
de um floco de neve e mais tarde... se derreteu ao sol. O tema encontra-se noutras
fontes, citadas por P. Busdraghi em apêndice (pp. 332-345).
Depois de muitas edições do teatro latino da Idade Média, das quais a mais
conhecida é a antologia, em dois volumes, de G. Cohen (Paris, 1931), o Prof. Ferruccio Bertini, de colaboração com os seus colegas e alunos das universidades de
Génova e Sassari, propôs-se editar uma colecção completa das chamadas «comédias
elegíacas» dos séculos XII e XIII, baseando-se em critérios filológicos rigorosos e
numa consulta cuidadosa da transmissão manuscrita e das conjecturas dos eruditos.
Para isso dispõe, como se pode ver pela bibliografia citada no fim de cada volume
e pelas notas introdutórias a cada uma das peças (donde extraímos a súmula que
fizemos na apresentação das obras acabadas de enumerar) de uma autêntica escola
de investigadores, servida pela mais moderna bibliografia, hoje riquíssima neste
campo (cf. Introduções a I, II e III).
Entre os méritos assinaláveis desta edição encontra-se o de colocar, lado a
lado, o texto latino (com anotação de crítica textual) e a tradução italiana (com notas
de comentário métrico, linguístico, literário, etc.). Faz-se um exaustivo exame das
fontes literárias e paleográficas. A genealogia dos códices é estudada em I, 4 (p. 294),
II, 5 (pp. 57-61), II, 6 (pp. 227-230), sendo fornecido o respectivo stemma, além destes
ainda para a peça III, 10 (pp. 171-172). O estudo e o texto são ilustrados com gravuras dos manuscritos ou dos incunábulos em I: 1, 2, 3, 4; II: 5 (16 gravuras fora de
texto após a p. 128); III: 9, 10, 11 e 12,
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Um dos mais discutidos problemas das «comédias elegíacas» da Idade Média
é a definição do seu género literário, consideradas, alternativa ou cumulativamente,
como comédia, drama, entre a poesia e o drama, simples iocosa materia, misto de
narração e diálogo, sátira douta, monólogo dramático, história agradável ou novela
airosa, farsa dialogada, fábula dialogante, paródia, «fabliaux» ou simples exercitação
de escola (cf. I, Introd. p. 8; I, 3, 236-237; II, 5, 30-33; II, 6, 193-198; III, 9, 18-28;
III, 11, 264-265).
Igualmente é objecto de discussão a finalidade destas peças, isto é, a sua «representabilidade» ou «teatralidade». As opiniões variam também entre as seguintes
posições: destinavam-se simplesmente à leitura; a uma «leitura mimada»; leitura com
«distribuição de papéis»; um teatro «sui generis», artificial, destinado a um público
restrito; autênticas «comédias» escritas para serem representadas. Este problema é
abordado em I, 1, pp. 46-47; e II, 6, 186-198 (o melhor estudo da questão).
Alguns dos prefaciadores destas peças dedicam especial atenção à natureza
do latim empregado, reconhecido no geral como correcto e até elegante, embora
com «medievalismos», tendências vulgares e desvios gramaticais (cf. I, 3, 238-242;
II, 5, 41-44; II, 6, 196-201; III, 9, 39-40; III, 11, 250-251). Além da língua em si,
estes mesmos estudiosos prestam atenção também ao estilo e suas características,
incluindo as técnicas métricas.
A análise das fontes leva à pesquisa de passos ou figuras paralelas nos diversos
autores da Literatura Latina. Surge assim Ovídio como o grande modelo, não só
da Métrica, mas de hemistíquios, de expressões e de muitas palavras tiradas do seu
contexto. O século XI é, com razão, chamado a «aetas ovidiana». Encontram-se
também ecos e imitações de Virgílio, Horácio, Lucano, Estácio, Sílio Itálico, Lucrécio,
Juvenal, Petrónio, Fedro e, como não podia deixar de ser, de Plauto e de Terêncio.
A inspiração cristã fica provada através de citações da Bíblia, da Liturgia, de Prudêncio e de Sedúlio.
Bom número de estudiosos dão-nos o «argumento» ou resumo do enredo da
peça. Mais raro é deterem-se na análise dos temas e tópicos ou até do «carácter»
das personagens.
Como é sabido, a Literatura Latina Medieval precedeu, na maioria dos géneros
literários, as línguas vulgares. As relações entre estas peças e as Literaturas Vulgares
é anotada em II, 5, pp. 37-41 (Chrétien de Troyes); II, 6, 132-134 (John Qower);
II, 9, 41-44 (cf. sobre o Arcipreste de Hita pp. 42-43 e também referências à Celestina,
a Chrétien de Troyes, ao Roman de la Rose, à Fiammeta de Boccaccio e ao Troilus
de Chaucer); III, 10, pp. 151-159 (Chrétien de Troyes, Boccaccio, Cancioneiro de
Baena, Ghigo Bruneleschi e Eustache Deschamps).
Falta-nos ainda apreciar o trabalho da crítica textual e dos comentários filológicos. Mas... esta recensão já vai longa. Aguardemos o aparecimento do
IV volume que, esperemos, não tardará. Por quanto dissemos, o leitor já concluiu
que estamos perante uma colecção digna do maior apreço.
J. G. F.
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Vida e Morte de Galaaz, Edições «Brotéria», Lisboa, 1982, 172 p.

M á R I O MARTINS,

Para longe daqui os problemas filológicos: quando e onde surgiu a temática
à volta do rei Artur, quais as primeiras composições francesas, de quando é a elaboração em prosa de Robert de Boron ou ainda a reelaboração desta, conhecida por
Pseudo-Boron, quando chegou o ciclo arturiano a Portugal e Espanha, quem e quando
fez a tradução portuguesa! Mário Martins conhece esta problemática, mas pretendeu aqui fazer-nos penetrar, ao vivo, no ambiente medieval, apresentando uma
das suas figuras mais admiradas — Galaaz, o cavaleiro predestinado para, no fim
das suas aventuras em demanda do Santo Graal, encontrar o Sagrado Vaso e se
deliciar com o «santo manjar».
Escolhendo esta figura cimeira, Mário Martins coloca perante nós igualmente
as aventuras de Lançarote do Lago, de Persival, de Boorz, de Tristão, de Palamedes,
de Sagramor e de tantos outros dos 150 cavaleiros da Távola Redonda, sem esquecer
as donas, os ermitas e os feiticeiros.
Para se inspirar serviu-se não só da Demanda do Santo Graal, nas suas versões
francesa, portuguesa e castelhana, mas ainda do Livro de Lancelote do Lago, da
Grande História de Dom Tristão, do Conto do Brado e do Livro de José de Arimateia.
Ao longo dos 44 pequenos capítulos em que divide a «Vida e morte de Galaaz» muitas
vezes encontramos a indicação ou de que um determinado passo falta na Vulgata-Queste (pp. 30, 31, 63, 66, 77) ou de que há diferença entre a Demanda
em medievo-português e a Queste de Boron (pp. 48, 69, 88, 91, 98, 109, 139).
E como não se trata de um simples resumo (mas também não é uma recriação livre...),
de vez em quando Mário Martins mete uma pitadazinha da sua imaginação e do seu
saber, como lealmente confessa ou é fácil de descobrir (pp. 80-81—referências a
Joaquim de Fiore, Álvaro Pais, Gerardo de Frachet, S. Luis de França e D. Afonso
Henriques; 82 —• um milhafre paira no espaço; 164-165 — D. Galaaz e D. Sebastião
em Fernando Pessoa).
Na douta Introdução (pp. 9-22) três são as ideias pprincipais : o tema de Galaaz
tem sido retomado por outros autores (citam-se Fernão Lopes, Eça de Queirós e
Tennyson); Galaaz «nada tem de uma abstracção espiritual» (p. 10), mas «foi um dos
arquétipos supremos do humanismo da Idade Média e nele a força era uma forma
de beleza (...), beleza grega, mas alguma coisa mais: o Espírito Santo» (pp. 15-16);
e a declaração de que «a Idade Média soturna e teocêntrica (...) é um mito não só
entre os teólogos e os santos (...) mas também no mundo laical» (p. 19). Vemos
assim realçado o culto da natureza e a persistência de ideais vindos da cultura grega.
O livro é ilustrado com 42 gravuras que «pertencem ao engenho e arte de
D. Ermelinda Martins Pereira e seguem a substância e os pormenores típicos das
iluminuras do ms. fr. 343 da Bibl. Nac. de Paris. Apesar da inspiração pessoal,
conservam a alma da Idade Média artística e até certas convenções quase encantatórias» (p. 22). Nós procurámos também aspirar este perfume da arte medieval,
apesar de aqui estar privada da cor. E nesta comparação entre o texto e as gravuras
notámos que a descrição de Mário Martins (p. 121) segundo a qual «Galaaz encostou
a lança a uma árvore e desembainhou a Espada da Estranha Cintura. E tal golpe
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lhe deu no elmo que Artur o Pequeno caiu por terra» — tal descrição não condiz com
o desenho, cuja legenda, muito justamente, explica: «Dum bote de lança, Galaaz
derruba Artur o Pequeno que o desafiava».
À primeira vista pode parecer estranho que esta bela obra não apresente bibliografia erudita. Mas quem prestar atenção às notas reduzidas que vão surgindo até
ao fim da narrativa, encontrará, dispersas, remissões para La Queste dei Saint Graal,
Vulgata-Sommer, Washington, t. 6, 1913; e para a edição de Pauphilet, Paris, 1965,
esta à base do ms. 77 do Palais des Arts de Lyon; A Demanda do Santo Graal, ed. de
Augusto Magne, Rio de Janeiro, 1944, 3 vol.; Livro de Josep Abarimatia, éd. de
Henry Hare Carter, Chapel Hill, 1967; e sobre a problemática geral da Demanda
remete para Fanni Bogdanow, The Romance of Grail, Nova Iorque, 1966. Do que
nós queremos prevenir o leitor é de que não vá à procura (como nós fomos!) das
obras de Afonso Lopes Vieira, Em demanda do Santo Graal e Nova Demanda do
Santo Graal porque, para ele, o «Graal» é Portugal e a «Demanda» é uma série de
estudos sobre toda a Literatura Portuguesa! É lícito aos poetas escolher títulos
poéticos e sugestivos!
A linguagem utilizada por Mário Martins na Vida e Morte de Galaaz procura
(e consegue) manter o delicioso sabor do nosso português arcaico. Há aqui uma
bem assimilada arte de escrever. Aliás nós já tínhamos descoberto um Mário Martins
diferente do erudito medievalista nos seus saborosos capítulos autobiográficos do
Pão Amargo (Lisboa, s.d.) e nas «histórias parabolares» de O Homem e a Ilha, Editorial A.O., Braga, 1979.
J. G. F.

Latin Textual Criticism, Illinois Studies in Language
and Littérature 61, University of Illinois Press, Urbana. Chicago. London, 1972, 237 p.

JAMES WILLIS,

Estamos perante um autêntico «Manual de Crítica Textual» ou um «Curso
Prático de Crítica Textual». No título apenas fica bem a indicação de que se trata
de «Latim» porque os exemplos seleccionados — e são mais de duas centenas — pertencem, na sua grande maioria, à Literatura Clássica Latina.
De facto, desde o cap. IV até ao XXV, Willis trata de modo muito «prático
e concreto» (objectivo que se propôs para toda a obra, cf. p. 12) das causas da corrupção dos textos ao longo da transmissão manuscrita, analisando os erros que se
infiltram devidos à confusão de letras, de grupos de letras, de abreviaturas, de palavras
semelhantes no aspecto e no sentido, à falsa divisão de palavras, à persistência ou
antecipação de sílabas, à influência de outras matérias, à omissão e repetição (por
homoearchón, homoeoméson ou homoeoteleutón) até à deliberada falsificação pelo
copista ou intérprete. Os ensinamentos teóricos são sempre acompanhados por
exemplos colhidos de autores criticamente editados e ainda testados por «exercícios»
tirados de bons escritores, em cujo texto se introduziu um ou mais erros. A solução
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destes 79 exercícios finais de capítulo é dada nas pp. 221-226. Para além destes
exemplos e exercícios, J. Willis juntou no cap. XXVI «uma centena de passos para
emenda conjectural», dando no capítulo seguinte a «resposta aos problemas levantados
por estes 100 passos» (pp. 191-220).
A colação científica de manuscritos leva sempre à descoberta de um arquétipo;
e o estabelecimento do parentesco dos diversos manuscritos entre si conduz à proposta
de um «stemma» ou árvore genealógica, para a elaboração da qual são fornecidas
normas práticas (cap. II, pp. 13-34).
O capítulo dedicado ao «conteúdo do aparato crítico» (pp. 35-46) é também
muito concreto. Willis pugna pela simplificação do aparato, reduzindo-o às variantes significativas e aos manuscritos indispensáveis. Menos explícitas são as considerações e normas para o «Testimonialapparat», isto é, o aparato que remete para
as fontes e os lugares paralelos. Neste ponto seria conveniente referir a obra clássica
de J. Bidez, A.B. Drachmann, A. Delatte et A. Severyns, Emploi des signes critiques.
Disposition de l'apparat dans les éditions savantes, Bruxelles, 1938.
O mais original é, porém, o cap. I: «Objectivos e requisitos para a crítica; crítica
conjectural e crítica conservadora» (pp. 3-12). J. Willis diz que a crítica textual é
«a mais alta realização da técnica literária» (3) ; e assinala como seu «campo peculiar
e próprio (...) o conhecimento dos manuscritos e das suas lições» (4). Mas é preciso
ser capaz de ultrapassar essas lições. O crítico precisa de saber decidir se a escrita
melhor atestada «corresponde, de facto, ao que o autor escreveu; doutro modo, deve
ser restaurado, se possível, o que saiu da pena do autor» (8). A crítica conservadora
dá muito e excessivo peso à lição dos manuscritos. Oferece, aparentemente, mais
«segurança»; mas desiste de soluções possíveis perante algumas dificuldades. Por
isso se torna evidente que J. Willis defende a crítica conjectural cujo objectivo «é apresentar o que o autor escreveu, ainda que tenha de sofrer perdas o critério dos copistas».
O seu princípio é: «supõe que um passo foi erradamente transmitido se lhe parecer
que ele é indigno do autor». Assim expresso, este princípio pode levar a graves
abusos. Contra eles luta Willis ao rejeitar uma «crítica conjectural selvagem»
(cf. pp. 8-11). Inter utrumque uola\ A arte da crítica textual «é uma perícia que em
parte se obtém graças a dotes naturais e em parte é devida à prática, mas obtém-se
principalmente através da determinação de pensar paciente e inteligentemente acerca
de cada problema, nunca admitindo que o método pode tomar o lugar da reflexão
ou as regras o da prática» (p. 6).
Com estes belíssimos princípios, admira-nos que J. Willis não tenha posto
em relevo o papel indispensável das «ciências auxiliares» na formação do crítico
textual. E não se trata só da paleografia. Há que recorrer à Filologia da língua
em causa e das suas afins, à Literatura, à História, à Lexicologia, à Hermenêutica,
à Codicologia, etc. À formação científica deve juntar-se o dom da «diuinatio:
a grand word for "conjecture", as "conjecture" for "guess"» (cf. «Glossário», p. 228);
e a virtude da «prudência», sempre a moderar os impulsos da «ousadia» — acrescentaremos nós.
Ao tratar da «técnica de colacionar os manuscritos» (pp. 32-34) Willis apresenta
o seu método pessoal de abrir «fichas» para cada uma das variantes a partir de um
texto de «referência». Mas — perguntamos nós — qual deverá ser esse texto de
referência? Na maioria dos casos, o texto das edições existentes não basta. Não
deve também partir-se de um só manuscrito. Feito um estudo preliminar de quais
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os manuscritos que habitualmente melhor transmitem o texto autêntico, deverá
principiar-se por colacionar dois, lançando logo para o aparato crítico provisório
(ao fundo da folha è não em «fichas» isoladas) os erros manifestos de cada um dos
códices. «The best method finally seemed to be this» (p. 33) — diremos, partindo
também da nossa própria experiência.
É de estranhar que não haja neste magnifico «manual» uma bibliografia, nem
das obras citadas nos exemplos das edições críticas nem dos estudiosos da crítica
textual. Esta falha poderá suprir-se, mas com muito trabalho, pelo «índice de autores
latinos» (pp. 233-234) e pelo dos «estudiosos, editores e comentadores» (pp. 235-237)
— indices insuficientes para o efeito desejado. É certo que J. Willis apresenta «suggestions for further reading» (pp. 231-232). Mas, estas «sugestões» limitam-se a referenciar 8 obras. É muito pouco. Hoje é fácil acompanhar a marcha destes estudos
através da Revue d'Histoire des Textes, C.N.R.S., Paris ou dos colóquios internacionais de textologia. Do realizado em 1978 na Hungria acabam de sair as actas em
Avant-texte, Texte, Après-texte, Éditions du C.N.R.S., Paris, 1982, 217 p.
J. G. F.

L'ANCIEN, Histoire Naturelle. Livre xxxm. Texte établi,
traduit et commenté par Hubert Zehnacker, Paris, Les Belles
Lettres, 1983. 253 p.

PLINE

Na sua introdução apresenta o ilustre professor de Paris IV alguns dados
importantes. Realça o movimento circular que preside à composição tanto
da H.N. como do livro XXXIII, o equilíbrio do plano da obra, que obedece a critérios bem definidos, e a preocupação de Plínio em estabelecer transições bem articuladas e hábeis, mesmo quando se parte de uma longa enumeração de fichas.
«Un lecteur superficiel ne verait là que des associations d'idées; nous préférons
souligner, pour notre part, le soin et l'habileté d'un authentique écrivain» (p. 15).
Esta valoração, que se alarga aos conhecimentos científicos e técnicos do enciclopedista (vide pp. 26 a 32), não impede as justas referências às limitações de Plínio, por
exemplo no tocante à história da moeda romana, em que o Naturalista parece ter-se
detido em informações provenientes de fontes anteriores ao Principado (pp. 16-19).
Este assunto e o das técnicas de mineração e de metalurgia estão entre os grandes
pontos de interesse do presente volume. A competência do Prof. Zehnacker na
matéria é bem conhecida, e revela-se aqui tanto nas pp. 16-28 da introdução
como nas 118 páginas de notas, que aliam a sobriedade à segurança da informação
(pp. 119-236).
Para o estabelecimento do texto, que se apoia na colação pessoal de nove
manuscritos, o editor seguiu a norma do conservantismo, não se permitindo qualquer nova conjectura e reduzindo ao estritamente necessário, no seu rico aparato,
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as menções de conjecturas dos anteriores editores, incluindo as de Mayhoff.
Reconhecendo a excelência já comprovada de B (Codex Bambergensis M.V. 10, s. X)
acentua, contra certas opiniões correntes, o valor de h (Codex Parisinus Latinus 6801, s. XV).
A tradução, tanto quanto podemos afirmá-lo, parece-nos permitir uma leitura agradável e saber transmitir tanto a precisão da terminologia técnica como
a vibração ora retórica ora quase coloquial das considerações pessoais do autor.
O Prof. Zehnacker tem o cuidado de acentuar com justeza as implicações
morais e sociais do presente volume, o que é visível já nos lemas seleccionados para
o index rerum, em que, a nosso ver, a colecção Budé poderia ter maiores ambições.
De qualquer modo, o presente volume mostra, nesse aspecto, uma sensibilidade
que não encontramos em outros editores anteriores. Assim, a título de exemplo,
regista annona, proscribere, proscriptio, ignorados pelos índices de O. Schneider,
e dá maior índice de ocorrências para aurum, ciuis, gemma, margarita, marmor,
rex, senatus. Não é questão de somemos importância: alguns dos lemas acima
apontados são do maior interesse para o estudo das ideias políticas e morais do
autor, mormente da influência da diatribe cínico-estóica.
Em suma, o volume agora publicado tem todos os requisitos para ser bem
acolhido.
F. OLIVEIRA

— Oración en el senado acerca de las provindas
consulares. Introduction, version y notas de BULMARO E. REYES
CORIA. México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1982, Cil + 40 pp.

MARCO TúLIO CICERóN

Incluído sob on. 0 13 dos «Cuadernos dei Centro de Estúdios Clásicos», acaba
de publicar o Instituto de Investigações Filológicas da Universidade Nacional Autónoma do México mais um dos estudos daquela já prestigiosa colecção. Trata-se
de um opúsculo que contém uma oração parlamentar de Cícero sobre a questão
político-administrativa da designação das duas províncias «consulares» para o ano
de 54 a.C, destinadas aos cônsules de 56, ano que marca uma das datas mais significativas da vida política do Arpinate, recém-chegado do exílio e disposto a reconciliar-se com César, como ele próprio confessa no texto do mesmo discurso.
Esta obra ciceroniana é aqui estudada e apresentada em versão bilingue por
Bulmaro E. Reyes Coria, que a faz acompanhar de um estudo introdutório e de
anotações ao texto e à tradução espanhola.
Ocupam a introdução vários temas relacionados com as circunstâncias históricas em que foi pronunciada esta oração : um resumo sobre a organização política
e as principais formas de governo aplicadas pela Urbe aos territórios conquistados ;
um capítulo acerca da «Reforma agraria», que esclarece o problema do ager publiais,
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sobre cuja distribuição se defrontaram as concepções opostas de Cícero e César;
outro sobre as «Relaciones entre César y Cicerón», sempre amigos na vida privada
(coniuncti amicitia), mas tantas vezes profundamente adversários na ideologia e na
prática política (in disiunctione sententiae) ; algumas páginas acerca de data da composição do discurso, do seu género e estilo e, finalmente, um capítulo sobre a sua
estrutura e análise. O texto latino e a tradução espanhola apresentam-se face a
face, o que dá particular valor a esta edição, e seguem-se-lhes duas séries de notas :
a primeira destinada ao texto, a segunda à tradução. A finalizar, Reyes Coria juntou
uma lista de nomes próprios e uma indicação bibliográfica sucinta, mas seleccionada
com critério. O conjunto forma um estudo valioso, que obedece ao esquema da
melhor filologia moderna e torna-se, por isso, um bom instrumento de trabalho.
Embora se não informe o leitor acerca dos seus destinatários, parece poder
deduzir-se, dada a entidade editora, que ele visa um público de alunos universitários.
Sendo assim, permita-se-nos fazer alguns reparos às intenções do seu autor.
O primeiro diz respeito à tradução espanhola, que, embora correcta em geral,
se nos afigura demasiado prisioneira do texto latino, a pretexto de que «se adopto
el critério de literalidad», como o tradutor informa. Apesar de as línguas chamadas
românicas serem herdeiras directas do latim, as suas estruturas e vocabulários sofreram
notáveis desvios ao longo da sua formação. A preocupação da literalidade leva,
pois, não raro, como acontece neste caso, a uma tradução dura e arrítmica — muito
afastada das cláusulas ciceronianas ! — e à falta de clareza. Cito como exemplo
logo a primeira frase do discurso, em que o tradutor verteu a forma verbal exspectat
por «espera». É evidente que não se trata apenas de esperar passivamente, mas
sim de «desejar ver, estar na expectativa». A raiz spec- denuncia a ideia de ver, que
não foi traduzida. Outro exemplo do mesmo parágrafo, e que se repete várias vezes
ao longo do texto, é a tradução dada à palavra dolor, que Reyes Coria verte pela
homónima espanhola «dolor», de sentido lato, quando o contexto exige que se traduza
por «ressentimento», pois é disso que exactamente se trata: é o ressentimento contra
os seus inimigos que Cicero pretende pôr de parte naquela hora. De resto, o tradutor
assim o entende na nota 2 ao «Párrafo 1». Exemplo de tradução imprópria encontra-se, também, na palavra «fé» dada ao vocábulo fides da expressão fidem publicam (II, 3), cujo sentido moderno sofreu forte peso semântico da parte da linguagem
sobretudo religiosa. Deveria, pois, ser substituída por alguma das palavras actuais,
como «fidelidade», «lealdade» ou, mesmo, «confiança».
Observações idênticas se poderiam fazer a respeito do termo insignis da expressão ad insignem memoriam turpitudinis (III, 6) e de infelix (IV, 7; 9; etc.), que o tradutor se limita a decalcar com o mesmo étimo vernáculo sem os necessários ajustes
semânticos contextuais.
Mais estranhável ainda, sobretudo numa publicação de carácter universitário,
é o tipo de «Notas ai texto latino» que Reyes Coria apresenta neste trabalho. Informações gramaticais como dativos de relação, ablativos absolutos, genitivos objectivos
e subjectivos, aposições, proposições completivas, correlações consecutivas, litotes,
anástrofes, protozeugtnas, poliptotos, etc., em que mais de 80% destas notas se
perdem, parecem-nos matéria mais própria de cursos básicos e de compêndios do
que de uma edição comentada deste tipo.
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Mesmo assim, esta apresentação do De prouinciis consularibus é um trabalho
muito meritório, que vem abrir a um vasto público o acesso à leitura de um texto
particularmente importante da literatura ciceroniana.
SEBASTIãO T. DE PINHO

Poema en honor de San Ignacio de Loyola, fundador de la Companía
de Jesus, 1760. Introduction, paleografia, version rítmica y notas
de Luz Maria Velázquez Herrera. México, CX + 17 (duplas) pp.
Foi com muito interesse que nos debruçámos sobre a leitura do Poema em
honra do fundador da Companhia de Jesus, datado de 1760 e publicado no México
em 1982. É também motivo para, mais uma vez, se constatar a implementação
dada aos Estudos Clássicos por esse Mundo fora, com acesso à consulta de fontes
de informação muito diversas e organizadas, como menciona o autor na sua introdução ao trabalho: Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Hacienda,
Archiva Histórico de la Provinda Mexicana, Archivo Romano de la Sociedad de Jesus
(Provinda) Mexicana. A própria Companhia de Jesus, aqui em Portugal, não se
pode orgulhar de possuir um Arquivo constante dos seus membros.
De um modo particular, esta obra mereceu-nos uma cuidada análise, para
um posterior cotejo com outras duas obras, século e meio anteriores a esta, e que
mais adiante serão referidas.
O poema é anónimo e Luz Maria Velázquez Herrera, estudando os documentos autógrafos, isto é, os manuscritos da profissão de votos, várias cartas e o poema
em questão, diz: «Por ahora, la razón de nuestra atribución está basada solo en la
grafia que se advierte en estos textos, y que nos parece idêntica a la dei poema que
presentamos». É, pois, a nosso ver, um zelo excessivo mas sempre cauteloso da sua
parte, dado que os textos apontam a priori para essa conclusão.
Abre o estudo com informações biográficas e dados concretos sobre a ocasião
e o lugar que teriam proporcionado a composição do poema cuja estrutura é logo,
de seguida, dissecada com pormenorizadas referências a mestres e companheiros do
protagonista. Aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos e métricos são também
anotados, bem como recursos estilísticos e ideológicos, analisados na sua beleza
plástica — comparação, metáforas, imagens expressivas. A influência do mundo
clássico grego e latino é bem ressalvada e ocupa Virgílio indubitavelmente um lugar
primacial, no conteúdo e na forma. O autor oferece-nos passos do Vate mantuano
parafraseados por Sales Pineda.
A mancha gráfica do texto latino e a sua versão espanhola, lado a lado, facilitam
a leitura. Seguem ao texto e tradução notas apresentadas com certo rigor, mas
algures escapam ao atento exame de Luz Herrera aspectos fonéticos, morfológicos
e sintácticos. A bibliografia é relativa, quase exclusivamente, aos catálogos da
Companhia de Jesus e Santo Inácio de Loiola.
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No que se refere à urdidura do poema, ela é muito simples e linear. São
558 versos, tendo numa folha inicial a indicação de «invocação» em 12 versos que
mais parecem o rascunho primitivo, pois o último verso termina com et caetera
e é retomado já no corpo do poema. Consta de um prólogo (w. 1-39) com a invocação inserida e dirigida ao próprio Loiola, «Palinuro do tierno navio», a todos os
sequazes das «bandeiras marciais do chefe Jesus» e, por fim, à Virgem, a Deusa
Potente. Na exposição (w. 40-539) acompanhamos o herói na sua caminhada
a Roma. Histórica e etimológica digressão sobre a «sede Quirinal» antecede as
palavras de Inácio que moverão os ânimos dos companheiros e o levarão a expor e
entregar ao Papa Paulo III, em estância de veraneio em Tibur, os estatutos do seu
projecto. Nova digressão sobre esta cidade, actual Tivoli. A corrente oposta está
representada na pessoa de um cardeal que uma terrífica visão onírica atormenta,
enquadrada numa bela imagem do anoitecer. Entretanto, a cândida Aurora o
desperta, presuroso da sua adesão à causa «Loyolida». E a Fama loquaz evola
sobre Roma, não cessando de a notícia se espalhar ao Orço, Lutero e Plutão desencadeiam feroz perseguição e procelosa luta instiga o espírito popular. A intervenção da Virgem, suplicante ao Pai Omnipotente, restituirá a vitória à falange dos
Jesuítas. Terminam o poema versos encomiásticos «Ad frattes societati nomen
porrigentes», havendo menção especial a Cayetano Cao e Marrín Irízar, contemporâneo de Francisco Sales Pineda, autor do poema.
Ficou atrás referida a particular curiosidade que este Carmen Epicum me suscitou, porquanto cabe no âmbito do nosso trabalho de investigação. Por entre
o labor de pesquisa passou-nos pelas mãos um poema heróico «San Ignacio» de
Antonio de Escobar y Mendonza, natural de Valladolid, e datado de 1613. Consta
de 7 livros, com 3 cantos cada um. Inácio, heróico combatente da sua Pátria contra
os Franceses, é, no fim do livro I, inspirado por Deus que lhe modifica o seu ânimo,
tocando-lhe o coração para ser doravante o seu soldado.
Propusemo-nos estudar a obra de um humanista português dos meados do
século XVII, sepultado como tantos outros, nas cinzas do esquecimento. O seu
Corpus Litterarium inclui um poema épico a St.0 Inácio de Loiola, dividido em 3 livros.
Ainda que numa fase incipiente de análise, apercebemo-nos desde já do interesse
deste último poema, pois Sales Pineda omite in limine a vida de D. ínigo, mais tarde
Inácio, nascido no palácio-fortaleza de Loiola. Foram as acções bélicas dã sua
juventude que operaram a transformação do belo e elegante cortesão Inácio, quando,
na sua convalescença, não tendo romances de cavalaria com que pudesse preencher
o ócio forçado, lhe deram a 1er a Vida de Cristo e Flos Sanctorum. É este Inácio,
o descendente de uma das mais ilustres e antigas famílias da Biscaia, predestinado,
segundo o duque de Nájera, a ter nome registado na história militar de Espanha,
o assunto de todo o livro I do poema português. E a nosso ver, há, sem dúvida,
uma íntima conexão e um fio condutor para a ulterior acção de Inácio, Mauortis et
Veneris alumnus {alumnus no verdadeiro sentido de alo), dimensionando o leitor,
em justa medida, o turbilhão das lutas mundanas, ambições e vaidades do jovem
Inácio. O poema mexicano perde um pouco de color poeticus et heroicus, mostrando
um herói conduzido por mão divina e fados propícios «post uarios Martis casus,
summosque labores».
Dos ingredientes clássicos nada falta ao poema seiscentista: a narração entremeada de episódios, invocações secundárias, sonhos proféticos, o concílio, dos deuses,
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as tentativas da oposição simbolizada em Vénus e Marte, o maravilhoso pagão de
mãos dadas com a intervenção cristã nas figuras de Palas e o Pai Todo Poderoso,
dados biográficos do autor da obra, que a teria escrito na sua adolescência, como o
demonstram estes versos:
Tu uati nimium tenero, insuetoque Camaenis
Da mihi te facilem, et surgentibus annue caeptis.
E, mais uma vez, Virgílio, o manancial inspirador dos nossos poetas, mutatis mutandis
dá entrada ao seu canto: Facta, uirumque cano...
Surge-nos, pois, um trabalho mexicano remontando ao século XVIII, porque
«rescatar de los archivos nuestra literatura latina y daria a la luz, es enriquecer el
aprecio por nuestro pasado», não só dos séculos XV e XVI, mas ainda do século XVII,
época em que Portugal, liberto do jugo alheio, procurou dimensões culturais em
terras de horizontes mais amplos.
MARIA ALCINA DOS MáRTIRES LOPES

DE RESENDE, Vincentius leuita et martyr. Reproduction en
fac-similé de l'édition de Luís Rodrigues, Lisbonne, 1545. Introduction par José V. de Pina Martins. Barbosa & Xavier, Ltd.,
Editores. Braga 1981 132 pp. + 115 fotocópias.

ANDRé

«Habent sua fata libelli». O Vincentius leuita et martyr de André de Resende
também: em 1981, os progressos na técnica de impressão e a comemoração do IV Centenário da morte de Camões conjugaram-se para que reaparecesse ao público tal
como surgira pela primeira vez (em 1545), numa edição fac-similada que constitui
um triplo presente: para Camões, para André de Resende, para quantos se interessam
pelo século XVI português.
Nas cerca de 117 páginas que precedem o referido fac-símile, o Prof. Pina
Martins, depois de uma breve Introdução (justificação da obra agora editada), procede ao estudo do Vincentius sob três perspectivas:
1. «Des Lusiades au poème Vincentius leuita et martyr».
2. «Le poème d'André de Resende et la culture de l'humanisme».
3. «Typographie et iconographie du Vincentius leuita et martyr».
O primeiro capítulo (pp. 25-53) apresenta um título aparentemente paradoxal,
já que de fontes resendianas nele se trata. Mas o título traduz o espírito com que
foram analisadas as ressonâncias, no poema de Camões, de passos do Vincentius.
Por outras palavras : são Os Lusíadas a dar o toque do interesse do poema de André
de Resende; são as razões «camonianas» para o seu estudo.
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O Prof. Pina Martins retoma aqui alguns dados do confronto entre os dois
poemas feito por J. M. Rodrigues (1), mas acrescenta e estuda alguns outros (2)
que terão escapado ao minucioso estudo de J. M. Rodrigues. As suas observações
não esquecem o pressuposto de que nem sempre uma afinidade verificada implica
contacto directo entre as obras, podendo ser resultado de fonte comum. Tal princípio, no entanto, não esteve presente quando, a respeito de Os Lusíadas, III, 74, 5-8
faz a seguinte observação : «José Maria Rodrigues a négligé un passage des Lusiades, où la référence explicite témoigne d'une connaissance directe du thème du
Vincentius. Il s'agit pourtant d'un demi-huitain, qui est une sorte de résumé
de l'oeuvre de Resende» (p. 38).
Salvo melhor opinião, não me parece forçoso considerar no texto camoniano
um reflexo directo do poema de A. de Resende. Segundo J. M. Rodrigues (3),
a Crónica de D. Afonso Henriques, de Duarte Galvão inspirou simultaneamente
André de Resende e Camões. É certo que, nas Adnotationes que elaborou para o
seu poema, Resende não faz referência, salvo erro, a Duarte Galvão como sua fonte.
Nem era necessário, não só porque um poema não é história (não está sujeito às
suas leis), mas também porque, se a parte «iliádica» da vida do Santo fora fixada
por S. Prudêncio (a que se refere, por exemplo, na nota 119 ao Livro I), a parte «odisseica», envolta em roupagens pouco menos que lendárias, fora fixada «oficial» e
«historicamente» (4) pela Crónica de Duarte Galvão. Atitude bem diferente assumiu
A. de Resende quando teve de tomar posição na controvérsia que entretanto se
levantara sobre o exacto local das relíquias do Santo. Fá-lo numa longa carta (5)
onde, num total de 60 páginas, 15 são dedicadas a esta questão. Aí são necessariamente aduzidos, entre muitos outros documentos históricos, alguns passos da Crónica
de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão. Assim sendo, será talvez preferível

(1) «Camões e André de Resende», in Fontes dos Lusíadas. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1979, pp. 9-32.
(2) Nomeadamente: o topos das armas e das letras, várias vezes tratado por
Camões, que aproxima de um passo do Vincentius (fl. Cviij r), consciente embora
de que o topos fora largamente versado no Renascimento; semelhança entre Vincentius fi. Iiij r e Os Lusíadas I, 33, 7-8, «qu'on voit bien qu'il s'agit d'une traduction» (p. 35).
(3) Op. cit., p. 9: «lendo os hexâmetros dactílicos em que André de Resende,
com frequentes alusões mitológicas e reminiscências dos clássicos latinos, trata do
martírio e trasladação de S. Vicente — um dos capítulos da crónica de D. Afonso
Henriques — /.../»; cf. ainda: Idem, «Camões e Duarte Galvão», op. cit., falando
da Crónica de D. Afonso Henriques: «as estâncias em que o poeta se ocupa do conde
D. Henrique e do reinado de D. Afonso Henriques (III, 23-85; VIII, 9-21) são, na
máxima parte, extraídas desta obra /.../» (p. 33).
(4) J. M. Rodrigues, pp. cit., p. 33, nota 1.
(5) L. A. Resendii, Pro Sanctis Christi martyribus Vincentio Olissiponensi
patrono, Vincentio, Sabina & Christhetide, Eborensibus ciuibus, & ad quaedam alia
Responsio. Ad Bartholomaeum Kebedium. Olissipone. Apud Franciscum Garcionem in officina Ioannis Barrera, Typographi Regii, anno MDLXVII.
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considerar que esta obra foi fonte comum para o Vincentius (Livro II) e Os Lusíadas, III, 74, 5-8.
Com o capítulo II (pp. 57-93), o Prof. Pina Martins tem sobretudo em vista
sublinhar a estreita ligação entre humanismo e cristianismo verificável no Vincentius
(e noutras obras da época), e torna patente a sua discordância face às posições de
Odette Sauvage defendidas no conhecido artigo «Resende, plus humaniste que chrétien? A propos de son poème sur Saint Vincent, patron de Lisbonne» (6). Para
tal faz um levantamento dos autores citados nas Adnotationes, revelando que, das
cerca de 225 citações de escritores clássicos, gregos (poucos) e latinos, a maioria diz
respeito a poetas, Virgílio em primeiro lugar, depois Ovídio, e, a uma grande distância, muitos outros. Ora «la Renaissance a vu dans l'Enéide, comme dans les
Métamorphoses, des textes où l'humanisme pouvait être interprété à la lumière de la
pietas Christiana /.../» (p. 59).
Voltando-se de seguida para as fontes cristãs do Vincentius, aduz exemplos
vários (7) de como no poema se encontram «exposés les principes fondamentaux de
la révélation chrétienne /.../» (p. 80).
Quanto aos reflexos dos clássicos do humanismo europeu no Vincentius, também as Adnotationes (e o espírito de certos passos) sugerem, embora as mais das
vezes em aspectos de pequena erudição, o conhecimento de importantes autores
contemporâneos. Erasmo, sem dúvida o mais notável, é nominalmente referido
três vezes. Mas, diz o Prof. Pina Martins : «Nous avons vu plus haut à quel point
les opinions de Resende en matière de théologie, telles qu'elles se présentent dans les
commentaires du poème et des professions de foi chrétienne de Vincent, sont conformes à un humanisme théologique, que l'on peut considérer comme érasmien,
même s'il n'est pas à proprement parler érasmiste» (pp. 83-84).
O capítulo III (pp. 97-124) provará que «Le Vincentius leuita et martyr, publié
à Lisbonne en 1545 par l'imprimeur Luís Rodrigues, est une pièce remarquable,
d'un point de vue technique aussi bien qu'artistique et artisanal, qui témoigne du haut
niveau de la typographie portugaise. Aussi mérite-t-il une étude bibliologique qu'il
faut essayer de réaliser» (p. 97). Dado tratar de questões demasiado técnicas, pouco
receptivas portanto a qualquer redução esquemática, a apresentação do capítulo
ficará por aqui. Chama-se a atenção, contudo, para assuntos de grande interesse
nele abordados, como as relativas à gravura da página do título — estrutura e origem
(veneziana) —, à marca do impressor (que ilustra a última página do Vincentius e
diz do modo como «la Renaissance portugaise faisait l'exégèse symbolique des mythes
nés du paganisme, mais christianisés ou tout au moins adaptés à l'iconologie chrétienne» (pp. 120-121)) e, por último, à marca do papel.
Convém observar, e o Prof. Pina Martins não deixa de o fazer (8), que neste
(6) In Arquivos do Centro Cultural Português, vol. VIII. Paris, Fondation
Calouste Gulbenkian, 1974, pp. 115-129.
(7) Por exemplo : Vincentius ff. Diiij v — E r , onde se defende a utilização de
Sermo, suspeito de heterodoxia, mas já atestado em Prudêncio, em vez de Verbum.
(8) Veja-se pp. 18, 21 (nota 19) e, em especial, p. 91:
«Bien que je ne sois pas insensible à l'harmonie des vers de Resende, je n'aborderai pas ce point qui dépasse mes compétences, c'est une séduisante recherche que
je laisse à-dîautres /.../». Aqui fica registado o convite. ••
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estudo do Vincentius não foi dada particular atenção às qualidades literárias do
poema. Sem dúvida que o latim de Resende é elegante e não destoa no conjunto
do que de bom produziu a Europa do Renascimento. Mas o poema (e muito especialmente as Adnotationes) importa sobretudo como documento para o conhecimento cultural da época.
Concluindo: a par do manifesto interesse que o desenvolvido estudo introdutório do Prof. Pina Martins apresenta, é de felicitar a iniciativa da publicação do Vincentius leuita et martyr, num fac-símile de grande qualidade, pelo que ele representa
para a investigação do Humanismo português, de que André de Resende é um dos
maiores expoentes.
VIRGíNIA SOARES PEREIRA

MARCEL

BATAILLON,

J.-C.

MARGOLIN,

JORGE B.

DE MACEDO,

JEAN

A U B I N , ISAíAS DA ROSA PEREIRA, Damião de Góis, humaniste euro-

péen, études présentées par José V. de Pina Martins, Braga-Paris,
École Pratique des Hautes Études—^IV. m e Section, Centre de
Recherches sur le Portugal de la Renaissance, 1982, XLIV + 360 p p .
e 2 extratextos.
Se o centenário da morte de Damião de Góis não houvesse esbarrado contra
acontecimentos políticos de bem recente memória, outras teriam sido as comemorações que, dadas as circunstâncias, se ficaram, por então, nas levadas a efeito, aliás
honrosa e solenemente, pelo Centro Cultural Português de Paris, da Fundação
Calouste Gulbenkian, e pela Academia das Ciências, de Lisboa. É das de Paris que
o livro em epígrafe trata, corporizadas em cinco conferências, desde a primeira em
20.11.1974 até à última, sob forma de seminário na Sorbona, em 13.111.1975. Esta
recensão, porém, respeitará a ordem da colectânea.
Marcel Bataillon, iniciador do ciclo comemorativo, esboçou em «Damião de
Góis», um perfil simpático do escrivão da feitoria de Antuérpia, do amador das
artes plásticas, do musicógrafo, do cosmopolita, do latinista, do patriota, do precursor
do ecumenismo, do irenista entusiasmado com a nova cruzada, do defensor de
Lovaina, do perseguido da Inquisição. Em tom de palestra; o douto mestre não
gozava já da saúde que lhe possibilitou aprofundar a riquíssima temática legada em
património. Uma ou outra expressão causa certa estranheza, para além do juízo
demasiadamente depreciativo acerca do latim goisiano, juízo que tencionava reformular, como lhanamente me declarou, se a morte lhe não houvera roubado o tempo
para a revisão deste texto. Chamar a D. João III «roi-marchand», negar a Damião
de Góis o merecimento de «escritor» e conferir-lhe apenas o de «homme de plume»
porque «il a très peu écrit en portugais»; afirmar que o nosso humanista «n'a jamais
cherché l'élégance epistolaire» e por isso não lhe quadra o nome de epistológrafo
— são, quando menos, dormições curiosas de um sábio. José de V. Pina Martins,
33
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então director do Centro Cultural Português de Paris, no lúcido prefácio em que
cordata e criteriosamente traz os cinco temas à barra judicativa, acaba por concordar ser esta oração sobretudo um testemunho, mais do que lição ou conferência.
É verdade: testemunho de um erasmista mundialmente acatado e de um lusófilo a
quem rendo a mais grata homenagem.
Jean-Claude Margolin, erasmista de renome internacional, assestou a máquina
sobre «Damião de Góis e Erasmo de Roterdão», dando-nos instantâneos felizes,
orlados de entusiasmo e bom enquadramento erudito, não obstante focagens ou
angulações em que a perspectiva talvez seja susceptível de pequenos ajustamentos.
Assim, a opinião sobre o latim de Góis (p. 24, nt. 26) tem raiz batailloniana;
o retardar a partida (p. 31, nt. 70) do nosso humanista, de Friburgo para Pádua,
até 10 de Setembro de 1534, parece-me um tanto peregrino; «les descendants hébreux
de la Reine de Saba, les Musulmans» (p. 38) é frase com gralha ou salto tipográfico,
assim como a concernente à nomeação de Damião de Góis, em 1548, para cronista
régio (p. 34), além de guarda-mor, pois nunca tal aconteceu; a versão, aliás adaptada
com mestria (p. 32, nt. 74 = 73, porque a 74 não existe), do trecho da carta de Góis
a Jerónimo Cardoso (de 1554 e não de 1556, como aventou Elisabeth Feist Hirsch)
seguiu uma. lição algo defeituosa («tanti viri, hospitis quondam felicissimi mei»;
e não «tanti viri hospitisque quondam felicissime mei») ; sobre um D. João III liberal
(Hirsch), fanático (Herculano), de ortodoxia meticulosa (Hernâni Cidade), de carácter
enigmático (Joaquim de Carvalho), atento à ortodoxia (Luís de Matos), os ajuizamentos (p. 37) mais objectivos são o último e o terceiro; o tempo da primeira viagem
goisiana a Friburgo (p. 25) afigura-se-me assinalado em definitivo, porquanto esta
deu-se depois de 18 de Abril de 1533 e, mais concretamente, pelos finais desse mês (1).
Quanto à carta de Cornélio Grapheus que acompanhou a Pictura seu descriptio
Darniani, a data de 19 de Dezembro de 1530 julgo dever manter-se. Fazê-la corresponder, no antigo estilo, a 1531 (p. 28) briga não só com esse estilo mas também
com o facto de nessa altura haver Góis terminado já a composição da Legatio, cujo
fecho é das calendas de Dezembro de 1531, o que não transparece minimamente no
poema. Contudo, a dificuldade maior provém do tal estilo: no da Incarnação e
Páscoa, em que o ano começava mais cedo, 19.XII.1530 era 19.XII.1529; no do Nascimento e Circuncisão, tal dia de Dezembro era mesmo de 1530, evidentemente. Ora,
exceptuando o da Anunciação, os três estilos restantes usavam-se nos Países-Baixos,
sendo o da Páscoa comum no Brabante, e em Lovaina do gosto das almotacés, onde
a Universidade preferia o do 1.° de Janeiro e o clero e.notários o do 25 de Dezembro (2). Grapheus terá adoptado o costume clerical e notarial, o que mais se coadunava com a índole de teólogo que também foi e com as funções públicas que exerceu. Tal se me afigurou há anos (3). É que a haver seguido o da Páscoa, a carta
(1) Cfr. Amadeu Torres, Noese e crise na. epistolografia latina goisiana,
I — As Carias latinas de Damião de Góis, Paris, Centro Cultural Português, 1982,
p. 252, nt. 3. .
(2) Cfr. M. Gonçalves Cerejeira, O Renascimento em Portugal. I — Clenardo
e a sociedade portuguesa, 4,a ed., Coimbra Editora, 1974, pp. 65-66; Amadeu Torres, o.c, p. 17, nt. 21.
(3) Cfr. Amadeu Torres, o.c, p. 11, nt. 13,
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seria de 1529, ano em que decerto não merecia tamanhos elogios a latinidade goisiana, mesmo descontados os exageros humanísticos.
Há uma distracção na versão de «Damianus isthic adest» (p. 31 e nt. 69), como
se Góis houvesse chegado a Friburgo logo no dia 11 de Abril de 1534. Erasmo não
afirma, na sua carta de 11.IV.1534 para Amerbach, que «Damião está aqui» [comigo],
mas sim «Damião está aí» [contigo]. Só chegou junto do roterdamês uns dias
depois.
Com certeza, não há que negá-lo, nas conversas de Góis com Erasmo, o tema
dos lapões (p. 39) foi abordado. Erasmo, porém, já o conhecia da Legatio, ofertada
pelo autor aquando do encontro de 1533 e que o velho humanista acabou por folhear
mais tarde, como ressalta do post-scriptum da carta de Friburgo para Góis, com
data de 11 de Março de 1534, pormenor importante esquecido por Allen
(X, p. 253, n. 31).
Todavia problemática candente, nalguns desses serões entre o príncipe dos
humanistas e o jovem prestigioso da Corte das Descobertas, terá sido a do congraçamento do irenismo com o cruzadismo ; e Margolin, no seu excelente estudo de 36 pp.,
não foge à questão. Os nossos humanistas eram cruzadistas, sem renegarem o irenismo. José V. de Pina Martins, no prefácio desta colectânea (p. XXI) concorda
com tal cruzadismo, «vite devenu esprit de mission». Foi o que eu escrevi algures,
por outras palavras e continuo a sustentar, com a devida vénia, não obstante a discordância do douto amigo noutro prefácio (4). É que estou convencido de que,
parafrasticamente, os três dizemos a mesma coisa.
Jorge Borges de Macedo, com a alta competência habitual, dissertou sobre
«Damião de Góis e a historiografia portuguesa», uma conferência que posteriormente
cresceu até às 200 pp. da separata, de cinco providos capítulos.
Numa introdução situadora desbobina-nos os vectores da historiografia renascentista, bolada entre ciceronianos, pouco interessados no passado, e eclécticos,
amigos dos documentos; entre propugnadores do estilo retórico e da lição ético-política e os das narrativas analíticas de acontecimentos recentes, aqueles e estes
evocando ora a ratio e a virtus, ora a fortuna e a Providência, motivações que no
capítulo adiante examina aquém-fronteiras.
Teoricamente Damião de Góis não participou na disputa geral; mas o certo
é que os opúsculos que vai compondo e finalmente as próprias Crónicas inserem-no
facticamente na época. Ter havido, na sua ida para Pádua, motivação diplomática
especialíssima em ordem à pacificação religiosa, ele que era apaixonado por estes
assuntos, eis uma hipótese interessante com plausibilidade. Mas não foi nesta viagem
que praticou (p. 70) com Guilherme Farei (Faber diz a gralha), nem com Goclénio,
que morava em Lovaina.
Nos dois capítulos seguintes Góis é escalpelizado em excesso, não obstante a
perícia de manobra de Borges de Macedo em lidar com instrumentaria historiográfica.
A falta de sentido crítico e de metodologia adequada, a transposição do providencialismo do plano religioso para o histórico, a ignorância do panorama da historiografia

(4) Cfr. Amadeu Torres, o.c, «Sob o signo da latinitas», pp. XX-XXI; e no
texto, pp. 92-95.

356
renascentista, a incapacidade para uma dinâmica de grupo na interpretação dos
factos; o abuso da comparação superficial, do comentário pessoal e da esquematização selectiva; o parco relevo outorgado à política, à diplomacia, à administração
não fazem dele «un modèle très accompli» (p. 146). Na verdade, «Góis n'est d'ailleurs pas historien» (p. 157). Ora eu gostava de saber, com perdão para esta nesciência, quantos modelos perfeitos poderiam ser apontados nesse tempo ou no precedente até à antiguidade, ou quais os que, por serem «très accomplis», escapariam
a semelhante banimento.
O último capítulo, «Damião de Góis e a crítica», dá-nos o pró e o contra de
apreciações alheias. Quanto aos cordelinhos que moveram em definitivo a Inquisição, Borges de Macedo emite a opinião de que foram políticos, resultado conjuntural
dos esforços de aproximação com a França, e religiosos de inspiração tridentina.
Na publicação das Crónicas estaria a simples coincidência e não qualquer
causalidade. Neste particular, como em alguns outros, ainda não houve trânsito
em julgado.
Na bibliografia, de 21 pp., intrometeram-se gralhas e gralhões evitáveis. Alguns
destes para amostra: Munzer, em vez de Munster (Sebastião), gralhado também no
texto; Urbis Olisiponis descriptio traz o nome do editor no lugar do autor; o livro de
Joannes Bohemus, Omnium gentium mores lê-se Omnium mentes mores, intraduzível;
no texto, Peter Nanninck, holandês de Alkmaar figura inadvertidamente como
italiano.
Jean Aubin, grande orientalista e lusófilo de gema, escolheu um assunto desde
há muito a reclamar aprofundamento e revisão ou complementação, dentro de um
critério de minúcia investigativa e de prudente equilíbrio conclusivo, «Damião de
Góis e o Arcebispo de Upsala». Em 70 pp. densas de conteúdo, repercorre os locais
de estada goisiana e as missões à Polónia, traça limites à imaginação do nosso humanista ou de António Galvão, fala da amizade daquele com João Magno Gothus,
precisa-lhe os conhecimentos nórdicos e a influência que terá exercido nesse prelado e em seu irmão, ou vice-versa.
Ao contrário de Galvão, Guilherme Henriques, Joaquim de Vasconcelos,
Sousa Viterbo, Bataillon, Hirsch, A. José Saraiva, Óscar Lopes e outros, Jean Aubin
opina, com boa argumentação, nunca haver Góis estado na Rússia nem na Escandinávia, e muito menos visitado a Lapónia, no extremo Norte. As duas legações à
Polónia são esclarecidas através de novas achegas; o encontro com João Magno,
situado por Vocht, Bataillon e Hirsch em 1529, na cidade hanseática de Danzig,
avançado para 1531, acertadamente; e indicada, com pormenores colacionais, a fonte
principal da Lappiae descriptio (título da edição definitiva de 1544, nos Aliquot opúsculo), isto é, a Schondia de Jacob Ziegler, de resto citada pelo próprio Góis na carta
de 20 de Junho de 1533 endereçada de Antuérpia para Erasmo, na qual lhe rogava
escrevesse algo acerca dos lapónicos explorados.
Quanto aos influxos mútuos, acha-os Jean Aubin maiores por parte dos irmãos
Olau e João Magno do que de Damião.
Não deslustra o rigor deste trabalho um pequeno lapso (p. 301) na versão da
carta de Góis a Paulo III (Lovaina, 1.IX.1540, em remate da Fides), no início do
penúltimo parágrafo, em que Góis sublinha a existência de dois grupos antagónicos :
o do.rei Gustavo e nobres suecos,, opostos a Roma, e o que deles divergia em
absoluto.

357
Por último, Isaías da Rosa Pereira, sagaz e paciente investigador dos escaninhos
do Santo Ofício, descreve-nos as vicissitudes de «Damião de Góis perante o tribunal
da Inquisição», desde a prisão em 4 de Abril de 1571 até 16 de Dezembro de 1572.
Recorda os pergaminhos da família, a vida do pagem da Corte, a frequência
da Universidade para receber lições de gramática latina, a saída para Antuérpia,
as deslocações diplomáticas e particulares, a amizade com Erasmo, os contactos
com letrados e reformadores, o retorno à pátria, os privilégios e favores régios, historiando de seguida o processo inquisitorial, iniciado em 1545, mas retardado nos seus
efeitos até 26 anos mais tarde.
Se a razão do desencadeamento processual emperrado se relacionará com a
publicação das Crónicas e o despeito dos Braganças, ou com os factos acentuados
por Borges de Macedo e atrás aludidos, só quando a edição crítica chegar ao cabo
haverá talvez possibilidade de discernir. Sobre um Góis luterano ou hereje, Rosa
Pereira, como canonista que também é, comprova não existirem elementos que
induzam a tal aceitação.
Enfim, cinco peças variegadas de cinco mestres do saber goisiano que, apesar
de desiguais no valor, ou até por isso, compõem um retrato mais moderno, contrastante de cores, enriquecido de elementos e, sob certas reservas, mais autêntico do
nosso grande humanista e cosmopolita de Quinhentos.
AMADEU TORRES

D.

Carta à Rainha da Inglaterra. Introdução de
José V. de Pina Martins. Crítica e modernização do texto, tradução e notas de Sebastião de Pinho. Biblioteca Nacional, Lisboa, 1981, 252 pp. (incluindo 89 fotocópias).

JERóNIMO OSóRIO,

É de saudar a edição de uma obra de D. Jerónimo Osório com a respectiva
tradução. Mas não se compreende muito bem a escolha desta Carta, pois ela é,
dentro das obras do «Cícero português», uma das menos significativas e até contribuiu, dado o seu teor altamente polémico, para o enfraquecimento da fama do Bispo
de Silves além fronteiras, sobretudo em Inglaterra. Aliás, o simples facto de o autor
ter escrito esta obra a pedido do Cardeal D. Henrique dá a entender que D. Jerónimo
Osório não se sentiria muito inclinado para a sua redacção.
Seria, pois, de desejar a escolha, por parte do editor, de uma obra mais
importante na bibliografia de D. Jerónimo Osório.
Esta edição da Carta à Rainha da Inglaterra inclui uma nota introdutiva, o facsimile da l. a edição em latim, o texto latino com aparato crítico, a tradução e notas.
A introdução apresenta alguns aspectos da vida e da obra de D. Jerónimo
Osório, tendo, em seguida, uma análise a esta Carta.
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Pensamos que esta Nota Introdutiva poderia ter um pouco mais de profundidade, mas compreendemos que tal não tenha acontecido, tendo em atenção a importância da obra publicada. Já não compreendemos, e lamentamos, um descuido em
que incorreu José V. de Pina Martins. De facto, na p. 16, diz: «A Epistola Hieronymi
Osorii ad serenissimam Elisabetam Angliae reginam,..., que agora se reproduz anastaticamente e se verte em português também pela vez primeira,...». Ora, esta afirmação não é correcta, se dermos fé às seguintes palavras de Barbosa Machado (Bibliotheca Lusitana, III, Lisboa, 1752, s.u. Pedro Alvares Landim):
«Traduzido elegantemente na lingoa Portugueza a Carta que o Bispo D. Jeronymo Osório escreveo á Rainha de Inglaterra, e sahio com o seguinte titulo. Epistola
ad Serenissimam Elisabetham Angliae Reginam, Ulyssipone apud Joannem Blavium, 1562.4.»
Desta tradução só possuímos esta notícia, mas Barbosa Machado fala tão
categoricamente que não parece justo pô-lo em dúvida.
Sebastião de Pinho, com a sua tradução, conseguiu alcançar os objectivos que
se propôs. De facto, o conteúdo foi transmitido com rigor científico e apareceu
enriquecido estilisticamente com o movimento largo dado às frases e com o vocabulário e a sintaxe escolhidos. A tradução apresenta, de facto, um nítido sabor quinhentista, que assim compensa o que, irremediavelmente, se terá de perder ao traduzir
um autor como D. Jerónimo Osório.
A crítica e a modernização do texto foram realizadas com rigor e o aparato
crítico aparece-nos com uma singeleza que alivia o aspecto gráfico do texto.
Pena foi que a todo este trabalho do tradutor não tivesse correspondido a Biblioteca Nacional com uma melhor revisão de provas. De facto, as gralhas foram tantas
que o tradutor se viu obrigado, já depois da obra encadernada — como ele próprio
declara —, a elaborar uma enorme Corrigenda (75 remissões), pois o seu trabalho
tinha ficado nitidamente prejudicado.
Esperemos, agora, que a publicação desta Carta seja o início da edição das
Opera Omnia de um dos nossos maiores humanistas.
JOãO MANUEL NUNES TORRãO

Estudos Camonianos, 2. a ed., Lisboa,
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1980, XII + 139 pp.

AMéRICO DA COSTA RAMALHO,

Trata-se de um volume de grande interesse, que reúne trabalhos publicados nas
décadas de 60 e 70, em diversas revistas (o I também editado, em tradução inglesa, em
The Journal of the American Portuguese Society, vol. VIII, n.° 1, de New York, 1974)
e actualizados para esta edição. Contém notas abundantes, seis reproduções fotográficas de pinturas, um índice dos versos citados, um índice onomástico e um índice
geral.
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No PRóLOGO, o Autor chama a atenção para a urgente necessidade de organização de uma bibliografia crítica camoniana, a começar peYOs Lusíadas, com indicação das razões de interesse ou falta de interesse de cada publicação.
Pormenor curioso é o que se refere ao volume de Os Lusíadas do Imperador
D. Pedro II (hoje pertença do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde o
Autor teve oportunidade de o ver), o qual, segundo uma plausível (mas incerta)
tradição, corrente em Portugal na 2.a metade do séc. XVIII, pertencera ao próprio
Poeta. Segundo Costa Ramalho, seria o exemplar que W. J. Mickle, o segundo
tradutor inglês de Os Lusíadas, teria visto em Lisboa, em 1779, o mesmo a que se
refere, em 1823, Sebastião Francisco de Mendo Trigoso na História e Memórias da
Academia Real das Sciências de Lisboa; o exemplar ostenta a presumível assinatura
do Poeta e o privilégio do exclusivo da impressão e venda por dez anos a seu favor.

I.

A TRADIçãO CLáSSICA EM OS

LUSÍADAS

Sem pretender rever de forma generalizada o problema das influências clássicas
em Camões, o Autor chama sobretudo a atenção para o requintado ambiente cultural
português da época em que nasceu e viveu o nosso Épico. Homem bem do seu
tempo, pôde Camões adquirir uma sólida cultura, não apenas como provável «bacharel latino», nos meios académicos de St.a Cruz e dos Estudos Gerais, em Coimbra,
mas igualmente no convívio directo e na leitura de notáveis humanistas nacionais
e estrangeiros, da sua geração ou da geração anterior. E isto, mesmo em
Ceuta e em Goa. Por outro lado, o ambiente épico que se vivia em Portugal e o
sentimento, a partir de certa altura mais ou menos generalizado entre humanistas
e poetas, de que faltava ainda a epopeia escrita que imortalizase os heróis da epopeia
histórica já Camões o encontrou quando nasceu. A propósito, transcreve Costa
Ramalho um texto de Cataldo e outro de D. Pedro de Meneses, conde de Alcoutim,
o primeiro dos anos finais do séc. XV, o segundo de 1504. Ora estes factores não
podem ser esquecidos quando se pretende compreender a portentosa bagagem cultural do Poeta e a génese d'Os Lusíadas».
Também neste ensaio se fazem observações de muito interesse em torno da
palavra Lusitânia: origem, relações com Luso e Lisa; identificação de Lusitani e
Lusitânia com Portugueses e Portugal, motivos políticos e patrióticos que levaram os
nossos humanistas a adoptar (sobretudo no Estrangeiro) a designação de lusitani.
A navegação dos Portugueses «ainda além da Taprobana» (que nem Baco,
nem Hércules, nem o próprio Alexandre haviam ousado ultrapassar); a emulação
de Alexandre relativamente a Aquiles (com eco n'Os Lusíadas), por ter existido um
Homero que o imortalizasse; a articulação do Cristianismo com o Panteão greco-latino (nomeadamente no episódio da «Ilha dos Amores») — todos estes pontos
são também esclarecidos com pormenor e comentados pelo Autor.
II.

SOBRE o NOME DE ADAMASTOR

O Autor detém-se na dificuldade etimológica que apresenta a forma Adamastor e em várias hipóteses plausíveis de a explicar.
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Refere depois as prováveis vias de transmissão do nome Adamastor até Camões
e os livros de uso mais ou menos corrente na época, onde a tradição humanística
fixara a forma Adamastor e não Damastor. Cita a propósito a Officina de Ravisius
Textor (1520), o dicionário de Nebrija aumentado com nomes próprios pelo médico
português residente em Antuérpia Luís Nunes (Ludouicus Nunius), nas edições
de 1545 e 1553, e o dicionário de Jerónimo Cardoso ampliado por Sebastião Stochamer (1570). Qualquer destas obras, que cobrem o período de tempo que vai do
nascimento do Poeta à publicação d'Os Lusíadas, apresenta a forma Adamastor
(embora na última citada apareça também a forma Damastor, mas sem entrada
própria). No Prefácio desta edição dos Estudos Camonianos (p. V), o Autor lembra
que em 1979 informara em Colóquio-Letras, n ° 47. de que o nome Adamastor aparece
já na edição de 1513 (anterior portanto, à Officina) do F. Ambrosii Calepini Bergomatis... Dictionarium; e, em nota, esclarece que essa forma se encontra já na edição
de 1511, do mesmo Calepino.
De tudo isto conclui o Autor que seria abusivo afirmar que Luís de Camões
ignorava a língua grega pelo facto de ter dado ao seu gigante o nome de Adamastor
em vez de Damastor.

III.

ASPECTOS CLáSSICOS DO ADAMASTOR

O Autor recorda as fontes há muito estabelecidas deste episódio, apresentando como resumo o que delas fez G. Le Gentil, em Camões, trad, e notas de José
Terra, Lisboa, Portugália, 1969, p. 48. Mas chama a atenção para determinado
número de reminiscências clássicas visíveis no episódio que o inserem na «tradição
de dois mitos mediterrâneos e greco-latinos, um e outro do domínio da epopeia,
a saber, o de Polifemo e o da Gigantomaquia», esta última, aliás, como nota o Autor,
presente desde o começo do canto e evocada ainda depois de ultrapassado o gigante,
quando da descrição do palácio de Neptuno, no Canto VI.
Fala-se também da petrificação de Adamastor (que não é provocada pela
cabeça de Medusa, como sucedera a outros gigantes) e do seu dom de profecia (que se
não sabe donde provém, mas vai originar uma inesperada comoção no próprio gigante,
quando este narra a dramática história dos Sepúlvedas).
O Autor passa ainda em rápida revista certas hipóteses apresentadas por alguns
como possíveis sugestões para este episódio: a visão que César teve da figura da
República romana na Pharsalia de Lucano (J. Agostinho de Macedo), o «Conto do
Pescador» das Mil e Uma Noites (José Benoliel), certos aspectos dos gigantes das
novelas de cavalaria e dos ogres dos contos de fados (Cecil Maurice Bowra), o paralelo entre as desditas amorosas do Poeta e do gigante (João Mendes).
Costa Ramalho considera, em suma, que «a tapeçaria de reminiscências greco-latinas, tecida por Camões com mão de mestre, é camoniana, graças à forma como
o poeta apropria e faz seus os motivos tradicionais, criando ao mesmo tempo um
episódio significativo no conjunto do poema».
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IV.

O MITO DE ACTéON EM CAMõES

-

A propósito da aproximação que Joaquim Nabuco fez entre o senso pictórico
de Camões e a pintura de Rafael, Costa Ramalho estabelece de preferência um paralelo entre Rafael e Virgílio, por um lado, e entre o «Veronese» e Camões, por outro,
nomeadamente no que se refere ao encontro de Vénus com Júpiter. Neste ponto5i
faz o Autor uma rápida análise deste tema, desde Névio, com «sugestões longínquas»
de Homero.
Outro tema mitológico com largos reflexos em Camões é o de Actéon e Diana.
Neste ensaio, analisam-se as fontes e a evolução do tema, na literatura e na arte,
e o papel de Ovídio na difusão da versão corrente no Renascimento. Apresentam-se
algumas referências ao mito em poetas quinhentistas, com incidência particular em
Camões, e põe-se em relevo a importância do banho de Diana e do encontro com
Actéon para a concepção da Ilha dos Amores. Por outro lado, salienta-se a semelhança entre as descrições camonianas relativas ao encontro e perseguição das Ninfas
e as gravuras quinhentistas das edições de Ovídio, no episódio de Actéon. E também
aqui vêm confrontos com a pintura italiana da época, agora com Ticiano e ainda o
«Veronese».
Mas o Autor demora-se em seguida na análise da popularidade que teve em
França o mito de Actéon, no tempo de Diana de Poitiers, favorita de Henrique II,
e da tradição alegórica que, daí partindo, se prolongou por muitos reinados. É provável que esta popularidade do mito em França e o seu pendor alegórico tenham
sido conhecidos de Camões.
Apresentam-se em seguida interpretações cristãs do mito, fora e dentro de
Portugal, com referência à interpretação da estância 26 (Canto IX), fixada por Faria
e Sousa. Mas o maior interesse reside talvez na revelação de um texto de André
Falcão Resende, amigo do Poeta e poeta também, em que é feita já (portanto, muito
antes de Faria e Sousa) clara alusão a um companheiro de D. Sebastião como
Actéon.
O texto do ensaio é acompanhado de cinco reproduções fotográficas de pinturas
célebres (Rafael, «Veronese», Clouet, Ticiano).

V.

A

ILHA DOS AMORES E O INFERNO VIRGILIANO

Partindo da aproximação que Epifânio fez dos esquemas gerais de Os Lusíadas
e da Eneida, na Introdução da sua edição comentada da epopeia de Camões, e considerando que aí implicitamente se equivalem o episódio camoniano da Ilha dos Amores e a descida aos Infernos de Virgílio, o Autor estabelece um paralelo entre os dois
episódios, assinalando semelhanças e diferenças.
Assim, um e outro ocupam posição de relevo no respectivo poema — aproximadamente a meio (o virgiliano), no fim (o de Camões) —, decerto pela importância
que revestem. No primeiro, Anquises profetiza os futuros heróis de Roma, com
especial relevância para Augusto (e também Marcelo), fechando por assim dizer
o ciclo dos Mi iniciado com Eneias (pai de Ascânio ou Iulo) e fundindo o mito e a
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história, como se Augusto fosse a reincarnação do próprio Eneias, este, origem
remota da Cidade, aquele, seu salvador. N'<?í Lusíadas, Tétis profetiza sobre a
gesta futura dos Portugueses na fundação e consolidação de um império. O que
se passa no Elísio implica e parte de uma cosmogonia de raiz estóica e da crença
pitagórica na metempsicose, com influências platónicas. Em Camões, há a descrição da «Máquina do Mundo» segundo o sistema geocêntrico de Plotemeu (como
pretexto para se assinalarem os pontos do globo onde actuará a gente lusa), inserida
num conjunto com laivos de platonismo e neoplatonismo. Assim, os dois episódios,,
glorificando os heróis pátrios e fundindo o histórico e o mítico, o temporal e o eterno,
exercem função análoga na estrutura do respectivo poema.
Mas, segundo o Autor, outros pontos de contacto entre a catábase virgiliana
e o episódio de Camões se podem estabelecer. A deliciosa «ilha de Vénus» apresenta
notáveis analogias com os Campos Elísios, como local de bem-aventurança. Só que
esse paraíso flutuante foi expressamente posto no caminho dos navegantes lusos para
prémio dos trabalhos e apoteose dos heróis. Contrariamente, a descida de Eneias
aos Infernos é mais coerente dentro do esquema geral da epopeia a que pertence;
é ainda uma manifestação da «pietas» do herói. E o grau de espiritualidade que se
nota em Virgílio contrasta sem dúvida com o erotismo desinibido do episódio camoniano.
Por outro lado, pode verificar-se que, tal como em Virgílio o louvor se alarga
a quantos por sua conduta e seus méritos se tornaram dignos da bem-aventurança,
também a ilha camoniana alegoriza o prémio das virtudes viris, que, através de «caminho... alto e fragoso», conduzem à glória e à imortalidade.
Para terminar, o Autor aproxima aquilo que chama o «anticlimax» das estrofes 89-92 á'Os Lusíadas — em que a explicitação do significado alegórico da «ilha
angélica» e das suas ocupantes divinas nega a realidade narrada — do desfecho do
episódio virgiliano, quando Anquises faz sair Eneias e a Sibila pela «porta de marfim»
— a porta dos «sonhos falsos». Alegoria, também, o Elísio da Eneida?

VI.

PARA A ICONOGRAFIA DE LUíS DE CAMõES

Recordando o fundamental sobre a iconografia camoniana, Costa Ramalho
dá conta de um retrato do nosso épico, existente na City of Manchester Art Gallery,
da autoria de William Blake, e bem assim de uma carta, dirigida em 26 de Nov.°
de 1800 a William Hayley, em que o artista refere, entre outros retratos de épicos que
estivera compondo, o de Camões. Feita a descrição sumária do retrato, que na
opinião do Autor parece inspirar-se no de Cross que acompanha a tradução inglesa
ã'Os Lusíadas de Sir Richard Fanshawe, conclui Costa Ramalho que o retrato de
W. Blake não se afasta sensivelmente da tradição iconográfica camoniana.
O estudo vem acompanhado de uma gravura que reproduz fotograficamente
o quadro de Blake.
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VII.

JOAQUIM NABUCO E CAMõES

Nesta conferência (pronunciada na New York University e na Columbia University, de Nova Iorque, e depois editada como Suplemento de Brasilia XI), o Autor
ocupa-se da figura do brasileiro ilustre que foi Joaquim Nabuco, apaixonado, desde
muito jovem até ao fim da vida, pela obra de Camões. Com Camões e «Os Lusíadas»
inicia aos 20 anos a sua carreira literária, aquando do 3.° centenário da publicação do
Poema, e é trabalhando ainda numa conferência sobre o nosso épico, a pronunciar
na Universidade de Harvard, que a morte o arrebata. O Autor evoca as grandiosas
celebrações nacionais do 3.° centenário da morte de Camões, a que o Brasil se associou
com brilho, e o papel que nelas desempenhou J. Nabuco. Comenta outros ensaios
daquele que a si mesmo se designou «rapsodo de Camões» e a relação por ele estabelecida entre o sentido pictórico do Poeta e a pintura da Renascença italiana. Para
Costa Ramalho, é este o aspecto mais original das teses camonianas de Nabuco.
Mas o Autor vai mais longe. Integrando o Poema na corrente da tradição cultural
greco-latina, sublinha a capacidade de criação pictórica de Camões, que se exerceu
provavelmente à margem de modelos visuais significativos que lhe bastasse traduzir
em poesia — contrariamente ao que sucedera com poetas como Lucrécio, Virgílio
ou Ovídio, pertencentes a um mundo cujos ideais de beleza se haviam fixado há muito
nas artes figurativas que por todo o lado se lhes ofereciam ao olhar. Num país sob
a fiscalização severa do Santo Ofício, onde o humanismo greco-romano se transformou
em humanismo cristão e onde as cenas de nu mitológico, em gravuras de quadros da
pintura europeia renascentista, em azulejo, tapeçaria ou em ilustrações de obras como
as Metamorfoses de Ovídio, não deviam abundar, a capacidade criativa de Camões
bastou-se por assim dizer a si própria na maravilhosa pintura das suas cenas mitológicas.

VIII.

VARIA

CAMONEANA

Neste capítulo se reúnem duas recensões críticas
— LEONARD BACON, The Lusiads of Luis de Camões, translated with an Introduction and Notes by... Hispanic Society of America, New York, 1950,
36 + 436 pp.
— GILBERTO FREYRE, O Luso e o Trópico. Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, Lisboa, 1961,
11 + 314 pp.
e uma notícia comentada dos resultados do concurso aberto a professores do ensino
secundário, portugueses e brasileiros, «Esquemas de Lições sobre Os Lusíadas»,
em 1972, pela Comissão Executiva do IV Centenário da Publicação de Os Lusíadas.
À guisa de conclusão, consideramos de enorme interesse e proveito a leitura
deste volume.
Fevereiro, 1982
MARIA DO C é U

N.

FARIA
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Poesia Grega Arcaica. Antologia organizada por Maria Helena da
Rocha Pereira. Instituto de Estudos Clássicos, Universidade de
Coimbra, 1980, 111 pp.
No momento em que o ensino das línguas clássicas em Portugal corre o risco
de sofrer um atrofiamento ainda maior com a ameaça do desaparecimento do grego
do curso liceal, não pode silenciar-se um evento que atesta a inconveniência de uma
tal orientação pedagógica.
É de justiça referir que a Filologia Clássica tem prestado um elevado serviço
à dignificação e projecção da cultura e da investigação portuguesas, sobretudo numa
Europa que se pauta por critérios de tradicional exigência nos domínios universitário,
científico e cultural. Nestes tempos em que Portugal, integrado fatalmente nesse
vasto movimento histórico que será a evolução da Península Ibérica nos últimos
decénios do século XX, tem de marcar, até pela imposição, um lugar no campo da
ciência e da cultura europeias, há absoluta necessidade de valorizar o que de qualidade é capaz de nos fazer aceitar aos outros, incluindo os meios científicos internacionais.
Estas palavras vêm a propósito de um volume acabado de publicar pela
Prof.a Maria Helena da Rocha Pereira, intitulado Poesia Grega Arcaica. Se a sociedade portuguesa estivesse um pouco mais habituada a contactar, mesmo em termos
de divulgação, com a actualidade científica, talvez pudesse avaliar melhor o que
representa este livro não só no campo da actividade científica, mas também no da
história da cultura portuguesa. O ensino do grego acompanha, de há muito, a história dessa cultura e em particular a da própria Universidade. Não é este o local
para enunciar os mais importantes momentos dessa história, com a referência a dados
curiosos sobre o papel desempenhado poi portugueses na evolução dos estudos
clássicos desde o humanismo do Renascimento. Como já foi justamente sublinhado no «Colloque international sur l'Humanisme portugais», realizado em Julho
de 1978 no Centre des Études Supérieures de la Renaissance de Tours, o material
acumulado nas bibliotecas e arquivos nacionais relativo ao grego em Portugal é
imenso e susceptível de fornecer preciosos elementos para a história cultural deste
país, que tem de valorizar o que ainda guarda do seu passado se quer resistir com
independência à agressividade de outras sociedades que, de há muito, souberam
estudar-se a si mesmas e impor aos outros os métodos e conclusões que tiraram sobre
si próprias. Ora a história cultural portuguesa até ao séc. XVIII não se faz, em termos de dignidade científica compatível com a instituição universitária, sem a preparação linguística e cultural fornecida pelos estudos clássicos, pois não havia ramo
do saber que a eles não se reportasse, de uma maneira ou de outra.
Infelizmente entre nós é limitado o conhecimento da cultura clássica, fora dos
cursos universitários. Nada há que se compare com a influência exercida pelas
traduções de obras antigas que, sobretudo nos países anglo-saxónicos, nunca faltam
nas grandes colecções de livros de bolso. Daí que, talvez, esta antologia de poesia
grega acabe por dizer mais a públicos estrangeiros do que a portugueses. Mas nem
por isso a Autora entendeu que devia deixar incompleta a tarefa que nascera outrora
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com Hélade, essa antologia que, desde 1959, vinha divulgando entre nós textos de
autores antigos em cuidadas traduções. De facto, a presente antologia é como que
o complemento da Hélade.
Esta nascera da necessidade de oferecer aos estudantes de História da Cultura
Clássica das Faculdades de Letras o acesso cómodo aos textos mais significativos
para esse estudo; por seu turno, a antologia que agora sai a público destina-se, ela
também, ao «uso dos estudantes desse período da literatura grega», oferecendo-lhes
«um conjunto de textos, dos mais belos e significativos, numa edição acessível».
E o leitor facilmente verifica o paralelismo entre as duas antologias, onde os textos,
quando coincidem, têm os mesmos títulos.
Pela primeira vez, portanto, o público português pode contactar facilmente com
trechos da antiga poesia grega, em versões fixadas por critérios de rigor filológico
e textual. Poi isso mesmo se lamentará, com a Autora, que os motivos de ordem
material não tenham permitido a introdução de aparato crítico, que indicasse, paia
além dos delicados problemas textuais que esta poesia levanta, os passos onde interveio com propostas enriquecedoras. Fica, é certo, preservada a liberdade do comentador, mas não deixa de ser também legítimo desejar que um dia a Autora encontre
estímulos e condições materiais para completar esta antologia, quando o público
solicitar, ao menos, algo como a Lyrica Graeca Selecta oxoniense.
Através desta antologia de Poesia Grega Arcaica da Prof.a Rocha Pereira,
a literatura grega antiga surge ao leitor moderno como uma poesia onde ele encontra
facilmente ecos da sua própria sensibilidade, desde o sentimento comunitário que
acciona o canto de Álcman até à ironia, também tão moderna, de Arquíloco frente
ao espírito guerreiro e heróico, desde a imagem, tão ao modo de Apollinaire, da vida
humana comparada com as folhas caducas em Mimnermo, até à evocação romântica
dò entardecer em Safo, desde o cântico laudatório da divindade, de sabor arcaizante,
como esse Hino a Apolo que abre a colectânea, desde a poesia «utilitária» de Hesíodo
até ao poema de circunstância, do tipo de tanta poesia palaciana europeia posterior,
ou até à meditação ética, filosófica e estética.
A presente antologia dá relevo especial à lírica, coral ou monódica, cujo contexto era muito distinto daquele que hoje envolve a leitura da poesia lírica. O seu
lugar era, preferentemente, a praça pública ou o banquete, algo bem diferente da
leitura individual e silenciosa de hoje. Vários extractos aqui coligidos exemplificam
bem essa lírica na sua manifestação coral ou monódica. Mas Píndaro, principalmente, aparece com um lugar de destaque na extensão das páginas que lhe cabem,
mercê da transcrição das duas célebres odes, a / Olímpica e a / Pítica. Recõnhece-se,
assim, a importância deste poeta, não propriamente porque ele tenha sido um autor
de inovação ideológica, pois que o seu mundo é o dos círculos aristocráticos tradicionais, mas porque foi poeta nessa acepção de inventor-criador-artista do texto
poético, representante do alto conceito de Poesia que vigorou entre os Antigos e,
mais tarde, entre os Renascentistas, como ciência das ciências, isto é como ciência
da palavra. Ronsard testemunha bem como a influência de Píndaro na arte poética
renascentista, evidentemente de carácter erudito, foi grande.
Aspecto curioso e assinalável, na Poesia Grega Arcaica apresentada pela
Prof.a Rocha Pereira, é a frequência com que documenta definições de poeta e da
sua arte; raro é o autor de quem não exista um trecho sobre o conceito de poesia,
desde o extenso «proémio» da Teogonia de Hesíodo,.em que as Musas surgem como
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garantes e inspiradoras da «verdade» poética, até à afirmação de Sólon, de que os
poetas (isto é, os aedos) mentem muito — e atente-se na antiguidade da discussão
entre (ipevòoç) e {âXrjQeia) — ou até Píndaro, de quem dois trechos sublinham quer
a concepção da arte poética como caracterizada pela capacidade de, à maneira da
abelha, recolher elementos de variadas histórias (ou discursos), quer a noção da intimidade estrutural e essencial da arte da palavra {svkoyíd) com a da música (ipÓQfuyÇ)
para criar o discurso {Qrjixà) capaz de resistir ao tempo. Estamos perante concepções
diversas de poesia, que são fundamento das noções que se veicularão para a cultura
europeia através dos grandes doutrinadores clássicos. Mas note-se a insistência na
ideia de poema como coisa feita, modelada ou confeccionada por alguém que é perito
na arte da criação da palavra (o notrjtrjç), dentro de uma acepção que o latim traduzirá um pouco através de fingere, E, de facto, «o poeta é um fingidor», definição
que um grego do período arcaico facilmente aceitaria, desde que não o obrigassem a
subscrever a pergunta-resposta de Bachelard: «Qu'est-ce qu'un beau poème sinon
une folie retouchée?». Em campo bem diferente deste conceito tão herdeiro da visão
romântica, para o grego de então o poema é coisa feita e, como tal, coisa valiosa,
porque resultante de uma arte, de uma perícia, de um saber, como o patenteia Teógnis
de Mégara, na passagem do séc. VI para o V, em fragmento célebre agora também
publicado.
- O volume é, pois, destinado directamente a um público especializado, que dispõe
da bibliografia actualizada existente em locais como o Instituto de Estudos Clássicos
da Faculdade de Letras de Coimbra e que, por isso mesmo, pode mais facilmente avaliar dos critérios seguidos pela Autora na fixação do texto, domínio que também não
deixará de evidenciar a importância e o contributo desta edição. De facto, a fixação
do texto dos líricos — sobretudo destes — gregos reveste-se de enorme delicadeza,
tendo presentes as condições da sua transmissão. Os achados arqueológicos revolucionaram, desde finais do século anterior, em muitos casos o conhecimento desta
literatura; mas, como o próprio leitor pode verificar ao longo das páginas, as dúvidas
e as lacunas são imensas. Daí a necessidade de se proceder a reconstituições filológicas e de exegese textual, tarefa a que a Autora confessadamente se votou,
orientando-se pelas mais recentes propostas de leitura..
O volume encerra com dois apêndices, que representam, em relação à Hélade,
uma inovação : um respeitante a canções populares, conservadas ao sabor do acaso
da transmissão textual, e um outro contendo alguns «Anacreontea», poemas que se
tornaram responsáveis pela imagem de Anacreonte como poeta «inter pocula» e
amaneirado, que Castilho também «traduziu», chamando-lhe «este bom Anacreonte,
este sympathico Lafontaine dos Gregos»...
Poesia Grega Arcaica constitui, por conseguinte, uma colectânea cujos trechos
mais recentes remontam ao séc. V a.C; poesia variada nas formas, nos temas, na
sensibilidade estética; mas poesia em que, quase sempre, se dá conta da presença
dos deuses, como nesse sugestivo fragmento sáfico intitulado «Um jardim», de que na
Hélade aparecera já traduzida a segunda estrofe e no qual Vénus Cípria, com o seu
séquito, convida às libações sagradas, numa paisagem sugestivamente fecunda.
Se comentário final se exigisse, deveria consistir em acentuar como esta antologia poética representa um momento importante na história dos Estudos Clássicos
em Portugal, revelador, com os que ali têm vindo a ser desenvolvidos sobre o Renascimento português, da fecundidade do trabalho realizado no Instituto de Estudos
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Clássicos de Coimbra. Com uma capa que, na sobriedade habitual do seu Autor,
reproduz um vaso grego cuja figura nos sugere logo a natureza da arte poética através
da representação de um Alceu que canta perante uma Safo agradavelmente atenta,
de acordo com a lenda amorosa que envolveu os dois poetas, o presente volume
assume, ele também, a função, quase, de um símbolo: o de que ao Poeta cabe ser o
intérprete da palavra da Musa, como se lê no último fragmento de Píndaro aqui
transcrito. O poeta decifra e publica a palavra divina, dirigida ao futuro : a n,Qo<pr]xeía.
Uma longa história da concepção da Poesia se anuncia, dentro de uma filosofia da
Literatura que, através de Platão, chegará ao Renascimento e aos nossos dias. Oxalá
que também este livro profetizasse um futuro digno para a atenção que, da parte das
autoridades ministeriais, deverão merecer os Estudos Clássicos em Portugal.
JORGE ALVES OSóRIO

«Appunti per uno studio sui rapporti delPesametro
delle Georgiche virgiliane con l'esametro ellenistico» in Atíi dei
convegno Virgiliano sul bimillenario delle Georgiche, Napoli, Instituto Universitário Orientale, 1977, pp. 179-202.

MARIO BONARIA,

Descobrir afinidades entre a obra de Virgílio e a produção poética grega, desde
Homero aos escritores helenísticos, tem sido o objectivo de muitos estudos que se
contam entre a imensa bibliografia virgiliana. Comprova-o, só para o nosso século,
a obra em dois volumes de G. Mambelli, Gli studi virgiliani nel secolo XX,
Firenze, 1940, citada pelo autor. Com a mesma perspectiva, este trabalho de pesquisa
sobre a «técnica» do hexâmetro das Geórgicas em confronto com o dos principais
poetas da Idade Helenística é um interessante contributo para a apreciação formal
desta obra do Mantuano.
Tomando como ponto de partida as três «leis de Meyer» que regulam o hexâmetro helenístico, Bonaria analisa a sua observância em Teócrito, nos Hinos de
Calímaco, no poema de Arato, nos Argonautica de Apolónio de Rodes e nas Geórgicas de Virgílio e serve-se para tal das tabelas específicas para cada autor. A partir
delas, tira as seguintes conclusões {vide p. 189):
a) A I Lei de Meyer (o hexâmetro provido de cesura masculina tem também
a cesura heftemímere ou a diérèse bucólica, com o quarto pé dáctilo, ou
ainda ambas ao mesmo tempo) é observada pelos quatro poetas helenísticos
com uma percentagem superior a 90% e por Virgílio nas Geórgicas, com
uma percentagem que ronda 94% dos casos.
b) A I I lei de Meyer (no hexâmetro, deve evitar-se a palavra iâmbica em cavalgamento entre o segundo e o terceiro pés) é seguida pelos poetas helenísticos
estudados com uma percentagem superior a 90% e, na obra de Virgílio,
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com uma percentagem de 71 %, bastante elevada para deixar pensar que
ele a não ignorasse mas suficientemente baixa para fazer acreditar que a
não tenha querido observar com o rigor dos poetas helenísticos.
c) AIII lei de Meyer (a palavra que começa antes do início do segundo dáctilo
não pode terminar com a primeira sílaba breve do segundo dáctilo) é aplicada pelos quatro poetas helenísticos com uma percentagem superior
a 96 % e por Virgílio nas Geórgicas com uma percentagem de 83 %, o que
faz pensar que a tenha querido observar, mas também, neste caso, com
menor rigor que os poetas helenísticos.

Por fim, o autor apresenta 286 notas em que se registam os números dos versos
das várias obras dos autores estudados, apenas enumerados nas tabelas, o que torna
este trabalho, apesar da sua aridez numérica, um auxiliar valioso para o estudo dos
aspectos formais, quer dos poetas helenísticos gregos, quer também da obra mais
perfeita do grande poeta romano e universal que foi Virgílio.
NAIR DE NAZARé CASTRO SOARES

M . TVLLIVS CICERO, Oratio pro Q. Roscio Comoedo.

Edidit JERZY

AXER. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et R o m a n o r u m Teubneriana, fase. 9, Leipzig, Teubner, 1976, XVI-20 p p .
A Oratio pro Q. Roscio Comoedo foi-nos transmitida, juntamente com outros
discursos ciceronianos, através de um velho códice mutilado e lacunoso que Poggio
encontrara e em 1417 trouxera da legação suíça para Itália.
O texto chegou até nós incompleto : apenas a divisão e um fragmento da confirmação; perdeu-se o exórdio, a narração e a peroração. Essa mutilação e as dificuldades que se sentem em reconstituir, e precisar as diversas fases de um litígio
que se arrastava há três anos, altura em que foi sujeito ao parecer de um árbitro,
não impedem o leitor de apreciar como Cícero defende, com toda a veemência e
ardor, o célebre e popular comediante Roscio, seu amigo íntimo. . Apesar de se
tratar de uma obra da juventude (76 a.C. provavelmente), o orador mostra-se hábil
na condução dos argumentos, por vezes mais de ordem ética do que jurídica, tocando
mesmo o pitoresco e a caricatura (vide e.g. VII, 20).
Cinquenta e quatro anos volvidos sobre a última edição teubneriana deste
discurso, J. Axer apresenta uma nova edição crítica que, segundo afirma (cf. p. IX),
difere em cerca de setenta passos da edição anterior (A. Klotz, 1922). A preocupação de rigor que caracteriza as edições saídas nesta colecção pode avaliar-se na presente pelo número avultado de códices e edições críticas mencionadas em aparato
crítico (entre as consideradas, figuram quatro do século XV e onze do século XVI),
para além dos estudos utilizados no estabelecimento do texto.
N. .N..C. S.
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L. M. DE RIJK ET OLGA WEIJERS, Repertorium commentarioram Medii
Aevi in Âristotelem Latinorum quae in bibliothecis publias Neerlandicis asservante, Amsterdam, Oxford, New York, North-Holland
Publishing Company, 1981, 61 pp.
Integrada no projecto da Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie
Médiévale (S.I.E.P.M.), que se propõe catalogar e descrever todos os manuscritos
que contenham comentários latinos da Idade Média sobre obras autênticas ou pseudepigráficas de Aristóteles (incluindo, no que respeita à lógica, os comentários sobre a
Isagoge de Porfírio e os Opúsculos de Boécio), a presente obra enumera e descreve os
manuscritos que se conservam na Holanda.
São eles os seguintes:
1 Cuijk en St. Agatha, Kruisherenklooster
MS C no. 12, pars 2, ff. 14-171
(fin XlVe s. 1397)
2 Groningen, Universiteitsbibliotheek
101; 333 ff. s XV (1487-89)
3 La Haye ('s-Gravenhage), Koninklijke Bibliotheek,
70 E 9; ff. lr-84v (1395-XVe s.)
4 La Haye ('s-Gravenhage), Koninklijke Bibliotheek,
169 C 3 (pars 2); ff. lr-8r (XVe s., 1947)
5 La Haye ('s-Gravenhage),
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
10 A 8; ff. lra-81va (vers 1400)
6 La Haye ('s-Gravenhage),
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
10 A 9 (vers 1400)
7 Utrecht, Universiteitsbibliotheek 317
(Eccl. 359, ancien 291c, 4 J 7);
ff. 96v-97r (XlVe s.).
8 Utrecht, id. 825 (eccl. 506; 5 F 11) I + 1 1 ;
ff. lr-20r et ff. 22v-56v (XVe s.)
9 Utrecht, id. 1588 (8 K 4) ff. 16 (XVe s.)
Para cada um dos manuscritos apresentados faz-se a descrição codicológica e
dá-se uma notícia do conteúdo com análise pormenorizada, o que muito facilita a
tarefa do investigador que se queira debruçar sobre a obra de Aristóteles e sua repercussão na Idade Média.
Encerra a obra uma útil bibliografia, com incidência especial nos códices utilizados e nos catálogos das bibliotecas aproveitadas e ainda um índice onomástico.
N. N. C. S.
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