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o presente livro representa um contributo notável para o
conhecimento da obra do humanista António Luís, oferecendo ao
leitor uma cuidada edição e tradução de um conjunto de textos
diversos, redigidos originalmente na Língua do Lácio, na sua maioria da autoria deste médico olissiponense. António Guimarães Pinto
prossegue, com este volume das Apostilas a António Luís, o labor já
anteriormente devotado à obra de António Luís, de que resultou a
publicação da versão portuguesa dos Cinco Livros de Problemas.
Agora, neste volume, tem o mérito de apresentar não só a edição
do texto latino e versão portuguesa do De pudore, o núcleo do primeiro livro publicado por António Luís (Antuérpia, 1537), bem
como uma série de textos prefaciais, éditos e inéditos, dirigidos em
particular a João de Barros, mas também a António Pinheiro, a que
acresce a edição e tradução de uma carta manuscrita endereçada por
rodrigo sánchez a António Luís.
A composição do De pudore, conforme se verifica na carta dedicatória dirigida a João de Barros, resultou de um pedido expresso
do feitor da casa da índia a António Luís, para que este reunisse
um conjunto de lugares-comuns sobre o tema da vergonha nas literaturas clássicas. compreende-se assim a inclusão, no final deste
livro, de uma nova e esmerada edição do Diálogo da Viciosa Vergonha
de João de Barros, permitindo ao leitor aceder com facilidade às
obras de ambos os humanistas portugueses e avaliar a ligação que
elas mantêm entre si. os diversos textos com que António Luís
consagrou as suas principais obras a João de Barros, apresentados e
editados na sua totalidade neste volume, manifestam de forma inequívoca o alto apreço e o enorme respeito que um tinha pelo outro,
elucidando o leitor deste livro sobre as relações, até agora menos
conhecidas, entre António Luís e João de Barros, homem que,
11
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como poucos, segundo testemunha o primeiro, lograva conciliar a
administração zelosa dos negócios da coroa portuguesa com a
escrita copiosa de algumas páginas notáveis da nossa língua e literatura como a Gramática da Língua Portuguesa, a Crónica do Imperador Clarimundo ou as Décadas da Ásia.
António Luís foi sempre uma figura pouco estudada, não obstante ser autor de uma obra significativa, em grande medida pela
enorme dificuldade que a sua expressão arrevesada colocava a quem
quisesse adentrar-se na obra que nos legou, totalmente redigida em
Latim. esse ensejo fica agora ao alcance de todos os interessados
graças ao meritório trabalho de comentário, edição e tradução
levado a cabo por António Guimarães Pinto, que assim presta mais
um enorme serviço à cultura portuguesa.
António Luís pertence ao distinto grupo de cristãos-novos portugueses, que obtiveram o bacharelato em Artes e medicina no
estudo de salamanca e, logo de seguida, nos primeiros anos da década de trinta, regressaram a Portugal, onde se dedicaram ao exercício da medicina ou procuraram ingressar como docentes na universidade de Lisboa. no entanto, ao contrário do que sucedeu a muitos
dos seus ilustres colegas como Amato Lusitano, diogo Pires,
duarte Gomes, Luís nunes de santarém ou manuel reinel, que nos
anos subsequentes foram abandonando para sempre Portugal,
António Luís permaneceu no país, tanto quanto se sabe, tendo sido
inclusivamente processado pelo tribunal do santo ofício de Lisboa, em 1539. os escritos de António Luís, a começar pelo De
pudore, a primeira obra publicada pelo autor, poucos anos depois do
regresso de salamanca, são assaz relevantes também a este nível,
por representarem mais um olhar, em parte distinto daqueles que
nos chegam do exílio, permitindo aceder e confrontar visões diferenciadas sobre a realidade complexa vivida no Portugal de Quinhentos, numa época em que a questão judaica detinha uma importância capital. o próprio João de Barros, convém recordá-lo, é autor
12
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do Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus,
uma obra central no quadro da apologética anti-judaica.
os textos ora divulgados permitem traçar um retrato mais fiel
de António Luís no quadro das relações que este estabeleceu com
algumas figuras destacadas do humanismo Português, em particular com João de Barros, revelando assim os interesses, as preocupações e os contactos específicos do médico lisboeta. de facto, foram
múltiplos os caminhos prosseguidos por António Luís na sua obra,
desde as versões latinas de textos gregos menos divulgados presentes no Enchiridion (1537), em conjunto com o referido tratado De
pudore, passando pela publicação de diversos tratados médico-filosóficos, até à versão latina de comentários bíblicos originalmente
em Grego. A este respeito, destaca-se a redescoberta do manuscrito
da versão latina dos Comentários a Isaías de s. cirilo de Alexandria,
da autoria de António Luís, cuja carta dedicatória a João de Barros
é, por vez primeira, editada e vertida para Português no presente
livro.
refira-se que este trabalho foi realizado no âmbito do projecto
de i&d «dioscórides e o humanismo Português: os comentários
de Amato Lusitano» do centro de Línguas e culturas da universidade de Aveiro, tendo recebido, desde a primeira hora, o precioso
apoio da cátedra de estudos sefarditas «Alberto Benveniste» da
universidade de Lisboa, que prontamente acolheu e patrocinou a
publicação deste livro na série monográfica «Alberto Benveniste»
da revista Cadernos de Estudos Sefarditas. convém sublinhar que se
trata de uma das mais notáveis realizações promovida por esta instituição ao longo dos últimos anos, no quadro da sua acção mecenática em prol da divulgação do saber, sobretudo nas áreas da história, cultura e sociedade, em torno das comunidades sefarditas de
origem portuguesa.
A colaboração frutuosa entre a cátedra de estudos sefarditas
«Alberto Benveniste» e o centro de Línguas e culturas da universidade de Aveiro, através do referido projecto de i&d, cuja coordena13
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ção nos cabe, propiciou as condições necessárias à realização e publicação deste trabalho de António Guimarães Pinto, que pretende
ser um contributo inovador para os estudos sobre a cultura Portuguesa de Quinhentos, em particular no âmbito do humanismo
Português, da Literatura novilatina e Portuguesa, e dos estudos
sefarditas.
Aveiro, 13 de dezembro de 2013
António mAnueL LoPes AndrAde

14
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1. Explicação e plano
há alguns anos atrás fizemos a tradução da obra Problematum
libri quinque, escrita pelo médico António Luís e cuja 1.ª edição saiu
em 1540 dos prelos lisboetas de Luís rodrigues. na introdução que
antepusemos à nossa versão, 1 apresentámos todos os elementos
bio-bibliográficos que nos foi possível coligir no sentido de tentarmos não apenas bosquejar o retrato humano desta personalidade a
vários títulos singular, como igualmente dar os primeiros passos
para determinar o lugar que de justiça lhe pertence na história da
cultura e ciência portuguesas. É que, consoante então dissemos,
cremos que o seu valor real tem sido empolado de uma maneira que
nos parece, antes de mais, trair a ligeireza e pouco rigor com que a
sua produção literário-científica tem sido abordada por autores que,
de forma perfunctória e generosa, lhe deram uma primazia que, ao
que cuidamos (e sem desprimor para os seus méritos relativos, não
pequenos), não lhe cabe. também é certo que o seu barroco, por
vezes desconcertante e enleado estilo greco-latino, era de molde a
arredar da leitura directa dos seus escritos alguns espíritos porventura propensos a escutar com cepticismo juízos tão hiperbolicamente laudatórios, e cuja base real não era de facto outra senão a do
princípio da autoridade. Foi pois como uma reacção contra a inércia
do seguidismo acrítico, do cediço e cómodo lugar comum e do intelectualmente “correcto” (ou seja, o conforme com as definições
talhadas para situações histórico-culturais não-nacionais) de que
têm enfermado alguns dos mais influentes historiadores da cultura
1

Foi publicada em Abril de 2010 pelo centro de Filosofia da universidade de Lisboa.
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portuguesa do século XVi que nos afoitámos à empresa, por vezes
dolorosa, de verter António Luís para o nosso idioma.
no trabalho que agora se publica, conquanto se persiga o
mesmo desígnio de procurar aquilatar – antes de mais, mediante a
apresentação de escritos seus – o valor intrínseco de António Luís
dentro do quadro do nosso humanismo, iremos considerá-lo sobretudo nas suas relações literárias com três vultos notáveis que podemos qualificar como pertencentes à sua roda intelectual: João de
Barros, António Pinheiro e rodrigo sánchez. Assim, utilizando António Luís como uma espécie de eixo catalizador, decidimos reunir
aqui: 1) o que resta de uma longa carta que rodrigo sánchez lhe endereçou, como resposta a uma sua perdida; 2) cinco textos seus directamente dirigidos a João de Barros, incluindo o ensaio De pudore
liber unus; 3) o “Prefácio ao leitor” do seu livro De occultis proprietatibus libri quinque, que na desmesura e estranheza da sua linguagem
parece reflectir uma psique o seu quê desequilibrada; 4) a “Prefação
de António Luís a João de Barros” da tradução de grego para latim
dos Comentários a Isaías de s. cirilo de Alexandria; 5) a dedicatória
com que ofereceu a António Pinheiro a versão que fez de grego
para latim de duas “declamações” de Libânio; 6) a reprodução integral do Diálogo da viciosa vergonha, de João de Barros, obra cuja relação com o De pudore de António Luís se verá mais à frente.

2. A. descrição externa dos textos
2. A. 1. Carta de Rodrigo Sánchez a António Luís
A carta escrita por Rodericus Sanctius Antonio Lodouico que aqui se
reproduz e traduz é, ao que supomos, inédita, e encontra-se, em
cópia manuscrita do século XVii, sem data e incompleta (no final
consigna: desunt multa), entre os fls. 305vº e 308rº do códice manuscrito 6368 da secção de reservados da Biblioteca nacional de Por18
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tugal. no fólio 242 deste códice inicia-se um caderno, de letra
diversa dos anteriores, e que, a partir do fl. 282 e até ao final, no fl.
366, encerra grande quantidade de composições latinas, em prosa e
verso, de diferentes vultos do nosso humanismo, mas todos vinculados, por laços de amizade pessoal ou intelectual, com os irmãos
Pedro e rodrigo sánchez, que são os destinatários daquela porção
de textos de que eles próprios não são os autores: o que leva a corroborar a presunção de que esta compilação teve em algum deles a
sua origem. A cópia da BnP pertenceu ao escritor e bibliófilo
Gaspar severim de Faria, bisneto por via materna do primeiro dos
citados irmãos, 2 e nela têm farta e proficuamente forrageado os
estudiosos, com especial e merecido destaque para o nosso mestre
e Amigo o Prof. costa ramalho.
2. A. 2. “De pudore”, Carta dedicatória a João de Barros
do “Enchiridion” de 1537 e prefácio ao leitor dos Cinco livros
acerca das propriedades ocultas”, de António Luís
em 1537 publica-se o primeiro livro de António Luís, em Antuérpia e saído dos prelos de miguel hillen. trata-se de um pequeno volume de 44 folhas, não numeradas, e cuja página de rosto mais
não é do que um original e auto-encomiástico índice das matérias
variegadas que o integram: Quae in hoc Enchiridio continentur Anthonii
Lodouici Olisiponensis medici, de Pudore liber unus. In quo tum multa pulchra
et recondita ex uaria et frequentissima Graecorum historia, iam inde
deprompta, referuntur. Tum plurima ex Platone et Aristotele et aliis philosophorum disputata et eleganter impugnata reperiet diligens Lector. Michaelis
Psellii sapientissimi allegoria tres. Prima in Tantalum. Secunda in Sphingem.
Tertia in Circem. Teles: de comparatione diuitiarum et paupertatis. Sotades:
quod uita plurimis plena malis. Et alia quaedam omnia ex graeco traducta ab
2

Veja-se Barbosa machado, sub nomine Pedro sanches.
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eodem Anthonio Lodouico. Epistola nuncupatoria fini adiecta est. Legat studiosus lector et philologus et, quamuis in homine peregrino, transmarinam
quamdam et peregrinam eruditionem cum facundia non uulgari deprehendet.
Excussum Antuerpiae typis Michaelis Hillenii sub intersigni Rapi. Anno
MDXXXVII. ou seja: “matérias que se contêm neste Livrinho:
um livro do médico lisboeta António Luís Acerca da Vergonha, no
qual não apenas se apontam muitas coisas excelentes e pouco acessíveis extraídas da variegada e povoadíssima história dos Gregos,
mas também o interessado leitor encontrará muitos temas discutidos e elegantemente impugnados, a partir de Platão, Aristóteles e
outros princípios dos filósofos. ~ três alegorias do sapientíssimo
filósofo miguel Pselo: a primeira sobre tântalo, a segunda sobre a
esfinge e a terceira sobre circe. ~ telete: “sobre a comparação da
riqueza e da pobreza”. ~ sótades: “Que a vida está cheia de inúmeros males”. ~ e alguns outros textos, tudo traduzido do grego pelo
mesmo António Luís. ~ no final acrescentou-se uma “epístola dedicatória”. ~ Leia o leitor estudioso e filólogo: e, em um homem
estrangeiro, irá encontrar uma espécie de erudição helénica e peregrina unida a uma eloquência pouco vulgar. ~ impresso em Antuérpia na oficina de miguel hillen, no ano de 1537” 3.
os fls. [2]rº-[3]rº são ocupados pela dedicatória a João de Barros
da 1.ª edição do De pudore, que imediatamente se segue, indo do fl.
[3]vº até ao fl. [25]rº. nos fls. [25]vº-[33]rº pode ler-se a tradução
das três alegorias de miguel Pselo. A maior parte do fl. [33]vº é
3
Por amável indicação do nosso colega e amigo António Andrade, ficámos a saber da
existência de um manuscrito na Biblioteca da universidade de Basileia (universitätsbibliothek Basel), indexado sob o título Allegoriae und anderes, com a cota F Vi 38, que contém a
dedicatória do Enchiridion a João de Barros, bem como algumas das demais peças que
constituem o livro de António Luís. trata-se seguramente, deduzindo pelas partes que
compõem a colectânea, de cópia feita a partir do livro impresso em Antuérpia, que, além
do De pudore, continha as traduções de alguns textos gregos de auctores minores. Paul oskar
Kristeller teve notícia deste manuscrito, cujo conteúdo descreve no quinto volume da sua
obra Iter Italicum.
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reservada à versão de sótades anunciada na página de rosto, à qual,
sob o título In mundi imaginem subscriptam, se segue um pequeno texto
que ocupa as últimas sete linhas deste fólio e as primeiras sete do
seguinte. Logo de seguida, e no mesmo fl. [34]rº, pode ler-se o texto
de telete “sobre a comparação da riqueza e da pobreza”, que se
prolonga até ao início do fl. [37]vº. o restante deste fólio e cerca de
metade do seguinte são ocupados com outro texto do mesmo autor
grego, intitulado: In libro de uita. com o encabeçamento Anthonius
Lodouicus Ioanni Barros magnifico uiro s. d. se inicia o fl. [38]vº, dando
início à “carta dedicatória”, que se
dilata até ao fl. [44]rº. o opúsculo
encerra-se com uma gravura em que
o tempo (Tempus), figurado por um
gigante nu, junto de uma árvore despida de folhagem, parece aprestar-se
para devorar um bebé que alça com a
dextra, ao tempo que, com a esquerda, segura uma enorme ampulheta. A
truculência do quadro completa-se
com a gadanha que o monstro sobraça e cuja lâmina se poisa no chão, junGravura do Tempo
to de um crânio coberto com umas
(Antuérpia, 1537)
mãos, sobre o qual assenta, implacáBibliothèque Royale de Belgique,
cota II81.932 A (RP)
vel, o seu pé direito.
muito provavelmente têm a ver
com a sua linhagem cristã-nova as motivações que levaram António
Luís a publicar tão longe da pátria estas suas primícias literárias, 4

recorde-se que desde 1534 estanciava em Antuérpia o também médico João rodrigues de castelo Branco, que, sob o nome de Amato Lusitano, alcançará uma fama bem
mais vasta e duradoira que o seu colega e irmão de raça lisboeta. Ainda com o nome de
baptismo, publicou, em 1536, naquele empório flamengo, então pululante de “gente de
nação”, a sua primeira obra: Index Dioscoridis. não nos parece arrojo demasiado ver em
João rodrigues o medianeiro para a edição do livrinho, também de estreia, do compatriota
4
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que constituem uma raridade bibliográfica e de que só temos notícia de quatro exemplares: o existente na Biblioteca real da Bélgica,
de que nos servimos, e os que nos constam fazer parte dos acervos
da Biblioteca nacional da França, da Biblioteca nacional da escócia e da Biblioteca mazarine, de Paris. 5 A título de curiosa coincidência, podemos apenas acrescentar que, em 1535, o mesmo editor
flamengo editou, em formato idêntico ao do nosso Autor, um livrinho de tema devoto com o título de Ad animi exercitationes in Deum
commentatiunculae da autoria do célebre pedagogo valenciano João
Luís Vives e também dedicado a João de Barros. 6
A 2.ª edição, com ligeiras variantes, do De pudore liber unus (com a
respectiva carta dedicatória a João de Barros), foi publicada em
março de 1540 pelo impressor lisboeta Luís rodrigues, ocupando os
fls. 59vº-70rº de um volume cuja página de rosto nos informa acerca
das matérias que maioritariamente (até ao fl. 59rº) o integram: Antonii Lodouici medici olisiponensis de occultis proprietatibus libri quinque. Opus
praeclarissimum. Olisipone MDXL (“cinco livros acerca das propriedades ocultas, de António Luís, médico lisboeta. obra muitíssimo
notável. em Lisboa. 1540.”) o colofão, mais completo, reza assim,
na parte inferior do fl. 70rº: Impressum est hoc opus de Occultis proprietatibus, et liber de Pudore, Antonii Lodouici medici olisiponensis, mense Martio,
anno Domini MDXL. Olisipone. (“esta obra Acerca das propriedades ocultas e o livro Acerca do pudor, de António Luís, médico lisboeta, foram
impressos em Lisboa no mês de março do ano do senhor de 1540”)
de que nos ocupamos. Veja-se, a propósito, o importante artigo de António manuel Lopes
Andrade, “ciência, negócio e religião: Amato Lusitano em Antuérpia”, Revisitar os Saberes:
Referências Clássicas na Cultura Portuguesa do Renascimento à Época Moderna, Lisboa, centro de
estudos clássicos, pp. 9-49.
5
devemos ao nosso colega e amigo António m. L. Andrade a informação relativa à
existência dos exemplares da Biblioteca nacional da escócia e da Biblioteca mazarine, que
desconhecíamos.
6
Veja-se o artigo de Jorge Alves osório, “L’ humanisme Portugais et l’ espagne: Luis
Vives et les Portugais: À propos d’ un livre dédié à João de Barros”, L’ Humanisme Portugais
et l’ Europe. Actes du XXXe. Colloque International, Paris, Fondation calouste Gulbenkian,
1984, pp. 229-244.
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2. A. 3. Carta dedicatória a João de Barros do livro
“De re medica opera”, de António Luís
esta carta encontra-se estampada no verso do 1º fl. do derradeiro
e mais extenso dos livros publicados por António Luís, cuja página
de rosto nos inunda com esta catadupa de saber médico e pouco
modesto: Antonii Lodouici medici olisiponensis de re medica opera quae hic
sequuntur: ~ Erotematum siue commentariorum in libros de crisibus Galeni
libri tres ~ Erotematum numeri ternarii libri sex in quibus tota fere ars medica
continetur ~ Erotemata de difficili spiratione ~ Erotematum de usu respirationis liber alius ~ De corde liber unus absolutissimum in quo tum Aristotelis
quam plurimi errores explicantur, tum uero plurimae quaestiones enodantur ~
Galeni liber de ptisana ~ Galeni de eo quid sit animal, id quod utero continetur ~ De eo quod Galenus animam immortalem esse dubitauerit, liber unus ~
Item quaedam. Legat lector candidus et nec sermonis ornatum nec doctrinam
quod rarum est in homine nec in Latio, nec in Hellade nato desiderabit. Olisipone. MDXL (“obras acerca de matéria médica que aqui se seguem,
de António Luís, médico lisboeta: ~ três livros de questões ou
comentários sobre os livros Acerca das crises, de Galeno ~ seis livros
de questões tripartidas. nas quais se encerra quase por inteiro a arte
médica ~ Questões acerca da respiração difícil ~ outro livro de
questões acerca da função respiratória ~ um livro muitíssimo completo acerca do coração, no qual não só se esclarecem inúmeros
erros de Aristóteles, mas também se elucidam diversas dúvidas ~
Livro de Galeno Acerca da tisana ~ de Galeno, sobre a questão de
que é animal o que se contém no útero ~ um livro sobre a questão
de que Galeno duvidou da existência da alma ~ também algumas
outras coisas. Leia o leal leitor e não sentirá a falta nem de primor
de linguagem nem de apurado saber, algo que é raro numa pessoa
que não nasceu no Lácio nem na hélade. em Lisboa. 1540”) o
texto desta promissora mole conclui-se no recto do fl. 115, em cujo
verso o colofão nos informa: Impressa fuerunt haec opera Antonii Ludouici
medici olisiponensis, in quibus maxima et optima pars medicinae totius et
23
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omnino doctrina exquisitissima et transmarina ex Galeni librorum immenso
thesauro undique congesta continetur, apud Ludouicum Rotorigium typographum, anno Virgineo Partu MDXL mensis Aprilis die decima quinta, in
semper augusta urbe Olisipone. (“estas obras de António Luís, médico
lisboeta, nas quais se contêm a maior e mais excelente parte da
medicina inteira e saber selectíssimo e totalmente helénico, extraídos de todas as partes do imenso tesouro dos livros de Galeno:
foram impressas nas oficinas do tipógrafo Luís rodrigues, no dia 15
de Abril do ano do parto da Virgem de 1540, na sempre augusta
cidade de Lisboa”)
2. A. 4. Prefação de António Luís a João de Barros da tradução de grego
para latim dos “Comentários a Isaías”, de S. Cirilo de Alexandria
Barbosa machado, no artigo consagrado ao nosso Autor, entre
as obras que aponta como tendo permanecido manuscritas, infor ma-nos que “verteu do grego em latim Commentaria D. Cyrilli in
Isaiam”. ora, mais uma vez se verificou o bem fundado de muitas
das informações do operoso (e quantas vezes caluniado) investigador setecentista, como aliás mais abaixo se confirmará em relação a
outros títulos ludovicianos por ele registados.
de facto, nos Arquivos da universidade católica de Lovaina,
Louvain-la-neuve, encontram-se, sob a cota A 33, os fólios manuscritos autógrafos, ao que tudo semelha já prontos para uma impressão que nunca se deu, contendo as peças introdutórias (a página de
rosto, o prefácio-dedicatória a João de Barros e a apresentação para
o leitor, num total de quatro fólios não numerados) e 152 fólios, numerados, em algarismos romanos, na parte superior direita do recto
pelo Autor, que consignou no final do seu texto: Finis explanationis
Cyrilli in Esaiam, palavras que nos corroboram na convicção de que
este manuscrito contém todo o labor de tradução que António Luís
consagrou a s. cirilo de Alexandria, labor ao qual, como se lê na pá24
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gina de rosto, deu o seguinte título em latim: Cyrilli, archiepiscopi Alexandrini necnon theologi profundissimi et eloquentissimi, commentationes
propemodum diuinae in Esaiam prophetam, undecim libris contentae, nunc
primum ab Antonio Lodouico, medico Olisiponensi, traductae et in gratiam
omnium studiosorum editae. (“Comentários quase divinos ao profeta
isaías, repartidos por onze livros, da autoria de cirilo, arcebispo de
Alexandria e profundíssimo e eloquentíssimo teólogo, agora traduzidos pela primeira vez pelo médico lisboeta António Luís e dados
a lume em obséquio de todos os estudiosos.”)
Quanto aos avatares por que passou este manuscrito do nosso
compatriota, uma nota no fundo do fl. 2 rº (não numerado) indica
que pertenceu, primeiro, à biblioteca de Paul Petau: Pa Petauius Regis
Christian. in supremo suo Parlamento consiliarius. 7 Que no século XViii
estava na posse dos capuchinhos de Amiens, colige-se de nota manuscrita sotoposta ao título e com letra daquele século: Aux Capucins d’ Amiens. Manuscrit. uma etiqueta colada na folha de guarda,
com os dizeres: Bibl. Dom Acheol. S. J., faz-nos saber que no século
XiX os fólios de António Luís se trasladaram para a biblioteca dos
Jesuítas de saint Acheul. sobre o seu destino posterior ilumina-nos
o catálogo (dactilografado na década de 60 do passado século) da
biblioteca universitária flamenga onde permaneceu imediatamente
antes de se instalar no poiso onde hoje se encontra. Lemos aí, na
p. 56, que foi oferecido à Biblioteca universitária católica de Lovaina, em 1960, pelo cónego ed. massaux, professor desta academia, que em 1952 o recebera como oferta das mãos do também
cónego e professor A. monin. 8
devo o conhecimento destes textos ao meu colega e amigo
Paul Patau (1568-1614) foi um erudito francês, grande bibliófilo e com especial interesse pelos estudos clássicos. Pertenceu ao Parlamento de Paris, como se regista na inscrição latina citada.
8
Agradecemos à Arquivista-directora Adjunta dos Arquivos da universidade católica de Lovaina, Louvain-la-neuve, senhora dona Françoise mirguet, a gentileza do envio,
via email, da cópia da página do catálogo a que no corpo do texto fazemos alusão.
7
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António manuel Lopes Andrade, que não apenas pôs à minha disposição as cópias das peças liminares que aqui se traduzem e me
forneceu a pertinente informação bibliográfica, como instou comigo no sentido de que as traduzisse e incluísse neste livrinho de
temática afim, cuja publicação se deve, por igual, à sua imensa generosidade e nobre empenho. É justo referir também que o clássico
repositório, compilado por Paul oskar Kristeller sob o título Iter Italicum, iii, Londres, the Warburg institute, 1983, na p. 133 citara e
localizara o paradeiro flamengo do manuscrito original do nosso
compatriota.
Ainda que a nossa tradução e investigação se ocuparam com as
peças liminares deste manuscrito, que são as que se incluem neste
livro e também no nosso especial âmbito de interesses, não queremos mesmo assim deixar de fazer um brevíssimo sumário dos conteúdos e repartição dos mesmos desta até hoje praticamente ignorada obra do nosso Autor. ora, a obra grega original de s. cirilo de
Alexandria, intitulada Comentários a Isaías, tem hoje, na edição da
Patrologia Graeca, 9 de migne, a seguinte repartição (usamos a nomenclatura da versão latina): Liber unus: sex orationes; Liber secundus: quinque tomi; Liber tertius: quinque tomi; Liber quartus: quinque orationes; Liber
quintus: sex tomi. 10 Por aqui se vê que as prédicas do santo são designadas, na tradução latina (como também no original grego), ora
como orationes ou “sermões”, ora como tomi ou “pedaços”, disparidade de que ficou vestígio no nosso Autor, na prédica 3ª do Livro
5º, que ele intitula: Libri quinti tomus tertius.
António Luís, pela razão que alega a Barros e mais à frente o
leitor verá, traduziu todo o Livro 4º, que nos cinco sermões que o
compõem constitui o comentário do santo aos capítulos 41 a 51 de
isaías, e a totalidade também do Livro 5º, que inclui os seis sermões
do original e versa sobre os capítulos 52 a 66 do magno profeta

9
10

Patrologia Graeca, LXX, tomus tertius, Paris, 1864.
nesta edição, o Livro 4.º ocupa as colunas 857-1142; o 5º, as 1143-1449.
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hebreu. como se vê, as divisões do nosso Autor coincidem com as
do original, explicando-se o estranho título que antepôs à sua tradução (“Comentários ... repartidos por onze livros”) se tivermos em
conta que a soma das unidades que compõem o seu trabalho (cinco
sermones do Livro 4º, aditados aos seis do Livro 5º) perfaz o numeral
onze. mais uma singularidade deste homem singular...
2. A. 5. Dedicatória de António Luís a António Pinheiro da tradução
de grego para latim de duas “declamações” de Libânio
no Arquivo nacional da torre do tombo, corpo cronológico,
2.ª Parte, maço 239, como documento 1 encontra-se um caderno
com 33 páginas manuscritas, não numeradas, em ortografia do
século XVi que denuncia pelo menos dois escribas diferentes, 11 em
língua latina, e no qual se incluem o prefácio-dedicatória (pp. 1-2)
de António Luís a António Pinheiro e as traduções que fez de grego
para latim de duas “declamações” do sofista do século iV d. c.
Libânio de Antioquia: De moroso qui duxit uxorem loquacem (“Acerca
do rabugento que se casou com uma mulher tagarela”, pp. 3-16) e
De auaro qui, reperto thesauro quingentarum drachmarum, mortem subire dignatur (“Acerca do avarento que, depois de descobrir um tesouro de
quinhentas dracmas, quer expor-se à morte”, pp. 17-33).
no vº da última página, além do nome do destinatário, muito esbatido, consegue ainda ler-se: “Ano do nacimento de nosso senhor
Jesu cristo de mil e quinhentos e quarenta e quatro”, e, ao fundo da
página: “declamatio”. noutra folha, hoje quase delida e que serviu
de capa ao caderno manuscrito, podem ler-se, em letra também do
século XVi, estes cruéis dizeres: “de Antº Luís médico dedicada ao
11
Penso que o prefácio é escrito pelo punho do próprio António Luís. As pp. 3-8
revelam uma ortografia totalmente diferente, muito regular e denunciando talvez um
copista profissional. A partir daqui e até ao final, deparamos com uma grafia “nervosa”,
apressada, pouco cuidada e com algumas rasuras, acrescentos e correcções.
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sr. Bispo. não serve” e mais abaixo: “estes não servem pª cousa
algũa”. como é evidente, estas anotações foram feitas muito depois
da oferta de António Luís, pois é sabido que António Pinheiro só
ascendeu à dignidade episcopal em 1564. É provável que tenham
saído da mão displicente de algum secretário ou funcionário encarregado da arrumação dos papéis ou da biblioteca do prelado, quem
sabe se mesmo do inventário do seu espólio após a morte.
2. A. 6. “Diálogo da viciosa vergonha”, de João de Barros
A 22 de dezembro de 1539, dos prelos do nosso já conhecido
Luís rodrigues, em Lisboa, saiu a obra intitulada Gramática da língua
portuguesa com os mandamentos da Santa Madre Igreja, da autoria de João
de Barros. na dedicatória, “ao muito alto e excelente príncipe
d. Filipe nosso senhor”, 12 o Autor promete: “no fim da Gramática
vão dous diálogos, um em louvor da língua portuguesa, e outro da
sobeja vergonha: matéria conveniente à idade em cujo proveito esta
vossa obra se compôs.” 13 ora, o cadimo tipógrafo, provavelmente
necessitado de rápida pecúnia, trocou as voltas a João de Barros e
deu-se pressa em pôr à venda a parte do volume que continha a
Gramática e a Cartinha, sem esperar pela impressão do Diálogo em
louvor da língua portuguesa e do Diálogo da viciosa vergonha, que viria a
sair a lume “A louvor de deus e da Virgem maria (...) em casa de
Luís rodrigues, livreiro del-rei nosso senhor, com privilégio real,
aos 12 de Janeiro de 1540”, consoante se consigna no colofão. sem
rebuços, destes manejos editoriais nos dá conta o Autor na 1.ª folha
das 29 que compõem este volumezinho do Diálogo da viciosa vergonha.
A 2.ª edição deste precioso texto saiu em Lisboa, da oficina de
evidentemente escrita algum tempo antes, uma vez que o destinatário falecera em
Abril desse ano.
13
o. c., dedicatória não paginada, in fine.
12
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José da silva nazareth, no ano de 1789, integrada na Compilação de
várias obras do insigne português João de Barros (...) agora reimpressas em
benefício público pelos monges da Real Cartuxa de N. Srª da Escada do Céu,
e ocupa as páginas 239-340. A última edição que conhecemos, e que
supomos ser a 3.ª, faz parte do seguinte volume: João de Barros,
Gramática da língua portuguesa, Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem e
Diálogo da Viciosa Vergonha. Reprodução fac-similada, leitura, introdução e
anotações de Maria Leonor Carvalhão Buescu, Lisboa, Faculdade de
Letras, 1971, ocupando aqui as pp.176-235 (reprodução fac-similada) e pp. 412-468 (transcrição anotada).

2. B. Síntese de conteúdos
2. B. 1. Carta de Rodrigo Sánchez a António Luís
Ainda que não datada, supomos que esta elegantíssima carta,
infelizmente chegada até nós incompleta, foi redigida em algum ano
da década de 30 do século XVi, anterior à data da edição do primeiro escrito de António Luís (1537). da sua leitura, colige-se não
apenas que a nomeada deste se estribava no que os seus amigos e
conhecidos propalavam acerca do seu variegado e imenso saber,
mas também que a iniciativa do comércio epistolar partira do “médico lisboeta”: 14 quem sabe se desejoso de estabelecer contactos
com alguém bem colocado na corte, como seria o caso de rodrigo
sánchez, 15 um dos integrantes do séquito que, em 1525, acompanhou a rainha d.ª catarina quando se casou com d. João iii, dela

o grau de licenciado em medicina obteve-o em 29 de novembro de 1533, tal como
pode ver-se na introdução da nossa tradução dos seus Problemas.
15
como síntese das investigações que lhe consagrou, veja-se, sub nomine, o artigo de
Américo da costa ramalho no Suplemento à Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura Verbo.
Veja-se também: Ana isabel Buescu, Catarina de Áustria (1507-1578), Lisboa, A esfera dos
Livros, 2007, pp. 160 e 268.
14
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vindo a ser capelão e, desde 1529, mestre de latinidade da infanta
d.ª maria, sua filha, e da tia paterna desta, do mesmo nome? concluímos também que para a iniciativa de António Luís muito contribuiu o incitamento de um amigo comum, o também médico Luís
Pires, empenhado em unir pelos laços da amizade dois engenhos
em quem via luzir um igual amor às belas letras e ao saber. igualmente aos bons ofícios desta personagem se ficou a dever o trato
epistolar que uniu o nome de António Luís ao de Jerónimo cardoso, do qual nos ficaram testemunhos impressos. 16
dos termos encomiásticos, da praxe nesta sorte de correspondência, além do feliz manejo do idioma latino demonstrado por
sánchez, pouco mais se pode retirar do que a impressão de grande
erudição e profundo conhecimento das línguas grega e latina com
que António Luís parecia impressionar os contemporâneos. notas
íntimas ou especificações mais concretas, não as encontramos, nem
seriam de esperar numa carta, além de truncada, de mera formalidade obsequiosa.
2. B. 2. Carta dedicatória a João de Barros do “Enchiridion”
o “livrinho” com que em 1537 António Luís inicia a sua actividade como autor impresso enfaixa sob uma mesma capa duas
partes de temática totalmente diversa que só têm em comum o
facto de João de Barros ser o destinatário de ambas. estranhamente, a ordem por que estas duas partes são apresentadas ao leitor
é a contrária daquela que este, depois de terminada a leitura de toda
a obra, conclui que deveria ser a normal.
com efeito, é na Epistola nuncupatoria fini adiecta (“carta dedicatócarta de Jerónimo cardoso e resposta de António Luís no Epistolarum Familiarium
Libellus, Lisboa, João Barreira, 1556, fls. 24-26. A tradução que fizemos de ambos os textos
figura como Apêndice à nossa edição dos Problemas.
16
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ria acrescentada no final”) que o Autor nos faz saber que, ardendo
há muito no desejo de conhecer pessoalmente João de Barros, a
quem sobremaneira admirava: mihi ex insperato nihil tale cogitanti, tanta
spes obtigisset et oblata esset occasio ut te conuenire et demereri obsequiis possem.
(“inopinadamente, e estando eu longe de imaginá-lo, azou-se-me
tão grande esperança e foi-me oferecido o ensejo de poder ir ao teu
encontro e de merecer as tuas boas graças com as minhas mostras
de respeito.” Fl. e8vº) e até, pelos termos em que Luís se exprime,
fica-nos a impressão de que a circunstância que proporcionou este
tão desejado encontro foi a contratação por parte de Barros dos
serviços do nosso Autor, provavelmente como mestre do filho ou
filhos:
Grauabar namque nec futurum uidebam cur tu me in clientem domesticumque tuum assereres atque amares, et aditum ad te religiose adeundum praeberes, ni
prius aliquod a me haberes munusculum, quo, cum meum in te deuotissimum et
iuratissimum in tuam uirtutem animum patefacerem et contestarer, facile intelligeres cur essem amandus. (“É que me acabrunhava e não via por que é que
tu me haverias de receber e estimar como teu doméstico e apaniguado, 17 e conceder que de boa fé acedesse à tua intimidade, se primeiro não recebesses de mim algum pequeno presente, para através
dele, ao mostrar-te e comprovar-te a minha genuína admiração pela tua
virtude, facilmente te capacitares por que mereço ser estimado.” Ibi.)

ora, ao ser colhido de surpresa por esta inesperada ventura, o
nosso Autor confessa a Barros o teor do seu “pequeno presente”:
quaedam a nobis ex Graecis translata et iamdudum inter scrinia delitescentia
ad te propere mittimus, cum non esset aliud quod ad manum paratus. (“apressamo-nos a enviar-te certas traduções que fizemos de autores
gregos e que há muito guardávamos na secretária, uma vez que não
17
Acrescente-se que, entre as palavras que imediatamente precedem a anterior citação, escrevera as seguintes: nihil mihi esset antiquius (...) quam ut te (...) ueluti cliens patronus assectarer(...). (“nada havia que há mais tempo desejasse do que (...) seguir-te como um cliente
ao seu patrono (...).”)
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tínhamos outra coisa disponível à mão.” Fl. F3vº) como o leitor do
opúsculo já se teria inteirado muito antes de chegar a este trecho, as
obras helénicas trasladadas para latim por António Luís eram três
alegorias de miguel Pselo, dois pequenos textos de sótades e duas
composições, de extensão desigual, de telete, que ficavam para trás,
concluindo agora a dedicatória e o livro com estas aberrantes palavras: sermonem concludam, et si libeat Pselli allegorias auscultare sinam.
(“porei termo à prática e, se te apraz, deixarei que se escutem as alegorias de Pselo.” Fl. F4) A menos que pensemos que o Autor de tal
modo se encontrava embebido nas suas raízes hebraicas que impôs
ao Enchiridion a direcção da leitura, da direita para a esquerda, característica das línguas semíticas, não podemos deixar de ser tentados a
ver neste caso mais um exemplo da mórbida singularidade que
caracteriza todo o percurso humano e intelectual de António Luís.
este texto introdutório, que julgamos ter até hoje passado inadvertido a todos os estudiosos que nos antecederam, revela, como já
apontámos, uma imensa admiração pela vastidão de interesses culturais, diversidade e importância de cargos públicos e invejável
capacidade de trabalho demonstradas por João de Barros:
in sidera laudibus euehendus, ob tam multa quae pace et bello, terra marique
munera sapientia tua gubernas, propter quae non modo hominibus qui humi serpunt (ut ille ait), sed omnibus regni proceribus et regibus ipsis carus et admirabilis exsistis.(...) de te (quod de Cicerone Plutarchus) subeat admirari, quo pacto
fieri potuerit, ut uir negociis totos dies occupatus atque distentus et rem publicam
gerens, tot legerit et scripserit, quemadmodum te fecisse accepimus. (“merecedor
de ser elevado até aos céus, devido aos tão numerosos cargos que
com a tua sabedoria desempenhas na paz e na guerra, na terra e no
mar, em virtude dos quais te tornas estimado e digno da admiração,
não só dos homens que rastejam pelo chão (como disse alguém), mas
igualmente de todos os próceres e dos próprios reis. (...) a teu respeito
ocorre admirarmo-nos (tal como Plutarco a respeito de cícero) de
como é que foi possível que um homem que durante o dia se ocupava
e entregava inteiramente aos negócios e à administração do estado,
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foi capaz de ler e escrever tanto: tal como soubemos que tu conseguiste.” Fls. F3 e F4)

o que, no entanto, mais nos impressiona neste texto é a exaltada sede de fama e imortalidade que o Autor reconhece em si e a
glorificação que faz das letras, como o meio mais expedito para
alguém guindar o seu nome, e o daqueles cujos feitos glorifica através da sua pena, à perpetuidade na memória dos homens. Passos
como os seguintes ecoam um dos temas mais caros aos tratadistas
do humanismo italiano do século XV:
Namque ego mirum in modum saeculorum fauorem et immortalitatem et
nomen post tumulum (fatendum namque est) et gloriam a uenturis aetatibus concupisco atque ualde laboro, ne totus obruar terris, sed ut, postquam ossa urna coegerit, nomen aliquis meminerit meum, et cineri bene precetur et bonum aliquod de
me uerbum proferat uehementer exopto. Ad quod nulla alia certior esse uia uidetur quam si qui laudatus iri cupiat, aliorum laudibus non pepercit, sed recensendis et commemorandis nobilissimorum hominum recte factis famam aucupetur.
(“É que eu sinto um extraordinário desejo do aplauso dos séculos, da
imortalidade, de renome após a morte (pois é mister reconhecê-lo) e
da glória das idades vindouras e esforço-me assaz por não ser completamente engolido pela terra, mas por que, depois que a urna contiver os meus ossos, alguém se lembre do meu nome, e vivamente anseio que abençoe as minhas cinzas e profira algumas boas palavras
acerca de mim. Para isto parece que não existe meio mais seguro do
que, se alguém deseja vir a ser louvado, não se abster de louvar os
outros, mas obter a fama narrando e recordando os bons cometimentos dos homens mais nobres.” Fl. F3)

nesta estreia literária António Luís revela já de forma exuberante uma das características mais notórias dos seus escritos: a necessidade frenética de como que estontear o leitor, pondo-lhe por
diante uma sucessão ininterrupta de alusões e referências, real ou
pretensamente eruditas, surgidas as mais das vezes pelo processo
psicológico da contiguidade ou associação de ideias, e não propria33
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mente resultantes das necessidades intrínsecas do tema abordado
ou da lógica do pensamento a desenvolver – bem ao invés, as mais
das vezes em detrimento de uma linha coerente de raciocínio. também deu aqui mostras sobejas de outro dos seus cacoetes literários:
o gosto por estadear um conhecimento directo e profundo da
língua grega, através de citações de frases idiomáticas e de diversos
autores, 18 que aliás, contrariamente ao que mais tarde fará, nem se
deu ao trabalho de traduzir para o latim, fingindo supor que um
conhecimento de tal maneira especializado como este, tão raro
então como hoje, se encontrava ao alcance de qualquer leitor capacitado para ler latim.
2. B. 3. “De pudore”
sem qualquer unidade estrutural com as traduções de escritores
gregos menores em companhia dos quais saiu a lume, o ensaio
Acerca da vergonha teve a sua 1.ª edição em Antuérpia, em 1537, e, tal
como elas, vem precedido de uma carta dedicatória dirigida pelo
Autor a João de Barros, cuja leitura não apenas nos elucida acerca
da origem desta obra, como do mesmo passo nos antecipa grande
parte do que nela se poderá encontrar.
em data próxima, consoante começa por advertir António Luís,
João de Barros pedira-lhe que lhe juntasse, em breve apanhado,
exemplos e ditos sentenciosos colhidos nos autores antigos e que
versassem os temas da vergonha, impudência, verdade e mentira. 19
Ao aceder com prontidão, Luís satisfaz um duplo desiderato: em
primeiro lugar, obedecer a João de Barros, a quem nada pode recuneste texto a predilecção vai para Píndaro.
note-se, porém, que tal como o Autor confessa no último parágrafo desta obra: de
ueritate et mendacio alio loco docebimus. (“Acerca da verdade e da mentira, havemos de ensinar
em outro lugar.” Fl. 69vº)
18
19
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sar, em segundo lugar, discorrer acerca da ética, tema que lhe é
especialmente caro. depois de definir esta parte da filosofia, o
nosso Autor refere-se à especial utilidade de que ela se reveste para
os moços de índole, ainda que intrinsecamente boa, influenciável e
frágil, os quais nesta obra, mediante os exemplos apresentados,
aprenderão a conservar incólume o seu pudor e a não mentir. É
que, para criar varões virtuosos, o método melhor é propor aos
moços o exemplo dos modelos antigos.
seguidamente, António Luís põe diante dos olhos do dedicatário o sumário/plano da obra: antes de mais, apresentar a definição
que os filósofos deram da vergonha; indicar, em seguida, quem são
os seus progenitores; reunir e passar em revista alguns ditos sentenciosos e exemplos notáveis que ilustrem os conceitos expendidos.
no que tange ao método a que irá cingir a sua exposição, o Autor
afirma que vai recorrer ao que no passado leu em livros gregos
acerca do tema proposto, reconhecendo que não o investigará ex
professo, pois tal sistema de trabalho seria moroso e inacabável.
em suma, consoante reconhece, o que pretende é que este
ensaio mais não seja do que uma síntese e um adjutório da memória para quem já sabe. Barros, pelas suas responsabilidades profissionais, vê-se obrigado a dedicar muito do seu tempo aos negócios
públicos, mas aqui poderá recolher algo de útil e saciar parcialmente
a sede insaciável pelas letras que o consome. de resto, os leitores de
Barros pasmam das incríveis capacidades de trabalho que lhe permitem combinar tantos e tão importantes afazeres oficiais com a
vasta leitura de que dá provas e a primorosa obra literária com que
o seu nome se exorna.
segue-se o desenvolvimento do plano prometido, o qual, longe
de qualquer originalidade nos conteúdos, método expositivo ou
abordagem do tema, mais não parece do que um repositório incriterioso de tudo o que acerca do vocábulo “vergonha” ou “impudência” se poderia recolher, com as respectivas abonações, num
dicionário zoológico-literário-filosófico dos idiomas grego e latino.
35
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Fica-se com a impressão de que o Autor nos quer esmagar com a
abundância inexaurível de um saber tão multímodo, que com a
mesma facilidade disserta acerca dos hábitos reprodutores da
moreia, descritos por opiano, como cita versos de homero ou
impugna a opinião de Aristóteles ao não considerar a vergonha
como uma virtude. também é certo, como se poderá comprovar
mediante uma ou outra das nossas anotações ao seu texto, que
alguma da erudição de António Luís é de empréstimo e resulta do
manuseio hábil de algumas prestimosas compilações que lhe apresentavam os manjares intelectuais mais refinados já prestos e prontos a consumir: por exemplo, o grego João estobeu. 20
o que, porém, concita alguma simpatia da nossa parte, além do
interesse relativo que sempre resulta da leitura de este género de
amenidades, é a sinceridade com que expende o seu pensamento
em certas áreas que na sua época e para alguém da sua estirpe poderiam ser consideradas no mínimo como delicadas. tal é o caso da
sua corajosa e nobre defesa das qualidades intrínsecas da raça
hebreia, conquanto forçosamente contrabalançada pela denúncia da
cegueira religiosa dos seus irmãos de sangue:
Sed non sufficere possim, si gentis huius munditias et puritatem lecti atque
cubilis, // et mensae non lautitias, sed ad ciborum delectum et frugalitatem compositae temperantiam, uellem pluribus nescientes docere. Illud unum addam, quod
si ita malorum operum, quae necesse est facere eos qui bonitatis originem et fontem
Deum non credunt, quorum qui piissimus est, is longe impiissimus sit oportet,
essent immunes, et Christum Deum et Saluatorem colerent, quem sui maiores,
auaritia et scelerum labe maculati, cruci dederunt, ineffabili gloria exaltandum, ut
qui inde totum orbem sit dimensus et sub alas in protectionem suscepit et mortem
biduo in inferis moratus debellauit; si, inquam, Iesum, in cuius nomine daemonia
fugantur, fide integra uenerarentur, quemadmodum sibi cauent ne impuras epulas
contingant, et si a mendaciis, periuriis, usuris et proximi deceptione aeque ut a
e não fomos exaustivos nas nossas indagações de empréstimos e tomadias do
alheio...
20
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porco abstineant (quod nosse solius Dei, qui corda scrutatur, est opus), haud dubitem quin recta ante alios mortales in caelum deuolarent. (“mas eu só não chegaria, se quisesse mostrar mais copiosamente aos que não sabem, a
pureza e limpeza da cama e leito nupcial, e a temperança da mesa
deste povo, preparada não para os luxos, mas para alimentos escolhidos e sóbrios. só acrescentarei uma coisa, e é que, se da mesma maneira estivessem livres das más obras, que forçosamente praticam os
que não crêem num deus origem e fonte da bondade, de entre os
quais o que é mais devoto é forçoso que seja o mais ímpio, e adorassem como deus e salvador a cristo, ao qual os seus antepassados,
manchados pela avareza e pela nódoa dos crimes, crucificaram, a ele
que merece ser exaltado com honras inefáveis: se, insisto, com fé pura
venerassem Jesus, em cujo nome os demónios eram afugentados, da
mesma maneira que evitam tocar em alimentos impuros, e, tal como
se abstêm de porco, se abstivessem das mentiras, perjúrios, usuras e
enganos do próximo (algo cujo conhecimento é trabalho exclusivamente de deus, que perscruta os corações), não teria dúvidas de
que voariam directamente para o céu à frente dos outros mortais.”
Fls. 65vº-66)

Pedindo vénia pela extensão do excerto, cumpre-nos lealmente
confessar que, ao lermos pela primeira vez este passo na 2.ª edição
– impressa, como se sabe, em março de 1540, ou seja, um ano e
pouco após a semana de detenção do nosso Autor pela inquisição –
e ao termos depois conhecimento da existência de uma 1.ª edição
de 1537, imaginámos que o cotejo de ambas nos iria mostrar que a
segunda parte desta citação era um acrescento de conveniência que
o escarmentado Autor aditara para testificar a “pureza” da sua fé
católica. ora, enganei-me com esta presunção, porquanto o texto já
aparecia em iguais termos na editio princeps, o que parece provar mais
uma vez o quanto é arriscado julgar da sinceridade de crenças do
próximo, tal como o próprio António Luís belamente reafirma: quod
nosse solius Dei, qui corda scrutatur, est opus.
como o leitor poderá verificar, ao comparar, mediante as notas
de rodapé da nossa transcrição, as diferentes lições de ambas as edi37
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ções, as divergências são insignificantes e reportam-se quase exclusivamente a mudanças de vocabulário, correcções gramaticais e
pequenas alterações sintácticas. de relativo vulto, e assinaladas na
versão portuguesa, são as supressões que restituímos e assinalámos
nos fólios: 64vº (referência à indignação que o povo romano sentiu
pelo comportamento arrogante de Júlio césar diante dos tribunos e
cônsules); 65vº (sete vocábulos latinos designativos da actividade e
órgãos sexuais; cinco vocábulos gregos aplicados aos órgãos reprodutores masculinos; texto relativamente longo, no qual António
Luís procura inculcar a pureza de costumes da raça dos seus maiores através do recurso proficiente à língua hebraica, que, consoante
comprova, só se serve de perífrases para designar realidades escatológicas, eróticas ou menos honestas), 66 (inciso em que refere uma
fonte de informação: “consoante Josefo”), 67 (referência demasiado realista às baixas corporalidades de que os bem-aventurados,
ao renascerem, estarão isentos) e 69vº (informação sobre as fracas
condições da sua saúde aquando da 1ª edição da obra).
2. B. 4. Prefácio ao leitor dos “Cinco livros acerca das propriedades
ocultas”, de António Luís
António Luís confessa-nos, nesta peça introdutória do De occultis proprietatibus, que inter tot nostri ingenii partus, (...) hanc ego inter alias
feturam ardentius diligere soleo. (“entre tantos partos da nossa inteligência, (...) entre a demais prole eu costumo votar a este um carinho
maior.” Fl. 2) talvez estribe aí a razão da descompassada imodéstia
que este texto ressuma da primeira à última linha, conquanto o
Autor afirme também logo no começo que uino uendibili non opus est
hedera (“o bom vinho dispensa reclamos”.) mas a verdade é que não
deve exigir-se coerência da parte de alguém que, depois de ter
escrito, tal como há pouco vimos, na Epistola nuncupatoria do Enchiridion: “É que eu sinto um extraordinário desejo do aplauso dos
38
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séculos, da imortalidade, de renome após a morte (...) e da glória das
idades vindouras”, assegura agora com a mais olímpica sobranceria:
gloria contemno et nihili facio quid de me homines loquantur; (...) non curae
mihi est quid de nobis alii sentiant. (“menosprezo vivamente a glória e
não faço nenhum caso do que os homens dizem acerca de mim; (...)
não me preocupa o que os outros pensam acerca de nós.” Fl. 2)
Altaneiro desinteresse este, aliás, que não constitui óbice para, umas
linhas mais abaixo, nos fazer a seguinte inverosímil declaração,
digna de figurar num espicilégio da presunção humana ou numa
edição melhorada da erasmiana Stultitiae laus:
Itaque donec ad hanc peruenimus aetatem, multa semper litterarum monumentis mandauimus, et tum has, tum uero alias plerasque nobiles ingenii commentationes, communem dumtaxat utilitatem secuti, conscripsimus, quibus et nomen et
famam immortalem consecuti sumus, tum et hanc urbem (quod meo iure citra iniuriam dictum sit) tot uoluminibus editis exornauimus. (“e, assim, até chegarmos a esta idade, sempre confiámos muita coisa à escrita, e, tendo
unicamente como fito a utilidade geral, escrevemos não só estes, mas
também numerosos outros conhecidos ensaios intelectuais, com os
quais obtivemos não apenas nome, mas também imortal fama, e
igualmente engalanámos (permita-se-me que o diga com razão e sem
incorrer em injustiça) esta cidade com tão grande número de volumes
editados.” Fl. 2vº)

A caracterização psicológica do medicus olisiponensis recebe o
toque de mestre com esta pincelada com que o cândido leitor é
admoestado a: omnibus quae dicentur abrogare fidem non decet. Namque
(...) prudentum dictis et seniorum et eorum aeque qui sunt experti, non minus
quam demonstrationibus credendum est, quia, cum oculos ex experientia
habeant, facilius principia perspicere possunt. (“não se deve deixar de prestar crédito a tudo que será dito. É que (...) deve crer-se, como se tratasse de demonstrações, no que dizem os sábios, os mais velhos e
os que têm experiência.” Fl. 2 vº) Foi acatando sem mais exame esta
injunção do Autor que certos investigadores, quiçá demasiado propensos à credulidade, não trepidaram, e sobretudo a propósito
39
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deste livro, em atribuir a António Luís um lugar cimeiro na história
da cultura e da ciência lusitanas...
2. B. 5. Carta dedicatória a João de Barros do livro “De re medica
opera”, de António Luís
A carta dedicatória a João de Barros com que António Luís abre
o mais extenso dos seus livros é, tal como a acabada de comentar,
de manifesto proveito para a difícil tentativa de definição do singular perfil literário e psicológico do Autor. nela, demais de um entusiástico encómio da superior capacidade com que o historiador
logra conciliar o seu desvelo de exemplar servidor do estado com
os mais refinados labores intelectuais, António Luís dá público testemunho dos numerosos e grandes favores que lhe deve e que o
incitam a acolher-se à sua sombra protectora contra as arremetidas
de críticos málevolos e invejosos. em redor desta ruim linhagem, e
das suas incessantes maquinações contra quem a eles se avantaja,
gira grande parte deste texto introdutório, no qual, bem ao seu
modo, António Luís semelha pretender acalcanhar-nos sob o peso
imoderado de autoridades clássicas que, por vezes, de tão gastas, se
revelam completamente inócuas (por exemplo, nem ao estafado ne
sutor ultra crepidam teve forças para resistir!). mas tudo se releva, se o
leitor pensar que o Autor, ao visar a um escopo dos mais elevados e
descobrir novos e mais expeditos métodos para a divulgação da
ciência, apesar de cônscio de que iria concitar a má vontade dos impotentes, estava bem seguro de que granjearia a imorredoira gratidão
do género humano, conforme, pouco modestamente, reconhece:
Omnes amant breuitatem, prolixos sermones fugiunt quamuis utiles. (...)
Nihil legere iuuat quod non breuibus sententiis claudatur. (...) Cum igitur nos hoc
in opere tibi dicato quam plurima et exquisitissima ex Galeni omnium medicorum sine controuersia facile principis librorum uastissimo pelago breuiter nouo
quodam et iucundo et aphoristico modo docuerimus, non est quod nobis homines
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immortales gratias non referant. (“todos amam a brevidade e fogem de
longos discursos, ainda que úteis. (...) não causa prazer aquilo que não
se encerra em frases breves. (...) Por conseguinte, porquanto nesta
obra a ti dedicada, nós, com brevidade e usando de uma espécie de
método novo, agradável e aforístico, ensinámos inúmeras e selectíssimas matérias extraídas do amplíssimo pélago dos livros de Galeno,
incontroverso e indisputado príncipe de todos os médicos, não há
motivos para que não nos dirijam eternos agradecimentos.”)

2. B. 6. Prefação de António Luís a João de Barros e ao leitor da
tradução de grego para latim dos comentários a isaías, de S. Cirilo
de Alexandria
António Luís aponta logo de início João de Barros como o
único dedicatário possível deste seu trabalho de tradução do grego
para latim dos Comentários a Isaías, de s. cirilo de Alexandria: é que,
além de caber a Barros a ventura inestimável de ser o único possuidor de um manuscrito daquela obra, instara também o autor das
Décadas junto do amigo para que o tornasse acessível a todos mediante uma versão para latim. É que, estava o diserto historiador tão
ciente, como o mesmo António Luís, que sem ambages o assevera,
de que: Equidem, quod ad finem attinet, concedo nemini. (“eu, no que toca
à fidelidade, a ninguém concedo a primazia.” 2 rº)
tece em seguida alguns comentos ao trabalho de s. cirilo como
parafrasta do texto de isaías, num tom de entendedor que nos faz
supor que se pretende inculcar como hebraísta proficiente, algo que
é muitíssimo provável que fosse, se tivermos em consideração não
só as observações e nótulas aqui e além esparzidas em toda a sua
obra, mas a instrução que no lar lhe ministrara um hebreu íntimo
com a língua e literatura dos seus maiores como era mestre Luís, seu
pai, médico do rei d. manuel.
encarecendo, em seguida, a inspiração e abrasada religiosidade
de s. cirilo, António Luís não resiste à tentação de acompanhar os
41
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seus encómios de uma profusão de lardo helénico, para mais citado
no original, que seguramente não foi apreciado nos seus elevados e
devidos quilates por um João de Barros cujos conhecimentos da
língua grega não deveriam ser muito mais do que rudimentares,
como se colige de arguto artigo do Professor costa ramalho. 21
continuando, Luís volve a reiterar a tecla da exacção sem tacha
da sua versão, apontando depois a grande utilidade de uma obra
que, por sua mediação, serviria não apenas para um vasto público
corroborar os sentimentos católicos, mas também como arma irrebatível contra incrédulos e obstinados.
merecia um contraditório, que ultrapassa a órbita da nossa especialidade e o nosso presente escopo, a informação que Luís dá em
seguida: a saber, que esta obra do santo arcebispo de Alexandria
passara despercebida até então e não merecera ainda as honras de
que alguém a vertesse para latim. o que a respeito lográmos indagar
resume-se a pouco e tem o mérito relativo de nos permitir estabelecer como limite ad quem para a datação do texto ludoviciano o ano
de 1563. É que foi neste ano que os editores Frobenius e episcopius publicaram em Basileia o livro Divi Cyrilli, Alexandriae episcopi,
Commentariorum in Hesaiam prophetam libri quinque, nunc primum in latinam linguam ex graeca conversi, Laurentio Hunfredo interprete. (“os cinco
livros dos Comentários ao Profeta Isaías de s. cirilo, bispo de Alexandria, agora pela primeira vez traduzidos do grego para o latim por
Lawrence humphrey”) Assim, ainda que inédito e restrito o seu trabalho à versão dos Livros 4.º e 5.º, parece ter algum fundamento a
ufania com que o nosso Autor se refere ao seu pioneirismo nesta
secção da Patrística, fazendo também jus à sua qualificação neste
campo os argumentos que aqui aduz em favor da atribuição da obra
ao prelado da metrópole helenística.
entramos seguidamente na 2.ª parte desta carta-dedicatória,
AmÉrico dA costA rAmALho, “Ropicapnefma: um bibliónimo mal enxertado”,
artigo inserto no livro Estudos sobre o século XVI, Lisboa, incm, 1983, pp. 311-319.
21
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toda ela consagrada ao exalçamento da personalidade intelectual do
destinatário. os termos com que se exprime, se não roçam a bajulação servil, guindam-se pelo menos a certo descomedimento infrene
pouco congruente com a compostura de um intelectual de formação clássica. de facto, na sua apreciação, o amigo Barros é nada
menos que: Lusitanorum alpha et apex (“o supra-sumo dos portugueses”). estilista inexcedível do idioma pátrio, só comparável a demóstenes e cícero nas línguas grega e latina, Barros, com a sua obra
histórica, além de imortalizar os compatriotas, fizera pela formosura e louçainhas do português o que os heróis lusos lograram com
o denodado braço para o acréscimo das fronteiras do império, ou
seja, dilatara-as até limites imensuráveis.
note-se que os termos em que Luís alude à obra histórica de
Barros nos levam a supô-la já parcialmente impressa, ou seja,
situam-nos num horizonte temporal que vai de 1552 (data da publicação da Primeira Década, sendo o ano seguinte o que viu o aparecimento da Segunda) até 1563, data em que saiu a lume a Década Terceira, a última editada em vida do Autor. Assim, e lembrando o que
dissemos dois parágrafos atrás acerca da edição de Basileia da obra
de s. cirilo, parece-nos poder estabelecer o prazo decorrido entre
1552 e 1563 como aquele em que António Luís se entregou à tradução a que serve de prefácio o texto que agora comentamos.
citando em seguida, numa daquelas enumerações tanto do seu
mau gosto de aparente nouveau riche da cultura (que de facto até não
era), as pátrias, reais ou reivindicadas, de vários vultos insignes da
cultura grega, afirma que, se estes homens ilustraram as terras em
que nasceram, Barros fez muito mais, porquanto ilustrou não só
todo Portugal, mas também os habitantes do mundo inteiro, através do registo, em “escritos imorredouros”, de eorum regiones, urbium
nomina, aerum et locorum temperamenta et descriptiones et quidquid in iis optimum et praeclarissimum, uel habetur uel fuit, memoriae et sempiternis scriptis
commendantur (“suas regiões, os nomes das suas cidades, as condições atmosféricas e as descrições dos seus ares e lugares, e tudo
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aquilo que neles ou se tem na conta, ou existiu, de excelente e de
muito notável”, 3 vº), numa clara referência à hoje considerada perdida Geographia Vniuersalis do Autor das Décadas da Ásia.
este prólogo-dedicatória conclui afirmando a dívida de gratidão
que irá onerar todos os varões espirituais em relação a João de
Barros, pelos frutos de boa doutrina que poderão colher da leitura
deste livro agora apresentado em língua conhecida, cabendo-lhe
também a ele o papel de idóneo juiz dos méritos da tradução. não
deixa, porém, de ser curiosa a inflada e narcisística auto-avaliação
que parece decorrer das seguintes palavras: cum magno uendere possim,
siquidem locare et seruire facere artes ad mea compendia uelim. (“sendo certo
que às minhas obras poderia vendê-las a bom preço, se todavia quisesse pô-las a render e fazê-las servir para meu proveito pessoal.”
3 vº) se não as interpretamos mal, com esta grosseria descomunal o
nosso Autor, provavelmente com a melhor das intenções, pretende
fazer valer o inestimável favor que está prestando, não apenas aos católicos leitores, mas sobretudo ao amigo que deveras estima e respeita.
Antes de entrar propriamente na tradução, António Luís ocupa
um fólio dirigindo-se expressamente ao leitor, prevenindo-o de que
a versão grega dos textos vetero-testamentários usados por cirilo é
a dos Setenta, tendo ele, no seu traslado latino, por escrúpulo de zeloso tradutor, respeitado a prática do santo, embora esteja inteirado
dos significativos progressos que entretanto se deram no rigor, apuro e fiabilidade do estabelecimento dos textos originais hebraicos.
2. B. 7. Dedicatória de António Luís a António Pinheiro
da tradução de grego para latim de duas “declamações” de Libânio
este texto dedicatório, inédito até hoje, tem sobretudo para nós
interesse documental e biográfico, ainda que nos seja forçoso reconhecer que, apesar de não desdizer dos empolamentos, bizarrias e
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extravagâncias que singularizam o estilo ludoviciano, mesmo assim
consegue transluzir alguma tal ou qual fluidez e desempeno.
António Luís decide agraciar António Pinheiro 22 com uma pequena lembrança que seja, por um lado, testemunho de gratidão
pelos inúmeros favores que deve ao áulico destinatário, e, por outro,
antecipada paga (prometendo para breve prendas de maior tomo)
dos bons ofícios que espera do bem colocado amigo. o regalo com
que mimoseava o doutor parisino era a versão latina de duas “declamações” do derradeiro grande retor da literatura em língua grega,
Libânio de Antioquia, as quais, a julgar pelo seu ineditismo, não
parecem ter suscitado grande interesse no destinatário, homem de
influência a quem teria sido fácil dá-las ao prelo, e muito menos nos
responsáveis pela arrumação dos seus papéis, que apuseram ao
manuscrito a seguinte imisericordiosa observação: “estes não
servem pera cousa algũa”.
ora, estando o manuscrito datado do “ano do nacimento de
nosso senhor Jesu cristo de mil e quinhentos e quarenta e quatro”,
não deixou de nos causar alguma estranheza a qualidade de cronista
régio que o Autor atribui a António Pinheiro, não apenas no encabeçamento da dedicatória (Antonio Pinario, historiographo regio), como
igualmente no corpo do texto, quando escreve: iure optimo res suas et
huius regni annales (...) a te uno scriptum iri magnus rex noster curarit. (“com
toda a justiça o nosso grande rei só a ti encarregou de que escrevesses as suas acções e as crónicas deste reino.” Fl. 1) A nossa perplexidade resultava da certeza com que António Luís atribuía ao dedicatário uma função em que oficialmente só foi investido por uma
carta régia de d. João iii, datada de 16 de Julho de 1550, na qual,
entre outras coisas, se escreve:

22
Ainda está por escrever a obra que faça justiça à infatigável actividade desta personagem, tanto no domínio político-religioso como no literário. Veja-se, como síntese, o
artigo que Américo da costa ramalho lhe consagra, sub nomine, na Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura Verbo
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“d. João (...) havendo eu respeito às virtudes, letras, bondade,
saber e discrição do doctor António Pinheiro, meu pregador e capelão, e confiando dele que em tudo o em que o encarregar me servirá
mui inteiramente e como dele confio, por todos estes respeitos e por
folgar de lhe fazer graça e mercê, tenho por bem e me praz de lhe
fazer mercê do cárrego de meu coronista. e quero que ele em sua
vida escreva a minha corónica e a dos reis destes reinos (...).” 23

como se tem escrito, Fernão de Pina detinha oficialmente,
desde 1523, os ofícios de cronista régio e guarda-mor da torre do
tombo, que herdara do seu pai, rui de Pina, vindo a ser preso pelo
santo ofício em 1548, que o sentenciou em 30 de março de 1550
“de leui sospecto na fé e em 200 cruzados pera obras pias e o condenam nas custas.” 24 regressa então à Guarda, terra da sua naturalidade, sem ter deixado qualquer vestígio de actividade no mester
historiográfico para que fora nomeado. Vista a completa improdutividade de Pina, não é ousadia conjecturar que as instâncias do
poder já de longa data viessem preparando a concessão do cargo
oficial a alguém que parecia reunir em si, não apenas as qualidades
literárias e científicas requeridas pelo ofício, mas também dotes de
operosidade que os áulicos, entre os quais se movia, facilmente reconheceriam em António Pinheiro, embora o seu saldo como cronista se viesse também a mostrar nulo. o facto é que nos resta uma
carta sua dirigida ao conde da castanheira, valido todo-poderoso
de d. João iii, infelizmente sem data, e na qual Pinheiro roga ao
ilustre titular (se bem a interpretamos) que faça valer a sua influência para o rei o nomear para um cargo cujo detentor oficial de então
não possuía as condições intelectuais nem morais necessárias para
um idóneo desempenho:
23
Antt, chancelaria de d. João iii, Doações, l. 66, f. 98vº. reproduzido por sousa
Viterbo, “estudos sobre damião de Góis”, O Instituto, coimbra, volume 47, 1900, p. 173.
24
informações colhidas em J. Veríssimo serrão, A Historiografia Portuguesa, Lisboa,
editorial Verbo, 1972, vol. i, pp. 158-161.
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“acuda V. s. por mim e abone-me este desejo de servir sua Alteza,
o qual em mim é tão fervente que suprirá a falta de meu rudo engenho, que quanto aos vulgares impedimentos não é novidade apousentarem oficiais com honra e servirem-se de outros. e se isto se fez em
ofícios cujo cargo era o gosto temporal e serviço quotidiano, como se
terá pejo em cousa que dura tantos anos, mais quantos mais são os
que não vivemos senão pela história? maiormente que nisto se tira o
trabalho e não o proveito. e ainda o trabalho se lhe não tira, porque
na história do reino nem o toma nem o tem, pois a não escreve, nem
sabe o que passa na ordem dos importantes negócios. (...) teve Lourenço de cáceres nome e ordenado de coronista, 25 e eu são tão comedido que nem ordenado nem nome me lembra em comparação do
gosto de servir nisso sua Alteza, nem é necessário comparar-me com
Lourenço de cáceres, já defunto e muito meu amigo, somente direi
que não se correrá lá onde está de ser eu socessor seu. (...) e certo que
parece cousa desconveniente pera polícia, atilamento e grandeza de
sua Alteza, em cousas de menos peso prover engenhos diferentes e
na de tanta importância estar limitado ao estilo de um scritor que ele
muito não aprova e com rezão. (...)” 26

nesta situação, é possível que António Luís apresente como
consumada uma nomeação que, por motivos que ignoramos e entre
os quais talvez não seja de desprezar a proverbial morosidade em
tomar decisões do rei Piedoso, ainda se manteria como oficiosa nos
seis anos seguintes.
no que concerne à biografia do nosso Autor, não deixa de despertar a nossa atenção curiosa a referência à mediação com a qual
Pinheiro interveio junto do rei em favor de um quase desconhecido
António Luís em situação precária: cum in curia hac regia diis paene
25
esta taxativa afirmação de um contemporâneo e conhecido parece impugnar o que
o Professor Veríssimo serrão escreve na p. 136 do livro citado na nota anterior: “não
cremos que Lourenço de cáceres tenha sido cronista oficial.”
26
Antt, ms. da casa de s. Lourenço, t. ii, fl. 184, apud sousa Viterbo, “estudos
sobre damião de Góis”, O Instituto, volume 46, coimbra, 1899, p. 434.
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omnibus et hominibus ignotus agerem, et uirum non haberem, qui pro me regem
interpellaret, tu quidem labentes res nostras respicere dignatus es. (“como
nesta corte vivesse ignorado quase por todos os deuses e homens, e
não tivesse nenhuma pessoa influente que se dirigisse ao rei em
meu favor, tu dignaste-te pôr os olhos na minha precária situação.”
Fl. 1) nas notas biográficas que incluímos na introdução à nossa
tradução dos Problemas, mostrámos que a única actividade profissional documentada de António Luís que conhecemos decorreu entre
11 de Janeiro de 1547 e igual dia e mês do ano de 1550, e constou
do desempenho do prestigioso cargo de lente da cadeira de medicina em grego na universidade de coimbra, por nomeação de
d. João iii, soberano que também remunerou com grande liberalidade a sua episódica actividade docente.
do ponto de vista literário, é interessante a referência que Luís
faz a um livro seu, em língua portuguesa e versando sobre agricultura, pedindo ao capelão real que o patrocine junto do soberano, o
qual, como mecenas das letras e em atenção a um tal medianeiro,
não porá entraves em publicá-lo a breve trecho. tratar-se-ia com
certeza do “Tratado de Agricultura, que constava de 17 livros, em cujo
Prólogo faz menção de outra obra, que tinha composta, intitulada
Tratado da Língua Portuguesa”, consoante escreve Barbosa machado,
em termos que fazem supor que ainda teve acesso directo àquele
escrito, aparentemente hoje perdido.
2. B. 8. “Diálogo da viciosa vergonha”, de João de Barros
João de Barros, obedecendo ao propósito de pôr à disposição
do jovem e malogrado príncipe d. Filipe, filho de d. João iii, um
conjunto de textos pedagógico-didácticos que lhe permitissem
tomar um primeiro contacto e encarinhar-se com os rudimentos da
língua pátria, da doutrina cristã e da ética, escreveu e publicou entre
1539 e 1540, já após a morte do real destinatário (faleceu em 29 de
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Abril de 1539, pouco antes de completar os seis anos de idade), as
seguintes obras: Cartinha pera aprender a ler, Gramática da Nossa Linguagem, Diálogo em louvor da língua portuguesa e este Diálogo da viciosa vergonha, que aqui se reedita.
manuel severim de Faria, na sua bem informada e pioneira
“Vida de João de Barros”, pela primeira vez publicada como parte
dos Discursos vários políticos, impressos em Évora, em 1624, por
manuel carvalho, escreveu as seguintes palavras que quadram ao
nosso presente intento:
“outro diálogo imprimiu, a que intitulou da Viciosa vergonha. (...) e
era tanta a diligência que fazia para estar bem inteirado das cousas que
havia de tratar que pediu ao doutor 27 António Luís, grande médico e
filósofo daquele tempo, que lhe desse o que nesta matéria da vergonha tocava a filosofia natural, pera com toda a perfeição e certeza
poder tratar de seus naturais princípios, ainda que o tratado era moral.
(....) Fez o doutor António Luís o que João de Barros lhe pediu, compondo um tratado que intitulou De pudore, que lhe dedicou e anda
entre outras obras deste Autor, que se imprimiram em Lisboa no ano
de 1539. Porém João de Barros não se aproveitou deste tratado,
porque é muito diferente do da Viciosa vergonha, e António Luís pretendeu só nele trazer todos os lugares que achou nos Autores que
tocassem à vergonha. (...) também nas obras de Plutarco anda um
discurso, que ele intitulou De immodica uerecundia, no qual, ainda que
em parte leva o intento de João de Barros, segue outro caminho,
como o pode ver quem ler ambas as obras.” 28

Antes de mais, convém dizer que sobre as fontes desta obrinha
de João de Barros até hoje não se disse mais nem melhor, cabendo27
deslize do ilustre chantre da sé eborense, porquanto António Luís era licenciado
em medicina, e não doutor. Veja-se, aliás, na introdução à nossa edição dos Problemas, a
humilhante condição com que aquele grau académico lhe foi imposto pela Faculdade de
medicina olisiponense.
28
mAnueL seVerim de FAriA, Discursos vários políticos, incm, Lisboa, 1999, p. 41.
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-nos a nós agora, a traços largos, pontualizar, corrigir e desenvolver
as pistas que o erudito seiscentista nos abriu.
ora, se é certo que a obra de António Luís não se cinge ao que,
em opinião de severim de Faria, Barros dele requerera, ou seja,
“que lhe desse o que nesta matéria da vergonha tocava a filosofia
natural” (ou fisiologia, diríamos hoje), também não deixa de ser verdadeira a caracterização que mais abaixo nos faz do ensaio do
médico lisboeta: “António Luís pretendeu só nele trazer todos os
lugares que achou nos Autores que tocassem à vergonha.” seja
como for, à parte da questão do montante do contributo efectivo
de António Luís para a obra do amigo – a qual, como o leitor facilmente reconhecerá, é de grande originalidade –, não deixa de
causar-nos alguma surpresa a aparente ingratidão demonstrada por
João de Barros ao não referir-se uma única vez de modo explícito a
alguém que de tão boa vontade colocou à sua disposição todo o seu
saber, por mais caótico e livresco que o queiramos qualificar.
cremos, no entanto, que a presença de António Luís está discretamente presente nos bastidores e que a ele se faz alusão em dois
passos, nos quais António, 29 o filho e interlocutor de João de Barros
neste e nos seus restantes diálogos didácticos, fala do seu mestre,
que propendemos a identificar com António Luís. o primeiro
passo encontrámo-lo no fl. 1 vº, onde, depois de o Pai se ter refe29
Filho varão primogénito de João de Barros, fadado a prematuro desaparecimento.
em 1550, e na sequência do processo dos mestres do colégio das Artes, de coimbra, António de Barros foi denunciado ao santo ofício como suspeito em matérias de fé, sobretudo devido ao trato que manteve em França com d. Lopo de Almeida, de quem foi condiscípulo no célebre colégio de Guiana, em Bordéus. nada se provou contra ele, pelo que
não chegou a encetar-se processo. em 1556 faz parte da delegação oficial portuguesa que
congratula Fernando de áustria pela sua acessão ao trono de imperador da Alemanha,
vindo a falecer imediatamente depois do regresso desta viagem e em consequência de
umas febres malignas que nela contraíra. Veja-se António BAião, Documentos inéditos sobre
João de Barros, coimbra, imprensa da universidade, 1917, p. 153, e António BorGes
coeLho, Tudo é Mercadoria – Sobre o percurso e a obra de João de Barros, Lisboa, caminho, 1992,
pp. 61-62.
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rido aos Problemas de Aristóteles, o Filho lhe retruca com outra obra
do mesmo título: “meu mestre tem uns Problemas, e diz ele que são
questões de filosofia” (entenda-se, filosofia natural, como claramente se colige do contexto) – referência, em nossa opinião, ao
livro de António Luís que já traduzimos. A segunda passagem, útil
também pela referência que faz a outra das fontes directas citadas
por severim de Faria, encontra-se na seguinte fala do moço António, no fl. 2: “o outro dia estava meu mestre lendo um tratado de
Plutarco, cujo título também era Da viciosa vergonha.”
É possível que, por esta forma indirecta, o grande historiador da
índia esteja a reconhecer a dívida que o onera relativamente aos
que, como António Luís e Plutarco, de certa maneira o inspiraram e
lhe carrearam alguma matéria-prima de erudição de que livremente
se serviu num escrito doutrinal com acentos pessoais e originais,
aliás em conformidade com o que por sua própria boca diz logo a
seguir: “muitos autores trataram de ũa matéria, mas o modo e caminho que cada um levou fez a variação de quantos tratados vemos.”
Vejamos em breve conspecto o “modo e caminho” que João de
Barros seguiu no desenvolvimento de um tema cujo único antecedente clássico mais ou menos próximo era o breve ensaio Περὶ
δυσωπίας, do grego Plutarco. 30
depois de referir ao filho António, interlocutor da obrinha dialogada, que por então anda a escrever, a ele dedicado, um Tratado das
causas, no qual se ocupa “de homens temporais que em ũas mesmas
obras deram diversos frutos por diferentes causas”, Barros consigna que da troca de perguntas e respostas em torno da vergonha
mal entendida ou “viciosa” resultará um diálogo de inocentes para
inocentes. na utilização das autoridades agirá com plena liberdade,
delas se servindo em conformidade com as necessidades do propósito que persegue e nunca esquecendo que na sua maioria se devem
Veja-se, sobre este tema, o interessante artigo de JorGe ALVes osório, “Plutarco revisitado por João de Barros”, Ágora. Estudos Clássicos em Debate, 3 (2001), Aveiro, pp. 139-155.
30
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a pagãos. em conformidade com as regras do método, começa por
definir o conceito a desenvolver, e aqui, previsivelmente, cita as
autoridades da praxe a que já António Luís recorrera no início do
seu ensaio: Aristóteles e santo tomás. da combinação de ambas as
definições, porém, resulta a sua própria: a vergonha é uma “afeição
generosa do ânimo que procede de honra e humildade com respeito
de três tempos.” daqui se segue que as três divisões que estabelece
para este sentimento correspondem aos três nomes (“dor, torvação
e temor”) que dizem respeito aos três tempos em relação aos quais
ela actua sobre o sujeito (“passado, presente e futuro”). Barros,
neste intento definitório, lamenta a pobreza da nossa língua para
designar com termos próprios as partes da vergonha: “que não especificamos em nome (...) por não termos a cópia de vocábulos que
tem os Gregos e Latinos (...) pudor, uerecundia e erubescentia”, razão
pela qual irá tratar das três genericamente debaixo deste só nome
“vergonha”.
no que escreve imediatamente depois, é notória e expectável a
docência aristotélica, não sendo tão-pouco novidade muito do que
agora diz para quem acabou de ler o De pudore de António Luís,
embora este se atreva a um certo assomo de rebelião relativamente
à definição de vergonha expendida pelo estagirita na Ética a Nicómaco. não assim Barros, que vai pondo e desenvolvendo questões
como estas: em que parte do homem está a vergonha que causa o
rubor? nos olhos. – A que idade convém mais? À mocidade. Fica
mal aos velhos e é neles antinatural, porquanto na peleja é que se
encontra o merecimento da vitória e a concupiscência é mais
actuante sobre os moços. – Qual a diferença entre a vergonha e a
virtude? A virtude é um hábito da idade consumada, ao passo que a
vergonha é uma paixão juvenil; a virtude tem por objecto bens conformes à razão, a vergonha coisas torpes, motivo pelo qual só
convém à idade juvenil, por sua própria natureza sujeita aos apelos
destas; a virtude é mais pura, mas a vergonha é louvável pelos seus
efeitos, pois denotam um ânimo generoso.
52
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Avançando agora na direcção do tema que dá título à obra, o
Autor pergunta: “em quê a vergonha é louvada e em quê vituperada?”, para nos dar a previsível resposta de que é bom ter-se vergonha do mal e mau tê-la de praticar o bem. Vai, em seguida, apontar
os três géneros de defeitos “aborrecíveis” de que se causa a vergonha: 1) naturais, que podem ser corporais ou espirituais; 2) temporais
(linhagem, ofícios, riquezas, etc.); 3) da vontade. os dois primeiros,
uma vez que não dependem directamente de nós, merecem maior
indulgência. os defeitos naturais espirituais residem nas potências
orgânicas, ou seja, instrumentais, aquelas mediante as quais “o entendimento recebe todalas cousas” (juízo, memória, etc.), sucedendo
que os homens se ufanam, e também se envergonham, mais destas
do que das corporais. com finura psicológica, João de Barros
aponta as manhas da soberba para ocultar defeitos intelectuais, quer
pelo processo de assoalhar e confessar defeitos corporais, que
menos se estimam, quer, naqueles saberes que dependem de aprendizagem e ensino, concedendo-se superioridade aos que os professam, do mesmo passo que, naqueles conhecimentos que estão ligados com “juízo e saber natural”, ninguém admite superioridade em
outrem, sendo lei social que quem mais blasona mais autoridade alcança. Quanto aos defeitos corporais, deles é sobeja e escusada a
vergonha e deus deu-os, não “pera com eles avergonhar pera mal,
mas encaminhar pera bem de salvação”, podendo volver-se num
estímulo para os recompensar mediante alguma virtude.
É através dos defeitos da vontade, os mais graves, que os homens adquirem “honra e fazenda, dous males peçonhentos.” ora,
prossegue o nosso Autor, a vontade tem duas partes, “comissão e
permissão”, cabendo à primeira “simpleza” e à segunda “prudência”, mostrando-nos a realidade que não se faz um homem “honrado” senão com muitas desonras de próximos nem um rico senão
com fazer muitos pobres. Vergonha frutuosa, por conseguinte, é a
que faz trabalhar os homens em honestas actividades para alcançarem a estima do mundo, contanto que logre seus efeitos regulando53

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 54

APostiLAs A António Luís

-se pelos ditames da razão. no entanto, e Barros aponta o dardo da
crítica a certo comportamento humano ocorrente em todos os
tempos, se, com vistas a alcançar a estima social, a vergonha vai até
ao extremo de renegar da família, então “é estranha ante deus e os
homens.”
Para satisfazer à dúvida relativa a saber quem são as pessoas nas
quais a vergonha é mais “natural”, Barros serve-se de um símile utilizado por Plutarco no início da obra homónima da sua: tal como a
pujança de vegetação maninha é sinal de húmus gordo, assim os
moços de sangue e humores bons constituem um solo apto para a
vergonha medrar, conquanto “às vezes pula em tanta maneira que
vem a pecar o fruito de vício”, ou seja, vem a pecar por excesso.
Fazendo a necessária concessão às teorias médicas da época, proclives a explicações comportamentais em função dos “humores”, o
nosso Autor assenta que as “compleições sanguíneas”, dotadas de
melhor e mais copioso sangue, estão mais sujeitas à vergonha,
sendo porém também certo que este excesso natural se pode corrigir, pois, segundo a sentença do Pseudo-séneca, “criação e diciplina
fazem costume”. A propósito do encarecimento e defesa da força
de vontade, apela a algumas autoridades pagãs, as quais, todavia, se
devem utilizar com moderação e “de passada”, ao contrário da atitude a ter com os ensinamentos divinos, que devemos “beber com
repouso.” num interessante excurso sobre o apelo aos autores profanos, Barros confessa que o seu desiderato primordial é “caçar
moços”, pelo que lhe é mister buscar os lugares onde esta caça preferencialmente pasta: “as leteras humanas”, táctica que de resto já
fora seguida por são Paulo e por muitos doutores da igreja. É que,
através destas “flores da gentilidade” unidas a exemplos de virtude
moral, recreia os sentidos materiais dos destinatários, uma vez que o
espírito é tão fraco e frio de caridade que só aceita a mezinha espiritual quando acompanhada com algum estímulo deleitoso.
É então que o filho o interroga sobre a licitude de o leigo transmitir e plantar doutrina católica por esta via literária, dúvida que
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nele se instalara ao ouvir um sacerdote dizer que não ficara bem ao
pai ter escrito a Ropicapnefma – ou Mercadoria Espiritual, como ele diz.
com este ensejo João de Barros defende-se contra os “fariseus”,
uma vez que o moço António já o desonerara da moléstia de responder aos “levitas”, ao remeter o indiscreto sacerdote para a parábola do fariseu e do levita que naquele tratado se continha.
em primeiro lugar, responde Barros, o seu cargo público não é
impedimento para que cultive as boas letras, consoante tão eloquentemente exemplificaram competentes estadistas e luminárias da
igreja, cuja prestância profissional não colidiu com seus prestimosos desempenhos literários. uma disciplinada repartição das horas
do dia, consagrando as da vigília ao cargo oficial e as de repouso às
actividades intelectuais, permite conciliar as obrigações cívicas com
os íntimos pendores anímicos.
Quanto ao facto de ele, um leigo casado, se ocupar com as
Letras sagradas, bastará recordar aos seus detractores o que a escritura ordena sobre as obrigações do servo fiel que quer dar a usura o
talento que o senhor lhe deu. sobre este tema, da obrigação que impende sobre todo o cristão de aprender, falar e ensinar as Letras sagradas e os preceitos da Lei de deus, independentemente de sexo,
idade, ofício ou estado, discorre o Autor com uma desenvoltura e
calor que denunciam uma piedade profunda e esclarecida, acorde
com a mensagem paulina de que nos inícios do século XVi erasmo
fora o arauto mais visível e escutado. É que, conforme insinua ao
filho António, pela graça do baptismo todos os cristãos estão obrigados a cuidar da Lei santa, e não apenas “os agraduados em Paris”,
sendo nos pais acrescida esta obrigação no ensino dos filhos.
sobre as relações pai/filhos, num discurso que se enxerta brilhantemente no prosseguimento da análise dos diferentes conceitos
de vergonha que é objecto do ensaio, discorre agora o nosso Autor,
chamando a atenção para os equívocos e hipocrisias que se ocultam
debaixo das alegadas obrigações dos pais para com os filhos: “hoje
uns se desobrigam dumas para se obrigarem por eles a outras, em
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ambas pecando contra a vergonha.” de facto, os filhos são “geral
desculpa a que todos se acolhem” para errar e pecar, parecendo a
muitos dos pais que “mais os pode envergonhar deixá-los sem fazenda que sem costumes de boa doutrina”, quando a crua verdade
é que dão o nome de filhos aos seus maus desejos – ou seja, a ambição, a cobiça, a avareza – “nacidos da carne, e não da razão”, a tal
ponto que amiúde se vê que vivem na miséria e privação os filhos
de muitos que alegam com eles para justificarem o seu comportamento. É a consciência do modo abusivo como inúmeros cidadãos
invocam as suas responsabilidades de pais para fins egoístas e antisociais que leva João de Barros a referir-se à necessidade da existência de preceitos que “limitassem a obrigação paternal”, para desse
modo se atalhar à perdição tanto de pais como de filhos.
destes males não parece padecer o pai João de Barros, que em
relação aos filhos confessa que “antes quer herdá-los em bons costumes e doutrina que em fazenda”, e, no caso de lhes legar algum
património, prefere que este seja “composto de suas próprias achegas”, ou seja, o resultado do seu trabalho intelectual. É que, além do
mais, as outras heranças frequentemente se desvanecem e nem
passam às mãos dos herdeiros, uma vez que estavam formadas de
alheias achegas: “como eram de estranhas fazendas, estranhos as
herdam.” Assoma agora o nobre orgulho intelectual e patriótico de
quem, em relação à honesta obra do seu espírito, tem duas esperanças: a primeira, é a de que nunca por ela o filho será citado perante
a justiça, pois “são noites minhas veladas”; a segunda, é que “tempo
virá que serei julgado por homem zeloso do bem da pátria”, tanto
neste trabalho, que toma pelo filho e pelas crianças, como em
outros, que escreveu em louvor de Portugal e em memória do
sangue português derramado em áfrica e ásia. Acresce que, se pretenderem criticá-lo diante do filho, é justo que o julguem primeiro
pela sua intenção, a qual, note-se, não basta que seja avaliada pelo
próprio, mas tem de ser aprovada por deus, isto é, quando, ao rea56
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lizarmos a obra, sabemos que ela tem como fundamento o amor e
caridade de deus.
entra-se finalmente no tema específico que dá título à obra: a
defeituosa ou “viciosa” vergonha. diz-nos o Autor que há grande
perigo naqueles actos e obras que têm aparência de virtuosos, mas
que mais não são do que complacências humanas, como sucede
quando, por não nos querermos envergonhar diante de familiares e
amigos, cobrimo-nos de vergonha perante a sociedade e na eternidade ao comprazermos indevidamente àqueles. Adão pecou por
causa da “viciosa” vergonha e é dela que nasce a maior parte dos
crimes que se praticam. É mal tão mofino que, enquanto os outros
vícios trazem consigo prazer, este nunca o proporciona a quem dele
padece e nem sequer ocasiona a gratidão daqueles a quem beneficia. Ainda que a “viciosa” vergonha a todas as suas vítimas acarrete
desagradáveis consequências, João de Barros refere-se em particular
ao quanto ela é danosa nas personagens altamente colocadas e
aponta as manhas hipócritas de que se valem os que querem os seus
favores.
depois de exposta a enfermidade, o nosso Autor propõe uma
terapêutica, que consiste na utilização contra ela de dois tipos de
armas: olhos e palavras, ambas reforçadas com os dois gumes que
são o “espírito” (denodo) e “constância”. Juntando, salutarmente, a
teoria à prática, oferece ao filho vários exemplos, extraídos de Plutarco, que poderá utilizar acomodando-os a diferentes situações. A
regra de oiro é conhecer os limites da amizade, cujas leis mais não
são que a doutrina de cristo da caridade mútua. Após um curioso
comentário sobre o sobejo prestígio que concedemos aos ditos e
sentenças de Gregos e romanos, e que Barros justifica pela autoridade que lhes advém de serem estrangeiros e estarem cristalizados
em idiomas mortos, como se o que dá valor à moeda não fosse os
quilates e peso do ouro, mas sim a efígie de Alexandre ou de césar,
o nosso texto aproxima-se do final, adquirindo um tom, já não
apenas de ética social, mas de elevada religiosidade. com efeito,
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admoesta Barros, o melhor remédio contra todos os perigos, tanto
da sobeja como da minguada vergonha, é tomar o jugo do evangelho, que “é carga leve e suave”. obedecendo aos rogos do filho, o
Autor mune-o com um arsenal de “armas evangélicas”, as quais,
consoante ironicamente diz, deveria receber do púlpito, conquanto
ele o faça “com licença daquela divina majestade que faz a todos licenciados em zelar a salvação do próximo” e também com os foros
que lhe resultam da sua condição de pai. Ajustadas às mais diversas
situações da vida prática que o filho vai apresentando, estas passagens bíblicas, todas citadas em latim e sem tradução, demonstram
também que “a sagrada escritura tem armas defensivas e ofensivas
contra todos os golpes do mundo, diabo e carne.”
daremos agora a relação dos autores explicitamente citados por
João de Barros, os quais nos permitirão, por um lado, assentir à
admiração com que António Luís se referia à extraordinária capacidade que permitia ao nosso Autor conseguir combinar uma actividade profissional exemplar e intensa com uma vida intelectual profícua e bem informada, e, por outro, verificar que, sem embargo da
sua qualidade de leigo, o seu conhecimento da literatura espiritual e
religiosa se revela nesta pequena obra razoavelmente vasto. Vejamos, pois, seguindo a ordenação alfabética e deixando de parte as
inúmeras citações bíblicas:
Alexandre de Afrodísias (Dois livros de Problemas), santo Agostinho (Enarratio in Psalmos, De spiritu et anima), santo Ambrósio (Epistola ad Simplicianum), Apuleio (Sobre a magia), Aristóteles (Ética a Nicómaco, Retórica, Tópicos, Categorias, Sobre a geração), são Bernardo (In
Canticum sermones), cícero (Sobre os deveres), eurípides (Medeia), Focílides (Avisos), são Gregório magno (Homiliae in Ezechielem), horácio
(Ep. 1. 5.), são Jerónimo (Epistola ad Pammachium, Commentariorum in
Isaiam libri XVIII), são João crisóstomo (Homiliae in Matthaeum),
Justino (Histórias Filípicas), Juvenal (Sátiras 3.ª e 8.ª), ovídio (Meta58
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morfoses l.º 2; Cartas do Ponto 3. 4.; Remédios do amor l.º 2), Platão (Banquete, 31 Cármides, Fedro 32), Plauto (As duas Báquides), Plutarco (De
uitiosa uerecundia: 8 passos, alguns explicitamente identificados, e
procedentes dos seguintes capítulos da obra do autor grego: 1, 5, 6,
7, 10, 13 e 14; Apophthegmata regum et imperatorum, “Artaxerxes” 4),
séneca (Cartas a Lucílio 11, 25 e 66; Fenícias), Pseudo-séneca (Sentenças; Sobre os costumes), terêncio (Eunuco), santo tomás de Aquino
(Secunda Secundae), Virgílio (Eneida l.º 4º).
ora, o confronto entre as fontes respectivamente utilizadas por
António Luís e João de Barros mostra-nos a escassa (ou nula) dependência deste relativamente ao primeiro. As leituras notoriamente
comuns (Aristóteles, Plutarco e santo tomás) não implicam influxo
e impor-se-iam por si mesmas de modo forçoso a qualquer autor da
época que se ocupasse desta temática. com um pouco de boa vontade, penderíamos a ver na citação do v. 472 da Medeia de eurípides
a única marca efectiva do magistério de Luís sobre João de Barros,
exercido aliás mediante uma citação que o médico lisboeta já colhera
de forma indirecta, conforme no passo próprio se poderá ver.

3. A sombra de Erasmo
os nomes dos dois Autores de que sobretudo nos ocupamos
neste ensaio têm sido por motivos diversos associados ao de erasmo: António Luís, como furibundo detractor dos conhecimentos
de língua helénica do polígrafo de roterdão 33 e João de Barros, pelo
menos enquanto autor da Ropicapnefma, como “a manifestação mais
Através de referência de erasmo. Vd. infra.
Através de referência de erasmo. Vd. infra.
33
Veja-se AmÉrico dA costA rAmALho, “António Luís, corrector de erasmo”, cap.
Viii de Para a História do Humanismo em Portugal (III), Lisboa, incm, 1998, pp. 81-90.
31
32
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completa e mais explícita do erasmismo português.” 34 Aqui, visando
a escopo mais modesto, procuraremos sobretudo confirmar o
quanto a presença de erasmo se impunha de modo quase incontornável na atmosfera cultural que os literatos da primeira parte do
século XVi respiravam, independentemente das opções ideológicas
que os norteavam. de facto, mediante a sua laboriosa e incessante
actividade de editor, tradutor e compilador, o afável irenista dos
Países Baixos tornou-se companhia obrigatória na banca de trabalho de qualquer homem de letras, tão indispensável e no fundo
desempenhando a mesma função do Dicionário enciclopédico para os
confrades dos séculos XiX e XX.
3.1. Erasmo no “Diálogo da viciosa vergonha”

Quem possuir algum conhecimento das directrizes do pensamento religioso de erasmo, de imediato se aperceberá da coincidência entre aquele e o tema do acesso directo de todos os crentes
às fontes da fé e a obrigação de qualquer cristão, independentemente de estado, sexo ou profissão, de divulgar a palavra divina:
tópicos que João de Barros desenvolve no opúsculo que aqui se reedita. trata-se, de resto, de uma repristinização da mensagem paulina, a que o homem de roterdão conferiu especial relevo graças
sobretudo aos encantos do seu estilo literário. Assim, embora não
nos repugne aceitar que o pensamento de Barros neste aspecto particular possa ter sido despertado ou potenciado pela leitura de algumas das inúmeras páginas erasmianas em que a mesma tendência
ressuma, o génerico da sua formulação tão-pouco é de molde a que
possamos adscrever o influxo do autor holandês sobre o lusitano a
alguma obra ou passo em particular. ora, o mesmo já não sucede,
segundo cremos, com os exemplos que apontamos em seguida.
António JosÉ sArAiVA, História da Cultura em Portugal, Lisboa, Jornal do Foro, 1955,
tomo ii, p. 564. consultem-se também os sagazes ensaios que i.-s. révah consagrou a
Barros em Études Portugaises, Paris, Fundação calouste Gulbenkian, 1975, pp. 37-119.
34
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de facto, e em primeiro lugar, tal como em magistral “nota
breve” já o provou o Prof. costa ramalho, o opúsculo de Plutarco
Περὶ δυσωπίας foi utilizado por João de Barros através da versão
latina de erasmo, cujo título é aliás – De uitiosa uerecundia –, 35 em
adaptação portuguesa, o do próprio diálogo do nosso Autor. 36
Ainda em domínio afim deste, penso que João de Barros também
apelou aos serviços de erasmo na sua qualidade de prestigiado
editor de dois autores citados na nossa obra: santo Agostinho, cuja
obra completa, em 10 volumes in-fólio, foi publicada sob os seus
cuidados pelo editor Froben entre 1528 e 1529, e séneca (sob cujo
nome se inclui também o autor dos textos Sentenças e Sobre os costumes, que Barros, ao contrário de erasmo, aliás, não titubeia em atribuir ao estóico cordovês), de quem erasmo publicou os Opera em
1529, nas oficinas tipográficas de Froben, em Basileia. As tragédias,
que não se incluíram neste in-fólio por se considerar então que o
seu autor era uma personagem diferente da do moralista do mesmo
nome, tinham tido uma edição erasmiana à parte, em Paris, saída
dos prelos de Josse Bade, no ano de 1514.
Alfobre, porém, em que Barros forrageou directamente algumas
galas de erudição, à semelhança do que à farta fizeram quase todos
os literatos seus contemporâneos, incluídos aqueles que com mais
ferocidade detraíram a obra e memória do humanista de roterdão,
foi o Des. Erasmi Roterodami ADAGIORVM CHILIADES iuxta locos
communes digestae, 37 obra a que aliás meridianamente alude o passo
seguinte do Diálogo da Viciosa Vergonha: “‘conhece a ti mesmo’,
‘todalas cousas com tempo’, ‘Apressa-te devagar’, ‘sejas semelhante
a ti’, ‘de nenhũa cousa muito’, ‘despende com proveito’ e outros
A 1.ª edição saiu em Fevereiro de 1526 dos prelos do editor Froben, em Basileia.
AmÉrico dA costA rAmALho, “João de Barros e erasmo: a propósito da Viciosa Vergonha”, Para a história do humanismo em Portugal (i), coimbra, inic, 1988, pp. 198-203.
37
utilizámos a edição com este título, publicada em Francoforte, em 1594, sumptibus
heredum Andreae Wecheli, Claudii et Io. Aubrii.
35
36
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cem mil ditos, 38 os quais, por serem de gregos, assi andam celebrados
pelo mundo como se fossem mandados do Avangelho.” (o. c., p.
27) ora, parece indubitável que o nosso Autor leu e se aproveitou
da informação que erasmo lhe forneceu no desenvolvimento que
dedicou à apresentação dos rifões: Amicus alter ipse, Sileni Alcibiadis e
Pudor in oculis, como o leitor poderá comprovar lendo as nossas anotações de rodapé aos fls. 4, 8vº e 25vº do Diálogo.
À diligência de erasmo ficou a dever-se também a compilação,
a partir das obras de Plutarco e diógenes Laércio, de um repositório metodicamente apresentado de “ditos sentenciosos” de sábios,
reis e cabos de guerra, ou Apophthegmatum opus, cuja primeira edição
data de 1531, e que compulsei na edição feita por sebastianus
Gryphius, em 1547, em Lyon. Aqui colheu Barros os bons mots que
nos apresenta nos fls. 4vº (2 dicta), 5 e 25, cuja procedência honestamente nos indica, nos três primeiros casos, mediante a indicação
do título da obra de referência utilizada.
3.2. Erasmo em António Luís

erudito de gabinete como erasmo, António Luís afivelava a
sobranceira máscara do sábio de alto coturno, pelo que é de conjecturar que se rodearia de algumas cautelas para dissimular as tomadias que se permitia fazer num bem alheio tão banalizado como
eram as úteis compilações histórico-linguístico-culturais do homem
de roterdão. no entanto, sem apurarmos demasiado o nosso faro
indagador, descobrimos que o artigo que os Adagiorum Chiliades (col.
sublinhado nosso. A alusão é ao chiliades, que, na verdade, significa em grego “milhares”, e não “cem mil”. note-se também que todos os provérbios acabados de citar
constam da colectânea erasmiana, que na última edição feita em vida de erasmo incluía
4151 espécies paremiológicas. – Veja-se o que escrevemos nas pp. 11-15 da nossa introdução a erasmo, A Guerra e Queixa da Paz. Introdução, tradução do latim e notas de A. Guimarães Pinto, Lisboa, edições 70, 1999.
38
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777 da ed. citada) consagram à expressão idiomática Faciem fricare,
Frontem perfricare foi “descaradamente” aproveitado pelo nosso
Autor, como se poderá ver pela nota que apusemos ao fl. 64vº do
De pudore. Poderia pensar-se que o que, no fl. 70 da mesma obra, diz
sobre a expressão atticus aspectus resulta da leitura da mesma (na ed.
que citámos, lê-se na col. 778) no popular repositório de adágios
erasmiano. seja como for, trata-se de pecadilhos de somenos que
pouco ou quase nada mareiam a originalidade tão cara ao enciclopédico médico lisboeta: benévolo juízo que talvez já não possamos
proferir acerca de outras vias mais subtis com que talvez tenha buscado inspiração em alguém acerca do qual escrevera: uir quibusuis
graculis et sturnis loquacior. (“homem mais tagarela do que quantas gralhas e estorninhos há.”) 39 Vamos ao caso...
como se sabe, em Julho de 1519 th. martens publica em Lovaina a 1.ª edição da tradução que, dezasseis anos antes, erasmo fizera
do grego para latim de três breves Declamationes do já nosso conhecido Libânio. 40 intitulam-se elas: Sub persona Menelai, pro concione
Troianorum, (8 pp. e pouco) Quae dixerit Medea suos mactatura filios (2
pp. e pouco) e Quae dixerit Andromache interfecto Hectore (1 p. e pouco)
e estão antecedidas por uma dedicatória, escrita em Lovaina, a 17 de
dezembro de 1503 e endereçada ao cancelário da universidade
desta cidade, nicolau rutério, bispo de Artois. Pedindo escusas pela
extensão, transcrevemos e traduzimos a parte que serve ao nosso
presente escopo:

39
Passo da dedicatória a d. João iii, datada do 1º de setembro de 1548, do escrito
manuscrito existente na Biblioteca da Ajuda intitulado Annotationes aliquorum locorum in
quibus hallucinatus est Erasmus in transferendo Galeni libello qui inscribitur Exhortatio ad bonnas
artes. sobre este texto escreveu o Prof. costa ramalho o estudo atrás citado “António Luís,
corrector de erasmo”, a ele pertencendo a tradução do passo acima citado.
40
As citações e paginação são as que correspondem à edição que utilizámos: Libanii
sophistae graeci declamatiunculae aliquot, eademque latinae, per DES. ERASMVM ROT. Cum
duabus orationibus Lysiae itidem uersis, incerto interprete, et aliis nonnullis, Basileia, ex aedibus io.
Froben, mense martio, 1527.
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[A2] (...) Haec quidem, et cum his alia plurima, ubi cognouissem, pater humanissime, cum ultro mihi iamdudum ardebat animus, tam hospitis adhortatio,
quasi currenti calcar accessit, ut tuam amplitudinem mihi quoquo modo demererer.
Auxit insuper fiduciam quod recordarer olim, ut refert Plutarchus, tenuem quemdam ac plebeum hominem donato praegrandi [vº] malo magnam ab Artaxerxe
rege gratiam inisse. Tum Maronem Augusti beneuolentiam unico disticho redemisse neque raro alias summos uiros exiguis munusculis impendio fuisse delectatos.
Postremo, quod eleganter scripsit Plinius numinibus ipsis salsa mola litare eso qui
tura non habent. [in praefatione “historiae naturalis”] Quibus rebus fretus,
ausus sum et ipse tuae praecellentiae hos quasi tres flosculos, strenulae uice, dono
mittere, de Graecorum rosariis decerptos, quandoquidem hoc nomine uel Paestanas
delicias uincunt musarum hortuli, quod nullo mense non uernant. At primus
quidem longe bellissimus ac fragrantissimus in latinum sermonem transplantatus
est de cultissimis areolis Libanii sophistae, cui doctorum hominum calculis inter
atticistas praecipuus locus tribuitur. (...)
([A2] [...] Benevolentíssimo padre, quando tive conhecimento
destas e de inúmeras outras coisas, ao desejo em que há muito me
abrasava de ganhar as tuas boas graças, acrescentou-se o incitamento
de um tal hóspede, que sobreveio como um aguilhão a quem já corria.
demais, a confiança cresceu ao lembrar-me de que antigamente, consoante conta Plutarco, certo homem pobre e plebeu [vº] caiu nas
graças do rei Artaxerxes ao oferecer-lhe um fruto excepcionalmente
grande. também marão obteve a estima de Augusto só com um par
de versos, e em outras ocasiões não foi raro os homens mais importantes terem-se agradado sobremaneira com modestos presentes. Finalmente, o que elegantemente escreveu Plínio: que aos próprios
deuses oferecem em sacrifício farinha sagrada aqueles que não têm incenso. [No Prefácio da “História Natural”] Apoiado nestes exemplos,
também eu me atrevi a enviar à tua digna pessoa como presente estas
como que três florzinhas, a título de mimo de bom agoiro, colhidas
dos roseirais dos Gregos, visto como aquilo que faz que os jardinzinhos das musas se avantajem até às doçuras de Pesto é o facto de que
em nenhum mês deixam de florir. 41 e é a primeira muitíssimo formo41

recorde-se que os rosais de Pesto gozavam da fama de florir duas vezes ao ano.
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sa e cheirosa, trasladada para a língua latina, proveniente dos mui cuidados canteiros do sofista Libânio, a quem os votos dos homens sábios concedem a primazia entre os de linguagem mais elegante. [...]”)

ora, propomos que se faça agora o cotejo entre alguns dos
passos desta dedicatória de erasmo e algumas passagens de António Luís, procedentes da Epistola nuncupatoria, presente no Enchiridion de 1537, e da dedicatória a António Pinheiro das versões de Libânio, de 1544. conquanto não exista decalque directo, certas
coincidências e até singularidades de vocabulário (como é o caso do
adjectivo bellus, que me parece exemplo único na obra que conheço
de António Luís) parecem denunciar, senão um furtivo propósito
de plágio, pelo menos um trato tão assíduo com o hallucinatus
erasmo que algumas das suas características de estilo e alusões culturais se lhe pegaram de modo o seu tanto comprometedor. A
coluna da esquerda corresponde a erasmo; os extractos de António
Luís vão identificados com a inicial da obra (E= Enchiridion e P=
Declamationes) e o número do fólio:
tenuem quemdam ac plebeum
hominem donato praegrandi
malo magnam ab Artaxerxe rege
gratiam inisse (...) numinibus
ipsis salsa mola litare eos qui tura
non habent (...) quasi tres flosculos, strenulae uice, dono mittere,
de Graecorum rosariis decerptos,
quandoquidem hoc nomine uel
Paestanas delicias uincunt musarum hortuli, quod nullo mense
non uernant. At primus (...) bellissimus ac fragrantissimus in latinum sermonem transplantatus
est de cultissimis areolis Libanii
sophistae

rusticus, cum pomum magnitudinis egregiae cyri fratri ... exhibuisset. Accepit rex iucunde (E
e7) Anus autem paupercula
seniorque maritus ... mola salsa ...
sibi deos expiatos praesentesque
faciebat (E e8) ex hortulis musarum qui uel bruma rigente uernant et floribus suauissimis scatent, nullum ad te chartarium
munusculum deferrem (E e6 vº)
Libanii sophistae declamationes
duas bellissimas (mehercule) et
elegantes nimium ... e graeco in
hunc nostrum latinum sermonem transtuli (P 1)
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4. Esta edição
As transcrições e traduções dos textos que se seguem são integralmente da minha responsabilidade. os critérios a que me subordinei foram os seguintes:
– na transcrição do texto da 1.ª edição do Diálogo da viciosa vergonha: actualizei a ortografia, mantendo porém as formas que representam uma fase mais arcaica da evolução da língua e, inclusivamente, respeitando a coexistência de dicções que por vezes o texto
de Barros documenta (por exemplo, “fruito” ao lado de “fruto”,
“evangelho” à compita com “Avangelho”); actualizei a pontuação
e abri parágrafos sempre que me pareceu pertinente; coloquei no
corpo do texto, entre parênteses rectos, as indicações bibliográficas
laterais, as quais, sempre que possível, completei ou corrigi.
– na transcrição de todos os textos latinos, impressos e manuscritos, uniformizei a ortografia, regularizei a pontuação e abri parágrafos.
na transcrição do texto latino que possuía duas edições (o De
pudore), tomei como texto de referência o da última e indiquei em
aparato crítico as variantes vocabulares ou sintácticas que me pareceram pertinentes. integrei porém no corpo do texto aquelas
poucas partes que o Autor suprimiu na 2.ª edição.
– As anotações partem do pressuposto de que o leitor é meu
concidadão de pleno direito na república das Letras, situação que
me poupa ao mau gosto de enfará-lo com banalidades ociosas.
especiais agradecimentos merecem:
em primeiro lugar, o meu xará, colega e amigo doutor António m. L. Andrade, da universidade de Aveiro, o qual, além de galharda e desinteressadamente me ter facultado os textos inéditos de
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António Luís por ele desencantados no Arquivo da Biblioteca da
universidade católica de Lovaina, Louvain-la-neuve, e de comigo
ter instado para que os traduzisse e integrasse neste livrinho, também fez todas as diligências para encontrar-lhe um editor e, com
incansável prontidão, me ajudou enviando-me toda a informação
bibliográfica pertinente.
em segundo lugar, à Professora doutora maria de Fátima
sousa e silva, com quem, como assistente que então era do nosso
comum mestre o Professor costa ramalho, muito aprendi na cadeira de Grego iii, e que nesta obra, com o seu profundo saber helénico, que prontamente pôs ao meu dispor, foi luzente e luzida
tocha, sem a qual algumas intrincadas citações de António Luís permaneceriam nas mais profundas trevas.
não posso deixar de endereçar uma palavra de especial apreço e
gratidão à família Benveniste e à cátedra de estudos sefarditas
“Alberto Benveniste”, na pessoa do Professor A. A. marques de
Almeida: a este, por ter dado tão hospitaleira e pronta acolhida a
este livro, e àquela, pela nobre acção mecenática graças à qual tem
pugnado pelo reconhecimento e memória dos hebreus portugueses,
entre os quais António Luís pode figurar sem desdouro para sefar e
para a Lusitânia.
Finalmente, concluo, agradecendo a cavalheiresca e pronta cooperação do amicus tamquam alter idem miguel sarmento, a quem devo
o arranjo técnico definitivo deste trabalho.
Bem hajam! A pessoas, com a grandeza moral e intelectual
destas, devo a graça inestimável de não desesperar de todo do futuro da nossa pobre Pátria, e é pensando nelas que daqui, dos recessos da Amazónia, junto a minha voz à de david, para dizer: Onde
houver soberba, aí haverá ignomínia; onde porém há humildade, aí há igualmente sabedoria.
manaus, 22 de setembro de 2013
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BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA.
CÓDICE MANUSCRITO 6368

[305 vº]
rodericus sanctius Antonio Lodouico salutem.
si desidiae ulla in re uenia est danda, nusquam profecto quam in
deligendis amicis debet esse paratior. Vbi, si paululum modo quid
nos fefellerit, cum maximo uel probri uel damni, aut utriusque
potius, periculo fallat necesse est. id ita esse ciceronis Laelius non
negat et multorum querellae testantur, quibus fidem habere longe
praestat quam id genus infelicitatis experiri. ergo, dum prudens
amicitiae candidatus pedetemptim maturoque consilio [306] illorum
periclitatur uirtutes, quorum expetit amicitias aut ad quorum ipse
fortasse beneuolentiam inuitatur, id morae, quoniam ad prudentiae
famulitium spectare censetur, non modo uenia non debet indignum
uideri, sed nec segnitiae aut neglegentiae nomen subire. Ad hanc
igitur ceu sacram ancoram confugere me uelle (qui tuus est candor)
putabis, [quod] tibi, ad sanctum amicitiae foedus ineundum prouocanti, tam serus responderim. At ego si cessationi meae id causae
studeam obtexere, irridear merito, et cum hac mea religione dignus
sim odio, qui, quasi nodum in scirpo quaerens, in his haerem, quae
plerisque omnibus sint quam exploratissima. nam, [quod] ad uirtutes attinet tuas, ab huiusmodi uiris illarum praeconia non semel
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BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA.
CÓDICE MANUSCRITO 6368
(tradução)

[305 vº]
rodrigo sánchez saúda António Luís
se há alguma coisa em que cumpre conceder perdão à preguiça,
certamente que em nada ele deve ser mais fácil do que na escolha
dos amigos. nisto, se algo nos enganar, por pouco que seja, é forçoso que nos engane com imenso risco de desonra ou de prejuízo:
ou melhor, de ambos. o Lélio de cícero não nega que isto assim se
passa 42 e testemunham-no as queixas de muitos, às quais muito mais
vale dar crédito do que experimentar esta espécie de infelicidade.
Por conseguinte, enquanto o prudente candidato à amizade lentamente e com maduro conselho [306] experimenta as virtudes daqueles de quem procura a amizade ou para cuja intimidade é porventura solicitado, esta tardança, visto que se considera que diz
respeito à actividade da prudência, não deve parecer indigna de
perdão nem ser qualificada como indolência ou negligência. Pensarás, portanto, que quero recorrer a esta como que sagrada âncora
(no que mostras a tua boa-fé) ao responder-te tão tarde a ti, que me
exortavas a celebrar o sagrado pacto da amizade. mas eu, se procurasse encobrir a minha demora com este motivo, justamente seria
zombado, e, com este meu escrúpulo, seria merecedor de ódio,
porque, como quem busca dificuldades onde as não há, me mostraria duvidoso em algo que é mais que evidente para quase todos.
com efeito, no que tange às tuas virtudes, inúmeras vezes escutara
os seus louvores da parte de varões a cujas palavras é impossível
42

cf. De amicitia, 16. 60.; 23. 86.
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acceperam, quorum orationi fidem abrogare non licet. de eruditione autem et eloquentia, si constanti famae minus crederem, uel
haec una tua epistola satis abunde probaret quantum a facundia
posses.
Quapropter, cum eorum, quae in amicitia conglutinanda imprimis spectari [vº] oportet, longioris disquisitionis labor nobis esset
ademptus, nihilque scrupuli reliquum esset quin uel negatam mihi
ambire deberem beneuolentiam tuam, nedum oblatam amplexari:
illud tamen unum nos ad eam haud segniter accurrentes est remoratum: [quod] cuius rei gratia tu consuetudinem nostram exoptare
uidebaris, ea in me aut nulla aut perquam exigua foret: certe minor
quam quae opinioni de me tuae respondeat. Quare male metuebam
ne, si tu digito quid solidum crepet temtares, inane prorsus aut creditis multo minora deprehenderes, et a Pyrrho nostro tibi data esse
uerba clamares (nam [epistolam] tantum nostram tibi imposuisse
non credo). Quem aut metum aut pudorem illud augebat magnopere [quod] cum ex multorum sermone, tum praecipue ex litteris ad
me tuis aperte cognoui te non solum linguam et latinam et graecam
mire callere, sed etiam disciplinas omnes quae libero sunt dignae
homine ita imbibisse ut [307] cyclopediam absolueris sane[quam]
feliciter, cum interim ego ab his ferme omnibus sim perquam alienus. Quas ob res, cum tam candidum ac doctum uirum fallere mihi
foret religio, anceps diu haesitaui utrum me potius tacere an
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não conceder crédito. Por outro lado, no que toca à erudição e eloquência, se não acreditasse muito numa fama inalterável, só esta tua
carta provaria de sobejo de quanto é capaz a tua facúndia.
razões pelas quais, embora ficasse livre do trabalho de uma
mais dilatada inquirição daquilo que convém que antes de mais se
tenha em conta no entabular da amizade, [vº] e não me restasse nenhum receio para que não devesse nem procurar o afecto que me
era negado nem, ainda menos, abraçar o que me era oferecido:
todavia, a nós, que para ela corríamos a grande velocidade, retardou-nos unicamente o facto de que tu parecias desejar o nosso trato
amistoso devido a uma coisa que em mim seria nula ou assaz
escassa, e seguramente menor do que a que correspondia à tua opinião acerca de mim. Por isso muito me arreceava de que, se tu
tocasses com o dedo para ouvir o som de algo de sólido, tocarias o
vazio ou coisas muito inferiores aos créditos, e bradarias que o
nosso amigo Pires te enganara (é que não creio que só a minha
[epístola] te tenha iludido). 43 A este receio ou pudor aumentavamno sobremaneira o facto de que, pela conversa de muitos, mas principalmente pela carta que me escreveste, dei-me perfeita conta de
que não apenas de modo admirável conheces a fundo as línguas
grega e latina, como também de tal sorte assimilaste todos os
conhecimentos que são próprios de um homem livre que [307] te
tornaste perfeita e felizmente consumado em todo o saber, ao passo
que eu sou quase alheio a tudo isto. Por este motivo, ao sentir eu escrúpulo em enganar um varão tão leal e douto, durante muito
tempo estive na dúvida sobre se seria mais conveniente calar-me ou
43
A personagem aqui aludida é, ao que supomos, o médico eborense Luís Pires, um
dos interlocutores do diálogo latino de André de resende Conuersio miranda D. Aegidii Lusitani. Jerónimo cardoso inclui três cartas latinas suas na compilação Epistolarum familiarium
libellus, Lisboa, Lisboa, João Barreira, 1556, e uma carta em versos latinos da sua autoria
acompanha a edição romana, de 1597, do De antiquitatibus Lusitaniae, do seu conterrâneo
resende. Acerca de Luís Pires, consultem-se as seguintes obras de AmÉrico dA costA
rAmALho: Estudos sobre o século XVI, Lisboa, incm, 1982, pp. 341-366; Para a história do
Humanismo em Portugal. I, coimbra, inic, 1988, pp. 180-181.
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respondere deceret. tandem, ne tu silentii nostri modestiam, arrogantiam fortasse interpretareris, rescribendum omnino putaui.
habes, uir optime, pluribus quam me dicturum putaram, procrastinationis [nostrae] causas potissimas. nunc, nisi orationis incultae prolixitatem horres, epistolae tuae respondebo. cuius ego laudibus in praesentia parcam, ne aut encomium potius quam epistolam
scribere aut tibi (quamuis maxime uera commemorem) uoluisse
uidear assentari.
miraris in primo statim epistolae limine [quod] tam sim laudum
neglegens, aut contemptor potius. mirari desine. non sum, ne[que]
enim adeo mihi cornea fibra est (ut ille ait) ut, si quid forte aptius
exeat, laudari [vº] recusem. sed maiores multo meritis laudes ab
injuria mihi non procul abesse uidentur. nam, si quis scito alioqui
puero herculis personam atque cothurnos accommodet, spectantibus risum concitabit infantique illusisse uidebitur. At, si aptam pro
corpore uestem tribuat, relucebit, opinor, si quis est in ore decor.
sic dum Pyrrhus noster, magis ex amoris, quo in nos fertur impetu,
quam ex nostro merito, immodicas in me congerit laudes, malus
sartor, pumilioni gigantis assuit uestem et, si quid pulchritudinis
erat, obumbrat. Quod si commendationem ex eruditionis (qualis
qualis est) modulo metiretur, ut undique membris haerentem tunicam conficeret, fortassis in nobis appareret aliquid quod quispiam
non omnino spernendum putaret. sed uetus haec mea querella est,
in qua nec gratia, nec precibus, nec odii etiam simulatione quicquam
apud illum profeci. Quapropter statuo hominem hac in re suae
tandem ipsius libidini relinquere, ne deterius quippiam forte designet. tibi tamen huiusce rei rationem semel reddendam [308] censui,
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responder-te. Por derradeiro, para que porventura não interpretasses meu silêncio modesto como arrogância, decidi em todo o caso
responder-te.
meu excelente amigo, eis aí, em maior número do que eu pensara que havia de escrever, as causas principais da minha demora. se
não te atemoriza a prolixidade de um estilo inculto, responderei
agora à tua carta. de momento abster-me-ei de louvá-la, para que
não pareça que antes escrevi um elogio do que uma carta ou que
pretendi lisonjear-te (conquanto mencionasse sobretudo verdades).
Logo no início da carta te espantas por eu não dar importância,
ou melhor, desprezar os louvores. não te espantes. não os desprezo, pois não estou provido de coração a tal ponto duro e insensível que rejeite ser louvado, se porventura produzo alguma coisa
mais perfeita. [vº] mas elogios muito acima dos merecimentos parecem-me não estar longe do insulto. É que se alguém caracterizar
uma criança, para mais mimosa, com a máscara e o calçado de hércules, despertará o riso dos espectadores e dará visos de ter zombado do menino. se, porém, lhe der uma veste adequada ao corpo,
penso que há-de luzir, se o seu semblante tiver alguma formosura.
da mesma maneira o nosso amigo Pires, quando me cobre de excessivos encómios, nascidos mais do arrebatamento da amizade que
me consagra do que dos meus merecimentos, é como um ruim
alfaiate que cose para um anão uma roupa de gigante, e obscurece o
que de belo eventualmente existia. Pelo que, se ele tivesse medido o
título de recomendação pelo estalão do meu saber (tal qual ele é),
por forma a talhar uma túnica que por todas as partes se ajustasse
ao meu corpo, é possível que em nós se visse alguma coisa que
alguém considerasse não inteiramente desprezível. mas é antiga esta
minha razão de queixa, contra a qual nada conseguiram nele nem a
amizade, nem as súplicas, nem sequer as simulações de zanga.
razão pela qual estou decidido a acabar por deixar, neste ponto, o
homem entregue ao seu capricho, não vá ele tramar algo de pior.
seja como for, achei que devia dar-te por uma vez conta desta maté75
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ut tu me propius nosses neque diuum aliquem aut prisci saeculi
putares hominem.
sed qualis qualis ego sim, quando tu amicitiam nostram tam
auide sitis et existimatione aliqua dignam putasti, siue te ad id Pyrrheius spiritus agat, seu (quod minus est credere) ratio ipsa, dabo
enixe operam ut in hac amoris uicissitudine te semper praecurram.
in litteris autem quando assequi nequeo, ueniam bonus dabis. nam,
cum in his modicitatem nostram, uel me ipso monente, intellexeris,
non est cur hic deinceps tenear culpam praestare. Quod autem
quasi parum dixeris eleganter deprecaris culpam: non feram. nam,
si mihi hac in re aut iudicium est aliquod aut fides, tam casta et pura
(ut ceteras sileam uirtutes) haec tua fluit oratio, ut in hac tantum
arena ab ineunte aetate uersatus esse uidearis aut certe hunc tibi
scopum proposuisse potissimum.
[Desunt non pauca]
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ria, [308] para que me conheças mais intimamente e não me consideres alguma divindade ou homem de idades remotas.
mas, visto que, valendo eu o que valho, tão avidamente anseias
pela minha amizade e consideraste-a merecedora de alguma estima,
quer te mova a isto a inspiração de Pires, quer (o que é menos
crível) a própria razão, afincadamente me empenharei em levar-te a
palma neste intercâmbio de afectos. mas, visto que em carta 44 não
posso consegui-lo, como indulgente perdoar-me-ás. É que, uma vez
que nela te apercebeste da minha escassez, da qual eu mesmo te
advirto, não há motivo para que de futuro se me assaque a culpa.
Por outro lado, quanto a elegantemente me pedires perdão, como
se tivesses dito pouco: não to levo com paciência. com efeito, se
nesta matéria eu possuo alguma capacidade crítica ou crédito, o teu
estilo flui tão correcto e puro que parece que desde a mais tenra
idade que só nisto te exercitaste ou que foi este o principal alvo que
te propuseste.
[Está muito incompleta]

A palavra latina (litterae) permite neste contexto a intraduzível ambiguidade que
decorre da sua dupla significação de “carta” e “letras”.
44
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QUAE IN HOC ENCHIRIDIO CONTINENTUR.
ANTONII LODOVICI (…) ANTVERPIAE
typis Michaelis Hillenii. 1537

[E 6 vº]
Anthonius Lodouicus ioanni Barros magnifico uiro
s. d.
cum hodie, uir ornatissime, coram te essem uenturus, quem,
etsi uisum saepius, numquam tamen eram priuatim allocutus,
moleste imprimis ferebam si ex hortulis musarum, qui uel bruma
rigente uernant et floribus suauissimis scatent, nullum ad te chartarium munusculum deferrem, talibus fructibus mirum in modum gaudentem. reputabam namque uoluebamque animo Persarum illud
institutum, quo cauebatur ne quis regem adiret immunis, non quoniam is xeniolis egeret, sed quia eo pacto testationem facere uidebantur uoluntatem et promptitudinem quam habebant ut regibus
placerent et obsequerentur, qui eos aliquid offerentes uisitarent.
Quem morem in te adeundo nimis reuocare cupiens, nihil, in
tenuitate et ingenii mei, inuenire poteram quod dignum tua auctoritate perducerem. sed impulit et admonuit animum meum quod
modo retuli exemplum ut quicquid precario domi comparassem
praestoque, ut aiunt, uenisset ad manum, nihil dedicare puderet,
dummodo prompto deuotoque animo obtulissem. nam cum
omnibus Persis in uniuersum praeceptum esset ut regem munere
aliquo colerent, nullus tamen ob paupertatem deterrebatur, nulli sua
rei familiaris angustia oberat quominus uultus obtueri posset. cui
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QVAE IN HOC ENCHIRIDIO CONTINENTVR.
ANTONII LODOVICI (…) ANTVERPIAE
typis Michaelis Hillenii. 1537
(tradução)

[E6 vº]
António Luís saúda o nobre cavalheiro João de Barros
distinto cavalheiro, tencionando apresentar-me hoje diante de
ti, com quem, embora amiudadas vezes tivesse visto, todavia nunca
falara em privado, sobretudo me molestava se dos jardins das
musas, que até no frio inverno enfloram e se enchem de odorosíssimas flores, não levava para oferecer-te nenhum pequeno presente
em papel, a ti que extraordinariamente te regozijas com fruta desta
qualidade. É que meditava e revolvia no espírito aquele costume dos
Persas, de acordo com o qual se proibia que pessoa alguma se apresentasse de mãos vazias diante do rei, não porque este tivesse necessidade de prendas, mas porquanto parecia que desta guisa davam
testemunho da boa vontade e da prontidão de ânimo que sentiam
para agradarem e obedecerem aos reis aqueles que, ao visitá-los,
lhes ofereciam alguma coisa.
Assaz desejando, ao dirigir-me a ti, renovar esta usança, na fraqueza e indigência da minha inteligência nada podia encontrar para
levar-te que fosse digno do teu prestígio. mas o exemplo que acabei
de apresentar impeliu-me e aconselhou-me a que, fosse o que fosse
o que eu com rogos tivesse conseguido em casa e que, como é uso
dizer-se, me tivesse vindo ao alcance da mão, não me envergonhasse de to dedicar, contanto que fosse oferecido com ânimo resoluto e dedicado. de facto, ainda que se impusesse a todos os Persas em geral que obsequiassem o rei com alguma dádiva, todavia
ninguém era impedido por motivo de pobreza nem a ninguém a
penúria do seu património empecia a que pudesse olhar de frente o
81
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enim nihil [E 7] aliud erat si quiduis obuium et facile parabile offerret: aeque placida fronte rex arridebat, quasi multa auri talenta attulisset. sic obequitanti Artaxerxi, cum rusticus obuiam procedens
aquam e proximo haustam flumine utraque iniunctim palma bibendam dedisset, laudatus, ob illam animi promptitudinem qua uilissima ferre non recusauit, carens maioribus, multis est muneribus
donatus. Alius, cum pomum magnitudinis egregiae cyri fratri, qui
tunc regni potentiam sibi uindicabat, exhibuisset, accepit rex
iucunde et hilaris respondit: “Per solem” (nam hoc maximum et
inuiolabile est apud eos iuramentum) “hic mihi uidetur, si urbis alicuius regimini praeficiatur eam ex parua magnam facere posse.”
Afferebant diuites opum modo alius aurum laboratum: alius caelatum argentum, alius fusum aes, alius excusum metallum, et singuli
denique quaecumque pretiosissima sua in supellectile prae aliis esse
existimabant, certatim se quisque adducebant. Pauperes quoque
ex annuo fructuum prouentu, quos collegerant, conspectum regis
placabant.
Apud gentes item quibus sanguine diis litari moris erat, non
omnes aequalia deuouebant, sed qui opulenti et diuites erant et
multa agri iugera arabant, et quibus fecundo uellere lanae onusta
ouium milia incedebant, ii aut taurum ex armento, aut ex grege
caprum, aut haedum a matris direptum, aut etiam totas hecatombas
ante aras mactabant. At agricola parcus pauperque colonus, deorum
numina [vº] iisce, quae caelum dederat aut tellus aluerat, benigna
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régio semblante. É que era indiferente [E 7] se oferecia algo de trivial e barato: o rei sorria-se com rosto prazenteiro, do mesmo
modo que se lhe tivesse trazido muitos talentos de ouro. Assim, o
lavrador que, adiantando-se no caminho, com ambas as mãos
juntas, ofereceu a beber a Artaxerxes, que montava a cavalo, a água
que tirou de um rio que passava próximo, foi elogiado e, por causa
daquela presteza de ânimo com que não recusou oferecer dádivas
muitíssimo modestas, na falta de maiores, foi presenteado com
muitos galardões. 45 outro, mostrando um fruto de descomunal
grandeza ao irmão de ciro, que então reivindicava para si a soberania do reino, foi alegremente acolhido pelo rei, que jovialmente lhe
disse: “Pelo sol” (é que para eles este era o maior e mais sagrado
juramento), “parece-me que se este fosse colocado à frente do gover no de alguma cidade, poderia transformá-la de pequena em
grande.” 46 os abastados faziam as ofertas de acordo com as riquezas: um, oiro trabalhado; outro, prata cinzelada; este, bronze fundido; aquele, ferro forjado e, numa palavra, cada um trazia à compita e conforme às suas posses aquilo que considerava que na sua
baixela era o mais valioso de tudo. da mesma maneira, os pobres
procuravam alcançar as boas graças do rei com o produto anual dos
frutos que tinham colhido.
também entre os pagãos que tinham por costume fazer sacrifícios de sangue aos deuses, não imolavam todos as mesmas coisas,
mas os que eram ricos e opulentos e cultivavam muitas jeiras de
campo, por onde andavam milhares de ovelhas cobertas de abundante velo de lã, sacrificavam diante dos altares um touro da manada, ou um chibarro do rebanho, ou um cabrito tirado da teta da
mãe, ou até um total de cem vítimas. o modesto agricultor, porém,
e o camponês pobre [vº] propiciavam e conquistavam as boas graças das divindades mediante as produções que o céu tinha dado ou
PLutArco, Artaxerxes, 5.
PLutArco, o. c., 4. o exemplum também poderá proceder dos Apophthegmata regum et
imperatorum do mesmo polígrafo grego, “Artaxerxis mnemonis”, 2.
45
46
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sibi ac propicia reddebat. Arator, ubi iugum ad compita fixisset,
sepositum cantharum aut dolium relinebat atque inde uini cadum
ferebat ad diuos. cum tempus segetes factas demetendi instaret,
spicea arista ex triticea messe cereri suspendebatur ante fores
templi. cum uero nouis fructibus atque grauidus autumnus uindemiam suaderet, Baccho nigrantium uuarum racemum gratantes
iuuenes palo suspensum aedibus apponebant. Pastores cum “capellas lacte distentas” mulsissent, aut musteum caseolum, aut pinguem
butyrum, uel fiscella lac pressum, uel calathis coactum, uel iunco
intextum, uel in placentas digestum, uel scutuscis coronatum, alii ex
lacte et ouo miscellam, alii colostra, postquam primos fetus matres
peperissent, alii qualis spissatum et circumactum in orbem, alii lac
scissile laeti atque, uel etiam mulctris spumantem candidum liquorem, uel serum aquosum afferebant. Anus autem paupercula seniorque maritus, uel gallina ex cohorte, uel ouo oblongo, uel meri
patera, uel turis micula, uel sertis complicatis, uel corolla ex floribus,
uel mola salsa, uel tosto farre sibi deos expiatos praesentesque faciebant, hortorum lasciuum puellisque infestum custodem fructuum,
suco aut moris perungebant, uel pomis aut ficubus abunde olitores
donabant.
Lycurgum uero qui leges Lacedaemoni tradidit, summa prudentia et auctoritate laudabant scriptores, quia ex munitissimis
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a terra nutrira. uma vez cravado o jugo junto da encruzilhada, o lavrador destapava o cântaro ou pote que apartara, e dali levava para
os deuses o cado de vinho. Quando se aproximava a época de fazer
as ceifas, diante das portas do templo suspendia-se, dedicada a
ceres, uma espiga proveniente da seara de trigo. e quando com
novos frutos e pomos o pejado outono admoestava à vindima, os
moços em regozijo apresentavam a Baco, defronte do templo, um
cacho de negras uvas pendurado de uma vara. os pastores, depois
de ordenharem “as cabrinhas cheias de leite”, 47 ofereciam ou um
queijinho fresco, ou gorda manteiga, ou leite espremido pelo
cincho, ou requeijão em canistréis, ou entressachado com junco, ou
transformado em bolos, ou disposto em pires; certos oferendavam
uma mescla de ovo e leite, outros o colostro, após as mães terem
parido as primeiras crias, outros, em cestos de vime, leite que se engrossou e mexeu em círculo, aqueloutros, ledos e contentes, leite
coalhado, ou também, em tarros, o escumoso alvo líquido, ou o
aquoso soro. Por outro lado, a pobre velhinha e o seu ancião marido, aplacavam e propiciavam os deuses mediante quer uma galinha do galinheiro, quer um oblongo ovo, quer uma pátera de vinho
puro, quer um grãozinho de incenso, quer grinaldas entrançadas,
quer uma coroa de flores, quer farinha sagrada, 48 quer trigo torrado,
e até untavam com suco de frutos ou amoras o guardião dos jardins,
licencioso e atrevido com as moças, ou presenteavam fartamente os
hortelões com pomos ou figos.
os escritores louvavam a extrema prudência e sensatez de
Licurgo, que deu as leis aos Lacedemónios, por ter estabelecido que
se fizessem sacrifícios aos deuses com as coisas mais acessíveis e
Virgílio: “distentas lacte capellas”, Écloga 7ª, v. 3.
cf. com a seguinte passagem de Plínio, no prefácio-dedicatória da História Natural,
11: Verum diis lacte rustici multaeque gentes et mola tantum litant salsa qui non habent tura, nec ulli fuit
uitio deos colere quoquo modo posset. (“mas os camponeses e muitos povos, na falta de incenso,
limitam-se a fazer aos deuses oblações de leite e farinha sagrada, e a ninguém se tomou
como defeito prestar culto aos deuses da maneira que pode.”)
47
48
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uilissimisque sacrificia [E 8] rebus diis fieri instituerit, quo semper,
ex iis quae adessent, deos parce quantumcumque et frugaliter colere
possent, ullus, qui pauperie pressus esset, sacris arceretur. hebraeus
legislator, cum mundatione a partu et carnis expurgatione mulieribus iussisset, ut uitulum arietemque anniculum in holocaustum
et delicto ad sacerdotem deferrent, subiungit mox quod, si facultas
tenuior fuerit quam ut arietem sufficere possit, binos columbinos aut turturum par ad altaria ferat. non enim opinor quia
numen holocaustis et oblationibus et thymiamatis uel incensis egeat,
sed quia gaudet adorari hominibus, cultus et subiungit, ut munere
aliquo diuinitas adoretur, quo animorum uoluntates in dei reuerentiam promptas percipiat: nam qui ex animi plenitudine obtulit,
non adeo ipsum munus, sed mentem, ex qua ista procedunt, deo
comprobauit.
ego igitur, ut ad me redeam, praestantissime domine, a quo
primum cognoui doctrinam, grauitatem oris, maiestatem, comitatem frontis, domus splendorem et denique amplitudinem tuam cum
innumeris aliis quibus te cumulatissime natura bonis ornauit, perspectumque tamquam unguesque meos habuissem, quantum probi
omnes totaque te ciuitas reuoluat et quantum ex te uno res popularis atque publica et ciuium salus et substantia facultasque nitatur.
cum, inquam, nihil mihi esset antiquius atque uetustius (nam ita
sine cunctatione iurare possem, si litteras scribentem deierare deceret) quam ut te colerem et obseruarem et, ueluti cliens patronum,
assectarer et summa ueneratione, tali scilicet quali ea doctrina [vº]
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vulgares, [E 8] para que, com aquilo que tivessem à mão, pudessem
cultuar sempre quanto possível os deuses com parcimónia e comedimento, e não houvesse alguém que, por se encontrar oprimido
pela pobreza, se visse afastado das cerimónias do culto. o legislador hebreu, depois de ter imposto às mulheres, para se purificarem
do parto e expurgarem a carne, que levassem ao sacerdote, para o
holocausto e como preço pelo pecado, um novilho e um cordeiro
de um ano, acrescentou logo a seguir que, se as posses não forem
bastantes para um carneiro, ofereça aos altares dois pombos ou um
casal de rolas. 49 de facto, não porque, cuido eu, deus tenha necessidade de holocaustos, oblações e sacrifícios ou incensos, mas porque gosta de ser adorado pelos homens, por isso impõe adorações e
vítimas propiciatórias, por forma a que a divindade seja adorada através de alguma dádiva, para mediante ela conhecer a boa disposição
dos ânimos prontos a reverenciar deus: é que quem oferendou com
todo o coração, mostrou a deus, não tanto propriamente a oferta,
mas a disposição de espírito, da qual procedem estas mostras.
Por conseguinte, e voltando a mim, eu, excelentíssimo senhor,
de quem conheci primeiro o saber, o semblante sério, o aspecto majestoso, a afabilidade, o fausto da morada e, numa palavra, a tua
grande distinção, juntamente com inúmeros outros bens com que a
natureza abundantemente te ataviou, e tendo indubitável evidência
de como toda a gente honesta e a comunidade inteira giram em
torno de ti, e como, tanto os interesses dos particulares e os do estado, quanto a prosperidade, a fazenda e recursos dos cidadãos dependem de ti. ora, como estava a dizer, como nada havia que há
mais tempo desejasse (de facto poderia jurá-lo sem titubeio, se se
permitisse prestar juramento a quem escreve cartas) do que manifestar-te o meu respeito e consideração e seguir-te, como um cliente
ao seu patrono, e acompanhar-te com a mais elevada reverência –
ou seja, com aquela com que é justo se acompanhe, não já um
49

Lv 12. 6-8.

87

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 88

APostiLAs A António Luís

atque dignitate praeditum, non iam uirum, sed heroa par est, prosequerer, et mihi, ex insperato nihil tale cogitanti, tanta spes obtigisset
et oblata esset occasio ut te conuenire et demereri obsequiis
possem. haerebam in negotio, tum quod illotis pedibus (ut aiunt)
pudebat ad tua accedere limina, perinde ac si quis profanus et a
sacris alienus, quem Graeci ἀνόσιον καὶ ἀμύητον, in Vestae sacratissimam domum, qua ignis ille perpetuus seruabatur et quo religionis gratia nonnisi incorruptissimae uirgines introgredi poterant,
tamquam canis in templum, impudenti et inuerecundo ore citatoque
gradu contendat. Grauabar namque futurum uidebam cur tu me in
clientem domesticumque tuum assereres atque amares, et aditum ad
te religiose adeundum praeberes, ni prius aliquod a me haberes
munusculum, quo, cum meum in te deuotissimum et iuratissimum
in tuam uirtutem animum patefacerem et contestarer, facile intelligeres cur essem amandus. ergo, in breuibus et angustiis constituto,
non minoribus forte quam quibus, apud thermopylas, duce themistocle, Graeci obsidebantur, qui eos prandium sumere iussit,
numquam cenaturos, mihi uisum est ut, quocumque possem modo,
meam in te obseruantiam significarem. Postea daturus operam
feruentius, et in hanc unam rem omnem machinam (quod in scaena
tragici faciunt poetae quotiens res incidit digna cui deus intersit)
sublaturus, et sacram ancoram denique soluturus et lapidem [F 1]
quemcumque commoturus, quo aliquid ex nostra agresti et carica
musa, tale tibi donum concinnetur, quo et nomen tuum illustrius
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varão, mas um herói dotado de tamanha ciência [vº] e dignidade –,
inopinadamente, e estando eu longe de imaginá-lo, azou-se-me tão
grande esperança e foi-me oferecido o ensejo de poder ir ao teu
encontro e de merecer as tuas boas graças com as minhas mostras
de respeito. sentia-me hesitante nesta conjuntura, porque me envergonhava de me aproximar da tua soleira com os pés por lavar
(como se costuma dizer), como se um homem profano e não iniciado nos rituais sagrados, a que os Gregos chamam ἀνόσιος καὶ
ἀμυήτος, 50 à semelhança de um cão num templo, com desfaçatez,
impudor e passo apressado, pretendesse entrar na sacratíssima
morada de Vesta, na qual se conservava o célebre fogo perpétuo e
onde, por motivos religiosos, apenas podiam penetrar puríssimas
virgens. É que me acabrunhava e não via por que é que tu me haverias de receber e estimar como teu doméstico e apaniguado, e conceder que de boa fé acedesse à tua intimidade, se primeiro não recebesses de mim algum pequeno presente, para através dele, ao
mostrar-te e comprovar-te a minha genuína admiração pela tua virtude, facilmente te capacitares por que mereço ser estimado.
Portanto, posto em apertos, não menores talvez do que os que
cercavam no desfiladeiro das termópilas os Gregos sob o comando
de Temístocles, 51 que deu ordem para almoçar àqueles homens que
nunca viriam a cear, pareceu-me bem significar-te, da maneira que
me for possível, a minha consideração por ti. depois, hei-de empenhar-me mais esforçadamente, e empregarei neste único propósito
toda a maquinaria (tal como os poetas trágicos fazem em cena,
sempre que acontece alguma situação digna da intervenção de
deus), e, enfim, hei-de levantar a sagrada âncora e remover quaisquer obstáculos, [F 1] a fim de elaborar para ti, com a nossa musa
agreste, triste e sem graça, um presente, capaz não só de tornar mais
“ímpio e profano”.
como se sabe, o comandante grego era o espartano Leónidas. Aliás, a referência
provém, em termos quase idênticos, de Plutarco: Apophthegmata Laconica, “Leonidas”, 13.
50

51
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reddatur et immortalitati, quantum per me fuerit, commendetur.
Quam mille opes, splendida et in altum erecta et caelum uertice tangentia aedificia, regum amicitia, thesauri congesti, formae gratia,
uirium robur, lacertorum tori, aliquid aliud humanorum (ut sunt
mortalium res omnes fluxae et instabiles: et in diem perinde ac
ephemera illa animantia durantes) promittere aut certo praestare
possunt. Litterarum uero atque ingeniorum monumenta et faciunt
in dies (ut quotidiana, quae singulis diebus uidemus, exempla omittam) et spem pulchram pollicentur, et uiuentibus adhuc atque sentientibus notas certissimas et euidentia signa suae post mortem et
extremum diem durationis infigunt, et operantur: quem fructum
uberrimum et praeclarum ingeniorum altorem soli illi decerpunt,
qui musarum semitas contriuerunt. Quid enim de nasonis animo
aestimare quis condigne possit, qui, finito opere quod “de transformatione” edidit, talem coronidem imposuit:
“iamque opus exegi quod iouis ira ignes
nec poterit ferrum audax abolere uetustas”?
et mox:
“Parte tamen meliore mei super alta perennis
Astra ferar nomenque erit indelebile nostrum.”
Qualem rursus uoluptatem percepisse Flaccum existimandum
est, cum haec, securo animo et labilibus [vº] interiturisque rebus
maiore, prope tiburis ripas carmina effingere:
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ilustre o teu nome, mas também de, em quanto depender de mim,
confiá-lo à imortalidade. esta, não podem assegurá-la nem certamente consegui-la incontáveis riquezas, nem edifícios sumptuosos,
elevados e cujos tectos tocam os céus, nem a amizade dos reis, nem
tesouros acumulados, nem o encanto da beleza, nem o vigor e
robustez físicos, nem os músculos dos braços, nem nenhuma outra
das coisas humanas, visto como é passageiro e instável tudo quanto
é mortal, durando um dia, à semelhança dos animais chamados efémeros. mas os monumentos das letras e da inteligência não só de
dia em dia oferecem (para não me referir aos exemplos quotidianos
que todos os dias vemos), como também prometem belas esperanças, e, aos que ainda vivem e sentem, gravam-lhes e talham-lhes,
após a morte e o derradeiro dia, marcas indubitáveis e imagens visíveis da sua existência: este abundantíssimo fruto e nobilíssimo aleitador das inteligências colhem-no apenas os que gastaram a sola dos
pés na senda das musas. de facto, quem poderia dignamente avaliar
a disposição de ânimo de ovídio, o qual, ao concluir a obra que escreveu acerca das Metamorfoses, lhe pôs o seguinte remate:
Já concluí uma obra que nem a ira de Jove nem o fogo
nem o ferro nem o voraz tempo destruir poderão?
e pouco abaixo:
Mas com a minha melhor parte alçar-me-ei eterno
Sobre as altas estrelas e o meu nome nunca se apagará. 52
Além disso, deve imaginar-se o grande prazer que horácio
sentiu quando, com ânimo seguro e maior do que as coisas fugazes
e [vº] destinadas a morrer, compôs estes versos junto das ribas do
tíbure:

52

Metamorfoses, 15. 871-872 e 875-876.
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“exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabiles
Annorum series et fuga temporum.
non omnis moriar multaque pars mei
Vitabit Libitinam.”
et quae in hanc sententiam inter cetera recensuit, cognoscunt.
namque uates praesagiunt immortalitatem suam et, multo antequam fatale debitum persoluant, superuictura sua monumenta et
commentaria praesentiscunt atque, ueluti ex quadam et in edito loco
posita specula, futuram suam laudem et posteram gloriam contemplantur. Quibus si uita functis, aliquis harum rerum sensus supersit,
non dubium quin hoc ad eorum felicitatem accedat. sin minus at
tum abunde et praeclare satis cum illis uiuentibus agitur, qui sui
memoriam reliquisset, sentiunt, qua posteris et minoribus natu se
uixisse testentur. Atque est hoc quidem, si quid ego sentio, magnum
et ingens et incomparabile, tunc Fama uolitare per homines, cum
uiuere desieris in corpore, tunc degere et habitare in pectoribus
ciuium, cum iam cinis ossa exhauserit altoque puulere sepulcrum
incanduit et tum demum esse superstitem, cum iam non sis ullae
corporis humati reliquiae remaneant. nam, quamuis (ut Pindarus
inquit praestantissimus ille et sanctissimus uates) “communis irruat
orci unda fluctusque in omnes” et “diues pauperque mortis [F 2]
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Dei fim a um monumento. É mais durável
Que as soberbas pirâmides, que o bronze.
Alui-lo não podem
Rápidas águas que os penhascos minam,
Nem dos fogosos aquilões os sopros,
Ou dos ligeiros séculos a fuga
E a série imensa dos vorazes tempos.
A fria mão da morte impetuosa
Não pôde todo reduzir-me a cinzas;
A minha melhor parte
Se há-de evadir de Libitina aos golpes. 53
e sabe-se o mais que, entre outras coisas, consignou neste sentido. É que os vates profetizam a sua própria imortalidade e, muito
antes de saldarem a dívida da morte, pressentem que os seus escritos e obras hão-de triunfar e, como desde o cimo de uma espécie de
elevada atalaia, contemplam o seu prestígio futuro e a glória vindoura. se a eles, depois de mortos, lhes resta algum sentimento
destas coisas, não há dúvida de que isto lhes acrescenta a felicidade.
Porém, a não ser assim, pensam que é de sobejo e suficientemente
ilustre, quando estão vivos, deixarem uma lembrança de si, mediante a qual testemunhem aos descendentes e aos mais novos que eles
viveram. e, se não entendo mal, é algo de grande, imenso e incomparável a Fama esvoaçar por entre os homens quando deixarmos de
viver no corpo, morar e habitar nos peitos dos concidadãos, quando
os ossos já se tiverem transformado em cinzas e a sepultura se
desfez em funda poeira, e ela sobreviver, quando já não existires
nem restarem quaisquer relíquias do corpo enterrado. É que,
embora (tal como diz o excelente e consagrado vate Píndaro) “a
onda e maré do comum orco contra todos arremeta” e “o rico e o
53

Odes, 3. 30. vv. 1-7. tradução de José Agostinho de macedo.
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iuxta habitent sepulcrum”, illi tamen sortem humanam atque conditionem superare uidentur quos praeclari uiri ingenio laudandos susceperint quique suarum uirtutum illustres scriptores fuere consecuti. hinc nobilis illa uox Alexandri ad sepulcrum Achillis: “o
felicem iuuenem qui talem tuorum facinorum praeconem sortitus
es!” Vt enim quis grandia et cothurno digna et rarique exempli gesserit , quae ab omnibus uenturis saeculis laudem mereantur, ea
tamen ipsa oblitteranda et interitura ex mentibus memoriisque
hominum mox forent, si deesset scriptor qui litteris ad posteros traduceret. Quis Alexandrum uel de nomine cognosceret, si auctores
demas qui, illius res gestas chartis commendantes, illi sempiternam
memoriam dederunt? Quis Periclem, quis themistoclem, quis Alcibiadem, quis denique tot praeclaros, quos Graecia duces tulit, fuisse
umquam suspicaretur, cum illi nullum sui nobis reliquerint ingenii
monumentum? Quis Atheniensium et Lacedaemoniorum res publicas, quis solonem, quis ceteros, quos, tamquam ex fecundissimo
pinguissimoque solo, hellas progerminauit, meminisset? At fecerunt (dictu mirum) gestarum rerum scriptores ut eos, qui facile
potuissent toti interitui et morti concessisse, nos semper on ore
habeamus eorumque non solum dicta, facta et somnia etiam si historiographis ita placuit, uel inuiti, quamquam non inuiti, cognoscamus. Vnde non iniuria suauissimus dirceus ille olor, de ulixeis laboribus mihi dixisse uidetur:
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pobre habitem ao lado da mansão da morte”, 54 [F 2] todavia parece
que superam a sorte e condição humanas aqueles aos quais varões
ilustres empreenderam louvar com o seu engenho e os que conseguiram superiores escritores das suas virtudes. daqui procedem
aquelas nobres palavras de Alexandre diante do sepulcro de Aquiles: “ó venturoso jovem, a quem calhou em sorte um tão grande
pregoeiro das tuas façanhas!” 55 É que, ainda que alguém cometa
façanhas grandiosas, dignas da epopeia, excepcionais e singularmente exemplares, merecedoras do encómio de todas as eras futuras, as mesmas todavia em breve deveriam apagar-se e hão-de desaparecer do espírito e memória dos homens, se faltar o escritor que
as transmita por escrito aos vindouros. Quem conheceria, ao menos
de nome, Alexandre, se suprimirmos os autores que, confiando ao
papel os seus feitos, lhe outorgaram eterna memória? Quem suspeitaria que alguma vez existiram temístocles, ou Alcibíades, ou,
enfim, tão grande grande número de ilustres dirigentes que a Grécia
produziu, visto como eles não nos deixaram nenhuma prova documental da sua inteligência? Quem recordaria os estados dos Atenienses e dos espartanos, quem lembraria sólon, quem os demais
aos quais a hélade, como um solo muitíssimo fértil e rico, fez germinar? mas (causa pasmo dizê-lo!) foram os narradores dos cometimentos praticados os que fizeram que, àqueles que facilmente
teriam podido ser entregues a um aniquilamento e morte totais, nós
os tenhamos sempre na boca e conheçamos não apenas os seus
ditos, mas igualmente os seus feitos e também, se assim aprouve aos
historiógrafos, os seus sonhos, mesmo contra a vontade deles, mas
a nosso contento. A isto não sem acerto atira, consoante me parece,
o celebrado e suavíssimo cisne da Beócia, ao referir-se aos trabalhos
de ulisses:
7.ª Ode Nemeia, vv. 44-45 e 27-28, respectivamente.
Vd. cícero, Defesa de Árquias, 10. 24. cf. camões: “não tinha em tanto os feitos
gloriosos / de Aquiles, Alexandro, na peleja, / Quanto de quem o canta os numerosos /
Versos: isso só louva, isso deseja.” Os Lusíadas, V. 93. 1-4.
54
55
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Ἐγὼ δὲ πλέον᾿ ἔλπομαι
λόγον᾿ [vº] Ὀδυσσέος ἢ πάθαν
διὰ τὸν ἁδυεπῆ γενέσθ᾿ Ὅμηερον.
et rursus eam esse diuturnam et longis annorum ambagibus
uirtutem duraturam scribit, quam fabri musarum alumni aptauerint,
et posteris celebrem tradiderint. ita namque inquit
Τέκτονες οῖα σοφοί
ἅρμοσαν, γινώσκομεν· ἁ δ᾿ ἀρετὰ κλειναῖς ἀοιδαῖς
χρονία τελέθει.
hi enim tales melpomenes ministri quid et quatenus laudandum
sit, quod tum extollendum, quibus coloribus ornandum, quod superinducendum tectorium, ubi strictim immorandum, ubi rursus late
fundenda oratio et toti pandendi uelorum sinus, quae cursim attingenda et denique quae fugere et uitare expediat, probe nouerunt. Qui,
ut idem dictaeus cecinit cygnus, etiam “uentum qui tertia die flaturus
sit didicerunt lucri causa ante tempus e portu soluere temptarunt.”
nec ideo istaec a me commemorata sunt quia sperem scriptis
adfuturum genium, ut eis ad quos scribo (quod Apion, orbis tintinnabulum, inhoneste gloriari solebat) per me immortalitas donetur.
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Imagino que a fama [vº] de Ulisses se avantajou às suas provações
graças ao doce verbo de Homero. 56
e, noutro lugar, escreve outra vez que a virtude duradoura e que
há-de subsistir com o longo rodar dos anos é a que os artífices discípulos das musas aparelharem e celebrizarem transmitindo-a aos
vindouros. de facto, são estas as suas palavras:
[nestor e sárpedon] são conhecidos por nós graças aos versos que
sábios artistas compuseram: são os cantos ilustres os que fazem durar a
lembrança da virtude. 57
É que estes tais servidores de melpómene souberam perfeitamente aquilo que, e até que ponto, se deve louvar, o que depois
cumpre encarecer, com que cores ataviá-lo, com que reboco cobri-lo, onde é mister fazer breve detença, onde o estilo deve voltar a derramar-se e as velas enfunarem-se a todo o pano, quais as coisas que se
devem tocar de corrida e, enfim, quais as que convém esquivar e
evitar. eles, consoante cantou o mesmo cirne da Beócia, “aprenderam também que vento há-de assoprar no terceiro dia, e não tentaram, por amor do lucro, levantar ferro do porto antes do tempo.” 58
não aludi a essas coisas por acalentar a esperança de que, com
os meus escritos, virei a alcançar a fama, por forma, a mediante eles,
se conceder por minha mediação a imortalidade àquelas pessoas
para quem escrevo (algo de que Apião, “o badalo do mundo”, costumava indecorosamente vangloriar-se). 59 não sou tão incapaz,
7.ª Ode Nemeia, vv. 29-31. em grego no original.
3.ª Ode Pítica, vv. 200-205. em grego no original.
58
7.ª Ode Nemeia, vv. 25-26.
59
cf. PLínio, prefácio-dedicatória da História Natural, 25: Apion quidem grammaticus, hic
quem Tiberius Caesar cymbalum mundi uocabat, cum propriae famae tympanum potius uideri posset,
immortalitatem donari a se scripsit ad quos aliqua componebat. (“o gramático Apião, aquele a
quem o imperador tibério chamava ‘o sino do mundo’, ainda que mais poderia dar visos
de ‘tambor da sua própria fama’, escreveu que concedia a imortalidade àqueles para quem
compunha quaisquer escritos.”)
56
57
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non sum tam iners et ineptus et rerum omnium ignarus quin de me
nullum sermonem habitum hominibus sciam, adeo mihi palpor et
blandior quin mecum praeclare agi putem. si hoc breuissimum uitae
tempus, quod uiuimus, uitalis agam et, decedens, me uixisse (quod
consequi pauci possunt) testari possim, ut, si haec habeam, non
multum curem, unico mortui memoria exstinguatur! sed, quamuis
ad hunc modum sentiam atque cognoscam et cuncta quae condimus uictura non sint, pergam tamen laudare, quos laudari dignos
censuero, celebrabo encomiis eos qui scribenda fecerunt gesta et
[F 3] uirorum, quos nostra urbs inter alias praestantissima edidit.
Quae uel foris militantes, dum et fugaces Arabas, fidei incremento,
persequuntur, uel domi, rem publicam disponentes, inclite fecerunt,
semper reminiscar. et, alienis nostra componens, ea multo illustriora probabo, inter quos tu mihi primus occurres in sidera, uir clarissime, laudibus euehendus, ob tam multa quae pace et bello, terra
marique munera sapientia tua gubernas, propter quae non modo
hominibus qui humi serpunt (ut ille ait), sed omnibus regni proceribus et regibus ipsis carus et admirabilis exsistis.
Verum enimuero fient ista postea, cum maius otium nacti, ad
scribendum calamum conuertemus ampliora, namque ego mirum in
modum saeculorum fauorem et immortalitatem et nomen post
tumulum (fatendum namque est) et gloriam a uenturis aetatibus
concupisco, atque ualde laboro ne totus obruar terris, sed ut, postquam ossa urna coegerit, nomen aliquis meminerit meum, et cineri
bene precetur et bonum aliquod de me uerbum proferat uehementer exopto. Ad quod nulla alia certior esse uia uidetur quam, si qui

98

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 99

teXto 2 | cArtA dedicAtóriA A João de BArros do ENCHIRIDION

inepto e ignorante da realidade que não esteja ciente de que os
homens não hão-de falar acerca de mim, nem a tal ponto me adulo
a mim mesmo e lisonjeio que pense que sou muito bem tratado.
Que eu viva, de modo digno do nome, este brevíssimo tempo de
vida que vivemos e, ao morrer, possa afirmar que vivi (algo que
poucos conseguem alcançar), por tal forma que, se tiver isto, não
me preocupe muito se se extinguir a memória do defunto! mas,
ainda que pense desta maneira e reconheça também que tudo que
criamos não há-de viver, mesmo assim hei-de insistir em louvar as
pessoas que eu considerar dignas de serem louvadas, encomiarei os
que cometeram actos e façanhas de varões merecedoras de serem
escritas: [F 3] varões quais foram aqueles que a nossa cidade, avantajando-se às demais, produziu. Façanhas que sempre hei-de lembrar, quer as que praticam combatendo no exterior, quando, em
prol do aumento da fé, perseguem os aleivosos e fugitivos árabes,
quer as que superiormente realizam em casa, ao organizarem o estado. e, ao confrontar com as alheias as nossas cousas, demonstrarei que estas são muito mais ilustres, entre as quais tu hás-de ser o
primeiro a apresentar-se-me, nobilíssimo varão, como merecedor de
ser elevado até aos céus, devido aos tão numerosos cargos que com
a tua sabedoria desempenhas na paz e na guerra, na terra e no mar,
em virtude dos quais te tornas estimado e digno da admiração, não
só dos homens que “rastejam pelo chão” (como disse alguém), mas
igualmente de todos os próceres e dos próprios reis.
isto, porém, realizá-lo-emos posteriormente, quando, dispondo
de maior vagar, aplicarmos a nossa pena a escrever coisas de mais
amplo fôlego. É que eu sinto um extraordinário desejo do aplauso
dos séculos, da imortalidade, de renome após a morte (pois é mister
reconhecê-lo) e da glória das idades vindouras e esforço-me assaz
por não ser completamente engolido pela terra, mas por que,
depois que a urna contiver os meus ossos, alguém se lembre do
meu nome, e vivamente anseio que abençoe as minhas cinzas e profira algumas boas palavras acerca de mim. Para isto parece que não
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laudatus iri cupiat, aliorum laudibus non pepercit, sed, recensendis
et commemorandis nobilissimorum hominum recte factis, famam
aucupetur. Quod, si hac ratione scriptorum meorum nulla spes
emergendi subminuat, nihil dubitem Glauci gramen requirere,
quod, cum ille inuenisset, iunior talis euasit.
nam, si repertus fuit olim uetus quidam tibicen, tantae cupidus
laudis et boni [vº] appetens, ut cum musis certare sit ausus; si zoilus
homero ob honoris ambitionem detraxit; si iouem et fulmina salmoneus est aemulatus; si Psaphon quidam apud Libiam, in tantum
deus fieri et haberi uoluit, ut multis cantatricibus a uinculis comparatis, eas sonare docuerit: “magnus deus est Psaphon”, et postea
emiserit in montes illum in deum suis calculis creaturas; si herostratus templum ditissimum dianae ephesiae, quod totius Asiae
innumerabilibus sumptibus longis annorum curriculis constructum
fuerat, ut esset in admirationes omnibus gentibus, una die ignibus
admotis cremauit, quo eum tantae perfidiae auctorem posteri cum
praeclarissimi templi et periisse, non ignorarent: itaque non erit
turpe ex honestissimis rationibus nos gloriam quaerere et uel honestissimi propositi famam et nomen aucupari, mihi huic mori certamini certum est si quo possim pacto me tollere humo et, ab
obliuione et tenebris eruta, clarorum nostrae ciuitatis hominum
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existe meio mais seguro do que, se alguém deseja vir a ser louvado,
não se abster de louvar os outros, mas obter a fama narrando e recordando os bons cometimentos dos homens mais nobres. Pelo
que, se por este motivo não decrescer nenhuma esperança de os
meus escritos virem a lume, não hesitarei em procurar a erva de
Glauco, que, depois de tê-la encontrado, se transformou em um
jovem de tal natureza. 60
com efeito, se antigamente se encontrou certo velho flautista
tão desejoso de louvor e ávido de proveito [vº] que se atreveu a
competir com as musas; se zoilo, por causa da ambição de honrarias, detraiu homero; se salmoneu imitou Júpiter e os raios; se, na
Líbia, certo Psafonte pretendeu tornar-se e ser tido em tão alto grau
por deus que, a muitas cantadeiras que comprara nas prisões, ensinou-as a entoarem: “Psafonte é um grande deus”, e depois mandou-as para os montes, para que com os seus votos o elegessem
como deus; se heróstrato, a fim de suscitar a admiração de todos
os povos, num só dia ateou o fogo e queimou o riquíssimo templo
de diana, em Éfeso, que durante longo período de tempo tinha
sido erigido com as inúmeras contribuições da ásia inteira, para que
os vindouros não ignorassem que este responsável por tão grande
atentado perecera juntamente com a destruição e incêndio do
conhecidíssimo templo: da mesma maneira, não será vergonhoso
que procuremos alcançar a glória pelos processos mais honestos e
obter nomeada e fama até do honestíssimo propósito. estou resolvido a morrer nesta contenda, se deste maneira puder levantar-me
do chão e, desenterrando-as do esquecimento e das trevas, reivindicar as ilustres “katorthomata” 61 (como dizem os gregos) dos
60
Glauco adquiriu a forma de peixe e foi metamorfoseado em divindade marinha
devido ao contacto e ingestão da grama que crescia num prado junto à praia. Veja-se
oVídio, Metamorfoses, 13. 917-965.
61
“Acções rectas e correctamente praticadas”. Vd. cícero, Dos Fins, 3. 7. 24; Dos
Deveres, 1. 3.
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praeclara “katorthomata” (ut Graeci dicunt) quibus non cedunt
romanis, uindicare.
nunc, clarissime uir, nam sit haec uerissima appellatio, quaedam
a nobis ex Graecis translata et iamdudum inter scrinia delitescentia
ad te propere mittimus, cum non esset aliud quod ad manum paratus, perinde ac si quis uespertinum et iam serum ad se uenientem
hospitem, uel perna suspensa, uel dura gallina, uel reposito cicere,
uel infumatis pisciculis, uel colymbadibus oleis, uel uetere caseo, uel
lectis sparagis, uel alio denique, quodcumque [F 4] praesto potuerit,
recipiat: ubi leuis non est culpandus apparatus, cum multum (ut Plinius inquit) intersit inter inuitatum hospitem et oblatum, dubitaui
quin legeres qualecumque hoc sit quod tibi dicamus opusculum.
nam, quamuis occupatissimus sis et dies regi et rei publicae impendas, nullum tempus tamen cura uacare sinis, sed studiis semper
animum habes intentum, adeo ut de te (quod de cicerone Plutarchus) subeat admirari, quo pacto fieri potuerit, ut uir negociis dies
occupatus atque distentus publicam gerens, tot legerit et scripserit,
quemadmodum te fecisse accepimus. rursusque mox contraria
subeat admiratio, quando, cum tot scriptorum monumentis mandaueris et libros tam os et os scripseris, qui omnibus habetur in
manibus, uaria atque diuersa et rara quadam et peculiari tibi eruditione refertos, aliquod tibi superfuerit tempus ad forensia negotia et
officia tuae fidei commissa administranda. sed haec diuina quaedam
est ingenii excellentissimi laus et dos natiua, ut per otium res dignas

102

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 103

teXto 2 | cArtA dedicAtóriA A João de BArros do ENCHIRIDION

homens notáveis da nossa comunidade, que não são inferiores às
dos romanos.
Agora, ilustríssimo varão, pois é este o teu mais verdadeiro apelativo, apressamo-nos a enviar-te certas traduções que fizemos de
autores gregos e que há muito guardávamos na secretária, uma vez
que não tínhamos outra coisa disponível à mão, como se uma
pessoa, batendo-lhe à porta, ao fim do dia e já tarde, um hóspede, o
receber ou com presunto, ou com galinha dura, ou com guardado
grão de bico, ou com uns peixinhos fumados, ou com azeitonas em
salmoura, ou com queijo seco, ou com espargos colhidos, ou enfim
com outra coisa, seja o que for que [F 4] puder ter à mão: situação
em que não é justo criticar-se o parco apercebimento, visto como
(consoante diz Plínio) “há grande diferença entre o hóspede convidado e o de ocasião”. 62 e não duvidei de que lerias este opúsculo
que te dedicamos, seja qual for o seu valor. É que, embora te encontres muitíssimo ocupado e consagres os dias ao rei e aos negócios
do estado, todavia não te permites estar tempo algum desocupado,
mas tens o teu espírito sempre voltado para os estudos, a tal ponto
que a teu respeito ocorre admirarmo-nos (tal como Plutarco a respeito de cícero) de como é que foi possível que um homem que durante o dia se ocupava e entregava inteiramente aos negócios e à
administração do estado, foi capaz de ler e escrever tanto: tal como
soubemos que tu conseguiste. e também sentimos logo em seguida
admiração em sentido contrário, ao ver como, depois de escreveres
tanto e de redigires livros de tão extraordinária elegância e correcção, que hoje andam nas mãos de toda a gente, cheios daquele saber
variado, diversificado e deveras raro que é o teu, ainda te sobra
algum tempo para te ocupares dos negócios públicos e das funções
que se te confiaram. mas é próprio de uma inteligência extraordinária esta espécie de mérito divino e talento inato, capaz de se aplicar
a fazer durante os tempos livres coisas de louvor e, na actividade
62

Plínio, já citado prefácio-dedicatória a Vespasiano da História Natural, 8.
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geri et in negotio studiosa et seria, quaeque totum hominem exposcunt, meditetur.
haec igitur, si placeant, feliciter legito et aliquos ex laborum
nostrorum area atque noualibus prouentus in dies expectato. sin
autem nostra nos spes fefellit, uoluntatem quidem laudes, ignoscas
ingenio, quod maiora contulisset si posset ampliora. sed quoniam,
ut Graeci aiunt, τὸ πάρεργον μείζου μοι ἤδη τοῦ ἔργου γέγονεν,
sermonem concludam, et, si libeat, Pselli allegorias auscultare
sinam.

104

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 105

teXto 2 | cArtA dedicAtóriA A João de BArros do ENCHIRIDION

profissional, coisas sérias e de responsabilidade e que exigem a
entrega total da pessoa.
Portanto, se te apraz, lê de bom talante estas páginas e de dia em
dia aguarda algumas produções provenientes da eira e alqueives das
nossas labutas. se, porém, a nossa esperança nos iludiu, que ao
menos louves a boa vontade e sejas indulgente com as minhas capacidades intelectuais, que se teriam consagrado a coisas mais alevantadas se de mais fossem capazes. mas visto como, consoante dizem
os gregos, “me cabe um papel secundário num trabalho mais
importante”, 63 porei termo à prática e, se te apraz, deixarei que se
escutem as alegorias de Pselos.

À pronta e amável cooperação dos Professores maria de Fátima sousa e silva e
renzo tosi devo a sugestão de leitura e tradução desta frase grega, enleada e empastada no
original impresso.
63
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[59 vº]
AntoniVs LodoVicVs ioAnni 64 de BArros
s.
iniunxisti mihi, domine, nuperis 65 diebus, ut tibi quae de
pudore, impudentia, ueritate, mendacio apud priscos scriptores
exempla uel apophthegmata relata reperissem breui tibi syntaxi
complecterer. suscepi id munus libentissime, tum quia nihil tu
iubere potes quod mihi licitum sit non recipere, 66 tum uero quia de
moribus aliquid omnino dicendum erat, in quam materiam perinde
ac in amoenissimum diuersorium 67 animo exspatiari libebat. ceterae namque scientiae nudam rerum praestant cognitionem 68 et in
simplici entium contemplatione acquiescunt, animam uero nihil
reddunt meliorem: 69 unde Alexander, cum optimus tibicen praedicaretur ismenias, “At malus uir est”, inquit. sed uero 70 moralis
facultas qualiter uiuendum est docet et qualiter nos gerere cum
hominibus oporteat, si modo hominis cognomentum mereri debeamus, quem non adeo ab humo dictum, quam quod όμоῦ, hoc est,
“simul in congregatione et societate uiuat”, et “politicum urbanumque sit animal”, ut inquit 71, doctissimi uiri uoluerunt. nec enim
bene uiuere quemquam aut recte agere ad se ipsum multum est,
alium, cum nullus sibi ipsi mentiatur, nullus uel pudorem uel contrarium solus agitans ex se ipso concipiat.
est itaque haec pertractatio iuuenibus bonae 72 indolis, sed
VIRO CLARISSIMO IOANNI Ant 1537.
superioribus Ant 1537.
66
quod mihi non recipere licitum sit Ant 1537.
67
pratum Ant 1537.
68
nudam rerum cognitionem praestant Ant 1537.
69
nihil meliorem reddunt Ant 1537.
70
Porro Ant 1537.
71
auctor Ant 1537.
72
bonae quidem Ant 1537.
64
65
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(tradução)

[59 vº]
António Luís sAÚdA João de BArros
caro amigo, recentemente impuseste-me que te juntasse, em
breve apanhado, os exemplos ou ditos sentenciosos que se me
deparassem nos escritores antigos acerca da vergonha, da impudência, da verdade e da mentira. de muitíssimo bom grado meti
ombros a esta empresa, não só porque nada me podes ordenar que
me seja lícito recusar, mas também porque era mister dizer algo em
geral acerca da ética, matéria sobre a qual o meu espírito gostaria de
descansar como na mais aprazível das hospedarias. É que, as restantes ciências oferecem um conhecimento nu e despojado das coisas
e limitam-se a uma simples contemplação dos seres, mas em nada
melhoram a alma: razão pela qual, quando a Alexandre disseram
que isménias era o melhor dos flautistas, ele retrucou: “mas é um
homem ruim.” A moral, porém, ensina-nos de que modo cumpre
que vivamos e de que modo é conveniente que nos comportemos
com os homens, se é que devemos ser merecedores do título de
homem, que os varões mais doutos pretenderam que recebeu esta
designação, não a partir da palavra humo, mas porque vive ὁμοῦ
[homou], isto é, “em grupo e em comunidade”, e é, consoante escreve Aristóteles, um “animal cívico e urbano.” 73 com efeito, não é
muito que alguém viva bem e se comporte rectamente em relação a
si mesmo: é-o sim em relação aos demais, uma vez que ninguém
mente a si mesmo, ninguém, vivendo só, sente, ou vergonha ou o
oposto, de si mesmo.
e, por conseguinte, este estudo é da máxima utilidade para os
73

Política, 1253a.
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tamen labilis et facili pede ad libidinem et uitia fluitantis utillima: 74
cum hic exemplis grauissimorum hominum agetur, quae hic frequentia afferemus, quaeque maximam (aut ego nihil sentio) ad
mouendos et incitandos 75 uim habent, longeque maiorem quam
pigra ulla ac 76 segnia philosophorum praecepta, quae ipsi per otium,
non qualiter umquam fiat, sed qualiter ipsi frigide ac algiose somniarint, in scholis, in angulis exedrarum, ad duos aut ad summum,
omnium ignaros adulescentes, commentantur. cum hic (inquam)
doceantur et pudorem seruare, qui custos est et paedagogus praeclarus iuuentutis, et non mentiri, fallere seducere discant: quod ubi
fecerint, nullum periculum est ipsi in ac 77 incorruptos uiros euadant
ac 78 cum aliis absque dolo malo, sed simplices et innoxii ac boni uiri
appellandi conuersentur. et, meo sane iudicio, illi felici calle incesserunt qui, uitia et uirtutes aliorum in historia tamquam in speculo
contemplantes, et minori periculo cauere uitia et, efficacissimo
exemplo, ad illorum res egregie gestas aemulandas animari 79 et 80
mox ad illorum exemplar normamque, quos admirantur, uitam dirigere potuerunt.
ergo deinceps quod nobis propositum [60] est urgebimus negotium, non tam multitudine ac 81 copia exemplorum quam celeritate
tibi nos placituros ire 82 sperantes. Prius itaque aliqua quae philosophi de pudore senserunt apponemus; deinde uero eius parentes,
si quos inuenire poterimus, reddemus; 83 ultimo, exempla ac 84 gnoutilissima Ant 1537.
instruendos Ant 1537.
76
et Ant 1537.
77
et Ant 1537.
78
et Ant 1537.
79
animati Ant 1537.
80
etiam Ant 1537.
81
et Ant 1537.
82
esse Ant 1537.
83
deinde...reddemus abest Ant 1537.
84
et Ant 1537.
74
75
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jovens de índole boa, mas frágil e pronta a deixar-se levar para a
sensualidade e vícios: porquanto aqui trataremos de, mediante
exemplos dos homens mais respeitáveis, que aqui apresentaremos
em grande número, e que (ou eu sou completamente ignorante) são
da máxima eficácia para influenciar e incitar o espírito, e sem comparação muito mais eficazes do que quaisquer ociosos e estéreis
preceitos de filósofos, que eles mesmos álgida e friamente sonharam, e não de acordo com o modo como as coisas sempre acontecem, e que eles mesmos tranquilamente comentam nas escolas, nos
cantos das salas de disputas, para dois ou, no máximo, três moços,
ignorantes de todas as coisas. e porquanto (tal como eu dizia) aqui
se lhes ensina não só a conservar o pudor, que é o melhor guardião
e o mais ilustre aio da mocidade, mas também a não mentir, e
aprendem a não enganar nem a desviar: quando assim procederem,
não há qualquer risco de se não tornarem varões excelentes e incorruptos e de conviverem lealmente com os outros, antes merecendo
com justiça ser chamados varões sinceros, puros e bons. e, em
minha opinião, avançaram por caminho favorável os que, olhando
na história como em espelho os defeitos e as virtudes dos outros,
puderam não apenas com menor perigo evitar os defeitos, mas
também, com um exemplo muitíssimo eficaz, ser animados a emular os feitos brilhantemente praticados por aqueles e, em seguida,
regular a sua vida de acordo com o exemplo e a norma daqueles
homens a quem admiram.
Portanto, ocupar-nos-emos seguidamente do assunto que nos
foi proposto, [60] olhando mais à celeridade do que à multidão e
abundância de exemplos, esperançados de que iremos aprazer-te. e
assim, em primeiro lugar exporemos algo do que os filósofos pensaram acerca da vergonha; em segundo lugar, apresentaremos os
pais desta, se conseguirmos achar alguns; por derradeiro, esforçar-me-ei por passar em revista exemplos e ditos sentenciosos, não
111
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mas, non omnes, sed quae mihi praestantissimae uidebuntur, recensere conabimur. Atque hunc ordinem in ceteris seruabimus: quoad
possimus de singulisque ea dicemus, non quae praesens lectio 85
(nam id infinitum et maximi esset laboris), sed quae, libros Graecorum olim lectitanti, frequens lectio nobis suppeditauit et pertinax 86
memoria retinuit. de ceteris, quae nos praeterfluxerunt, ueniam
dabis. Porro omnia haec, quam breuissime potero ac 87 tamquam per
capita, nitar explicare, 88 ut non tam ignaros docere uidear quam
scientibus memoriae quoddam facere compendium: occupationibus
tuis parcendum erat in commune bonum, ut, cum multa legere non
posses, haberes tamen unde paucula citra fastidium decerperes et
sitim auidissimam, quam erga litteras habes, exstingueres. nam, quamuis tum 89 regum, tum 90 rei publicae negotia tuis humeris incumbant, tot tamen et legisti et scripsisti, naturali quadam mentis adiutus, ut legentibus occasionem inquirendi tribuas quando, homini tam
occupato et tantis curis districto, istaec tam concinna, tam docta 91
scribere uacauit. sed iam hinc non absurde exordium sumemus.

studium Ant 1537.
tenacius Ant 1537.
87
et Ant 1537.
88
explicare nitar Ant 1537.
89
et Ant 1537.
90
et Ant 1537.
91
tam docta, tam elegantia Ant 1537.
85
86
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todos, mas os que me parecerem os mais notáveis. e, no restante,
cingir-nos-emos a este esquema: na medida do possível, acerca de
cada coisa diremos, não o que actuais leituras (pois isso seria inacabável e sobremaneira trabalhoso), mas aquilo que, ao dedicar-me no
passado a ler livros gregos, a assídua leitura me forneceu e a duradoira memória reteve. com a tua benevolência, hás-de perdoar tudo
que nos escapou acerca das demais matérias. enfim, esforçar-me-ei,
com a máxima brevidade que puder e como que em síntese, por
expor todas estas coisas, de modo a parecer, não tanto que estou a
ensinar a ignorantes, mas a fazer, para os que sabem, uma espécie
de resumo e adjutório da memória: é que era mister que reservasses
a tua actividade para o bem comum, e, como não podes ler muito,
para que mesmo assim tivesses donde recolher alguma cousinha
nada fastidiosa e matar a insaciável sede que sentes pelas letras.
com efeito, embora pesem sobre os teus ombros os negócios tanto
dos reis como do estado, todavia, secundado por uma espécie de
penetração natural do entendimento, leste e escreveste tantos livros,
que dás ensejo aos leitores de perguntarem quando é que, a um homem tão ocupado e repartido por tão grandes cuidados, sobrou
tempo para escrever essas coisas tão elegantes e tão sábias. mas já é
o momento certo para começar.
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Antonii LodoVici medici oLisiPonensis
DE PVDORE LiBer VnVs 92
Philosophi ueteres mentis quattuor 93 affectiones posuerunt
quae bonum uel malum respiciunt: gaudium scilicet et tristitiam, in
malo et bono praesenti; spem et timorem, de bono uel malo quod
aliquis consecuturum esse se uel incursurum credit. Vt ergo de
pudore dicere incipiamus (ut Graecis et Platoni imprimis placitum
scio), pudor nihil aliud est quam iustae reprehensionis. 94 [vº]
thomas uero distinxit inter pudorem et erubescentiam, nam hanc
ait esse cum quis facturus 95 aliquam turpitudinem quam nollet
sciri, 96 credit tamen quod sciatur; pudorem autem tum contingere
quando quis, quod fecit malum, existimat 97 quem reueretur cognitum uel deprehensum esse. illud tamen non est dubium quod uterque horum timet 98 aliquam ignominiam uel dedecus uel irrisionem,
quae in futuro ob malum patratum sibi superueniat. certum item
est quod non erubesceret uel pudore afficeretur aliquis, nisi malum
a se commissum alteri compertum 99 esse cognosceret. hinc pueri et
caeci sunt impudentiores (ut auctor est): 100 alteri ob aetatem non
possunt percipere 101 quid turpe, quid inhonestum sit; alteri uero ob
organi laesionem non cernunt suam turpitudinem ab aliis uideri. 102
Vt enim Plinius, libro undecimo, inquit: 103 “in oculis animus inhabi92
LIBELLVS DE PVDORE AB ANTHONIO LODOVICO MEDICO OLISIPONENSI AEDITVS, Ant 1537.
93
Philosophi quattuor animae Ant 1537.
94
iustae reprehensionis timor. Ant 1537.
95
admissurus Ant 1537.
96
scire nollet Ant 1537.
97
quando quis malum quod commisit existimat Ant 1537.
98
timeat Ant 1537.
99
improbitatem a se commissam alteri compertam Ant 1537.
100
et caeci (ut Aristoteles auctor es) sunt impudentes: Ant 1537.
101
percipere non possunt Ant 1537.
102
suam turpitudinem ab aliis uideri non cernunt. Ant 1537.
103
auctor est Ant 1537.
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um LiVro do mÉdico LisBonense
António Luís
ACERCA DA VERGONHA

os filósofos antigos estabeleceram quatro paixões do espírito
que têm a ver com o bom e o mau: a saber, a alegria e a tristeza, no
mal e no bem presentes; a esperança e o receio, acerca do bem ou
do mal que alguém crê que há-de alcançar ou em que há-de cair.
ora, para começarmos a falar acerca da vergonha (consoante sei
que antes de tudo pareceu bem aos gregos e a Platão), a vergonha
não é outra cousa senão o receio de uma justa repreensão. [vº] mas
santo tomás destrinçou entre vergonha e erubescência, pois afirma
que esta se dá quando alguém que vai praticar alguma acção infame,
que não quer que se saiba, crê todavia que se sabe; a vergonha, por
outro lado, sente-se quando alguém considera que a acção má que
cometeu chegou ao conhecimento ou à notícia de alguém por quem
sente respeito. todavia, não há dúvida de que ambas estas pessoas
sentem receio por alguma desonra ou desdouro ou ridículo, que
venha no futuro a recair sobre elas devido ao mal perpetrado. igualmente é certo que uma pessoa não coraria nem se sentiria envergonhada se não tivesse consciência de que o mal que cometera era do
conhecimento de outrem. 104 Por este motivo, as crianças e os cegos
são mais desavergonhados (conforme escreve Aristóteles): os primeiros porque, devido à idade, não são capazes de entender o que é
infame e desonroso; e os segundos porque, devido à lesão do órgão,
não se apercebem de que a sua infâmia é vista pelos outros. É que,
tal como diz Plínio no livro 11.º, “o espírito reside nos olhos”, 105 e
104
105

sAnto tomás, Suma Teológica, Prima secundae, questão 41, artigo 4.
História Natural, 11. 37.

115

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 116

APostiLAs A António Luís

tat”, et apud grauissimos scriptores dicuntur impudentes pudorem
ex oculis “proiecisse” uel “abrasisse”. Porro, ut medicorum princeps Galenus auctor est, 106 multum interest inter processum et principium pudoris, inter principia enim, sicut in metu, calor et sanguis
cum spiritibus interiora petunt et in corporis se recipiunt, at uero
ultimo genae rubore complentur (namque in iis tamquam in sedibus pudor ruborque ostenduntur) et facies tota induit pudorem
atque rubet.
sed quam ob causam rubeant quos pudet non iniuria dubitatum
a summis philosophis est. Alii id 107 putant fieri natura sanguinem
tamquam uelum quoddam praetendente, sicut nos manus solemus
ante faciem, pudore suffusi, anteponere, ne circumspiciamur. Alii
uero dixerunt sanguinem in occursum melioris, tamquam reuerentiam illaturum, foras exire, neque enim (aiunt) semper uel soli erubescunt qui alicuius turpitudinis 108 sibi sunt conscii, sed et illi
quoque qui coram aliquo, honore, uel ob dignitatem uel ob aetatem,
dignissimo homine sunt constituti: sic et portas ciuitatis ingressuro
regi festinant, ad excipiendum 109 ante fores, primates, debitum honorem cognituri. sic qui gaudent, rubent, exeunte calore et diffundente se anima in occursum eius quod uoluptificum 110 iudicant.
medici uero et qui rationi propiora sunt locuti, asserunt id esse naturale et peculiare naturae opus, quod, ubicumque et in quacumque
corporis partem quae aliquo pacto afficiatur, protinus in auxilium
illuc (quamuis saepe noceat) sanguinem et innatum calorem emittat.
sic ubi ilia timore quatiuntur, mox ora pallore occupantur et aluus

docet Ant 1537.
Alii quidem id Ant 1537.
108
rei male et turpiter gestae Ant 1537.
109
deferendum Ant 1537.
110
uoluptuosum Ant 1537.
106
107
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em autores de muita autoridade diz-se que os desavergonhados
“baniram” ou “cortaram” dos olhos a vergonha. Por outro lado, o
príncipe dos médicos, Galeno, escreveu que há grande diferença
entre o princípio e o estado final da vergonha, porquanto nos
começos, tal como no medo, o calor e o sangue, juntamente com os
espíritos, procuram as partes interiores e acolhem-se ao mais íntimo
do corpo, mas, ao cabo, as maçãs do rosto ruborizam-se (pois
nestas, como em sua morada própria, se revelam a vergonha e o
pudor) e o rosto cobre-se inteiramente de pejo e ruboriza-se.
mas não foi sem razão que os maiores filósofos sentiram dúvidas acerca da causa devido à qual se ruborizam os que se envergonham. uns pensam que isto se dá porque a natureza cobre o rosto
com o sangue como se fosse uma espécie de véu, tal como sucede
connosco quando, invadidos pela vergonha, costumamos pôr as
mãos diante do rosto, para que não nos observem. outros, porém,
afir maram que o sangue se lança ao encontro do melhor, como se
fosse demonstrar deferência, pois (consoante dizem) não se ruborizam sempre ou exclusivamente os que se sentem culpados por
alguma infâmia, mas também aqueles que se encontram postados
diante de algum homem muito merecedor de respeito devido à sua
dignidade ou à sua idade: 111 da mesma maneira que os altos dignitários, para dar mostras da devida consideração, se dão pressa para
acolher diante das portas da cidade o rei prestes a fazer a sua entrada solene. Assim enrubescem os que se alegram, ao sair o calor e
estender-se a alma ao encontro do que julgam que ocasiona prazer.
e os médicos e os que disseram coisas mais próximas da razão,
asseveram que é obra natural e própria da natureza o facto de, em
qualquer e para qualquer parte do corpo que de alguma maneira é
atacada, a mesma para aí de imediato enviar, como forma de ajuda
(embora amiúde prejudique), sangue e calor inato. Assim, quando
as ilhargas se abalam com o medo, logo de seguida a palidez se es111

cf. AristóteLes, Retórica, livro 2.º, 1384b 30.
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aliquibus subiit, 112 calore in praesidium cordis intus recepto et soluente concretos aliquos humores. ita 113 si manus, si pes doleat, confestim illuc natura suis auxiliaribus copiis accurrit. sic 114 qui pedem
uel digitum minimum lapidi 115 offenderunt, quandoque hanc ob
causam inguinum tumores (quos bubonas dicunt) patiuntur. Ad
eum modum euenire in pudore, fuso per cutem faciei, quae est
tenuissima, sanguine, non est dubitandum. iratis quidem praecipue
oculi, pudibundis autem aurium extremae particulae, dependentes 116
[61] et sanguine cassae, rubescunt. in illis calor ad defensionem
paratus oculos, arcem corporis, occupat, tamquam inde prouisurus
et melius cum hoste profligaturus, at in iis, quos pudet, cum imparem se uideat quominus possit crimen uel reprehensionem uitare,
subterfugit in partes posteriores et “cypselidas”, hoc est, aurium
pinnulas exsangues rubore inficit. hinc non malum nec contemnendum signum eius, qui furtum commiserit, ruborem aurium Aristoteles iudicauit; perstante nec quicquam permutato, in iis qui
culpae sunt immunes, genuino calore. Abscondunt autem faciem et
coniuent occluduntque oculos qui pudore tenentur, quoniam (ut
dixi) nolunt se ab aliis uideri. hinc et perfricant uultum, quia cauent
ne quis in eis subnotet pudorem: quare et impudentes os uel faciem
perfricare dicuntur.
non obscurum quoque est, inter tot animantium genera,
nullum praeter hominem pudescere, qui et mortuus quoque pudorem seruare et prospicere dinoscitur. constat (inquit Plinius) uirorum cadauera supina fluitare, prona feminarum, tamquam pudori
defunctorum parcente natura, honestius enim muliebria occultantur
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palha pelo rosto e a algumas pessoas sobrevêm transtornos intestinais, por o calor se acolher ao interior do reduto do coração e
dissolver alguns humores espessos. da mesma maneira, se as mãos
ou os pés sentem dor, imediatamente a natureza ali acode com as
suas tropas auxiliares. Assim, os que deram uma topada numa pedra
com o pé ou com o dedo mendinho, devido a esta causa sofrem por
vezes tumores das virilhas (a que chamam bubões). É indubitável
que se passa da mesma maneira na vergonha, ao espalhar-se o sangue através da pele da face, que é muitíssimo fina. Aos tomados de
ira enrubescem sobretudo os olhos, ao passo que aos envergonhados as extremidades das orelhas, pendentes [61] e privadas de sangue. naqueles, o calor, disposto para a defesa, senhoreia-se dos
olhos, o baluarte do corpo, como que para daí ver de longe e combater melhor com o inimigo, ao passo que, nos que sentem vergonha, como se considera impotente para poder refutar a acusação ou
evitar a repreensão, foge para as partes posteriores e cipsélidas, isto
é, tinge de rubor os exangues lóbulos. Por isso Aristóteles julgou
que o rubor das orelhas é um bom e nada desprezível indício de que
alguém cometeu um furto; nos que estão isentos de culpa, o calor
inato mantém-se inalterável e não mostra qualquer mudança. Por
outro lado, os que estão tomados pela vergonha escondem a face e
fecham e cerram os olhos porque (consoante eu disse) não querem
ser vistos pelos outros. 117 também por este motivo esfregam o rosto para evitar que alguém neles se aperceba do pejo: razão pela qual
também se diz que os desavergonhados esfregam o rosto ou a face.
também é notório que, entre todas as espécies de seres vivos, o
homem é o único que sente vergonha e que até morto se vê que
conserva e sente a vergonha. diz Plínio que é sabido que os cadáveres dos varões flutuam virados para cima e os das mulheres virados
para baixo, como se a natureza respeitasse o pudor dos mortos, pois
usa de maior honestidade ao encobrir as partes sexuais das mulheAs referências a Aristóteles parecem colhidas sobretudo dos Problemas. Veja-se:
Problema 3, da secção 31, e Problemas 1, 8 e 12 da secção 32.
117
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quam nates. Pygmaeos autem spithamaeos, illos gruum depopulatores, non esse homines doctissimi uiri uoluerunt, quoniam non
uerecundentur de turpi nec glorientur de honesto, quod homini
maxime proprium esse 118 crediderunt. Aristoteles, cum mores animalium uarios numeraret, anserem peculiariter “cautum et uerecundum” uocauit, sed, cum nullum argumentum afferat quo hoc comprobetur, eadem facilitate qua asseritur uideo posse negari. Anquoniam a coitu se aquis ingurgitant? sed quis in hoc sensus uel probatio pudoris? ego sane uel pauonem potius uerecundum (si aliquod
animal hac in parte appellare oporteat) 119 dixerim, qui, cum caudae
pulchritudine glorietur et gemmantes aduerso soli colores expandat,
et umbrae repercussum reliquis faciat, qui in opaco clarius micant,
et eos maxime in aceruum contrahat atque ostentet 120 oculos, quos
laudari cernit: idem, cauda amissa, annua uicissitudine pudibundus
atque maerens, quaerit latebram nec exire sustinet donec renascatur,
sed foliis arborum opertus delitescit. elephantum 121 quoque recenserem, quos ob pudorem numquam 122 nisi in abdito coire nec ulla
nosse adulteria, sed inedia aliquando mortem ignominiae praetulisse, uictosque uocem fugere uictoris, grauissimi auctores tradiderunt. Vel camelos item pudibundos potius dicere quis posset, qui
matres numquam 123 superueniunt suas (ut Aristoteles refert), sed
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res do que as nádegas. 124 Por outro lado, varões muitíssimo sábios
pretenderam que os pigmeus de um palmo, célebres por destruírem
os grous, não eram seres humanos porque não sentiam pejo da infâmia nem orgulho da honestidade, algo que julgaram ser a característica mais própria do homem. 125 Aristóteles, ao enumerar vários
costumes dos animais, caracterizou o ganso como especialmente
“cauteloso e envergonhado”, 126 mas, dado que não apresenta nenhuma prova com que o demonstre, parece-me que pode ser refutado com a mesma facilidade com que o assevera. será porventura
porque depois do coito mergulham nas águas? 127 mas qual é o sentimento ou prova de pudor que se encontra nisto? eu antes me inclinaria a considerar o pavão como envergonhado (se é preciso
nomear algum animal neste domínio), o qual, embora se jacte da
formosura da sua cauda e abra para o sol que está em frente as
cores que brilham como jóias, e faça que reflictam a sombra as restantes, que resplandecem mais claramente no escuro, e ajunta e
exibe sobretudo aqueles olhos que vê que são louvadas: todavia, o
mesmo, uma vez perdida a cauda, envergonhado e entristecido com
a vicissitude anual, procura um refúgio e não ousa sair até as penas
da cauda voltarem a nascer, mas esconde-se cobrindo-se com as
folhas das árvores. também mencionaria o pudor dos elefantes, que
autores muitíssimo respeitáveis afirmaram que, devido à vergonha,
nunca copulam senão às ocultas e não conhecem a infidelidade, 128
mas, por vezes, preferiram morrer de fome à desonra, e, vencidos,
fogem da voz do vencedor. ou poder-se-ia igualmente qualificar
com mais propriedade os camelos como envergonhados, os quais
(conforme refere Aristóteles) nunca cobrem as suas mães, mas deu-

PLínio, História Natural, 7. 17.
PLínio, o. c., 4. 11; 7. 2.
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História dos Animais, 488b.
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Id., o. c., 560b.
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Veja-se, por exemplo, cLáudio eLiAno, História dos Animais, Viii. 17.
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inter eos quis 129 camelarium morsu interemerit, quod eum matri
opertae admisisset. Vel equum quis, in hunc numerum referat, qui,
ubi faciem matris detectam agnouit, 130 cum qua imprudens obuelata
coierat, fugam properarit et se praecipitem actum interemerit. 131
serpentem quoque tradit oppianus, ubi uirus, quod semper in ore
gerit, amiserit, quod cum murena concubiturus alicubi occultarat
atque reliquerat, ut mitis ad connubia accederet, [vº] mox ueneno
non inuento, quod forte uiator aqua diluerit atque pedibus prosciderit, corpus ad lapidem impactum discerpere, quoniam imbellem
et expertem armorum, quibus fidebat, serpentem se esse pudeat.
Virgilius item taurum, qui infeliciter pro iuuenca formosa dimicarit,
“in siluas abire uictum et ignotis oris exsulare regnisque excedere
auitis, multa gementem ignominiam et plagas superbi uictoris”
commeminit.
sed non ita proprie istaec 132 animalia pudescere dicuntur cum
uel humanis similes aliquos affectus in eis deprehendamus: sicut nec
simia, cum hominem ridicule exprimere et aemulari studet, homo
dicitur, sed hominis aemulatrix, in quo primo et principaliter misericordia, amor, ira, dolor et omne denique affectuum agmen dominatur. Quid enim (ut hominis prae ceteris animalibus pudorem
conuincamus) referamus hic persam illum qui, rogatus ab Alexandro, maluit ad supplicium duci quam pudore affici, si sagittam per
annulum non immisisset, morique antea praeoptauit quam gloriae
et nominis, quod apud homines 133 habebat, indignus uideri? Aut
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-se o caso de algum ter morto o tratador, por tê-lo impelido a copular com a mãe coberta com uma manta. ou incluir-se-ia neste
numero o cavalo, que, quando reconheceu as feições da mãe, com a
qual copulara inadvertidamente por se encontrar tapada, se entregou à fuga e se arremessou para a sua própria morte.134 opiano
também conta que a serpente, depois que perde a peçonha que
sempre leva na boca, que escondera e deixara alhures a fim de copular com a moreia, por forma a, tornada mansa, poder aceder ao
ajuntamento, [vº] se em seguida não encontra o veneno, porque
porventura um viandante o diluiu com água ou espalhou com os
pés, despedaça o corpo arremessando-o contra uma pedra, porque
tem vergonha de ser uma serpente inofensiva e privada das armas
em que tinha confiança. 135 também Virgílio narra que o touro, que
lutou com mau resultado pela formosa bezerra, se afasta vencido
para a floresta, se desterra em regiões desconhecidas e se retira da
pátria dos seus antepassados, “chorando muito a sua desonra e os
golpes do soberbo vencedor.” 136
mas não é com muita propriedade que se diz que estes animais
sentem vergonha, só por surpreendermos neles alguns sentimentos
semelhantes aos humanos: da mesma maneira que não se diz que o
macaco é homem por se esforçar por reproduzir e imitar de modo
ridículo o homem, mas sim um imitador do homem, em quem,
antes de mais e principalmente, senhoreiam a compaixão, o amor, a
ira, a dor e, numa palavra, toda a multidão dos sentimentos. com
efeito, para quê referirmo-nos aqui (a fim de mostrarmos a vergonha do homem em comparação com os restantes animais) àquele
persa que, não obedecendo ao pedido de Alexandre, preferiu ser supliciado a sentir-se envergonhado, no caso de não conseguir enfiar
a seta pela argola, e antes quis morrer a mostrar-se indigno da glória
e prestígio de que gozava entre os homens? ou qual a necessidade
Ambos os exemplos provêm de Aristóteles, o. c., 630b-631a.
Haliêutica (“de piscatione”), vv. 554-579.
136
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quid puerum illum laconem hic laudare opus sit, qui, cum catulum
surripuisset et sub pallio diligenter occultaret, quamuis uentrem
unguibus discerperetur a cane et dentibus morderetur, 137 pertinaciter tamen retinuit et immori uoluit pudore, ne male et non diligenter 138 fuisse furatus deprehenderetur: quod illis honori datur, contraque arguitur et uerberatur captus, quoniam pigre et inartificiose 139
uideatur furari.
illud uero aduertendum est: ita comparatum natura esse ut pudore afficiamur magis erga 140 parentes et nobiliores uiros quam erga
eos qui nobis sunt inferiores. sic iuuenes qui aliqua peccata commiserunt, cum fratribus quidem libenter conuersantur, a parentibus
uero pudefacti aufugiunt: quo exemplo usum esse dionysium tyrannum accepimus, cum diceret se corinthum metropolim reueritum,
in Leucade colonia suauius habitare. Quoniam uero dixi nos propter
meliores nobis pudescere, sicuti contingit cum quempiam aut regem
aut uirum, auctoritate et aetate praestantem, sumus collocuturi: 141
hinc (ut opinor) natura eius, qui nefariam aliquam rem turpem
patrauit, uultum 142 pudore conuestit, ut ostendat eum, qui turpitudinem coram quocumque exercuerit, quicumque demum is sit, eo
longe uiliorem esse factum, et ideo tamquam meliori assurgere
debere, ut qui sit 143 coram digniori constitutus. et uere indignissimus quisque efficitur et uilissimus, mox ubi peccato aliquo se polluit
atque maculauit. 144 Quod sane uoluisse priscos illos theologos Platonem atque timaeum certo certius est, dum uitiosorum hominum
post mortem animas in belluarum corpora transire asseuerarunt. ii
enim timidos in muliebri corpore uitam acturos, homicidas ob tura cane discerpi et dentibus dilacerari sentiret Ant 1537.
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de louvar aqui aquele menino espartano, o qual, tendo roubado um
cachorrinho, e escondendo-o cuidadosamente debaixo do manto,
embora o cão lhe retalhasse o ventre com as unhas e o mordesse
com os dentes, mesmo assim teimosamente o segurou e quis
morrer por amor da vergonha, para evitar ser apanhado por ter furtado mal e ineptamente: destreza que eles honram, censurando,
pelo contrário, e açoitando o que é apanhado, por parecer que furta
de modo remisso e sem arte? 145
mas convém que se tenha presente que a natureza dispôs as
coisas de tal maneira que sentimos mais vergonha diante dos progenitores e de varões mais nobres do que perante pessoas que estão
abaixo de nós. Assim, os moços que cometeram alguns crimes
vivem de bom grado na companhia dos irmãos, mas fogem envergonhados da presença dos pais: ouvimos contar que o tirano dionísio se serviu deste exemplo, quando disse que respeitava a metrópole corinto, mas vivia mais aprazivelmente na colónia Lêucade.
mas porque eu disse que nós nos envergonhamos diante dos melhores, tal como sucede quando havemos de falar com algum rei ou
varão superior pela sua autoridade ou idade: daqui procede (em
minha opinião) que a natureza da pessoa que perpetrou alguma
acção abominável e infame, reveste o semblante com o pejo, a fim
de mostrar que quem praticou uma infâmia diante de qualquer
pessoa, quem quer que ela seja, tornou-se por isso muito mais vil, e
por essa razão deve como que levantar-se diante de alguém melhor,
como compete a quem está postado em frente de alguém mais
digno. e, na verdade, após ter-se poluído e manchado com algum
crime, qualquer pessoa torna-se indigníssima e vilíssima. É indubitável que isto pretenderam aqueles antigos teólogos Platão e timeu,
quando asseveraram que as almas dos homens viciosos após a
morte passam para os corpos das feras. com efeito, opinaram que,
após a morte, através da migração de almas (a que chamam me145

PLutArco, Licurgo, 18.
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pissimum lucrum in ferinam naturam 146 transmutandos, salaces in
suillo corpore uicturos, leues et superbos in uolucres, ignauos et
otiosos in pisces post obitum, per transanimationem (quam [62]
metempsychosin dicunt), fore transmigraturos non aliunde sunt
opinati quam quia mali et turpes homines, in uitia delabentes, iis
simillimi efficiuntur 147 feris uel animantibus quorum mores aemulantur. timore perculsus es? – Lepus euasisti. Forma gloriaris? –
Pauonem te dicemus. si auarus: quid nisi lupus? si uino madidus
totos dies obdormiscis: quid nisi uitulus marinus es? Aut piscis ille
(quem “hemerocoetum”, quod interdiu cubet, oppianus uocat), qui
solidum 148 diem in arenis stertit noctuque dumtaxat excitatur: adeoque satietatem et modum cibi non nouit ut prius non desistat quam
media illa aluus disrumpatur? et profecto, sicut nec plantas cortex
facit, sed insensibilitas, nec iumenta corium aut tergum durius, sed
brutalis et ratione carens anima constituit, nec caelum orbis rotunditas et sphaericitas (quam omnium figurarum pulcherrimam existimat Plato), sed recta ratio definit, neque angelum sequestratio a corpore, sed spiritalis intelligentia determinat: ita hominem non forma
uel figura, sed usus rationis efficit atque, ceteris circumscriptis, hoc
uno dumtaxat censendus est.
Verum, ut redeamus illuc unde pedem retulimus, illud quoque,
inter ea quae de pudore diximus, 149 notandum censemus quod
amantes, eos quos amant, et amati, a quibus amantur, maxime reuereri in turpibus solent, atque hinc cauere ab omni uitio 150 student,
quominus in dedecus uel foeditatem aliquam profluxisse conspi-

uitam Ant 1537.
efficiantur Ant 1537.
148
qui perdius solidum Ant 1537.
149
meminimus Ant 1537.
150
uitio atque culpa Ant 1537.
146
147

126

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 127

teXto 3 | DE PUDORE

tempsicose), os timoratos hão-de viver em corpo de mulher, os
homicidas por causa do infame lucro devem transformar-se numa
natureza de fera, os lascivos viverão em corpo de porcos, os inconstantes e soberbos hão-de transformar-se em aves, e em peixes
os indolentes e ociosos, [62] exclusivamente porque os homens
ruins e infames, ao caírem nos defeitos, se tornam totalmente idênticos às feras ou animais cujos costumes imitam. 151 Foste abalado
pelo medo? – tornaste-te uma lebre. Jactas-te da beleza? – diremos
que és um pavão. se és avaro: que és senão um lobo? se passas os
dias inteiros a curtir bebedeiras: que és senão uma foca? ou aquele
peixe (a que opiano chama hemerocetus porque “dorme durante o
dia”), que permanece o dia inteiro estendido na areia, e só fica
activo à noite: e a tal ponto é insaciável e descomedido na alimentação que não pára de comer até o ventre lhe rebentar pelo meio? e,
realmente, da mesma maneira que aquilo que faz das plantas, plantas, não é a casca, mas a insensibilidade, nem o que caracteriza os
jumentos é a pele ou o couro mais duro, mas a alma de bruto e privada de razão, nem o que define o céu é a rotundidade e redondez
da esfera (que Platão considera a mais bela de todas as formas), mas
a recta razão, nem o que determina o ser anjo é a ausência de corpo,
mas uma inteligência espiritual: assim o que torna o homem,
homem, não é a forma ou a figura, mas o uso da razão e, pondo de
parte todos os restantes atributos, deve ser definido exclusivamente
por este.
mas, retomando o fio ao nosso propósito, a partir do ponto
onde nos desviámos, também pensamos que se deve consignar,
entre o que dissemos acerca da vergonha, o facto de que os que
amam e os que são amados costumam acima de tudo temerem
desonrar-se aos olhos daqueles a quem amam e por quem são amados, e por este motivo procuram acautelar-se contra toda a espécie
de defeitos, para que os não vejam cair no desdouro ou em alguma
151
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ciantur. sic illud iucundum et memorabile refertur quod, cum
quidam communi iure belli admoto telo ab hoste esset transuerberendus, “Precor”, dixerit, “heus, tu, per pectus adigas ensem, ne,
cum me mortuum meus dilectus conspexerit, tergo uulneratum
atque confossum erubescat.” Atque hinc cum ioco dixisse Pammenem quemdam, ferunt, non esse conuenientem acierum compositorem nestorem homeri, 152 qui Graecos iusserit ut secundum cognationes et tribus in turmas disponerentur, “quo tribus” (inquit)
“tribubus, cognationes cognationibus opem ferant atque succurrant”, cum oportuisset amatorem apud amatum collocare, contribules enim contribulium et affinium non multam habere rationem
in aduersis, at uero phalangem quae ex amatoria amicitia fuerit in
harmoniam redacta et conglutinata, hanc indissolubilem esse et
infragilem, quando ii quidem pro amore quo erga amatos ardent, illi
autem pudore ob amantes affecti, fortiter et in mutuum auxilium
alteri pro alteris in difficultatibus sane perstiterint. iolaum item scribunt, cum ab hercule amaretur, illius certaminum atque laborum
fuisse participem semperque illius lateri 153 inhaerentem gestasse
scutum: ad cuius sepulcrum sua quoque aetate amatos et amatores 154 mutua fide se obstringere atque obligare Aristoteles refert.
et profecto – si Platonem non contemnimus, qui amantem diuinum
et sacro furore percitum amicum uocauit –, non parentes iuncti
cum gnatis, non amici sociati, non denique quaecumque alia sanguinis necessitudo aut debitum, in bello, immo, in omni totius uitae [vº]
condicione, tantum ualet quantum ex mutuo se amantibus, quaedam consors 155 facta coniugatio. dissident saepe et irati sunt cum
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ignomínia. Assim, conta-se aquele caso interessante e memorável de
que, ocorrendo que, como sucede ordinariamente na guerra, certo
homem tivesse sido trespassado por um dardo lançado pelo inimigo, disse: “ei, tu, imploro-te que me enterres a espada pelo peito,
para que o meu amado não core de vergonha ao ver-me ferido e
trespassado pelas costas.” e por este motivo conta-se que certo
Pâmenes disse com graça que o nestor de homero não foi um
apropriado organizador das fileiras, ao ordenar aos gregos que formassem por esquadrões, de acordo com o parentesco e as tribos,
“para que” (segundo disse) “as tribos às tribos ajudassem e os parentes aos parentes acudissem”, 156 uma vez que teria sido conveniente colocar o amador junto do amado, pois na adversidade os
originários da mesma tribo não se preocupam muito com os seus
patrícios e conterrâneos, mas é indestrutível e inabalável o batalhão
que tiver sido harmonicamente organizado e cimentado com base
na amizade amatória, porquanto uns pelo amor em que se abrasam
pelos amados, ao passo que os outros, movidos pela vergonha
diante dos que os amam, arrostarão as situações difíceis com energia e auxiliando-se mutuamente. também se conta que iolau era
amado por hércules e foi seu companheiro de combates e trabalhos e conservou-se sempre a seu lado transportando-lhe o escudo:
Aristóteles também refere que no seu tempo diante do seu sepulcro
os amados e os amadores se obrigavam e comprometiam a mútua
fidelidade. e certamente que – se não desprezamos Platão, o qual
chamou ao amante um amigo divino e abalado por demência
divina 157 – na guerra, ou antes, em todas as situações da vida inteira,
nem a união dos pais aos filhos, nem os amigos associados, nem,
numa palavra, quaisquer outros laços ou vínculos de sangue, [vº]
podem tanto quanto a espécie de união fraternal que resulta dos
que reciprocamente se amam. os filhos amiúde não se entendem e
Ilíada, 2. 363.
À excepção do primeiro período, tudo o que António Luís escreve neste parágrafo
até este ponto é tradução de Plutarco, Pelópidas, 18.
156
157
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parentibus filii; non conuenit semper inter uicinos: si negocium aliquod festinatione egens incumbat, prius (ut inquit hesiodus) cinxisse se uolent affines; si dira urgeat necessitas, si periculum sit capitis adeundum, fuga sibi consulent amici. At qui efficaciter amat
(quem ab amico distinguens appello), quamuis dolor uisceribus
accesserit, firmiter persistit, ne ante se, cuius ignibus uritur, uideat
periturum.
non satis – immo, parum est – amicum esse. si exsilium, si
egestatem, si proscriptionem, si tormenta per singulos artus excogitata, si gladium impendentem iugulo, si uitam denique morte finiendam ante oculos statuas –, amicitia cedit, amor perseuerat, qui, quoniam uehementissimus est (nam aliter 158 non esset amor), pericula,
quae subeunda sunt, omnia putat iucunda. Quid enim Pericles?
“Facere me” (inquit) “pro amico oportet: sed usque ad aras.” Quid
cleopatra, quae aegrum Antonii animum suis amoribus liquefecerat? “cum multa et prope infinita sint mihi mala,” (inquit) “nullum
ita graue ac durum mihi est quam breue hoc tempus, in quo sine te
misera uixi.” Quid thisbes exitum repetam, 159 supra proprium
amantem peremptae? Quid Alcibiadem amicae pallio uulneribus
confossum coopertum? Quid Alcestem (cuius meminit Plato), quae
sola pro uiro uoluit occumbere, cum tamen ei pater et mater essent,
hoc uno exemplo abunde testata, quantum ob amorem quem erga
maritum haberet, parentes alienos putaret, et solo tantum nomine

158
159

(alioquin enim Ant 1537.
referam Ant 1537.
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irritam-se com os pais; não há sempre acordo entre vizinhos: se
ocorrer algum negócio que requer pressa, os parentes quererão primeiro (conforme diz hesíodo) apertar o cinto; 160 se uma terrível
situação crítica os ameaçar, se for mister exporem-se a um perigo
de morte, os amigos velarão pelos seus interesses fugindo. mas os
que amam deveras (aos quais me estou a referir, distinguindo-os dos
amigos), ainda que a dor lhes ataque as entranhas, mantêm-se
firmes, para não verem perecer à sua frente aqueles em cujo amor
se abrasam.
não basta – ou antes, é pouco – que seja amigo. se pusermos
diante dos olhos o exílio, ou as privações, ou a proscrição, ou torturas inventadas para cada membro do corpo, ou a espada suspensa
sobre o pescoço, ou, por derradeiro, a vida a ponto de ser atalhada
pela morte –, a amizade recua, mas o amor persevera, o qual, porque é muitíssimo arrebatado (pois, caso contrário, não seria amor),
considera agradáveis todos os perigos que lhe cumpre arrostar. de
facto, que disse Péricles? “Pelo amigo, devo esforçar-me: mas até ao
altar.” 161 Que disse cleópatra, que com os seus amores efeminara o
enfraquecido ânimo de António? “Ainda que sejam inúmeros e
quase infinitos os meus males, todavia nenhum é para mim tão duro
e penoso como este breve tempo em que mofina vivi sem ti.” 162
Para que hei-de recordar o fim de tisbe, morta sobre o amante? 163
Para quê lembrar Alcibíades, trespassado de feridas, coberto com o
pálio da amiga? 164 Para quê referir Alceste (de quem Platão faz menção), a qual quis morrer só pelo marido, pois, embora este tivesse
pai e mãe, com este exemplo singular mostrou de sobejo quanto,
devido ao amor que sentia pelo marido, considerava os pais como

Trabalhos e Dias, 344-345.
PLutArco, De uitioso pudore, 5. resposta que Péricles teria dado a um amigo que
pretendia persuadi-lo a prestar em seu favor um falso juramento.
162
PLutArco, António, 84.
163
Vd. oVídio, Metamorfoses, 4. 55-163.
164
PLutArco, Alcibíades, 39.
160

161
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ad filium 165 attinentes, uirum uero tam impense fuerit prosecuta ut
et homines eam aeternis praeconiis tollerent, et dii sibi praemiis
immortalibus donandam censuerint.
et sane nullae sufficerent chartae si commemorare hic aut
recensere accuratius uellem eos qui, amore uicti, admiranda toti orbi
facinora fecerunt. 166 nam quis nescit quae christi fideles, lassatas
tortorum manus superantes, pro fidei defensione subire non sunt
ueriti: incensi atque flagrantes caritate diuina et fortitudine mortem
contemnendi, ne legem dei uiolarem? Quid item coegit primum
illum apud chaldaeos unius dei cognitorem Abrahamum, unius
nati parentem, ut quem solum habebat in senectute genitum, multis
annorumque plurimorum precibus expetitum, libenter in holocaustum duceret ignibusque superimponeret, iamiam macturus, ut suo
cruore perinde atque oleo sacros illos ignes foueret? nisi ingens
cupiditas et obnixus amor in deum, cui, quia sic seruum suum probare quem elegerat, qui primus nomen dei “eli” inuocaret, placitum esse certo sciebat, non dubitauit seruus fidelis suum pignus
immolare, quo dei amorem paternis affectibus praeponeret. neque
enim est quisquam tam malus (ut diuinus inquit Plato) quem non
ipse amor lymphaticum (ut ita dixerim) et diuino furore percitum
ad 167 uirtutem faciat. et quod homerus dicebat: “deum” aliquibus

filiam Ant 1537, Lx 1540.
ediderunt Ant 1537.
167
lymphaticum et debacchantem diuino quodam aestu ad Ant 1537.
165
166
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estranhos e só nominalmente ligados ao filho, 168 mas seguiu tão desveladamente o marido que não apenas os homens a exalçaram com
eternos encómios, mas também os deuses julgaram que era merecedora de que se lhe concedessem prémios imortais. 169
e não há dúvida que o papel não chegaria se eu quisesse aqui relembrar ou passar em revista mais ao pormenor as pessoas que,
vencidas pelo amor, praticaram façanhas dignas da admiração do
mundo inteiro. na verdade, quem não conhece as torturas que os
fiéis de cristo, triunfando das mãos exaustas dos torcionários, não
se arrecearam de suportar em defesa da fé: abrasados e ardendo no
amor de deus e desprezando com intrepidez a morte, a fim de não
violarem a lei divina? igualmente, que é que obrigou aquele primeiro conhecedor do deus único entre os caldeus, Abraão, pai de
um único filho, a quem gerara somente na velhice e que com muitas
preces pedira durante inúmeros anos, que o levou a de bom grado o
conduzir para o sacrifício e pô-lo sobre as chamas, a ponto já de
imolá-lo, a fim de alimentar aqueles fogos sacrificiais com o seu
sangue como se fosse óleo? Quê, senão uma imensa paixão e um
inquebrantável amor por deus, a quem, porque sabia com toda a
certeza que Lhe aprouvera pôr assim à prova o seu servo, a quem
escolhera para ser o primeiro a invocar deus com o nome de
“eli”, 170 deus a quem, pois, o servo fiel não trepidou em imolar o
seu filho, a fim de antepor o amor de deus aos sentimentos paternais. É que não existe ninguém tão mau (como diz o divino Platão)
ao qual, delirante (por assim dizer) e agitado de divina loucura, o
próprio amor não torne capaz de virtude. e aquilo que homero
dizia: que a divindade “inspira forças e vigor” a alguns heróis, 171 isto
Ambas as edições latinas apresentam a leitura filium. mais acorde com o sentido
nos parece a forma feminina, que propomos.
169
Vd. a peça homónima de eurípides.
170
no Breue Dictionarium Vocum Ecclesiasticarum, apenso ao Dictionarium Latinolusitanicum
(João Barreira, coimbra, 1570), de Jerónimo cardoso, pode ler-se: “Heli, alias Eli vel Heloi,
haebraice: quer dizer ‘deus meu’.” Veja-se Gn, passim.
171
Por exemplo: Ilíada, 10, 482; 15. 262.
168
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“robur inspirare et uires”, hoc indubitato [63] amor amantibus
praestat. hinc altius Plato prouectus non dubitauit dicere quod, 172
si qua ratione fieri posset ut ciuitas aliqua ex amantibus et amatis aut
exercitus conderetur, ea esset urbs immortalis et tam pace quam
bello florentissima, et illa esset inuictissima et insuperabilis acies.
Verum, quoniam nos numquam melius quam ipse poterimus quid
senserit explicare, ideo praestiterit forsan totam eius dictionem,
quam ex “symposio” traduxi, hic apponere, quamuis ne per somnium quidem accedere propius ad eloquentiam eius et dicendi sublimitatem possimus:
“Assero”, inquit, “uirum si quis amat, hunc in turpitudine deprehensum, quia aut commiserit rem turpem aut iniuriam passus
non propulsauerit et fuerit ultus ob pauiditatem, 173 non adeo, patre
uiso aut amicis aut alio denique quocumque, erubescere et graui
dolore tangi, quam si suas delicias conspexerit. hoc et id ipsum
amatum pati uidemus: nam insigniter suos amatores reuerentur et
coram ipsis constituti pudescunt, siquando in turpi re aliqua fuerint.
siquidem igitur aliqua industria et machinatione fiat, ut ciuitas aliqua
constitueretur aut exercitus ex amatoribus et iuuenibus amatis, non
est ut melius suam ipsorum patriam habitare possint nec aliter commodius suis rebus consuluerint: nam, et ab omnibus turpitudinibus
abstinerent, et mutua contentione alteri alteros tueri et amore superare contenderent. et hi, siquidem iuncti et coalterni 174 pugnauerint,
uicerint illi quidem, quamuis pauci, (ut ita dixerim) omnes homines,
si contra ex aduerso sistantur. Vir quippe amator, aut ordines deseruisse aut arma turpiter abiecisse magis a cunctis hominibus
conspici quam ab amatis praeeliget. nec quisquam erit qui aut relinquere pusionem amatum aut non festino auxilio periclitanti succurrere sustineat.”
quin Ant 1537.
pauorem Ant 1537.
174
cohaerentes Ant 1537.
172
173
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é incontestável [63] que o amor o dá aos que amam. Partindo daqui,
Platão não duvidou ir mais longe ao afirmar que, se de alguma maneira fosse possível fundar-se alguma cidade ou organizar-se um
exército com amantes e amados, esta cidade seria imortal e muitíssimo próspera tanto na paz como na guerra, e aquele exército seria
invencível e insuperável. mas, porque eu nunca poderei expor
melhor do que o próprio o que pensou, por esse motivo talvez seja
preferível apresentar aqui as suas palavras na íntegra, que eu traduzi
do Banquete, conquanto nem sequer em sonhos nós sejamos capazes de nos aproximar da sua eloquência e elevação de linguagem.
são estas as palavras que escreveu:
“Asseguro-vos que todo o homem que ama, se lhe acontece praticar uma acção censurável em público ou receber injúrias de
alguém, não se defendendo por cobardia, nem à vista do pai, nem
dos amigos, nem de qualquer outro, sofrerá tanto como na presença
do seu amado. e a respeito deste podemos nós observar o mesmo:
é sobretudo na presença do amante que mais se envergonha
quando surpreendido em qualquer acto vil. se houvesse, pois, processo de constituir um estado ou um exército só de amantes e
amados, que organização melhor poderia supor-se do que a destes
homens, desviados de toda a espécie de infâmia e rivalizando em
mérito entre si? homens como estes, exercitando-se em pelejas uns
com os outros, ainda que em pequeno número, seriam capazes de
vencer o mundo inteiro! e a razão é que o homem que ama mais dificilmente se resignará a desertar das fileiras ou a largar as armas à
vista do seu amado do que à vista de qualquer dos outros; na presença daquele, preferirá mil vezes morrer! e não haverá homem
nenhum que suporte deixar para trás o jovem amado ou não o
socorra com pronta ajuda em caso de perigo.” 175
175
Banquete, 178d-179b. com excepção do último período, reproduzimos aqui a tradução de maria teresa schiappa de Azevedo, tão fiel quanto à letra como a latina de António
Luís, mas de estilo infinitamente mais elegante: apud Platão, Górgias. O Banquete. Fedro,
Verbo, Lisboa, 1973, pp. 217-218.
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haec Plato, cum multis aliis quae diuino ore atque pectore per
totum dialogum philosophatur. sed et Pelopidas sacram quamdam
cohortem duxisse dicitur, ex hoc hominum genere constantem,
cum qua fortissima belli edidit exempla, ut dux magni nominis putaretur. Porro (ut Plutarchus auctor iuratissimus est) Lacedaemoniorum legislatores, gentis suae animos ut nimium ferinos et animosos
et incontinentes, uolentes 176 a pueris mox diluere atque remittere et
ueluti humectare, cum tibias tam seriis quam ludicris in rebus induxerunt, illis maximos defferentes honores et praelationes qui 177
elegantius ceteris canere et ad lyram modos facere didicissent, tum
uero, multum et splendidum amorem in certaminibus immiscentes,
innutriuerunt, contemperantes iuuenum mores. nec haec dumtaxat
contenti fecisse, deam, ex marte et Venere quam fingunt poetae
congredientibus genitam, in urbis patronam adaptauerunt, quoniam 178 ubi pugnarum bellorumque studia 179 conueniunt simul cum
suadela et gratiis coniuncta, ibi diligentissima et ornatissima politia
conficitur, ubi omnia secundum harmoniam procedant, atque ex eo
tempore sacra quaedam cohors ex uiris quadringentis [vº] electis
fuit constituta, quorum alteri amatores erant, alteri amati, quae
usque ad pugnam quam, post longa annorum curricula, in cheronea infeliciter et improspere 180 gessit, inuicta perstitisse dicitur:
quos, ubi adinuicem permixtos et nullum tergo uulnus habentes,
sed 181 omnes sarisis obuios, in angustis armis procedentes 182 contra
innumera hostium milia transfixos Pelopidas 183 uidisset, 184 illacrinimium feroces et animosos et praeter modum se se efferentes, uolentes Ant 1537.
rebus prouexerunt, illos ad maximos honores et dignitates palmarium illis deferentes qui Ant 1537.
178
tum uero pulcherrimo hoc amore certaminibus admixto innutriuerunt concinnos iuuenum mores,
quam eamdem rem nobis non ineleganter adumbrarunt per Veneris cum Marte concubitum, quoniam Ant
1537.
179
pugnacitas et bellicositas Ant 1537.
180
inauspicato Ant 1537.
181
dicitur: post ubi sibi mutuo permixtos et nullum tergo inflixo uulnere, sed Ant 1537.
182
progressos Ant 1537.
183
Pelopidas deest Lx 1540.
184
conspexisset Ant 1537.
176
177
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isto escreve Platão, juntamente com muitas outras coisas que,
com boca e peito divinos, filosofa ao longo de todo o diálogo.
mas também se diz que Pelópidas chefiou certo “esquadrão sagrado”, composto por homens desta espécie, com o qual deu denodados exemplos de valor militar, por forma a ser considerado um
general de grande prestígio. Por outro lado (consoante conta Plutarco com toda a verdade), os legisladores dos lacedemónios, pretendendo, logo a seguir à infância, abrandar e amolecer e como que
humedecer o carácter demasiado feroz, destemido e insofrido da
sua raça, não só introduziram flautas tanto nas actividades sérias
como nas recreativas, concedendo as máximas honrarias e a preferência aos que tivessem aprendido a cantar e a acompanhar à lira
melhor que os restantes, mas também, temperando os costumes
dos jovens, criaram-nos misturando nas competições um amor
grande e puro. e não satisfeitos por ter feito somente isto, adoptaram como patrona da cidade a deusa que os poetas fingem que
nasceu do ajuntamento de marte e Vénus, 185 visto que onde se
reúnem o gosto das lutas e guerras juntamente com a persuasão e as
graças, aí consegue-se a mais zelosa e formosa das repúblicas, uma
vez que tudo se desenvolve harmonicamente, e desde esta época
estabeleceu-se certo “esquadrão sagrado”, formado por quatrocentos varões [vº] seleccionados, metade dos quais eram amadores e a
outra metade amados, o qual se diz que durante um dilatado
período de anos se manteve invencível até à batalha que, com pouca
sorte e mau êxito, travou em Queroneia. Ao vê-los misturados uns
com os outros e não tendo qualquer ferimento nas costas, mas
todos marchando ao encontro das lanças e avançando em fileiras
cerradas contra inúmeros milhares de inimigos, e serem trespassados, diz-se que Pelópidas 186 chorou e disse: “Amaldiçoados sejam os

185
186

A deusa harmonia.
Vd. PLutArco, Pelópidas, 18, que, no entanto, atribui estas palavras a Filipe.
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masse et dixisse fertur: “o male pereant illi qui hos quid aut pati aut
facere turpe putant!” namque illi non solum corporum, sed et animorum erant amatores.
nec enim ego eum dixerim amare qui solum ut corporis pudorem atque florem puellae quam amat aut pusionis decerpat, amare
se simulat. et sane, quemadmodum equi citius cum curribus 187
quam secundum 188 se ipsos impulsi 189 currunt et stadium peragunt,
non quia sic magis aerem diuidant multitudine et curruum accessione confractum, sed quoniam eorum animos incendit mutua adinuicem contentio et uincendi cupido, quae miros quosdam aculeos
et stimulos illis ingenerat, 190 ut semper praecedentibus instent, sic et
boni uiri, cum pulchrarum rerum sibi uicissim zelum obtinent, utilissimi in commune opus, et ad omne facinus praeclarum conficiendum promptissimi sunt, si unum ueniant. Quapropter et statuarii,
qui nudos saepe reges atque deos honoris gratia confingunt, amorem quoque nudum efformant haud male, ut qui indicare uelint
adapertum illud uirtutis atque mentis amantium extra omne clancularium uitium, extra omnem fucum atque tectorium, exsistere.
sed quoniam iam de pudore disseruimus, aliqua, quoad breuibus fieri possit, exempla 191 et ueterum de eo sententias referamus,
qui adeo pudorem suspexerunt ut ad hunc modum euripides diceret: 192 “o ueneranda uerecundia, utinam omnibus hominibus assistens impudentiam ex animis extulisses 193!” et rursus: “Volo”,
inquit, “paucula quaedam dicere, non multum genas atque superci-

iuncti curribus Ant 1537.
ultro Ant 1537.
189
impellentes Ant 1537.
190
subdit Ant 1537.
191
aliqua quam potuimus breuissime exempla Ant 1537.
192
exclamaret Ant 1537.
193
deleuisses Ant 1537.
187
188
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que pensam que estes consentem ou praticam algo de indigno!” É
que eles amavam não apenas os corpos, mas igualmente as almas
dos amados. 194
na verdade, eu não diria que ama a pessoa que finge que ama
apenas para colher o pudor e flor do corpo da moça ou rapazinho
a quem ama. e é certo que, da mesma maneira que os cavalos
correm no estádio mais rapidamente com as carroças do que impelidos por iniciativa própria, não porque deste modo separam mais o
ar rompido pelo grande número e aproximação das carroças, mas
devido ao facto de que lhes inflama o espírito a rivalidade mútua e
o desejo de vencer, que lhes faz nascer uma espécie de admiráveis
aguilhões e incitamentos, para irem sempre no encalço dos que vão
à frente: assim os varões bons são do máximo proveito para a obra
colectiva, quando sentem mútuo ciúme pelas belas acções, e estão
muitíssimo dispostos a praticarem toda a sorte de façanhas, se se
juntarem num mesmo lugar. 195 motivo pelo qual igualmente os escultores, que frequentemente modelam nus os reis e os deuses para
honrá-los, também representam nu o amor, e não sem razão, como
quem quer mostrar que aquele desnudamento de virtude e espírito
dos amantes, se apresenta isento de todo o defeito oculto e isento
de todo o artifício e pintura.
mas porque já discorremos acerca da vergonha, refiramos, na
medida em que com brevidade se possa fazê-lo, alguns exemplos e
sentenças dos antigos acerca deste tema, os quais a tal ponto respeitaram a vergonha que eurípides se pronunciou do seguinte modo:
“ó venerando pudor, oxalá que, mantendo-te ao lado de todos os
homens, lhes tivesses expulsado das almas a impudência!” e escreve
também: “Quero dizer algumas poucas palavras, e não erguendo
muito os sobrolhos e o cenho de modo desavergonhado, mas falatodo este parágrafo é tradução quase literal, conquanto com ordem diversa da do
original grego, de partes dos capítulos 18 e 19 do Pelópidas, de Plutarco.
195
esta comparação provém do final do capítulo 19 da obra citada na nota anterior.
194
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lia impudenter attollens, sed sobria loquar, ut fratrem decet. Vir
namque bonus bonum reuereri solet.” et mox: “Pudor in oculis
suboritur, o gnate.” et Agathon dicebat: “cum iniurium me esse
puto, faciem amicorum 196 pudescens uidere non sustineo.” sed et
theognis ita infit: “nullum thesaurum pudore meliorem intus in
penu repones, quem optimis uiris, cyrne, exhibueris.” stasinus
autem poeta ita extulit: 197
“nam qua parte pauor, quoque est pudor additus illi.”
contra quem sic Plato (ut euthyphron auctor est) scripsit:
“multi” (inquit) “uidentur morbos, egestates et alia id genus timere,
sed nequicquam haec ipsa reuereri quae timent. Annon tibi uidetur?
mihi quidem sane, quare ita potius inuertendum est:
nam qua parte pudor, quoque est pauor additus illi.
neque enim quisquam est qui, si de aliqua re pudescat atque
reuereatur, qui non simul timeat atque metuat improbitatis opinionem. omnis igitur quem pudet, metuit; non tamen [64] ubi timor,
ibi et omnino pudor est, in plus enim se extendit a pudore timor,
particula namque 198 pudor timoris est, sicut numeri impar: ita scilicet ut, ubi sit numerus, non protinus imparem esse oporteat, ubi
tamen impar numerum esse sit necesse.”

animorum Lx 1540.
Huc etiam pertinet illud Stasini poetae Ant 1537.
198
latius enim patet timor quam pudor, namque Ant 1537.
196
197
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rei comedidamente, como fica bem a um irmão. É que o bom varão
costuma respeitar o bem.” e pouco depois: “A vergonha reflecte-se
nos olhos, ó filho.” 199 e Agatão dizia: “Quando penso que sou injusto, com a vergonha não me atrevo a olhar para o rosto dos amigos.” 200 mas também teógnis se exprime do modo seguinte: “não
poderás guardar no interior da despensa nenhum melhor tesouro do
que a vergonha que mostrares aos melhores varões, ó cirno.” 201
Por outro lado, o poeta estásino encareceu-a da seguinte
maneira:
Onde quer que exista pavor, também aí se lhe juntou o pudor.
em sentido contrário Platão pronunciou-se do seguinte modo
(de acordo com as palavras do Êutifron): “muitos parecem temer as
doenças, as privações e outras coisas desta sorte, mas de forma
alguma respeitar aquelas mesmas coisas que temem. não te parece
assim? Para mim é evidente, pelo que antes se deve inverter o verso
do seguinte modo: De facto, onde quer que exista pudor, também aí se
juntou o pavor. É que não existe ninguém que, se se envergonhar e
sentir respeito por alguma coisa, não tema e receie ao mesmo tempo a reputação de desonesto. Por conseguinte, todo o que sente vergonha sente medo; todavia, [64] onde há temor, aí não há também,
como regra geral, vergonha, porquanto o temor estende-se a mais
do que à vergonha, pois a vergonha é uma parcela do terror, tal
como o ímpar o é do número: ou seja, assim como, onde houver
número, não é forçoso que imediatamente haja um ímpar, ao passo
que, onde houver um número ímpar, é necessário que haja um
número.” 202
Apud João estoBeu, Eclogarum physicarum et ethicarum libri II, sermo 31, “de uerecundia et pudore”, onde se indica como fonte a peça perdida Cresfonte.
200
Apud João estoBeu, o. c., ibi.
201
Sentenças Elegíacas, 400-401.
202
Êutifron, 12a-12c. todo este passo, tal como as duas anteriores citações, são apresentados por João estobeu, na obra e lugar atrás indicados.
199
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demosthenes uero ita dixit: “malum, quamuis solus sis, ne dicas
nedum facias, disce uero ex omnibus te ipsum multo magis reuereri”, quod et Pythagoras, inter Aurea illa Verba quae protulit, multo
ante significauit, dicens: “rem turpem neque cum alio neque iuxta
te positus facias, prae omnibus tui te ipsum maxime pudeat”, et
item: “cupias potius ut qui tecum conuersantur te reuereantur
quam timeant, pudori namque adest ueneratio, timorem autem
odium comitatur.” theophrastus uero ita ait: “si te ipsum fueris
reueritus numquam alium erubesces.” sopatrus autem ad hunc
modum: “caue et pudeat te ad corruptas hominum opiniones
respicias, at uerum sermonem cunctis in rebus propone neque
apparentem utilitatem cum damno subditorum eligas neque fugias
ignominiam quae uideatur cedere in commoda eorum, qui tibi subaudiunt atque parent imperio, si quidem non quacumque existimationem, sed optimam uitam possidere inter homines uelimus.”
Pythias (quae Aristotelis filia traditur), rogata quisnam color
optimus, “Qui” (inquit) “prae pudore ingenuis et liberis hominibus
in uultu efflorescit.” sed et cato iuuenum illis se magis delectari
dicebat qui rubescerent quam qui pallescerent. diogenes autem,
cum iuuenem rubescentem uidisset, “macte” (inquit) “uirtute esto
et confide, o fili, talis namque est ipsius uirtutis color!” hesiodus
autem, homerum in hoc secutus, pudorem magno uel commodo
uel damno hominibus esse uult, dum in primo “operum” inquit:
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e demóstenes disse o seguinte: “Ainda que estejas só, não
digas, e muito menos faças, o que não está certo, mas aprende de
todos a respeitar-te muito mais a ti mesmo”, algo que também Pitágoras muito antes deu a saber entre aquelas celebradas Palavras
Áureas, que proferiu, quando afirmou: “não pratiques acções infames, quer com outrem, quer contigo mesmo: sente a máxima vergonha de ti mesmo diante de todos”, e no mesmo sentido: “deseja
antes de mais que te respeitem do que te temam aqueles que vivem
contigo: pois a vergonha tem ao seu lado o respeito, ao passo que o
temor arrasta consigo o ódio.” 203 e teofrasto diz o seguinte: “se te
respeitares a ti mesmo, nunca terás vergonha de outrem.” 204 Por
outro lado, sopatro pronunciou-se deste modo: “evita e envergonha-te de atenderes às perversas opiniões dos homens, mas em
todas as coisas apresenta uma linguagem verdadeira e não escolhas
o proveito aparente com dano dos súbditos nem fujas da desonra
que parece redundar em proveito daqueles que te escutam e obedecem ao teu senhorio, se pretendemos gozar entre os homens não de
uma qualquer consideração, mas da melhor das existências.”
Pitíade (que se diz que era filha de Aristóteles), interrogada
sobre qual era a melhor das cores, respondeu: “A que o pejo faz
despontar no rosto aos homens honestos e livres.” 205 mas também
catão dizia que mais lhe apraziam aqueles entre os jovens que se ruborizavam do que os que empalideciam. 206 diógenes, pelo seu lado,
ao ver um moço corar, disse: “Bravo e tem confiança, meu filho,
pois é essa a cor da própria virtude!” 207 ora, hesíodo, seguindo
nisto a homero, pretende que a vergonha é para os homens tanto
de grande proveito como de grande prejuízo, quando, no princípio
Aurea Carmina, v. 11 e sqq. da edição Theognidis, Phocilidis, Pythagorae, Solonis, aliorumque veterum poemata gnomica. Cum latina versione, Jean Libert, Paris, 1627, p. 93.
204
Apud João estoBeu, o. c., sermo 31, “de uerecundia et pudore”.
205
Apud João estoBeu, o. c., ibi.
206
PLutArco, Marco Catão, 9.
207
dióGenes LAÉrcio, Vidas dos Filósofos Ilustres, 6. 54.
203
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“Pudorem non est bonum adesse uiro indigenti. Pudor multum
homines aut iuuat aut laedit. Pudor quippe infelicitatem, confidentia autem opes aferre solet.”
sed haec poetae dixisse concedemus, qui non adeo diligenter
rerum appellationes curat. nos autem dicemus, Aristotelem in libro
“de moribus” secuti, quod uerecundus omnis est laudabilis: est
enim in iis quoque affectibus superabundantia et defectus, et quod
exsuperat quidem qui in uniuersis uerecundatur, qualis est ipse pauidus, qui uero deficit aut nulla in re uerecundatur appellatur impudens: medius autem est ipse uerecundus.
melius homerus, qui fortissimos uiros ob pudorem res aggredi
pulcherrimas facit: quid enim inter Graecos 208 diomedes?
“inter enim dicet troianos optimus hector?
– Titydes fugiens puppes confugit ad altas.”
scilicet, quia pudorem detrectabat, pugnam capessit. et alibi
inquit: “ex uiris pudescentibus, plures salui sunt quam turpi morte
perempti.” et, cum lacesserentur Graecorum quique ad singularem
pugnam fortissimi: “timor” (inquit) “suscipere pro se quemque
uetabat, sed pudor negare recusabat.” At uero impudentes quique
nullam boni et honesti [vº] rationem habeant, sed “ter” (ut dicitur)

208

in consessu Graecorum Ant 1537.
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dos Trabalhos, escreve: “uma vergonha pouco recomendável acompanha o indigente. A vergonha ou ajuda ou prejudica os homens. É
que a vergonha costuma trazer a infelicidade, ao passo que a confiança em si mesmo traz a riqueza.” 209
mas perdoaremos ao poeta ter dito estas coisas, o qual não se
preocupa com demasiado rigor com as designações das coisas. nós,
por outro lado, diremos, seguindo Aristóteles no livro da Ética, que
todo o homem envergonhado é louvável: com efeito, também
nestes sentimentos existe excesso e defeito, e que peca por excesso
o que se envergonha em todas as situações, como é o caso do medroso, e chama-se impudente ao que peca por defeito ou não se envergonha em nenhuma situação: ao passo que o envergonhado é o
que se encontra no meio. 210
melhor homero, que supõe que os varões mais fortes empreendem as mais belas façanhas devido à vergonha: de facto, que diz
diomedes entre os gregos?
Pois o excelente Heitor entre os troianos dirá:
“– Fugindo, o filho de Tideu refugia-se nas altas naus!”

211

ou seja, porque recusava a vergonha, inicia a luta. e noutro
passo escreve: “dos varões que sentem vergonha, são mais os que
se salvam que os que são arrebatados por uma morte infame.” 212 e,
tendo sido todos os mais fortes dos gregos desafiados para combate singular, “o temor” (diz) “impedia cada um de se expor em sua
própria defesa, mas a vergonha recusava-se a dizer que não.” 213 mas
aos impudentes e aos que não fazem qualquer caso do bom e do
honesto, [vº] mas (como se costuma dizer) “lavaram três vezes a
Trabalhos e Dias, vv. 317-319.
Ética a Nicómaco, livro 2. 7 (1108a-1108b).
211
Ilíada, 8. 148-149.
212
Ilíada, 5. 531.
213
Ilíada, 7. 92-93.
209
210
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“faciem absterserunt”, nullo magis epitheto infamat quam quod
“cynopidas” uocat, hoc est, “caninos oculos habentes”, quo uitio
Achilles inurit Agamemnonem. Quintilianus item inter uitia oratoris
perfrictionem faciei, quod impudentiam signat, imprimis notat:
“Vitiosa” inquit) “sunt illa: intueri lacunaria et perfricare faciem,
quasi improbam facere.” Plutarchus auctor est ciceronem orationem habiturum solitum ante laeua barbam demulcere, quod et
facientem interfectum esse idem prodidit.
Quia uero iam satis quid de pudore Veteres prodiderunt retulimus, nunc ad exempla transeamus, ut compertum omnibus sit ut
optimus quisque fuerit ita hoc laudatissimo hunc non caruisse
affectu.
caesar, quoniam in senatu non assurrexisset tribunis et consulibus, sed sedens tamquam ad idiotas et infimos homines responsa
daret, grauiterque id uulgus tulisset, quoniam Vrbs uideretur iniuriam et tyrannidem pati, tanto est affectus 214 pudore domum reuer-

214

id ... affectus deest Lx 1540.
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cara”, com nenhum epíteto os desacredita mais do que ao chamá-los “cinópidas”, que quer dizer “possuidores de olhos de cão”,
labéu que Aquiles lançou sobre Agamémnon. 215 igualmente Quintiliano assinala entre os defeitos do orador antes de mais o esfregar
do rosto, acção que indica a falta de vergonha: “são defeitos” (escreve) “o olhar para o tecto e o esfregar o rosto, como que a supô-lo impudente.” 216 Plutarco escreveu que cícero, quando se preparava para fazer um discurso, costumava afagar o queixo com a mão
esquerda, e conta o mesmo autor que foi morto enquanto fazia este
gesto. 217
mas porque já referimos sobejamente o que os Antigos transmitiram acerca da vergonha, passemos agora aos exemplos, para
que a todos fique manifesto que todos os melhores que existiram
não estiveram privados deste estimadíssimo sentimento.
césar, porque no senado não se levantou em sinal de respeito
pelos tribunos e cônsules, mas lhes respondeu permanecendo sentado como se estivesse diante de homens ignorantes e do mais
baixo nível, ocasionando no povo grande indignação com este comportamento,
pois parecia que Roma suportava a injustiça e a tirania, 218 de tal modo se
Ilíada, 1. 159.
O Ensino da Oratória, 11. 3.
217
PLutArco, Cícero, 48. – cremos que grande parte da inspiração para este parágrafo
bebeu-a António Luís em erasmo, no texto consagrado ao adágio “esfregar o rosto”,
onde, além das citações dos autores gregos, se lê o seguinte: Faciem perfricare, Frontem
perfricare: (...) Inde frontem aut faciem prouerbio perfricuisse dicuntur qui pudorem omnem dedidicerunt, uelut absterso manu a uultu pudore. (...) Quintilianus notat inter uitia pronunciationis, libro undecimo. Plutarchus scribit hunc gestum peculiarem fuisse M. Tullio ut dicturus laeua faciem demulceret.
[“Esfregar o rosto, descarar-se – (...) daqui dizer-se como expressão proverbial que
‘esfregam o rosto’ ou ‘se descaram’ os que perderam toda a vergonha, como se com a mão
tivessem feito desaparecer do rosto a vergonha. (...) Quintiliano, no livro 11, assinala-o
entre os defeitos da declamação. Plutarco escreve que era típico de cícero, quando se preparava para discursar, afagar o queixo com a mão esquerda.”] erasmo, Adagiorum Chiliades,
o. c., c. 777.
218
A passagem em itálico só se encontra na edição princeps.
215

216
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sus ut, reducta a collo tunica, se paratissimum diceret iugulum exhibere cuiquam qui eum occidere uellet.
cum medi, prosequente cyro, urbem fuga repeterent insequerenturque hostes, iam mox uictores futuri, nec quisquam dubitaret
quin eo impetu ciuitas atque insultu foret capienda, persicae mulieres ex urbe suis fugientibus inconsulta temeritate obuiam procedentes atque, uteris apertis et muliebribus genitalibus patefactis, 219
clamantes: “Quo ruitis, o ignauissimi? An uos latet minime uobis
huc in aluos unde prodiistis regredi licere?”, uictoriam insperatam
tribuerunt, nam tam graui mox pudore subito milites conuersi,
fusos et inconsiderate soluto agmine procurrentes inimicos non
multo cum labore fugarunt.
Laco quidam, nimium honoris et gentis suae nominis studiosus,
cum uenderetur sub hasta a praecone putaretque hinc ignominiam
et dedecus aliquod suis ciuibus accrescere, clamaretque praeco:
“Laconem uendo”, “captiuum, dicito,” (inquit) “uendo, non laconem.” Pudebat non uictum ductum esse in captiuitatem, sed, cum
laco natus esset, in hostium manus uenisse. nam tanta erat mulierum lacaenarum fortitudo animi ut, ituris in bellum filiis, scutum
traderent, dicentes: “Aut hoc aut super hoc”, laconica breuitate
significantes ut, aut scutum matri referrent, aut super eum mortui
reducerentur. hinc fugientem cum quaedam filium uideret, sic eum
allocuta fuisse fertur: “Vade in tenebras, malum uirgultum: cuius ob
odium eurotas, spartae fluuius, ne ad timidas quidem damas fluere
dignabitur: inutilis catulus, mala portio, uade sub orcum, uade, nec

219

locis ostensis Ant 1537.
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sentiu profundamente envergonhado ao voltar para casa que, afastando a túnica do pescoço, dizia que estava totalmente disposto a
oferecê-lo a quem quer que o quisesse degolar. 220
dando-se o caso que os medos, perseguidos por ciro, regressaram em fuga para a cidade e tinham no encalço os inimigos, que já
em breve seriam vencedores, e não duvidando ninguém de que,
com este ímpeto e arrebatamento, a cidade deveria ser tomada, as
mulheres persas com insensata temeridade avançaram da cidade ao
encontro dos seus compatriotas que fugiam e, com os ventres à
mostra e exibindo as partes genitais femininas, bradaram: “Para
onde ides a correr, ó poltrões? Acaso não sabeis que não vos é lícito
voltar aqui para as entranhas donde saístes?”, e deram assim uma
inesperada vitória, pois os soldados, subitamente transformados
por tão profunda vergonha, com pequeno trabalho puseram em
fuga os inimigos, espalhados e que inconsideradamente avançavam
em desordem.
certo lacedemónio, sobremaneira zeloso da honra e prestígio da
sua raça, ao ser vendido em hasta pública pelo leiloeiro e cuidando
que daí adviria desonra e algum desdouro para os seus concidadãos,
quando o leiloeiro bradava: “Vendo um lacedemónio”, disse: “dize:
vendo um escravo, não um lacedemónio.” sentia vergonha, não por
ter ficado reduzido à escravidão como vencido, mas por, tendo nascido lacedemónio, ter caído nas mãos dos inimigos. com efeito, era
tão grande a intrepidez das mulheres lacedemónias que, aos filhos
que partiam para a guerra, entregavam um escudo, dizendo-lhes:
“ou este ou em cima deste”, pretendendo significar com brevidade
lacónica que, ou restituiriam à mãe o escudo, ou regressariam
mortos em cima dele. Por isso, certa mulher, ao ver o filho a fugir,
conta-se que lhe disse: “Vai para as trevas, ruim rebento: por ódio
de quem o eurotas, rio de esparta, nem sequer se considerará
digno de correr diante das tímidas corças: cachorro inútil, mau ele220

PLutArco, Júlio César, 60.
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sparta dignus nec parentibus.” Alia, cum demetrium natum a bello
magno temore redeuntem, omni armaturae ornatu deperdito 221
obseruasset, dentibus acutis frendens et per ilia, ense impulso,
filium ulta, masculum testimonium suae uirtutis reliquit, talibus
editis uocibus, quae uiros magis decerent: “morere” (inquit) “nec
habeat hanc inustam notam Lacedaemon, quid enim illa errauit, si
timidos meum lac enutriuit?” Lacaena item ancilla rogata unico ad
uirum accessisset cum quo nupta erat: [65] “non ego, pudore suffusa, ad illum accessi, se ipse ad me.”
sed ante omnia admirabile est pudoris uirginum milesiarum
exemplum, ad ostendendum quantam hic uim habeat ad probitatem. milesias uirgines perniciosa et subita irrepsit uoluntas obeundae mortis. nec erat numerus earum quae se suspendissent et ad
incerti euentus interitum cucurrissent, sed efferebantur in dies, certatim omnibus inopina causa ad mortem contendentibus, ut internecio earum et omnimoda calamitas 222 speraretur. cum nulla tanto
malo medicina adhiberi possit nec pacto 223 ullo aut suasionibus
deterrerentur (quid enim non contemnerent, quae nihili mortem
faciebant?), inuentus est quidam qui lata sententia decreuit ut omnes
quotcumque se peremissent, nudis corporibus, cum eo fune quo se
suspendissent, 224 per uicos ad humandum efferrentur. nulla fuit
quae posthac uoluntariam mortem subiret, pudore tam inhonesti
funeris, et quas non casus acerbus, non mors durissima (quam terribilium ultimum et in qua despicienda fortitudinem uersari uolui Aristoteles), non parentibus luctus, non uitae cupido atque lucis, non

relicto Ant 1537.
calamitas et panolethria Ant 1537.
223
metu Ant 1537.
224
fune quem sibi ad collum aptauissent, Ant 1537.
221
222
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mento, vai para as profundas dos infernos, vai, não és digno de
esparta nem dos teus pais.” outra, ao ver que o filho demétrio regressava da guerra transido de pavor, depois de aí perder todo o
equipamento militar, rangendo fortemente os dentes, vingou-se do
filho ferindo-o com uma espada na ilharga e deixou um testemunho
varonil da sua coragem, pronunciando as seguintes palavras, mais
próprias de varão: “morre e que esparta não se suje com esta marca
de infâmia, pois que culpa teve ela, se o meu leite nutriu cobardes?”
igualmente, uma escrava lacedemónia, interrogada se tinha tido
ajuntamento com o varão com o qual estava casada, [65] respondeu:
“eu, cheia de vergonha, não me ajuntei com ele, mas ele é que se
ajuntou comigo.”
mas mais que todos é admirável o exemplo de pudor das moças
milésias, a fim de mostrar a grande eficácia que este tem para a virtude. Grassou entre as moças de mileto uma vontade súbita e funesta de se suicidarem. e eram inúmeras as que se enforcavam e se
apressavam para uma morte de destino incerto, mas porfiando
todas por morrer por motivo inesperado, de dia para dia eram levadas a enterrar, de tal maneira que se esperava o total morticínio e
perda delas. Visto que não se conseguia aplicar nenhum remédio a
tão grande mal nem deste procedimento as apartavam quaisquer
medidas ou persuasões (pois, que não desprezariam, criaturas que
tinham a morte na conta de coisa nenhuma?), achou-se certo homem que apresentou a proposta de que, todas as que se matassem,
sem excepção, fossem levadas a enterrar através das ruas, nuas e
com a corda com que se tinham enforcado. A partir de então, não
houve nenhuma que sofresse morte voluntária devido à vergonha
de um funeral tão indecoroso, e as mesmas a quem, nem o doloroso
fim, nem a duríssima morte (a qual Aristóteles considerou a maior
das coisas terríveis e no desprezo da qual fez consistir a valentia) 225
nem o luto dos pais, nem o desejo da vida e da luz, nem, numa pala225

Ética a Nicómaco, 3. 6.
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denique ulla ratio ne sibi uiolentas mortes consciscerent peruincere 226 potuit, unius pudoris phantasia et opinio quam uita functae
essent habiturae eas a tam nefario scelere inhibuit.
non est contemnenda quoque uerecunda responsio olympiadis
ad Alexandrum filium, qui, cum sic scripsisset: “Alexander iouis
Ammonis filius olympiadi matri salutem”, ad hunc modum rescripsit: “Quiesce,” (inquit) “o nate, neque defferas neque crimineris
me aduersus iunonem: nam tu me illi tua epistola pellicem esse confiteris.” Verecunda ista et comis matris ad filium rescriptio, superbum animum uictoris et adulationibus elatum admonuisse uisa est
ut opinionem falsam deponeret, qua natum, ob secundum Fortunae
applausum, se de ioue crediderat.
Aristotelis quoque laudatur in deligendo successore uerecundia.
nam cum, sexagesimo secundo aetatis peracto anno, deligere uellet
successorem Ludi ad quem post eius discipuli concederent, praestarentque inter ceteros menedemus rhodius et lesbius theophrastus,
ne, si alterum praeponeret, alteri fuisse iniurior uideretur, iussit ut
uinum sibi lesbium et rhodium curarent, usurum uero se eo quod
magis placeret. Quod ubi allatum ipsi fuisset, ubi utrumque gustasset, praesentibus, qui successorem magisterii petierant: “iucundum”
(inquit) “et firmum est rhodium, sed lesbium tamen suauius.” Quod
ubi dixisset, nemini fuit dubium quin successorem, ea uoce, non
uinum, lepide simul et uerecunde sibi delegisset.
Quin et: Alcibiades Atheniensis singulari pudore praeditus
memoratur, nam, cum traditas sibi tibias ab Antigenida tibicine, qui

226

perficere Ant 1537.
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vra, nenhuns motivos foram poderosos para decidi-las a não atentarem violentamente contra a sua própria vida, a só imaginação da
vergonha e a reputação que teriam depois de mortas, fê-las recuar
diante de crime tão sacrílego. 227
também não é de desprezar a pudibunda resposta de olimpíade ao seu filho Alexandre, o qual, como lhe tivesse escrito do seguinte modo: “Alexandre, filho de Júpiter ámon, saúda sua mãe
olimpíade”, – ela respondeu-lhe assim: “meu filho, cala-te e não
me denuncies nem acuses diante de Juno: é que tu na tua carta reconheces que eu sou comborça dela.” 228 essa pudibunda e elegante
resposta da mãe ao filho parece que admoestou o orgulhoso espírito do filho, ensoberbecido com as vitórias e as lisonjas, a pôr de
parte a falsa opinião, em virtude da qual, devido ao aplauso propício
da Fortuna, se tinha julgado filho de Júpiter.
também se louva a discrição de Aristóteles na escolha de sucessor. com efeito, depois de ter completado sessenta e dois anos desejou escolher um sucessor na escola, a quem os discípulos seguissem após a sua morte, e como, entre os demais, se distinguiam
menedemo de rodes e teofrasto de Lesbos, para que não parecesse
que, se propusesse um deles, tinha sido mais injusto com o outro,
mandou que lhe preparassem vinho de Lesbos e de rodes, e que ele
se serviria daquele de que mais gostava. tendo-se-lhe trazido o
vinho e tendo provado de ambos, disse aos presentes, que lhe
tinham pedido um sucessor no magistério: “o de rodes é agradável
e forte, mas o de Lesbos, pelo seu lado, é mais suave.” tendo dito
isto, ninguém teve dúvidas de que com esta palavra tinha escolhido,
simultaneamente com elegância e discrição, não um vinho, mas um
sucessor. 229
e ainda há mais: o ateniense Alcibíades é lembrado por ser dotado de extraordinário pudor, pois, tendo-lhe entregue as flautas o
AuLo GÉLio, Noites Áticas, 15. 10.
cf. PLutArco, Alexandre, 3.
229
AuLo GÉLio, Noites Áticas, 13. 5.
227
228
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eum Periclis suasu docendum susceperat, ad os adhibuisset inflauissetque, pudefactus oris deformitate et rictu distento, mox abiecit
infregitque. A quo tempore, cum antea summae laudi daretur, disciplina tibiis canendi desita est.
Poetae etiam multi in suis carminibus pudorem fecisse uidentur,
cum concubitus lege naturae operiendos significarent, ut homerus
cum dicit: [vº] “Virgineum soluit cestum legemque cubilis.” et
rursus: “munusque cepit amoris.” et item: “in sculptis illi toris
cepere soporem.” et Virgilius, cum de Vulcani cum Venere congressu ita scribit:
“optatos dedit amplexus placidumque petiuit,
coniugis infusus gremio per membra soporem.”
nihil aliud celebres ac doctissimi agunt poetae quam ut iure
coniugii mistos, uerecunda quadam translatione uerborum, significent atque demonstrent: quod et hebraeorum lingua item “cognoscere”, ut rem sordidam quantum possit obtegat, uerecunde appellarre solet. Quamobrem sacra lingua uocitata est, quia scilicet
castissimis atque pudicis nec ulla tenus aures offendentibus rerum
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flautista Antigénidas, que se encarregara de ensiná-lo por persuasão
de Péricles, encostando-a à boca e assoprando, ficou envergonhado
com a deformação e esgar inchado do rosto, e imediatamente a
lançou de si e quebrou. desde então abandonou-se a prática do
canto com acompanhamento de flautas, que anteriormente era altamente elogiada. 230
também os poetas nas suas composições parecem estimar
muito a vergonha, ao darem a entender que, por lei da natureza, as
uniões sexuais devem dissimular-se, tal como faz homero, quando
escreve: [vº] “desatou o virginal cinto e cumpriu o foro do leito
nupcial.” 231 e de novo: “e apossou-se da dádiva do amor”. 232 e
igualmente: “Adormeceram nos esculpidos leitos nupciais”. 233 e
Virgílio escreveu assim, quando falou do ajuntamento de Vulcano
com Vénus:
E abraçando
A gozosa consorte em seu regaço,
Num suave repouso adormeceu-se. 234
os poetas afamados e mais sábios não fazem nenhuma outra
coisa senão darem a entender e mostrarem, mediante uma pudica
translação de palavras, os que se ajuntam por direito matrimonial:
algo que também a língua hebraica costuma pudicamente designar
por conhecer, por forma a, dentro do possível, ocultar uma realidade
sórdida. Foi designada língua sagrada precisamente porque, para
designar as coisas, se serve dos vocábulos mais castos e pudicos e
cf. PLutArco, Alcibíades, 2.
cf. Ilíada, 14. 214.
232
cf. Ilíada, 22. 470.
233
Ilíada, 3. 447.
234
Eneida, 8. 405-406. tradução em verso de m. odorico mendes. A nossa versão é
mais longa e chatamente prosaica: “estreitou a esposa com os amplexos do desejo e, com
a cabeça colocada sobre o seu seio, procurou que se espalhasse pelos membros um deleitável sono.”
230
231
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nomenclaturis utitur, quale est: “cognouit Adamus euam uxorem
suam.” et: “nisi in faciem benedixerit tibi,” “iob”, primo capite,
pro eo quod est “maledixerit.” et in “exodo”: “Abominationes uestras immolabimus in oculis uestris: et lapidibus non obruetis nos,”
cauet enim ne quo pacto nomen dei tetragrammaton, non solum
assertiue, sed neque commemoratiue uerbo aliquo indigno significent; et rursus deos, quos Aegyptii colunt, “abominationes” uocat,
ne idola gentium uel dicto dii uocentur.
est etiam alia causa sanctitatis huiusce linguae, quia non habet
uocabula aliqua propria quibus membra uel naturales actus appellant, quod uitium aliarum linguarum omnium proprium est et peculiare, ut plura fere nomina pudendis et genitalibus membris indiderint quam aliis rebus, ueriti forsan ne, appellationum penuria, has
partes minus notas haberemus. Latini et penem et mutonem et
mentula et coleos et scrotum et testes et uuluam et coitum impudicis uel dictu infandis 235 foedisque uocabulis significant 236: omnia
impudicitiae genera, tam masculae Veneris quam aliarum, turpissimis nomenclaturis 237 comprehendentes, ut (etsi uelimus) sodomorum
et asotorum dum “masturbationes”, “paedicationes” et alia id genus
nefanda uocabula (quorum ne significationes quidem tenemus) audimus, obliuisci nequeamus. Graeci quoque non multo honestiores
appellationes 238 indiderunt: ὄρχιας et καυλόν et δυασμούς et ὀστέον
et ὀρχής et τριόρχης, 239 quas nullus paulo honestior audire sustineat. Vrinae et aliarum superfluitatum uocabula 240 non pauca apud
Latinos, sed plurima apud Graecos, quae pudet referre. hebraei, in

et penem...dictu deest Lx 1540.
haec significant Lx 1540.
237
appellationibus Ant 1537.
238
nomenclaturas Ant 1537.
239
omnia graeca uocabula desunt Lx 1540.
240
Vesicae et alui excrementorum uocabula Ant 1537.
235
236
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que em nada ofendem os ouvidos, como é o caso de: Conheceu Adão
a Eva, sua mulher. 241 e no 1º capítulo de Job: Se não te bendiz na Tua
face, 242 em vez do que propriamente é “amaldiçoa”. e no Êxodo: Imolaremos as vossas abominações diante dos vossos olhos: e não nos apedrejareis, 243
pois desta maneira evitam exprimir com alguma palavra indigna o
nome de três letras de deus, não só de modo assertivo, mas nem
sequer alusivo; e, por outro lado, chama abominações aos deuses que
os egípcios adoram, para que nem mesmo nominalmente chamem
deuses aos ídolos dos pagãos.
também outro motivo da santidade desta língua resulta do
facto de que não possui alguns vocábulos próprios com que designam os membros ou actos naturais, defeito este que é próprio e peculiar a todas as outras línguas, a tal ponto que geralmente se aplicaram mais nomes às partes pudendas e genitais do que às outras
coisas, receosos talvez de que, com um número escasso de designações, conheceríamos menos estas partes. os latinos designam o pénis,
o membro viril, o falo, os testículos, o escroto, a vulva e o coito com vocábulos
torpes e até impronunciáveis, 244 dando apelativos infamíssimos a toda a
sorte de desvergonhas, tanto do amor masculino como dos outros,
para (mesmo que quiséssemos), quando ouvimos as “masturbações”, “pederastias” e outros vocábulos infames deste género dos
sodomitas e devassos (cujos significados nem sequer compreendemos), os não podermos esquecer. também os gregos introduziram
designações não muito mais honestas: okhrias, kaulos, dyasmos, osteon
e triorkes, 245 que nenhuma pessoa um pouco mais bem educada
suporta escutar. entre os latinos havia não poucos vocábulos para a
urina e outras dejecções, mas mais entre os gregos, que dá vergonha
Gn 4. 1.
Jb 1. 11.
243
Êx 8. 26.
244
o texto em itálico foi expungido da 2ª edição.
245
estas diversas designações helénicas para os testículos e membro viril não se
encontram na 2ª edição.
241
242
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hoc pudentissimi, nullum membri genitalis sibi proprium nomen
habent, sed, harum partium nomina dicere ueriti, circumlocutionibus quibusdam utuntur, ut, cum dicere sit necessum, nihil tum impurum proferant. Multa
namque, ut Cicero ait, factu turpia non sunt, quae dici tamen nisi inhoneste
non possunt, ut naturae munia multa contra reperias quae, etsi iniuria fiant,
non absurde tamen nominantur: moechari et adulterari et sacrilegum esse et
noctu grassari non licet, sed tamen nihil absorpto pudore proferuntur. Ad eum
igitur modum Hebraei rationem inuenerunt qua, salua tamen uerecundia,
exprimerent quod pudor illis tacere praecipiebat: sedis meatum quo excrementa
redduntur, quem Graeci “procton” et pudentius “hedran” et “dactylion”
uocant, minus pudica dictione dicere accusantes, periphrasi [vº] “hatabaat”, id
est, “annuli osculum” indegitant, et sinum aluumque mulieris, quo conceptus
geruntur, nullo offendente aures uocabulo, sed quo animalium omnium uteros
matricesque designant, 246 “rechem” nominant; fimum alui “soa” dicunt,
a uerbo quod exire significat; genitale membrum “guid”, hoc est,
“neruum”, uocant. 247 Sed et lotium urinae suae dictum iri integra fronte
arbitrantur, uerum enimuero cum significare opus habent, “me raglaim”, hoc
est, “aquas quae in pedes delabantur” appellant; cumque coniugalem innuunt
congressum, “sachalb imo”, hoc est, “simul dormiuit” inquiunt, quasi nihil
aliud quam parem accubationem significent. 248 “Genesis” 249 quoque, capite
septimo (quem “Brasit” dicunt), octo litteras integras scriptura
adiecit, ut periti tradunt, 250 ne uocabulo minus sacro uteretur, ne
enim diceret “ex animalibus impuris uel inquinatis, capies tibi

textus typo italico deest Lx 1540.
sed uocant “guid”, hoc est, “neruum”. Fimum alui “sóa” dicunt, a uerbo quod “exire” significat,
uuluam “rechem”: hoc est, matricem suae gentis uocabulo nuncupant Lx 1540.
248
textus typo italico deest Lx 1540.
249
Ne turpiori uel inuiti nomenclatura abutantatur Geneseos Ant 1537.
250
ut...tradunt deest Lx 1540.
246
247
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mencionar. os hebreus, muitíssimo pudicos neste aspecto, não possuem nenhum vocábulo específico para o membro genital, mas,
mostrando-se neste ponto muito sensatos, receosos de dizerem os nomes destas
partes, servem-se de certos circunlóquios, por forma que, quando é forçoso dizê-los, não proferem qualquer obscenidade. É que, tal como diz Cícero, há muitas
coisas que não são vergonhosas de se fazerem, mas que, não obstante, não podem
designar-se senão com expressões obscenas, ao passo que, pelo contrário, existem
muitas actividades naturais que, embora a sua prática implique desonestidade,
se designam todavia com palavras que não escandalizam: por exemplo, não é
lícito viver em concubinagem, cometer adultério ou sacrilégio e saltear de noute,
mas isto pode-se nomear sem ofensa ao pudor. 251 Por conseguinte e desta maneira, os hebreus encontraram um expediente mediante o qual, com salvaguarda
da decência, lhes foi possível expressar aquilo que o pudor lhes ordenava que
silenciassem: designam o orifício do ânus por onde saem os excrementos – ao
qual os gregos chamam “proctos” e, mais pudicamente, “hedra” e “dactylios” –
criticando que se diga com uma expressão menos decente, mediante a perífrase
“hatabaat”, ou seja, “boquinha do anel”, e nomeiam o seio e ventre da mulher,
no qual se geram os fetos, através de uma palavra que não escandaliza os ouvidos, mas com a qual se referem aos úteros e madres de todos os animais: 252
chamam-lhe rechem; designam as fezes por sóa, a partir da palavra
que significa “sair”; ao membro viril nomeiam-no com a palavra
guid, ou seja, “nervo”. Consideram igualmente que não será decoroso nomearem a sua urina, porquanto, quando têm necessidade de a ela aludir, designamna por “me raglaim”, isto é, “as águas que se vertem para os pés”; e quando
aludem ao ajuntamento conjugal, dizem “sachalb imo”, ou seja, “dormiu
junto”, como que querendo significar o sono de duas pessoas. 253 também a
escritura, no capítulo 7.º do Génesis (que designam por Brasit),
acrescentou oito letras inteiras, para que não se usasse uma palavra
menos santa, pois, a fim de não dizer “tomarás para ti sete de entre
251
cícero, Dos Deveres, 1. 35. desta passagem ciceroniana se aproveitará António Luís
mais à frente.
252
o texto em itálico falta na 2.ª edição.
253
este período suprimiu-se na edição lisboeta.
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septem”, circumlocutione usa est, dicens: “ex animalibus quae non
sunt pura”, et quae sequuntur, sed hebraica scientibus quae sic
habent notissimum est: “mimhabeema aser hateora umim habeema
aser enena, ateora tiquach lecha sibeaim.” 254
sed non sufficere possim, si gentis huius munditias et puritatem
lecti atque cubilis, [66] et mensae non lautitias, sed ad ciborum
delectum et frugalitatem compositae temperantiam, uellem pluribus
nescientes docere. illud unum addam, quod si ita malorum operum,
quae necesse est facere eos qui bonitatis originem et fontem deum
non credunt, quorum qui piissimus est, is longe impiissimus sit
oportet, essent immunes, et christum deum et saluatorem 255 colerent, quem sui maiores, auaritia et scelerum labe maculati, cruci
dederunt, ineffabili gloria exaltandum, ut qui inde totum orbem sit
dimensus et sub alas in protectionem suscepit et mortem biduo in
inferis moratus debellauit; 256 si, inquam, iesum, in cuius nomine
daemonia fugantur, fide integra uenerarentur, quemadmodum sibi
cauent ne impuras epulas contingant, et si a mendaciis, periuriis,
usuris et proximi deceptione aeque ut a porco 257 abstineant (quod
nosse solius dei, qui corda scrutatur, est opus), haud dubitem quin
recta ante alios 258 mortales in caelum 259 deuolarent.
non 260 praetereunda etiam est essenorum apud hebraeos insignis pudor inter ceteras uirtutes (quod nomen uel “sanctos” uel
“contemplatiuos” significare putant), qui sabbatis quidem, dicente
iosepho, 261 uentrem non purgare dicuntur, ceteris autem profestisque diebus dolabra foueam in locis semotissimis, nec soli peruiis
facientes uesteque dimissa, diligentissime se obtegentes, ne lumini
sed...sibeaim deest Lx 1540.
Seruatorem Ant 1537.
256
ut...debellauit deest Lx 1540.
257
suilla Ant 1537.
258
omnes Ant 1537.
259
aethera Ant 1537.
260
Sed ut ad compendium nunc reuertamur, non Ant 1537.
261
dicente Iosepho deest Lx 1540.
254
255
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os animais impuros ou maculados”, serviu-se de um circunlóquio,
ao dizer: Dos animais que não são puros, 262 e o que se segue, mas os que
conhecem a língua hebraica sabem de sobejo que isto é assim: “mimhabeema aser
hateora imim habeema aser enenam ateora tiquach lecha sibeaim.” 263
mas eu só não chegaria, se quisesse mostrar mais copiosamente
aos que não sabem, a pureza e limpeza de cama e leito nupcial, [66]
e a temperança da mesa deste povo, preparada não para os luxos,
mas para alimentos escolhidos e sóbrios. só acrescentarei uma
coisa, e é que, se da mesma maneira estivessem livres das más obras,
que forçosamente praticam os que não crêem num deus origem e
fonte da bondade, de entre os quais o que é mais devoto é forçoso
que seja o mais ímpio, e adorassem como deus e salvador a cristo,
ao qual os seus antepassados, manchados pela avareza e pela nódoa
dos crimes, crucificaram, a ele que merece ser exaltado com honras
inefáveis: se, insisto, com fé pura venerassem cristo, em cujo nome
os demónios eram afugentados, da mesma maneira que evitam
tocar em alimentos impuros, e, tal como se abstêm de porco, se abstivessem das mentiras, perjúrios, usuras e enganos do próximo (algo
cujo conhecimento é trabalho exclusivamente de deus, que perscruta os corações), não teria dúvidas de que voariam directamente
para o céu à frente dos outros mortais.
tão-pouco se deve passar em silêncio, entre os judeus, o extraordinário pudor, além das demais virtudes, dos essénios (nome
que se pensa que significa ou “santos” ou “contemplativos”), dos
quais, consoante Josefo, 264 se diz que aos sábados não defecam, ao
passo que nos demais dias que não são santos, cavando com uma
picareta um buraco em sítios muito afastados e inacessíveis, e
depois de tirarem a roupa e ocultando-se com todo o cuidado, para

Gn 7. 2.
este trecho final em itálico não consta da edição lisboeta.
264
A frase em itálico só consta da 1.ª edição. o passo aludido encontra-se em FLáVio
JoseFo, Antiguidades judaicas, 18. 1-5.
262
263

161

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 162

APostiLAs A António Luís

diuino iniuriam faciant, alui onera deponunt, et mox terram quam
effoderant reducunt, et tamquam ab immunditia, quamuis sit naturalis, solemne habent ut diluantur.
sed antequam hinc digrediar, illud quoque annotasse non pigebit uiros naturali quadam sponte pudentiores esse et honestiores
quam feminas, quorum uultum, ut decentissimum faceret natura
simul et ornatissimum, barbam addidit, at uero foeminas tamquam
minus seueras atque pudibundas priuauit barbitio. Quales enim
cuiuscumque generis animalium sunt mores, talem illi natura corporis speciem exhibet: ceruum, leporem, dasypodem, quoniam timida
et meticulosa sunt animalia, armis tamquam onere superfluo
priuauit, 265 sed celeritatem dedit, qua se celeri cursu surriperent,
strenua autem et pugnatia, ut apros, ut tauros, ut lupos, unguibus,
dentibus et cornibus armauit; hominem, quoniam uersatilem
mentem habet, manibus omnium organorum uicem suppleturis
donauit. Foeminas itaque, quoniam morem minus habent honestum, menti grauitate natura priuauit. hinc barbam promissam philosophis alere fuit translaticium. 266 est enim plena cuiusdam maiestatis uiri facies postquam pubuisse cepi et tantam uenerationem
secum affert bene profundum mentum ut nihil mirum sit piratas,
fama scipionis adductos Linternumque profectos, mox ubi eum
uidissent, abiisse, conspecta magna quadam uultus maiestate. 267
nec uero silentio inuoluam membra generationi destinata, in
omnibus linguis quas mihi didicisse contigit, a “pudore” fuisse
appellata, ut scilicet intelligeremus earum partium pudorem ante

carere uoluit Ant 1537.
familiare Ant 1537.
267
et oris grauitate. Ant 1537.
265
266
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não ofenderem a luz divina, evacuam os dejectos do ventre, e logo
a seguir recolocam a terra que tinham escavado, e têm o costume de
se lavarem como se se tratasse de algo de imundo, embora seja um
acto natural.
mas antes de deixar este tema, também não enfadará anotar o
facto de que os varões são por natureza espontaneamente mais envergonhados e recatados do que as mulheres, tendo-lhes a natureza,
a fim de tornar os seus semblantes simultaneamente muito decentes
e ornamentados, acrescentado barba, ao passo que privou desta as
mulheres, como seres menos sérios e pudibundos. É que, consoante
são os costumes de qualquer espécie de animais, assim a natureza
lhe concede um determinado género de corpo: ao cervo, à lebre e
ao coelho, porque são animais medrosos e tímidos, privou-os de um
peso supérfluo, como seriam as armas, mas deu-lhes a rapidez, para
com ela se afastarem com célere corrida, e, por outro lado, aos animais corajosos e combativos, como javalis, como touros, como
lobos, armou-os com garras, dentes e chifres; ao homem, porque
possui uma inteligência versátil, dotou-o com mãos para servirem
de substitutos de todos os instrumentos. e por isso a natureza,
porque as mulheres têm costumes menos comedidos, privou-as de
uma inteligência ponderada. daqui o motivo por que foi metáfora
para representar os filósofos o deixarem crescer a barba. É que a
face do varão reveste-se de certa majestade depois que se cobre de
barba e um queixo intonso provoca tamanho respeito que nada tem
de espantoso o que se conta dos piratas que, movidos pela fama de
cipião e dirigindo-se a Literno, assim que o viram, afastaram-se ao
contemplarem a impressionante majestade do rosto. 268
e não remeterei ao silêncio que os membros destinados à procriação, em todas as línguas que calhou eu ter aprendido, tiraram o
seu nome da palavra “pudor”, como é evidente para que compreen268

VALÉrio máXimo, Feitos e Ditos Memoráveis, 2. 10. 2.
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omnia seruandum nec ea membra impudice aperienda uel reuelanda
esse, de quibus, “pudendorum” indito nomine, cuncti nos pudescere uoluerunt, quoniam (ut puto) hoc uitio homines ad belluinam
maxime libidinem propius accedant. Quis enim non uidet quae, libidine incita, [vº] non solum equae (quarum est furor nobilitatus), sed
et cuncta animalia perpetrare soleant, et quanto impetu libidinis
hausta imaginatione turgentia in Venerem ferantur? “Pudenda”
itaque dicunt Latini, Graeci “aidoîa” uocant: quia scilicet “aidôs”
pudorem significet; eadem ratione hebraei “mebusè” appellant,
quoniam hoc uerbum “bus” “pudescere”, et “confundi”, et “erubescere” apud eos designat.
Quaerit autem Aristoteles quare est quod homines, rem ueneream agere cupientes, confiteri se cupere maxime pudeat: at edendi
et bibendi aut aliquo eiusmodi desiderio cum tenentur, quae cupiant
fateri nil pudeat. respondetque id esse in causa, quoniam aliarum
rerum sit usus necessarius ad tuendam uitam, uel saltem honestus,
et quem plerique 269 concupiscant, ut honores et id genus alia, at rei
uenereae libidinem superfluere et animi putris atque saturi indicem
esse, “frigere” namque “Venerem” (ut inquit comicus) “sine cerere
et Baccho.” neque enim coitus, iuuenum prostitutor et uirium
unicus et ualentissimus deperditor (quem, ad Alexandrum scribens,
Aristoteles “ludum porcorum” appellauit), pro tuendo indiuiduo,
sed pro producenda specie necessarius est, cum multos, immo innu-

269

Plurimi omnes Lx 1540.
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dêssemos que antes de mais se deve sentir pudor destas partes e que
não se devem impudicamente mostrar ou descobrir estes membros,
dos quais, ao pôr-lhes o nome de “pudendos”, todos quiseram que
nós sentíssemos vergonha, visto que (consoante penso) é sobretudo
por este defeito que os homens mais se aproximam da sensualidade
bestial. com efeito, quem é que não vê o que, movidos pelo cio, [vº]
costumam fazer não apenas as éguas (cujo furor sexual se tornou
famoso), mas também todos os animais, e o grande arrebatamento
com que, excitados por um pensamento exclusivo de desejo sexual,
são arrastados para o amor? e por isso os latinos chamam-lhes “pudendos”, os gregos designam-nos por “aidoîa”: como é evidente,
porque “aidôs” significa “vergonha”; pelo mesmo motivo, os
hebreus dão-lhes o nome de “mebusè”, visto que esta palavra “bus”
entre eles quer dizer “sentir vergonha”, e “sentir-se confundido”, e
“corar”.
Por outro lado, Aristóteles pergunta por que é que os homens
com desejo de fazer sexo sentem muita vergonha de confessar que
o desejam: ao passo que, quando sentem vontade de comer e de
beber ou outro apetite qualquer deste género, não têm qualquer vergonha de confessar o que desejam. e responde que a causa disto é
porque das outras coisas o uso é para a conservação da vida, ou
pelo menos honesto, e merecedoras de que a maioria das pessoas os
desejem, como as honrarias e outras coisas deste género, mas que o
apetite de sexo é supérfluo e um sinal de um espírito podre e saturado, 270 pois (como diz o cómico) Sem Ceres e Baco, Vénus esfria. 271 É
que o coito é um corruptor e um inigualável e poderosíssimo consumidor das forças dos jovens (a que Aristóteles, escrevendo a Alexandre, chamou “divertimento de porcos”), necessário não para a
salvaguarda do indivíduo, mas sim para a propagação da espécie,
visto como são muitos, ou melhor, incontáveis os que se consagra270
271

cf. AristóteLes, Problemas, 4. 25. (880a).
terêncio, Eunuco, 732.
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meros, legamus qui sanctissimi atque casti deo seruierint absque
ullo muliebri commercio, et praecipue apud christianos, apud quos
sacerdotibus connubia sanctione Patrum interdicta sunt. Alexander
duobus iis mortalem naturam suam sentire et cognoscere se aiebat:
Venere atque somno, quoniam et labor et uoluptas ab eadem naturae imbecillitate proueniant.
sed et quae situm a sacris theologis est unico, quando corpora
etiam in die iudicii uniuersalis (quando omnis caro ante aeternum
illum iudicem rationem redditura actorum constituetur) resurrectura esse fide teneamus, beati de corporum nuditate pudescent, nec
enim eos dicendum est uestibus esse indutos. Ad quod (quantum
ego ex illorum libris colligere possum) haec responsio danda est
quod, postquam beatitudine sempiterna donata fuerint corpora
eorum qui hic sancte uixerunt, nullus erit uestium usus. Perfectior
quippe est status beatorum quam eorum qui in innocentiae statu
erant constituti, sed cum his, ante peccatum commissum, non fuerint uestes necessariae, 272 ergo nec illis erunt, qui numquam casuri
diuino spectaculo fruuntur. sic enim habendum est, tum domos,
tum item indumenta ad obtegendas turpitudines fuisse inuenta,
quae non palam honeste retegerentur. suffunduntur quippe homines omnes rubore si uerenda nudentur, quoniam in iis quidam patibilis ardor et pruritus insurgit contra rationis imperium: quod, cum
in electis non erit, proculcatis nimirum omnibus affectibus et diuino
igne materiam consequentibus scybalis atque passionibus consumptis, nihil sane est quod uestitu indigeat, sicut nec primi illi homines,
qui nudi, testante scriptura, cum essent atque agerent, nihil, perinde

272

uestibus nihil fuerit opus Ant 1537.
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ram a deus totalmente puros e castos sem qualquer contacto com
mulheres, e especialmente entre os cristãos, entre os quais, por deliberação dos Padres, aos sacerdotes se proibiram os matrimónios.
Alexandre dizia que por dois motivos reconhecia e se capacitava de
que a sua natureza era mortal: o amor e o sono, visto como tanto a
fadiga como a sensualidade provinham da mesma debilidade da
natureza. 273
mas os sagrados teólogos também se perguntam se, uma vez
que acreditamos que no dia do Juízo universal (quando toda a carne
se há-de postar diante d’ Aquele eterno Juiz para prestar contas do
que fez) os corpos também hão-de ressuscitar, os bem-aventurados
hão-de sentir vergonha pela nudez dos mesmos, pois não se deve
dizer que se encontram vestidos. A esta pergunta deve responder-se (quanto posso depreender dos livros deles) que não haverá qualquer uso de roupas depois que forem galardoados com a eterna
bem-aventurança os corpos dos que neste mundo viveram santamente. Visto que é mais perfeito o estado dos bem-aventurados do
que o dos que tinham sido criados em estado de inocência, e como
estes, antes de terem cometido o pecado, não necessitaram de
roupas, logo tão-pouco as necessitarão aqueles que gozam da visão
divina para sempre. É que deve presumir-se que tanto as casas,
quanto do mesmo modo as roupas, foram inventadas para encobrir
as indignidades, que não seria honesto pôr a descoberto em público.
com efeito, todos os homens se ruborizam se põem a nu as partes
pudendas, porque nestas uma espécie de prurido e ardor sensível se
insurge contra o domínio da razão, algo que, como não há-de verificar-se nos eleitos, pois, uma vez suprimidos todas as afeições e
consumidos pelo fogo divino as paixões e detritos que resultam da
matéria, não existe qualquer motivo por que precisem de roupas, da
mesma maneira que tão-pouco aqueles primeiros homens, que,
consoante o testemunho da escritura, embora estivessem e andas273

PLutArco, Alexandre, 22.
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ac si nullum malum 274 esset, pudescebant, sed, cum deliquissent,
exarserunt in utroque quadam libidine partes generatiuae, quod ante
non fuissent perpessi, et feruore quodam Venerem fuerunt incitatae et peccati denique poena confestim ruboris consecuta est, [67]
quae nulla in beatitudine illa esse potest, quam esse statum omnium
bonorum adimpletione perfectum definimus, impletis scilicet
potentiis omnibus et suscipientibus omnem felicitatem quam recipere unus quisque possit. 275 Quamobrem nec uestes in illis aliquid
efficerent, non minus enim cernerent beati cor et intestina et reliqua uiscera aliorum beatorum, quam uultum et extimas partes, quoniam et cogitationes aliorum non minus quam proprias cognoscunt:
quas, si appeterent percipere, nec daretur, non plane essent beati, et,
ut satis recte Augustinus, in libros quos “de ciuitate dei” inscripsit,
non magis in uita aeterna de pudendorum 276 nudatione erubescant
quam de pulchris oculis aut manibus quas intuemur, nec enim erit
ullus accessus ad feminam nec carnis irritatio: quod satis saluator,
respondens saduccaeis, insinuauit, cum diceret eos nescire uerum
scripturarum intellectum, nec enim post resurrectionem aut nubere
foeminas aut duci uxores, sed manere omnes sicut angelos dei in
caelo, qui ulla nesciunt connubia nec ulla apud eos “talasia” in nuptiis concinuntur, qualia romani, cum domum ducebant nouas
nuptas, de more dicere solebant.

dedecus Ant 1537.
quisque pro captu et uirili possit, ut nulla ulterius potentia ad aliquam perfectionem relinquatur.
Ant 1537.
276
genitalium Ant 1537.
274
275
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sem nus, não sentiam qualquer vergonha como se nisso não houvesse nenhum mal, mas, depois que pecaram, as partes sexuais abrasaram-se em mútuo desejo, algo que anteriormente não tinham sentido, e sentiram-se incitadas por uma espécie de arrebatamento a
copular, e, por derradeiro, ao pecado seguiu-se de imediato a pena
do pudor, [67] que de forma alguma pode existir naquela bem-aventurança, que definimos como sendo um estado perfeito devido à
consumação de todos os bens, ou seja, à satisfação de todas as
potências, que recebem toda a felicidade que cada pessoa pode individualmente receber. e por este motivo as roupas neles para nada
serviriam, pois os bem-aventurados enxergariam tanto o coração,
intestinos e restantes entranhas dos outros bem-aventurados, como
o rosto e as extremidades, visto que conhecem os pensamentos dos
outros tanto quanto os seus próprios: e se a estes os desejassem
apreender e tal não lhes fosse concedido, não seriam cabalmente
bem-aventurados, conforme mui acertadamente santo Agostinho
afirmou nos livros que escreveu acerca Da Cidade de Deus, 277 ao dizer
que na vida eterna não se ruborizarão mais da desnudez das partes
pudendas do que das mãos ou olhos formosos que vemos, pois não
existirá ajuntamento com mulher nem excitação da carne: tal como
o salvador de sobejo deu a entender respondendo aos saduceus, ao
dizer que eles não conheciam a verdadeira interpretação das escrituras, pois após a ressurreição nem os homens nem as mulheres se
casam, mas todos permanecem como anjos de deus no céu, 278 os
quais desconhecem quaisquer matrimónios nem entre eles se
entoam nas núpcias quaisquer talásios, 279 como os que os romanos
tinham o costume de dizer quando conduziam a casa as recém-casadas.
Livro 22, c. 17.
Mt 22. 23-30.
279
Grito tradicional romano de invocação nupcial. À origem deste costume dedicou
António Luís o Problema 4 da secção 4.ª do livro 2.º dos seus Problemata, o. c., fols. 39-39
vº. Vd. também PLutArco, Quaestiones Romanae, 31: “cur in nuptiis canitur iste omnium
sermone notus talasius?”
277
278
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christum quoque, qui nobis saluti fuit, “gentibus ludibrium,
hebraeis autem scandalo”, 280 nullis uestibus ad tegenda uulnera indigere affirmant, quando eorum manifestatio illi sit gloriosa, debellato per illa diabolo, cui genus erat totum humanum obnoxium: et
deuicta morte regnique sempiterni gloria suis fidelibus parata.
Quin nullam esse turpitudinem nec membrorum ullam foeditatem, ut tegumento sit opus in illa bonorum omnium possessione
firmissima, manifestum est. Ad haec nec sanguinem, nec bilem, nec
pituitam, nec atrabilem aut aliquas humanorum sordes in uenis
habituros qui ad felicitatem resurgunt, aut aliqua ciborum in intestinis excrementa, si non absurda loqui, oporteat dicere. consentaneum es omnia namque supressent, cum ali non debeant, sed et 281
potius 282 magnam luminis uim atque splendoris ex illis gloriosis corporibus exire, illustrantis atque nitere facientis omnes particulas,
credibile est. Angelos etiam in corporibus assumptis, si uestibus seu
stolis adamictos legamus, ideo eos sic apparuisse quoniam cum
hominibus erant uerba facturi, qui uestibus obtecti incendunt, non
quia per uestes acciperent, ut possent uideri aut ut partes corporis
inhonestas obtegerent, cum corpus solum concreto ex aere et condenso imaginarium, non uerum et subsistens haberent, intelligendum est. Addunt praeterea redemptorem nostrum (cuius nomen
est super omne nomen) postquam surrexit a mortuus, discipulis
nudum se exhibuisse uidendum, 283 cum thomae dixerit: “infer digitum tuum huc et mitte manum tuam in latus meum et in fixuras
clauorum”, 284 et discipulis: “Palpate et uidete, quia spiritus carnem
et ossa non habet.” 285

Vice Hebraeis scandalum in Ant 1537: qui onochelum eum impiissime uocabant.
Ad haec...sed et deest Lx 1540.
282
cum potius Lx 1540.
283
uidendum atque ab illis sic fuisse conspectum Ant 1537.
284
clauorum et noli incredulus esse.” Ant 1537.
285
habet, sicut me habere uidetis.” Ant 1537.
280
281
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também cristo, que foi para nós a salvação, “objecto de zombaria para os pagãos e de escândalo para os hebreus”, 286 afirma-se
que não necessita de quaisquer roupas para ocultar as feridas, uma
vez que lhe redunda em glória a exibição das mesmas, mediante as
quais venceu o diabo, ao qual o género humano estava totalmente
submetido: e, vencendo a morte, aparelhou para os seus fiéis a
glória do reino sempiterno.
e até é manifesto que, naquela inabalável posse de todos os
bens, não existe nenhuma infâmia nem fealdade de membros que
precisem de coberturas. Além disso, se nos exprimirmos correctamente, conviria dizer que os que renascem para a bem-aventurança não hão-de ter nas
veias sangue, nem bile, nem pituita, nem atrabile ou quaisquer sujidades humanas, nem nas entranhas quaisquer excrementos de alimentos. É lógico que estariam de sobejo, uma vez que não precisam de se alimentar, 287 sendo mais
verosímil que daqueles gloriosos corpos saia uma luz e resplendor
muito intensos, que lhes ilumine e faça brilhar todas as suas partes.
se lemos de anjos também tomando forma corporal, revestidos
com roupas ou estolas, deve entender-se que eles apareceram dessa
maneira porque teriam de falar com os homens, que andam cobertos com roupas, não porque sentissem através das roupas, para
poderem ser vistos, ou para encobrirem as partes vergonhosas do
corpo, uma vez que tinham um corpo meramente aparente, de ar
espesso e condensado, e não um corpo verdadeiro e sólido. Além
disto, ajuntam que o nosso (cujo nome está acima de todos os
nomes) depois que ressuscitou dos mortos se mostrou aos discípulos para que o vissem nu, uma vez que disse a tomé: Mete aqui o teu
dedo e mete a tua mão no meu lado e nos buracos dos cravos, 288 e aos discípulos: Apalpai e vede, que um espírito não tem carne nem ossos. 289

1Cor 1. 23.
A parte em itálico foi eliminada na 2.ª edição.
288
Jo 20. 27.
289
Lc 24. 39.
286
287

171

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 172

APostiLAs A António Luís

sed quodammodo uidemur nostros limites egressi, quare relato
pede ad Lycaeum et Peripatum uestigia conferamus, ut intelligamus
quam recte Aristoteles, totius philosophiae hypatus atque coryphaeus, de pudore senserit, qui eum a uirtutibus seiunxit, sed illius
audiamus sententiam: “Pudor” (inquit) “affectus et passio magis est
quam uirtus et timor quidam est infamiae, et potius metus quidam
dedecoris est quam quod in eo sit uirtutis aliqua significatio.” non
etiam fit sine corpore, quod habitibus studiosis conuenit. Quoniam,
[vº] si uirtus esset, omni competeret aetati, “at senem nemo”
(inquit) “laudauerit qui pudibundus sit, iuuenes autem pudorem
ideo decere, quoniam, cum ad uitia procliues, a pudore prohibeantur”; quin et “a uiro probo omnem abesse debere pudorem” asserit,
“nec enim uir probus res malas uel simpliciter uel uulgi opinione
aget, quod si rem aliquam turpem inuitus fecerit, non ideo pudescere illum debere, quoniam de iis, quae non sponte fiunt,
nullus uerecundatur. erit uero pudor non simpliciter, sed ex suppositione bonum, hoc est: si commisit quis turpia, ut pudore afficiatur
est probi, quamquam operae pretium sit ut nihil pudore dignum
efficiat.”
Quod itaque Aristoteles ait, a quo (ut fateri non pudet) totius
bonae doctrinae elementa desumpsimus, “uerecundiam quidem laudabilem esse, sed non uirtutem”, ego quidem non uideo quid sit
laudabile quod non sit studiosus, ab eodem certe magistro didicimus pulchra seu honesta laudanda, turpia autem uituperanda esse,
et quod laudabilium genera sunt uirtutes, turpium autem uitia. nam
quod ait uerecundiam semper ex malo commisso procedere, non
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mas parece que de certa maneira saímos do nosso caminho,
pelo que, recuando, dirijamos os nossos passos ao Liceu e ao Perípato, a fim de nos darmos conta de quão acertadamente Aristóteles,
supra-sumo e corifeu de toda a filosofia, pensou acerca da vergonha, que separou das virtudes; mas escutemos a sua opinião: “A vergonha é mais um afecto e um sentimento do que uma virtude, e é
uma espécie de temor do desprestígio, e antes é uma espécie de
medo do desdouro do que alguma manifestação de virtude.” também não se produz sem o corpo: algo que se verifica nos hábitos
virtuosos. Porquanto [vº] se fosse virtude, pertenceria a todas as
idades, “mas ninguém” (prossegue ele) “louvaria um velho por ser
pudibundo”, ao passo que “a vergonha fica bem aos jovens porque,
como são inclinados aos defeitos, a vergonha inibe-os”; e até afirma
que “do varão probo deve estar totalmente ausente o pudor, porquanto o varão probo não procederá mal nem por iniciativa própria
nem por causa da opinião pública, pelo que se, contra a sua vontade, praticar alguma acção infame, não deve envergonhar-se por
causa disso, visto que ninguém se envergonha daquilo que não se
comete de livre vontade. mas o pudor será um bem, não em si
mesmo, mas por suposição, isto é: se alguém praticou coisas vergonhosas, é próprio do probo sentir-se envergonhado, ainda que seja
vantajoso não fazer coisa alguma digna de vergonha.” 290
e assim, quanto ao que Aristóteles (de quem, como não nos envergonhamos de confessar, tomámos os princípios de todo o bom
ensino) diz, que o “pudor é louvável, mas não uma virtude,” 291 eu
não compreendo que seja louvável o que não é adquirido, certamente aprendemos do mesmo mestre que as coisas belas ou honestas devem ser louvadas, ao passo que as infames vituperadas, e que
as virtudes são géneros das coisas louváveis, ao passo que os defeitos o são das infames. 292 ora, quanto a dizer que a vergonha nasce
Ética a Nicómaco, 4. 9. (1128b).
o. c., 2. 7. (1108b).
292
o. c., 2. 5. (1105b-1106a).
290
291
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omnino probo, est enim quidam pudor qui, etsi nihil uitiosum commiseris, tamen, ubi sis coram praestantiore constitutus, sequi solet,
et qui pueros bonae indolis atque ingenuae ex optimis parentibus
educatos maxime deceat, qualis ab homero tribuitur helenae, dum
ad Priamum inquit:
“o metuende mihi semper multumque tremende,
care socer!”
et Vlixes ad nausicaam: “o mulier ualde te metuo et admiror.”
rursus (ut idem Aristoteles ait) duplex est timoris species: altera
cum pudore et uerecundia, altera cum odio coniuncta est; illam
pudicas mulieres erga uiros et liberos erga parentes modestos et
ciues ad bonos gubernatores dec ere, hanc autem seruos in dominos et omnes bonos in tyrannum habere arbitratur: nec enim amor
umquam laudatus est sine pudore et reuerentia.
sic angelos orationem deo cum magno timore et gaudio fundere nos docet scriptura, non quoniam aut timeant de casu aut iram
diuinam perhorrescant, nec enim beati ita censerentur, aut quia peccati uitiiue alicuius compotes fieri possint, sed quoniam ita comparatum natura est (nec enim quis deteriorem reueretur) ut erga
meliores uel sapientiores huiusmodi affectus habeamus. Ad eum
modum plures uideas qui pudore coram aliquo quem diligunt
affecti, non solum non putant turpe uerecundiam, sed gaudent in
hoc maxime atque sibi in hoc mire complacent. Quod, si obiiciatur
aliquos ideo pudere, non quia rem turpem commiserint, sed quia
metuant ne in hoc incidant, non uideo cur hoc uirtutis non sit, cuius
opus est non solum agere honesta, sed etiam fugere atque recedere
a prauis.
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sempre do mal cometido, não o aprovo na totalidade, porquanto
existe uma certa vergonha que, mesmo se não cometeres nada de
repreensível, todavia costuma sobrevir se estiveres postado diante
de um superior, e que sobretudo fica bem a meninos de boa e nobre
índole, provenientes dos melhores pais, à semelhança daquela que
homero atribui a helena, quando diz a Príamo:
Amado sogro, temo-te e venero! 293
e ulisses a nausícaa: “ó mulher, assaz te temo e admiro.” 294
Por outro lado, (como diz o mesmo Aristóteles) existem duas
espécies de temor: uma está unida com o pudor e a vergonha, a
outra com o ódio; a primeira fica bem às mulheres pudicas face aos
varões e aos filhos em relação com os pais e aos cidadãos perante os
bons governantes, ao passo que considera que a segunda é a que
sentem os criados pelos amos e todos os bons pelo tirano: é que
jamais se louvou o amor desprovido de pudor e respeito. Assim, a
escritura mostra-nos que os anjos oram a deus com grande temor
e alegria, não porque tenham medo de soçobrar ou se arreceiem da
ira divina, pois assim não seriam considerados bem-aventurados, ou
porque possam tornar-se culpados de algum pecado ou defeito, mas
porque a natureza estabeleceu (uma vez que ninguém respeita o
pior) que sintamos este género de sentimentos pelos melhores ou
pelos mais sábios. nesta medida, podem ver-se muitos que, sentindo vergonha em relação a alguém a quem amam, não só não consideram infame o pudor, mas sobremaneira se regozijam com ele, e
com ele se comprazem de modo extraordinário. razão pela qual, se
se objectar que alguns se envergonham, não porque cometeram um
acto infame, mas porque receiam cair nisso, não vejo por que
motivo isto não é próprio da virtude, cuja função é não só praticar
coisas honestas, mas também fugir e afastar-se das ruins.
293
294

Ilíada, 3. 172. tradução em verso de m. odorico mendes.
Odisseia, 6. 168.

175

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 176

APostiLAs A António Luís

iam uero quod uult Aristoteles, uirum studiosum non solum a
turpi facto, sed etiam, ueluti caesaris uxorem, [68] ab omnia calumnia alienum esse debere, dum prohibet eum ne turpia factu dumtaxat, sed et opinione hominum perpetrare audeat: qualiter hoc constare possit uiro sapienti, si habendam uulgi rationem autumat, non
capio. Quandoque enim uir bonus et pius cedet iniuriam facientibus, nec tamen pudore afficietur quod succubuit, cum apud eum
uirtus sit potior, quae monet ne lacessitum quidem ad iram prouocari, sed condonandas esse iniurias patientia. Quin et uir, qui deo
placere quam idolis gentium magis uult, mactari et interfici milies
ante sustinebit quam quod tura tribus digitis comprehensa iniiciat in
ignes deorum: quod tamen stultum uulgo putatur. Quid igitur? An
quia stulta haec putantur, seruum fugitiuum a praecone, cum
damno magno meo, et domum pestilentem denuntiari non iubebo,
cum uendo? Aut argentum, quod mihi pro plumbo uenditur, non
indicabo, ut meo seruiam compendio? Vel aurichalcum, ab ignaro
uenditore putatum, non ostendam esse aurum, ut minoris emam?
calliditas haec est et deceptio, et maxima sapientia, meo iudicio,
uideri debet si quis, quantumuis ab omnibus stultus computetur,
neglectis propriis commodis, unicam ueritatem anteponat. stultus
creditur homo ille iustus qui tabulam naufrago aut equum saucio
non adimit quo uitam suam liberet et tueatur, atqui non potest, mea
sententia, non summe sapiens esse qui mori malit ne alteri noceat
et, quo incorruptam seruet innocentiam, propriis non dubitat
damnis pacisci.
stultia praeterea hominum, summa sapientia est apud deum,
altius autem cristas erigens et se extollens sapientia, summa stultitia
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e, por outro lado, não entendo de que modo se pode coadunar
com um varão sábio, o pensar que se deve ter em conta a opinião
pública, tal como Aristóteles sustenta, ao dizer que o varão virtuoso
deve apartar-se não só de cometer infâmias, mas também, à semelhança da esposa de césar, [68] de incorrer em qualquer espécie de
calúnia, quando o proíbe de atrever-se a cometer coisas infames,
não apenas de se fazerem, mas também na opinião dos homens. É
que por vezes o varão bom e piedoso cede diante dos que lhe fazem
mal, e sem embargo não sentirá vergonha por ter sucumbido, uma
vez que nele é mais poderosa a virtude, que o aconselha, não a encolerizar-se, mesmo que o provoquem, mas que todas as injustiças
devem ser perdoadas pela resignação. e até o varão que antes quer
agradar a deus do que aos ídolos dos pagãos, preferirá ser morto e
aniquilado milhares de vezes a lançar no fogo dos deuses uma
porção de incenso tomada com três dedos: algo que todavia a opinião pública considera estúpido. Portanto, quê? Porventura porque
isto se considera estúpido, não mandarei que o pregoeiro anuncie
que o escravo é fujão, com grande prejuízo meu, e que a casa é insalubre, quando a vendo? ou, para escravizar-me ao meu ganho, não
darei a conhecer a prata que me é vendida como chumbo? ou, para
comprar mais barato, não mostrarei a um vendedor ignorante que é
ouro o que ele cuida ser auricalco? isto é manha e embuste, e, em
minha opinião, deve olhar-se como a máxima sabedoria se alguém,
por mais estúpido que todos o considerem, dá mais valor e antepõe
a só verdade a todos os proveitos pessoais. Pensa-se que é estúpido
aquele homem justo que não tira a tábua ao náufrago ou o cavalo
ao ferido para salvar e conservar a sua vida, e todavia, em meu parecer, não pode deixar de ser sumamente sábio quem prefere morrer
a prejudicar outrem e, para conservar incorrupta a inocência, não
duvida em aceitar o prejuízo próprio.
Além disso, a loucura dos homens é a suprema sabedoria aos
olhos de deus, ao passo que a sabedoria que altaneira ergue a
cabeça e se ensoberbece, deus tem-na na conta da suprema lou177
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deo reputatur. nam omnes qui se philosophos uocauerunt, quamuis miro studio inquirendae ueritatis exarserint, ueri nescitiam
ipso nomine profitentur. superiori autem hominum aetate, anteaquam philosophi nomen passim usurparetur, pauci quidam numero
(nam septem fuisse memorantur) exstiterunt, qui sapientum, hoc
est, hominum titulo censerentur, quos deus genuit ad sapientiam ,
sed et ii quoque longe aberant ut digni tanto essent cognomine, quia
nemo uere sapiens, iuditio stultorum, esse potest. Quando igitur
apud eos qui sapientiam profitebantur non sit inuenire ueram
sapientiam et alicubi reperiatur necesse est, ea ut apud eos, qui stulti
putantur, commoretur oportet. Apud gentes quae uirtutem nudam
sequebantur hominemque morte consumi putabant, stultissima
quaedam res uirtus erat quae nullum praemium laborum reciperet,
et mille calamitates sustineret 295 in uita ob frigidum dumtaxat
nomen uirtutis, quae nullam esset recompensationem habitura, nos
autem qui, huius uitae mortalis spretis blanditiis et allectamentis,
altiora sapimus, quia uitam aeternam in pretium (si constanter in
perferendis, non autem irrogandis, pro amore et fide dei aerumnis
perstiterimus) speramus, stultissimi omnium existimamur, quia
omnia quae misera sunt, uel creduntur, pro deo non dubitamus
perferre, quem [vº] terrenae mentes oculo animae purgato suscipere
non poterant. Voluit enim deus uelamento stultitiae, ne arcanum
sui diuini operis in propatulo esset, thesaurum ueritatis suae et
sapientiae abscondere, ut sapientiam humanam pessundaret et ut,
difficultate ob oculos posita, quando quilibet sibi ea proposita uide-
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cura. 296 com efeito, todos que a si mesmos se chamaram filósofos,
embora se tenham abrasado numa extraordinária dedicação para
descobrir a verdade, com o seu próprio nome reconhecem a ignorância da verdade. ora, nos tempos antigos da humanidade, antes
que o nome de filósofo passasse a ser usado por toda a parte, existiu um número reduzido de uns quantos (na verdade, recorda-se
que foram sete), que foram conhecidos por este título, isto é, de
“homens sábios”, a quem deus criou igualmente dotados para a
sabedoria, mas também estes estiveram muito longe de serem
dignos de um tão grande epíteto, visto que, a juízo dos loucos, ninguém pode ser verdadeiramente sábio. Por conseguinte, porque não
é possível encontrar a verdadeira sabedoria entre os que professavam a sabedoria e é forçoso que se descubra em qualquer lugar, é
mister que ela habite entre os que são considerados loucos. entre
os gentios que iam no encalço da virtude por si mesma e pensavam
que o homem desaparece com a morte, a virtude era uma certa
coisa muitíssimo louca que não receberia qualquer recompensa
pelos seus trabalhos, e suportaria na vida mil calamidades só por
amor do mero nome da virtude, que não há-de receber qualquer recompensa. nós, porém, desprezadas as seduções e amavios desta
vida mortal, conhecemos coisas mais elevadas, porque esperamos
como recompensa a vida eterna (se firmemente perseverarmos em
suportar, não porém em infligir, sofrimentos em defesa do amor e
da fé de deus), somos considerados os mais loucos de todos, porque não duvidamos em suportar tudo que é penoso, ou tido por tal,
por amor de deus, a quem [vº] os entendimentos terrenos não
poderiam receber com a pura visão da alma. É que deus, para que
os arcanos da sua obra divina não ficassem a descoberto, quis ocultar com um véu de loucura o tesouro da sua verdade e sabedoria, a
fim de aniquilar a sabedoria humana, e para que, com a dificuldade
posta diante dos olhos, visto como qualquer um veria que lhe é pro296
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ret, quae qui faciunt stultissimi 297 iudicantur, perseuerantes et
omnia, uitam scilicet atque opes, quas uulgus admiratur, et nos denique ipsos neglegentes, in gloriam dei aeterna gaudia mereremur.
ergo, iam ut ad Aristotelem tendam, non uidetur satis naturam
uiri probi definiuisse nec recte illi agendi materiam praescripsisse,
dicens: “nec secundum ueritatem nec secundum opinionem turpia
facienda esse”, quia uulgi animis stare nos praecipit, quod numquam non errat atque labascit. sed nec merito amicos illos pythagoreos laudabit, quorum alter uadem in periculo capitis pro amico se
obtulit; alter, ad constitutum tempus reuersus, sponsorem suum, qui
iam ad mortem ducebatur, suo aduentu redemit: quia, etsi opus studiosum et tyranno ipsi admirabile fecerunt, qui melioris uitae deinceps assecla esse cepit, contra tamen quam populo uidetur, qui
uitium putat propriae uitae non parcere ut alienae parcas et cum
periculo uitae iustum esse, id ipsum quod laudant et extollunt illi
sunt operati. Atque ut Aristoteli respondeamus unico uerbo, dicimus iustum, quamuis turpia aut nefanda hominum temeraria existimatione perpetret, non ideo pudescere aut rubore ullo suffundi,
quia magis propriae tribuat conscientiae, quae nullius sibi sceleris
pudendi est conscia, quam uulgi 298 rumusculis ducatur. Aristotelem
autem ideo puto hallucinatum, quia hominem studiosum credebat
si aliquid turpe secundum uulgi opinionem egisset, pudore mox iri
suffusum, quem tamen omnis affectus expertem esse uoluit, atque
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posto aquilo que acarreta o epíteto de muitíssimos estúpidos sobre
os que o fazem, nós, perseverando e votando a desprezo tudo o que
o vulgo olha com admiração – ou seja, a vida e as riquezas – e, por
derradeiro, desprezando-os a nós mesmos, mereçamos a sempiterna felicidade na glória de deus.
Portanto, para regressarmos a Aristóteles, não parece que definiu suficientemente a natureza do varão probo nem lhe prescreveu
correctamente a matéria da acção, ao escrever: “não se devem praticar actos infames, quer o sejam de verdade quer de acordo com a
opinião pública”, 299 porque recomenda que nos conformemos com
o parecer do vulgo, que sempre erra e muda. mas não elogiará com
motivo aqueles dois amigos pitagóricos, um dos quais se ofereceu
como fiador pelo amigo numa situação que envolvia pena de morte;
este voltou dentro do prazo estabelecido e, com a sua chegada, salvou o que ficara como refém, que já era levado para ser executado:
e a razão é porque, embora tivessem praticado uma acção honrosa
e admirável aos olhos do próprio tirano, que a partir de então decidiu seguir uma vida melhor, todavia, contrariando o modo de ver
do povo, que considera uma falta não preservar a nossa própria vida
com o fim de preservarmos a alheia e ser justo com risco de vida,
eles praticaram com perigo de vida precisamente o que louvam e
encarecem. 300 e para respondermos a Aristóteles com uma única
palavra, afirmamos que o justo, embora cometa acções infames ou
abomináveis segundo a desatinada opinião dos homens, não se
envergonha ou sente qualquer rubor por isso, porque para ele é
mais importante a sua própria consciência, que sabe que não tem
que envergonhar-se de nenhuma falta, do que ser conduzido pelos
falarios do vulgo. ora, penso que Aristóteles errou porque considerava que o homem de bem, se tivesse cometido alguma acção infame segundo a opinião do vulgo, teria de envergonhar-se imediatamente a seguir, conquanto tivesse pretendido que ele estava isento
299
300
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huius praecipue qui ex turpium conscientia oriri credebatur. Aristoteles fortassis plura.
stoici uero audiendi non sunt, qui omnes affectus audaci proposito tamquam praua opinionem hominum in nobis genitos extirpare
nituntur, quia, dum affectus tollunt, hominem ipsum quasi excastrant et ad ignauam et segnem atque inertem uitam transferunt et
affectibus carentem, dum cupere, dum pudere, dum misereri, dum
metuere, dum denique irasci prohibent, qui quidem tum demum
laudandi essent, si efficerent ulla tenus quod intendunt, quod tamen
impossibile factu est, non minus quam naturam immutare, non enim
ii nobis minus sunt naturales quam cani latratus et amor et caudae
blandimenta erga notos, aut ceruo timor, aut leoni feritas, aut ira
feris, aut anguibus uenenum, aut placiditas pecudinem: 301 quos si
quis affectus ex illis euellere uelit, facilius animal interficiat quam
quicquam immutet. ira namque ex cordis ebullitione naturali ui procedit, iecori tamquam praesepio cupiditas alligata est, gaudium lienis
beneficio prouenit, quas passiones in nobis non est compescere ne
nascantur, earum uero augmentum prohibere possibile.
sed nec Aristoteles, [69] qui omnes effectus in medio laudauit,
ueritatis calle processit. est enim, cum summe pudescere, si pro crimine sit, non sit uitiosum, at uel paruus pudor peccati crimini datur.
Quin et libido, si extra legitimum torum non euagetur, quamuis sit
uehemens, culpa uacat, si autem alienum appetat, quamuis leuiter,
non caret crimine. metus item, si dei sit, nihil est cur, quamuis
maximus, non approbetur. – sed quid ago? nec uidere illi deum
nec ad illum referre quidquam potuerunt, quibus ille nondum se
reuelare est dignatus. stoici autem, dum homines eneruant ueluti,
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de toda a afecção e sobretudo desta que julgava nascer da consciência das acções infames. mas se calhar já basta de Aristóteles.
ora, não deve dar-se ouvidos aos estóicos, que com confiante
propósito se esforçam por arrancar todos os sentimentos, como gerados em nós pela depravada opinião dos homens, porquanto, ao
suprimirem os sentimentos, como que castram o próprio homem e
fazem-no mudar para um tipo de vida inactiva, indiferente, apática e
privada de sentimentos, uma vez que proíbem que desejem, que
sintam vergonha, que se compadeçam, que sintam medo e que,
enfim, se encolerizem os homens, que só seriam dignos de louvor
se executassem exclusivamente o que se propõem, algo que todavia
é impossível de fazer-se, não menos do que mudar de natureza. É
que estes sentimentos são-nos tão naturais como ao cão o ladrar e o
amor e o abanar da cauda perante os conhecidos, ou ao veado o
receio, ou ao leão a ferocidade, ou às feras a agressividade, ou às
cobras a peçonha, ou ao gado a mansidão: sentimentos estes que,
se alguém pretender arrancar-lhos, é mais fácil matar o animal do
que mudá-lo, por pouco que seja. É que a ira resulta naturalmente
da violenta ebulição do coração, o desejo está ligado ao fígado
como a morada própria, a alegria provém da boa disposição do
baço, não dependendo de nós reprimir o surgimento destas paixões,
mas sendo-nos possível impedir o seu aumento.
mas Aristóteles, [69] que em todos os hábitos louvou o meio,
não avançou no caminho da verdade. É que, não considera defeito
sentir-se uma enorme vergonha pela acusação, mas considera culposo mesmo uma pequena vergonha pela falta. e até o desejo
sexual, se não for além do legítimo leito nupcial, mesmo que seja
arrebatado, está isento de culpa, ao passo que, se sentir desejos do
alheio, mesmo que levemente, não está livre de culpa. igualmente, o
medo, se for a deus, não existe razão para não ser aprovado,
mesmo que desmesurado. – mas que faço? nem puderam ver deus
nem a ele nada referir estes homens, aos quais ele ainda não se
tinha dignado revelar-se. ora, os estóicos, ao como que privarem de
183
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non multum absimiles sunt rustico illi, colendi ruris insolenti, qui,
quoniam uicinum uidisset fraxinos deputantem, stolones uitium
atque olearum proceros abscindentem, putans se nactum iam rei
rusticae disciplinam, ad agrum quem in propinquo mercatus fuerat
properans, oleam sibi atque uitem omnem miser detruncat, comas
arborum laetissimas uitiumque uberrimos palmites decidit 302 atque,
cum luxuriantibus et caprientibus arborum 303 ramis, cum sentibus et
rubis, frutecta quoque et uirgula frugibus pomisque gignendis felicia, purificandi agri gratia conuellit: quem enormis ille ex ultima barbaria oriundus, dum mundare et auerruncare cupit, euertit, quod
stoici haud dubie faciunt qui, uehementioribus omnibus animi
affectibus amputatis, hominem carentem materia, in quam uirtutem
exercere possit, relinquunt.
si datur laudi Platoni quod, ad amicum conuersus: “Percute tu”
(inquit) “seruum, nam ego sum iratus”, et charillo regi quod ad
quemdam, qui se audacius cum illo gerebat, responderit: “Per deos
te interfecissem, nisi essem iratus”; si, inquam, maxima uirtus est
irae non cedere atque in medio iracundiae feruore sibi temperare,
caret ergo uirtute quisquis quam reprimat. si uirtus est cupiditatem
ab alieni appetitione refrenare, nullam certe uirtutem is potest
habere qui nihil cupit quod uirtutis usus cohibeat. si uirtus est libidinem corporis continere, cum maxime turget, 304 careat uirtute
necesse est qui numquam libidine stimulatur, qua exstincta laudandus esset. Vbi ergo non sunt uitia, ne uirtuti locus est quidem, sicut
nec uictoriae laetae ubi nullus est aduersarius.
nos itaque aemulati naturam, quae honestissimas partes atque

uberrimosque palmitum capreolos decidit Ant 1537.
arbustorum Ant 1537.
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turget, instar animalium quae furiose ad coitum reperiuntur, careat Ant 1537.
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nervos os homens, não se diferençam muito daquele rústico, pouco
avezado a lavrar o campo, que, porque viu o vizinho a podar freixos, a arrancar os longos rebentos das videiras e das oliveiras, cuidando que já dominava a ciência agrícola, deu-se pressa em dirigir-se para um campo que comprara nas proximidades, mutila todas as
oliveiras e videiras, corta as copas cheias das árvores e os opulentíssimos sarmentos das videiras e, de envolta com as ramagens supérfluas e bravias das árvores, com as silvas e sarças, arranca também
os rebentos e vergônteas propícios para produzir frutos, com o propósito de limpar o campo: ao qual, ao pretender arrancar-lhe o sobejo e limpá-lo, aquela criatura descompassada, originária dos confins da barbárie, destruiu, tal como indubitavelmente fazem os
estóicos, que, amputando todos as afecções do espírito um pouco
mais impetuosas, deixam o homem privado de matéria-prima sobre
a qual se possa exercer a virtude.
se se louva Platão por, voltando-se para um amigo, ter dito:
“Bate tu no escravo, pois eu estou encolerizado”, 305 e ao rei carilo
por ter respondido a certa pessoa, que se comportava perante ele
com certo descomedimento: “Juro pelos deuses que te teria morto
se não me encontrasse encolerizado”; se, como eu dizia, é máxima
virtude não ceder à cólera e, no meio de um acesso de ira, acalmar-se, portanto, carece de virtude quem quer que carece de ira a que
refrear. se é virtude reprimir o desejo de apetecer o alheio, com certeza que não pode possuir virtude alguma a pessoa que não deseja
coisa alguma das que o uso da virtude reprime. se é virtude conter
o desejo sexual, quando aperta com maior violência, é forçoso que
careça de virtude quem nunca sente o aguilhão do desejo sexual,
que acarretaria o louvor sobre quem o dominasse. Logo, onde não
existem vícios não há sequer ensejo para a virtude, tal como o não
há para a alegre vitória onde não existe adversário.
e assim nós, imitando a natureza, que colocou à vista de todos
305
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decoras in uultu omnium conspectui posuit, at turpes (quarum usus
est quamuis necessarius) abdidit atque occultauit: illam (inquam)
nos imitantes, pudorem atque decorum imprimis seruemus nec
cynicos audiamus, qui quod factu turpe non est, non obscene dici
putant. sed prudentes et docti homines earum particularum opus,
quibus aut prospicimus generi aut corpus, saburra grauatum, a sentina atque recrementis expurgamus, nec in propatulo exercent nec
nominibus appellant suis. canini autem illi philosophi nobis ideo
sunt ex hoc albo reiiciendi, quia multa sunt, ut latrocinari, adulterari,
stupra commitere, quae re turpia sunt, sed dicuntur non obscene,
contra liberis dare operam, urinam reddere, alum deponere, re ipsa
honestum [vº] est, sed obscene 306 propriis nominibus appellantur.
Verecundiam ergo tum dictis tum factis exercentes, meminerimus
non debere esse nos deteriores scaenicis, quibus mos inualuit ut
nullus sine subligaculo prodeat in scaenam, metuentibus ne, si
aliquo casu euenerit 307 ut corporis quaedam partes aperiantur, non
decorae appareant. Quod si romanorum uerecundia hunc morem
seruauit ut cum parentibus puberes filii, cum soceris generi non
lauantur, nos, aeterno deo mancipati, quantum operae pretium est
ut puris manibus atque corde imprimis circumciso (cuius imaginem
gerebat typicae circumcisio glandis – cordis aliquatenus figuram
referentis – tradita iudaeis) ad diuina deo seruituri accedamus et
huius generis uerecundiam retineamus? hinc enim uetitus ueteri
lege porcus immolari ut, exemplo sordido et lutulenti animantis,
humilia sapientis, caeno se uolutantis, numquam alta suspicientis,
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para serem vistas as partes mais honestas e nobres, e dissimulou e
escondeu as feias (cuja utilização todavia é necessária): assim nós
(como eu estava a dizer), imitando-a, conservemos acima de tudo a
vergonha e o pejo e não demos ouvidos aos cínicos, que consideram que não é obsceno dizer-se aquilo que não é infame fazer-se.
mas os homens sensatos e sábios nem praticam em público nem
designam pelos seus nomes as actividades daquelas pequenas partes
com as quais ou velamos pela procriação ou limpamos de imundícies e excrementos o corpo oprimido pelo lastro. Por outro lado,
devemos apartar-nos do parecer daqueles filósofos caninos, que
afirmam que existem muitas cousas, como roubar, cometer adultério e violar, que são em si infames, mas cujas designações não são
obscenas, ao passo que, dar à luz, urinar, aliviar o ventre são em si
mesmas actividades decentes, [vº] mas são designadas por expressões obscenas. Portanto, ao mantermos o pudor tanto nas palavras
como nos actos, que nos lembremos que não devemos ser piores
do que os actores, que se acostumaram a que nenhum entrasse em
cena sem bragas, com receio de que, se por algum acaso acontecer
que certas partes do corpo se destaparem, elas pouco decorosamente apareçam. Pelo que, se o pudor dos romanos conservou o costume de os filhos adolescentes não se banharem juntamente com os
pais nem os genros juntamente com os sogros, 308 que grande obrigação temos nós, libertados pelo eterno deus, de, com mãos puras
e sobretudo coração circuncidado (simbolizado pela circuncisão da
glande – que até certo ponto tem a aparência do coração – ensinada
aos judeus), nos aproximarmos das coisas divinas com a tenção de
servir a deus e conservarmos um pudor desta espécie? É que a lei
antiga proibiu que o porco fosse oferecido em sacrifício para que,
através do exemplo de um animal sujo e sórdido, que trescala a
coisas baixas, que se espoja na lama e nunca olha para as coisas ele308

todo o parágrafo, até este ponto, é adaptação quase literal de cícero, Dos Deveres, 1. 35.
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munditias amaremus et, spretis terrenis, sublimia et caelestia
contemplari doceremur.
de inuerecundia eo tractatus nobis facilior erit, quia multa iam
de pudore praestrinximus. Quare aliqua dumtaxat exempla proferamus 309 quae memoria in praesentis subministrat.
Fuit non multo procul ab aetate nostra quidam in libidinem
mirum in modum procliuis, quam exquisitissima (immo nefanda)
ratione incitabat: iubebat mulierem quam amabat ut tergus sibi
atque scapulas ualidissimis uerberibus urgeret atque affligeret; 310
quod quo illa fortius fecisset et exsecuta esset, 311 tanto magis ille Venerem sentiebat sibi dulciori esse uoluptati; ad hanc rem pridie
funem dabat aceto macerandam, qua sibi artus caederentur: unus
plane homo (nisi immanis potius bellua dicenda est) qui, inter
grauissimos cruciatus innocentissimorum membrorum, quaereret
uoluptates. hunc morem a pueris reseruauit, inter quos dum esset
ita inter eos cautum erat ut pudicitiam mutuo probe flagellati prostituerent. Philoxenum erixium et Gnathonem siculum opsonatores
nobiles, immo gulae proceres et ganeones perditissimos, in catinum
et patinas epularum solitos se emungere legimus, ut, ceteris abstinentibus ob spurcitias, ipsi soli citra aemulum dapibus ingurgitarentur. diogenes, cum non tam cito quam uellet aduocata meretrix
aduentaret, ipse, manibus mutonem contrectans, inuerecunde 312

referemus Ant 1537.
atque affligeret deest Ant 1537.
311
et exsecuta esset deest Ant 1537.
312
omni deuorato pudore Ant 1537.
309
310
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vadas, amássemos a pureza e, desprezando as coisas terrenas, aprendêssemos a contemplar as sublimes e celestiais.
ser-nos-á mais fácil tratar da falta de vergonha, uma vez que já
discorremos muito acerca da vergonha. Por isso, limitemo-nos a
apresentar alguns exemplos que de momento nos ocorrem.
em época não muito afastada da nossa existiu certa pessoa, de
uma forma espantosa propensa à sensualidade, que estimulava de
uma maneira refinadíssima (ou antes, abominável), ordenando à sua
amante que lhe zurzisse e golpeasse as espáduas e as costas com
fortíssimas chicotadas, e quanto mais violentamente ela se desempenhava e cumpria este encargo, tanto mais doce volúpia sexual ele
sentia, e, para este desígnio, punha de véspera a macerar em vinagre
a corda com que os seus membros seriam açoutados: único ser humano (se não é que antes merece ser chamado monstruosa bestafera) que procurava as deleitações entre os terríveis tormentos dos
inofensivos membros. ocultou de tal maneira estes hábitos dos
meninos, quando se encontrava entre eles, que procurava evitar que
manchassem o pudor os que reciprocamente se flagelavam de
modo honesto. Lemos que Filóxeno erixio e Gnatão sículo, nobres
compradores de provisões, ou melhor, perdidíssimos mestres da
gula e devassos, costumavam assoar-se para cima das travessas e caçarolas, a fim de, abstendo-se os demais devido à sujidade, poderem
engolir sozinhos e sem concorrência a comida. 313 diógenes, ao não
chegar tão rápido quanto ele queria uma meretriz que chamara,
tocando com as mãos o membro viril, masturbava-se sem qualquer
313
notícia possivelmente colhida na Officina de ravisius textor, cuja 1.ª edição data
de Paris, 1523. com efeito, aí podemos ler: Philoxenum Eryxidis et Gnathonem Siculum inter
gulae proceres et cupediuoros posuit antiquitas, quod conuiciis adhibiti sese in paropsides emungerent, vt
abstinentibus caeteris largius soli fruerentur. [“A Antiguidade deu a Filóxeno, filho de erixis, e
ao siciliano Gnatão a primazia entre os glutões e comilões, porque, quando eram convidados para banquetes, assoavam-se para cima das travessas, para que, ao absterem-se os
demais, eles se pudessem refocilar sozinhos mais copiosamente.”] Livro V, c. 51, p. 642 da
edição Joh. Ravisii Textoris Officina siue Theatrum (...), Ludovicus rex, Basileia, 1626.
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apud se Venerem exercebat; quod cum aliquando mulier conquereretur, festiue inquit: “manus hymenaeum celebrando te praeuenit.”
idem, cum Venerem in conspectu omnium, more ferarum, exerceret, 314 interrogatus a quodam quid faceret: “hominem” (inquit)
“semino.” non caruereunt adulationis uitio summi philosophi, quae
ad inuerecundiam proxime accedit. sed duo ante omnes Plato et
Aristippus hac ignominia notantur, quorum alter, cum ob assentationem, quam tyranno praestaret, suggillaretur, respondit: “Piscatores, quo paruulum caperent gobium, marina se conspergi patiuntur:
me autem quae inuidia [70] est, quo magnum tyrannum accipiam, si,
dum conspuor uino et aqua mixtis, ex ore tyranni perfundi facile
tolero?” Amarulenter item in Platonem diogenes, cum diceret se
tantum oleis contentum uictitare: “Annon erant” (inquit) “Athenis
oleae ut tu tertio in siciliam olearum gratia nauigares?” demonax,
quaesitus quid haberet cur ad philosophias se conferret, testiculos
coleosque respondit. 315 Vetula quoque illa non praetermittenda est,
quae, dum Veneris delectationem uidendi muneri cui insigniter uenerea officiunt, praetulisset, omni pudore deuorato: 316 “Vale”
(inquit) “carum lumen!” Alexander quoque in Philippum impudentior fuisse traditur: cypho in eum misso, contra quem cum insurgeret pater, hastam uibrans, et ob iram cecidisset, ut lancea aberraret:
“Videte” (inquit) “o uiri, parat ex Graecia in Asia cum exercitu traiicere qui ex uno sedili in aliud assurgens concidit.” Ascalaphus
quoque ob impudentiam “in bubonem dirum, omen mortalibus”

concumberet Ant 1537.
coleos penemque respondit. Ant 1537.
316
omni uerecundia submota: Ant 1537.
314
315
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pejo; queixando-se disto a mulher, ele alegremente disse: “A mão a
celebrar o matrimónio antecipou-se a ti.” o mesmo, como praticava
o sexo diante de toda a gente, à maneira dos animais, ao perguntar-lhe certa pessoa o que estava a fazer, respondeu. “semeio gente.”
os maiores filósofos não estiveram isentos do defeito da adulação,
que está muito próximo da falta de vergonha. mas há dois que são
criticados por se avantajarem a todos neste desdouro, Platão e Aristipo, o segundo dos quais, ao ser vituperado por causa das mostras
de lisonjaria que dera ao tirano, respondeu: “os pescadores, para
apanharem um pequenino cadoz, suportam ser salpicados pela água
do mar: ora, que há de odioso [70] em que eu, para tomar um tirano
de envergadura, facilmente tolere que a boca do tirano me borrife
com água e vinho misturados?” 317 igualmente sarcástico contra
Platão se mostrou diógenes, que, como Platão dizia que se contentava de se alimentar só de azeitonas, lhe observou: “Porventura em
Atenas não havia azeitonas, para que precisasses de viajar três vezes
para a sicília por causa das azeitonas?” 318 demónax, perguntado
pelo motivo que o levara a consagrar-se à filosofia, respondeu que
os testículos. 319 tão-pouco se deve passar em silêncio aquela mulher
idosa que, antepondo o deleite venéreo à função de ver, à qual sobremaneira prejudica a actividade sexual, perdida por completo a
vergonha, disse: “salvé, querida luz!” também se conta que Alexandre se mostrou desavergonhado com Filipe: arremessando contra
este uma taça, o pai, ao levantar-se contra o filho brandindo uma
lança, caiu por causa da cólera, por forma que o dardo falhou o
alvo, dizendo então Alexandre: “Vede, varões, apronta-se para
passar com o exército da Grécia para a ásia este homem que, ao
levantar-se de um assento para o outro, foi ao chão.” 320 também se
conta que, por causa da falta de vergonha, Ascálafo foi transfordióGenes LAÉrcio, Vidas dos Filósofos Ilustres, 2. 67.
Id., o. c., 6. 25.
319
LuciAno, Vida de Demónax, 13.
320
PLutArco, Alexandre, 9.
317
318
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transmutatus fertur, quia Persephonae impedimento fuit ne in
caelum remearet, accusans quod “septem grana ex pallido mali
punici cortice decerptos” comedisset. Postremum illud sit Atticos
omnium impudentissimos fuisse habitos, unde “atticus aspectus”
pro “impudenti” in prouerbium abierit. namque theophrastus
auctor est aram impudentiae apud Athenienses dicatam: solebat
nempe ea gens quaecumque magnam aliquam utilitatem contulissent consecrare. de impudentia sic theognis: “iam nunc pudor ex
hominibus perit, uerum impudentia per terram extento passu uagatur.” euripides autem ita ait: “non hoc est audacia aut fortitudo si
amicum benemeritum obuerso uulto respicias, sed maximus
omnium qui hominibus adueniunt morborum, impudentia.” At
theodectes 321 in hanc scriptum reliquit sententiam: “humana
omnia consenescere sunt nata et quae in tempore uersantur ad finem declinare solent, praeter solam impudentiam, haec enim quanto magis augetur hominum genus, tanto per singulos dies euadit
maior.” menander optimus hunc in modum: “o maxima dearum
nunc exsistens, impudentia, si deam uocare oportet: praestat autem,
quod enim praeualet, hoc nunc deus putatur.” herodotus uero sic:
“simul ut pallium exuit, et pudorem exuitur mulier.” A Xenophonte

321

Theogonus Ant 1537, Lx 1540.

192

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 193

teXto 3 | DE PUDORE

mado em “sinistro mocho, agoirento para os mortais”, porquanto
impediu Perséfona de voltar para o céu, denunciando-a por ter
comido “sete bagos de romã de amarelada casca”. 322 Para concluir,
diga-se que os áticos foram tidos como os mais desavergonhados
de todos, donde ter-se tornado proverbial a expressão “aspecto
ático” para significar “impudente”. 323 com efeito, teofrasto escreve
que entre os atenienses existia um altar consagrado à impudência: é
que este povo costumava divinizar tudo aquilo que trouxesse alguma utilidade. sobre a falta de vergonha teógnis exprimiu-se do
seguinte modo: “Agora já a vergonha foge do meio dos homens e a
impudência vagueia a grandes passadas através da terra.” 324 Pelo
seu lado, eurípides escreve assim: “se olhares para um amigo que
te bem merece com rosto agressivo, tal não é audácia ou intrepidez,
mas sim impudência, a maior das enfermidades que atingem os
homens.” 325 e teodectes deixou consignado no mesmo sentido:
“todas as coisas nasceram para envelhecer e tudo que existe no
tempo costuma declinar, com a única excepção da impudência, pois
esta dia a dia se vai tornando maior à medida que a raça humana vai
aumentando.” o insuperável menandro exprimiu-se do seguinte
modo: “ó impudência, que hoje és a maior das deusas, se é lícito
chamar-te deusa: conquanto seja preferível, visto como hoje se considera como deus o que prepondera.” 326 e heródoto assim: “Logo
que se livra do manto, a mulher está a livrar-se da vergonha.” 327
oVídio, Metamorfoses, 6. 534-550.
cf. com o que diz erasmo, a propósito desta expressão proverbial: Atticus aspectus:
perinde est quasi dicas, ‘os impudens’. In eos dicebatur qui uultu ipso prae se ferebant impudentiam dicendique confidentiam. Nam hoc uitio notati sunt Atticorum mores. [“Aspecto ático – é quase como
se disséssemos “uma cara sem vergonha”. dizia-se em relação àquelas pessoas que na sua
própria fisionomia ostentavam desvergonha e atrevimento de linguagem. É que os costumes dos áticos pecavam desta mesma pecha.”] erasmo, Adagiorum Chiliades, o. c., col. 778.
324
Sentenças Elegíacas, vv. 291-292.
325
Medeia, vv. 469-472.
326
Fragmento da peça A Cária.
327
Histórias, 1. 8.
322
323
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accepimus quod, eum qui gratiam non refert maxime sequitur
impudentia, quae maximum supra uitia omnia crimen uidetur.
sed de pudore et impudentia satis pro tempore, de ueritate et
mendacio alio loco docebimus, ut uel 328 saltim nos aliquando uixisse
testemur.
Finis
Impressum est hoc opus DE OCCVLTIS PROPRIETATIBVS et
liber DE PVDORE, Antonii Lodouici medici olisiponensis, mense Martio
anno Domini 1540
OLISIPONE

Colofão de De occultis proprietatibus libri quinque (Lisboa, 1540)
Cortesia da Biblioteca Pública Municipal do Porto, cota RES-XVI-B-0031[1]

docebimus, si per ualetudinem licuerit, quam affectam et laesam ualde, uel incuria, uel Dei uoluntate possidemus, ut parum uacet iis quae in animo habemus dignum finem imponere, ut uel Ant 1537.
328
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Lemos em Xenofonte que, quem não agradece o benefício recebido, cai na maior impudência, que parece falta que detém a primazia entre todos os defeitos. 329
mas, em função das circunstâncias, já basta com o dito acerca
da vergonha e da falta dela. Acerca da verdade e da mentira, havemos de ensinar em outro lugar, 330 ao menos para provarmos que
algum dia vivemos.
Fim
Esta obra Acerca das Propriedades ocultas e o livro Acerca da
Vergonha, do médico lisboeta António Luís, foram impressos, no mês de
Março do ano do Senhor de 1540, em
LISBOA
[No verso tem a insígnia do dragão de Luís Rodrigues]

Ciropedia, 2. 7. – As últimas seis citações encontram-se, mais ou menos na mesma ordem por que António Luís as apresenta, em João estobeu, o. c., sermo 32, “de
impudentia”.
330
na edição de Antuérpia, intercalavam-se aqui as palavras que a seguir traduzimos:
“se a saúde que, por falta de cuidado ou por vontade de deus, se encontra enfraquecida e
assaz abalada, nos permitir ocuparmo-nos um pouco em levar a bom termo os projectos
que acalentamos, etc.”
329
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ANTONII LODOVICI MEDICI OLISIPONENSIS
DE OCCVLTIS PROPRIETATIBVS LIBRI QVINQVE.
OPVS PRAECLARISSIMVM. OLISIPONE 1540
[2]
Praefatio Antonii Lodouici medici olisiponensis in libros “de
occultis Proprietatibus” ad lectorem
Praefatio
Polliciti eramus in opere “Problematum”, quod iam umbilicum
peruenit, libros “de ocultis Proprietatibus” edituros esse nos. ecce
igitur tempus uisum est ne rei nouae exspectatione studiosorum
animos diutius tenerem. de hoc opere non oportet uerba praefari:
“uino uendibili non opus est hedera”. hoc tantum dixisse liceat,
quod in his libris concinnandis multum adeo a nobis laboratum est,
multum operae collocatum, multi utriusque linguae auctores euoluendi fuerunt, plurima doctorum uirorum obscurius dicta enodauimus, plurima rursus ab iis praeclare inuenta in hasce commentationes mutuati sumus: plurima nos ipsi inuenimus et multa acute,
facunde, grauiter (ni fallor) disseruimus, et tandem omnia in ordinem et elegantem dispositionem redegimus. res ardua est uetustis
nouitatem dare, obscuris lucem, obsoletis nitorem: quod sane in
hoc opere praestitisse uideor. inuenire magnifice etiamnum (ut Plinius inquit) barbari possunt, disponere apte nonnisi eruditis concessum est. nos omnibus, quoad licuit, gratiam dedimus, atque, ut uno
dicam uerbo, de huius operis quantum auctoritate tuleris, tantum
quoque de nostra existimatione demas. inter tot nostri ingenii
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CINCO LIVROS DO MÉDICO LISBOETA ANTÓNIO LUÍS
“ACERCA DAS PROPRIEDADES OCULTAS”,
OBRA NOTABILÍSSIMA. EM LISBOA. 1540.
(tradução)

[2]
Prefácio do médico lisboeta António Luís aos livros “Acerca das
Propriedades ocultas”
Ao leitor
na obra Problemas, que já se concluiu, tínhamos prometido que
publicaríamos os livros Acerca das Propriedades Ocultas. eis pois que
parece chegada a ocasião de não manter por mais tempo na expectativa o ânimo dos estudiosos. este livro não carece de que lhe anteponham mais palavras: o bom vinho dispensa reclamos. seja-me
tão-só permitido dizer que na preparação destes livros muito trabalhámos, muito esforço despendemos, muitos autores, tanto gregos
como latinos, se consultaram, dilucidámos inúmeros textos obscuros de sábios varões, dos quais também nestes estudos recolhemos
inúmeras descobertas: inúmeras destas, fizemo-las nós mesmo, e (se
me não engano) expusemos muitas matérias de modo subtil, eloquente e ponderado, acabando por tudo reduzir a um conjunto ordenado e elegantemente distribuído. É assaz dificultoso conferir novidade a coisas antigas, claridade às obscuras e brilho ao que está
gasto pelo uso: algo que cuido ter conseguido nesta obra. consoante disse Plínio, até aos bárbaros é concedido fazerem extraordinárias descobertas, mas só aos sábios o apresentá-las de forma
adequada. nós, na medida das nossas possibilidades, a todos agraciámos, e, para dizê-lo numa única palavra, quanto abaterdes à autoridade desta obra é tanto quanto estais a cercear ao meu prestígio.
entre tantos partos da nossa inteligência (pois que obsta a que cha199
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partus (quid enim obstat quominus libros quos ipsi edidimus liberos nostros appellemus?), hanc ego inter alias feturam ardentius diligere soleo.
ceterum, hoc in loco illud opportune testari et profiteri ingenue
possumus nos neque hoc neque quoduis aliud opus propalandi nominis et gloriolae inanis studio prodidisse, quantum incredibile auiditate atque desiderio iuuandi rem mortalem, et ut omnibus, meo
exemplo, prodessem: quod utinam ita in omnium aliorum animis
insedisset. Gloria (ut inquit Galenus) mortuis nihil prodest; uiuo
autem mihi, quid commodi ex ea subinde accedere possit, non
uideo. itaque fortiter gloriam contemno et nihili facio quid de me
homines loquantur; ipsi uiderint, loquentur tamen; non curae mihi
est quid de nobis alii sentiant; omnis sapientia a domino deo est:
litterae in tantum bonae sunt, in quantum cum uirtute coniunctae
sunt; abunde mihi sat est, si ob res bene gestas, aliunde inuidia non
confletur. sed, cum animaduerterem mortales [vº] nos natos esse,
ingeniumque mediocre ad litteras sortitus essem, omnibus uiribus
contendendum perpetuo putaui, ne secundum eos qui admonent
mortalia sapere, cum mortales nati simus, humile quid cogitarem,
sed, in quantum liceret, uiuerem semper secundum id quod in nobis
ipsis optimum et praclarissimum est: hoc autem intellectus est et
ratio. nam praeclara facies, magnae diuitiae, ad haec uires corporis
ingenuae, breui tempore cito delabuntur, ut ille inquit, at ingenii
praeclara facinora, sicuti et anima ipsa, immortalia sunt. contemplari primum nobilissima entia, deinde recte agere, felicissimum est
prorsus. itaque donec ad hanc peruenimus aetatem, multa semper
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memos nossos filhos aos livros que damos a lume?), entre a demais
prole eu costumo votar a este um carinho maior.
Aliás, neste lugar podemos a propósito afirmar e de boa fé confessar que nós não publicámos esta nem qualquer outra obra movidos pelo desejo quer de divulgar o nome, quer da vã glória, mas
antes pela imensa ânsia e vontade de ajudar à condição mortal, e a
fim de, com o meu exemplo, ser útil a todos: sentimento que prouvesse a deus que do mesmo modo estivesse gravado nas almas de
todos os outros. A glória (consoante diz Galeno) não tem qualquer
utilidade para os mortos; por outro lado, a mim, que estou vivo, não
vejo que proveito me pode resultar dela. e, assim, menosprezo
vivamente a glória e não faço nenhum caso do que os homens
dizem acerca de mim; o que eles mesmos virem, hão-de todavia
dizê-lo; não me preocupa o que os outros pensam acerca de nós;
toda a sabedoria procede do senhor deus; as letras são boas na
medida em que se encontram unidas com a virtude; basta-me e
sobeja-me se, diante de coisas bem feitas, não me domina a inveja
pelo próximo. mas, ao dar-me conta de que nós nascemos mortais
[vº] e, uma vez que me coube em sorte uma mediana capacidade
para as letras, considerei que incessantemente e com todo o empenho deveria esforçar-me, não em pensar em coisas pouco elevadas,
de acordo com aqueles que aconselham a conhecer as coisas mortais, visto como nascemos mortais, mas sim a, na medida do possível, viver sempre de acordo com aquilo que é em nós mesmos o
melhor e o mais nobre: ora, isto é a inteligência e a razão. com
efeito, um rosto formoso, uma grande riqueza, tal como as forças
naturais do corpo, rápidas se hão-de desvanecer em breve prazo, tal
como diz um conhecido Autor, porém os nobres cometimentos da
inteligência são imortais, à semelhança da própria alma. A perfeita
felicidade é, em primeiro lugar, contemplar os nobilíssimos entes, e,
em segundo, proceder rectamente. 331 e, assim, até chegarmos a esta
331

cf. AristóteLes, Ética a Nicómaco, 9. 8. (1178b-1179b).
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litterarum monumentis mandauimus, et tum has, tum uero alias plerasque nobiles ingenii commentationes, communem dumtaxat utilitatem secuti, conscripsimus, quibus et nomen et famam immortalem consecuti sumus, tum et hanc urbem (quod meo iure citra
iniuriam dictum sit) tot uoluminibus editis exornauimus.
igitur in his libris quos modo emittimus, talis a nobis obseruatur
ordo: in primo libro proprietatum, quaenam res sit proprietas et
quod opus sit ipsius complexionis declaratur, et multa de temperamentis agimus, et totius operis hypotheses et fundamenta iaciuntur;
in secundo, de attractrice facultate et omnibus in quibus ea reperiatur, et quomodo uel unde fiat, et quotuplex ea sit, sufficienter exponitur, et quamplurimi praue sententium errores refutantaur; in
tertio, de animalibus et eorum partibus et uenenis uenenatisque,
omnibus singillatim, pertractamus; in quarto, de proprietatibus,
quae in herbis et lapidibus et multis aliis inueniuntur, per partes disputamus; in quinto, quamplurimis persuasionibus adductis superiora omnia confirmantur et, tanquam suaui quodam epodo, concluduntur.
Porro omnibus quae dicentur abrogare fidem non decet.
namque (ut etiam Aristoteles ait) prudentum dictis et seniorum et
eorum aeque qui sunt experti, non minus quam demonstrationibus
credendum est, quia, cum oculos ex experientia habeant, facilius
principia perspicere possunt. itaque tot uigilias boni, lector, consulas et bene ualeas nostrisque laboribus fruere.
olisipone.
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idade, sempre confiámos muita coisa à escrita, e, tendo unicamente
como fito a utilidade geral, escrevemos não só estes, mas também
numerosos outros conhecidos ensaios intelectuais, com os quais
obtivemos não apenas nome, mas também imortal fama, e igualmente engalanámos (permita-se-me que o diga com razão e sem
incorrer em injustiça) esta cidade com tão grande número de volumes editados.
ora, nestes livros que agora damos a lume, seguimos a seguinte
ordem: no primeiro livro das propriedades, expõe-se o que se entende por propriedade e o que abarca a sua acção, e tratamos de
muitas coisas acerca dos temperamentos, e lançam-se as hipóteses e
fundamentos de toda a obra; no segundo, trata-se adequadamente
da faculdade atractiva e de todas as coisas nas quais ela se encontra,
e de que modo ou a partir de onde se verifica, e de quantas espécies
ela é, e refutam-se muitos dos erros dos que pensam incorrectamente; no terceiro, ocupamo-nos dos animais e das suas partes e
dos venenos e envenados, todos distintamente; no quarto, examinamos ao pormenor as propriedades que se encontram nas ervas,
pedras e em muitas outras coisas; no quinto, aduzem-se inúmeras
provas em confirmação de tudo o anterior, como que lhe pondo
fecho com um suave epodo.
enfim, não se deve deixar de prestar crédito a tudo que será
dito. É que (consoante também Aristóteles diz) deve crer-se, como
se tratasse de demonstrações, no que dizem os sábios, os mais
velhos e os que têm experiência, porque conseguem ver mais facilmente os princípios, uma vez que os olhos lhes resultam da experiência. e assim, leitor, que aproves tantas vigílias e que fiques de
boa saúde e desfrutes do nosso trabalho.
em Lisboa
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ANTONII LODOVICI MEDICI OLYSSIPONENSIS
DE RE MEDICA OPERA QVAE HIC SEQVVNTVR.
OLISIPONE 1540.

[1vº*] Ad clarissimum uirum Ioannem de Barros Antoniii Lodouici
medici olissiponensis epistola
cum quosdem erotematum libros, uir clarissime, in uulgus
edere debuissem, quibus maximam medicinae theorices partem
comprehendisse mihi uideor, et opus sine patrono prodire recusaret, eos tibi imprimis nuncupandos statui, sub cuius auspiciis hoc
opus in manus hominum daretur. tu namque, ut ille inquit, “meas
esse aliquid nugas existimare soles.” tu magnifice de nobis nostrisque litteris sentis. te nullum alium praestantiorem deffensorem
meis scriptis comparare possim. tu eruditione et nobilitate praestas, siquidem uera nobilitas est uirum integerrimum et incorruptum
sese praestare. nulli otii et negotii ratio magis quam tibi uni constat
et perire omne tempus arbitraris quod in libris litterisque non insumatur. dies rei publicae impendis, noctes cum musis et ingenuis
commentationibus commutas, maioremque omnino partem studio
quam somno tribuis. tuoque ex ore quod de nestore scripsit
homerus: “melle dulcior profluit oratio.” tu itaque multorum millium mihi instar es, quod de Platone dixisse poetam Antimachum
ferunt. Ad haec tuis humeris regia et publica incumbunt negotia.
cumque, ut Bias inquit, “magistratus uirum ostendat”, in hoc
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DO MÉDICO LISBOETA ANTÓNIO LUÍS, OBRAS
ACERCA DE MATÉRIA MÉDICA QUE AQUI SE SEGUEM.
EM LISBOA. 1540.
(tradução)

[1vº*] Carta do médico lisboeta António Luís ao ilustríssimo varão João
de Barros
ilustríssimo varão, cumprindo-me entregar à luz pública certos
livros de Questões, nos quais me parece que abranjo a maior parte da
teoria médica, e recusando-me a publicar uma obra sem patrono,
decidi-me a dedicá-los, antes de mais ninguém, a ti, para que esta
obra seja posta nas mãos dos homens debaixo dos teus auspícios. É
que, conforme diz um célebre autor, costumas considerar que as minhas
bagatelas valem alguma coisa 332. tu tens uma óptima opinião acerca de
nós e das nossas letras. Para os meus escritos não poderia conseguir
nenhum outro defensor mais excelente do que tu. tu notabilizas-te
pelo saber e nobreza, visto que verdadeira nobreza é mostrar-se
homem integérrimo e incorrupto. ninguém, senão unicamente tu,
conhece a essência do lazer e da actividade, e consideras que se
perde todo o tempo que não se consome nos livros e nas letras.
consagras os dias aos negócios públicos, trocas as noites com as
musas e actividades intelectuais, e concedes inteiramente uma parte
maior ao estudo do que ao sono. As palavras fluem da tua boca mais
doces do que o mel, tal como acerca de nestor escreveu homero 333. e
assim, para mim, é como se fosses milhares de homens, consoante
se diz que o poeta Antímaco afirmou acerca de Platão. Acresce que
carregas sobre os teus ombros os negócios do rei e do estado. e,
sendo certo que, tal como diz Bias, “o cargo público revela o
332
333

catulo, 1. vv. 3-4.
Ilíada, 1. 247-249.
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publico munere quo fungeris et rerum indicarum negotia procuras,
talem te et iam per multos annos gessisti ut omnibus miraculo
habearis, adeo ut neque momus ipse (qui Veneris sandalium ut
nimis crepitantem et stridulum reprehendere ausus est, iouique
etiam uitio dedit quod hominum fenestrata pectora non fecisset)
nihil in te inuenire possit quod iure carpat. ita omnem uitii et suspicionibus notam reliquisti ut nihil sinistri quisquam de te suspicari
queat.
iam uero, cum multa tua in me beneficia extarent, operae pretium sane fuit et ratio exigebat ut nos te hoc litterario munere donaremus, ut sit nostrae erga te obseruantiae immortale monumentum.
multum immo uero plurimum se tibi medici omnes debere fatebuntur. Quicumque in horum librorum lectione fuerint uersati. omnes
amant breuitatem, prolixos sermones fugiunt, quamuis utiles.
omnes, ut Plinius inquit, ingeniorum oblectamenta et amenitates
quaerimus. nihil legere iuuat quod non breuibus sententiis claudatur. si quis liber magnus est, eius uix tribus paginis perlectis, mox
illum e manibus deponunt. neque abs re dixit Flaccus: “Quicquid
precipias esto breuis.” cum igitur nos hoc in opere tibi dicato quam
plurima et exquisitissima ex Galeni, omnium medicorum sine controuersia facile principis, librorum uastissimo pelago breuiter nouo
quodam et iocundo et aphoristico modo docuerimus, non est quod
nobis homines imortales gratias non referant.
tu igitur hos libros a calumniatorum morsibus defendas.
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varão”, nesta função pública que desempenhas e em que te ocupas
dos negócios da índia, de tal forma e já por tantos anos tens procedido que todos te têm na conta de um prodígio, a tal ponto que
nem o próprio momo (que se atreveu a criticar a sandália de Vénus
por estralejar e fazer ruído em excesso e também pôs tacha em Júpiter, por não haver feito os peitos dos homens com janelas) em ti
nada pode encontrar susceptível de uma justa censura 334. Assim,
deixaste todo o deslustre de defeito e suspeição por forma a que
ninguém possa suspeitar nada de desfavorável a teu respeito.
Além disso, uma vez que são manifestos muitos favores teus
para comigo, era de mister e a razão exigia que nós te presenteássemos com esta dádiva literária, a fim de que se torne num memorial
imorredouro da nossa consideração por ti. e até todos os médicos
e quaisquer pessoas que se dedicarem à leitura destes livros hão-de
confessar que te devem muitíssimo mais. todos amam a brevidade
e fogem de longos discursos, ainda que úteis. conforme diz Plínio,
todos nós procurámos as recreações e amenidades intelectuais. não
causa prazer algum ler aquilo que se não encerra em frases breves.
se algum livro é grande, mal se lêem três páginas e logo o pomos de
parte, e horácio Flaco, em prol da sua causa, disse: Quando instruíres,
sê breve e sê conciso 335. Por conseguinte, porquanto nesta obra a ti dedicada, nós, com brevidade e usando de uma espécie de método novo,
agradável e aforístico, ensinámos inúmeras e selectíssimas matérias
extraídas do amplíssimo pélago dos livros de Galeno, incontroverso
e indisputado príncipe de todos os médicos, não há motivos para
que os homens não nos dirijam eternos agradecimentos.
Que tu, portanto, defendas estes livros das mordidas dos caluPor carta régia de 23 de dezembro de 1533, foi João de Barros nomeado feitor
das casas de Guiné e índias. Anteriormente, entre maio de 1525 e dezembro de 1528,
servira o cargo de tesoureiro da casa da índia, mina e ceuta. Vd. António Baião, introdução a: João de Barros, Ásia. Primeira década, coimbra, imprensa da universidade, 1932,
pp. XVi e Xi.
335
Epístola aos Pisões, v. 335 (tradução do Visconde de seabra).
334
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nullum tam praeclarum est opus quin suos uitiligatores habeat, qui
damnant in publico quod legunt in secreto. detrahunt omnibus
etiam iis quae non intelligere possunt. tenere se artem pollicentur,
cum tamen umquam quicquid quod lectu dignum sit ex arte proferant. methodum se scire profitentur: quam tamen numquam exercuerunt aut ex ea fructum aliquem protulerunt. iudicium sibi uindicant miseri homines, cum tamen mente et cerebro iudicioque
careant. de quibus inquit Paulus “semper addiscentes numquam ad
finem peruenire potentes.” ingenio si in alieno libro uideri uolunt.
hi nullam aliam subinde quam ex aliorum reprehensione maiorem
sibi gloriam aucupantur. et quemadmodum cantharides inter leta
sata et feraces fruges proueniunt, et muscae ad suauissima et flagrantissima (quod salomon prodidit) unguenta conuolant, sic ii
optimis et nobilissimis ingeniis nihil aliud quam detrahere et allatrare nouerunt. et, ut magni Basilii exemplo utar, quemadmodum
iniqui pictores ex uitiis et dehonestamentis corporis, ut scilicet ex
deformi oris hiatu, inflatis buccis, oblonga naso, distortis oculis,
exiguo capite et turpi caluicio effigies quasdam cognoscendas tradunt, ita et ii, optimis quibusquam praetermissis, neuos quosdam,
qui etiam in formoso corpore pulchriores uideri solent, insectantur,
et uoculam aliquam aut syllabam lacerant atque ex uno omnium
iudicium faciunt.
optime et egregie cum rebus humanis ageretur si uirtuti sua
ratio constaret et debitus honos redderetur. hinc et non iniuria

210

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 211

teXto 5 | CARTA DEDICATóRIA A JOãO DE BARROS DO LIVRO de re medicA, DE ANTóNIO LUíS

niadores: não existe obra tão perfeita que não tenha os seus detractores, que condenam em público o que lêem às ocultas. também
dizem mal de tudo aquilo que não conseguem entender. Prometem
que dominam a arte, mas na verdade nunca publicam com arte
alguma coisa merecedora de ser lida. Proclamam que conhecem o
método: que, sem embargo, nunca puseram em prática ou dele tiraram algum fruto. homens mofinos que a si mesmos se atribuem
discernimento, quando a verdade é que estão privados de entendimento, cérebro e discernimento. Acerca deles diz s. Paulo que aprendem sempre e nunca podem chegar ao fim 336. Querem parecer engenhosos
nos livros dos outros. estas pessoas frequentemente não buscam
para si nenhuma outra maior glória do que a que lhes advém da
censura dos demais. e, assim, como os escaravelhos medram entre
as férteis searas e gradas messes e as moscas dirigem o seu voo para
os cheirosos e fragrantes unguentos (consoante escreveu salomão) 337, da mesma maneira estas pessoas não sabem outra coisa
senão criticar e invectivar as mais excelentes e elevadas inteligências.
e, para me servir de um símile do grande s. Basílio, assim como os
ruins pintores pintam certos retratos cingindo-se aos defeitos e defor midades do corpo, como seja, por exemplo, uma boca anormalmente grande, uns lábios grossos, um nariz comprido, uns olhos
vesgos, uma cabeça diminuta ou uma desgraciosa calva, da mesma
maneira estas pessoas, deixando de parte algumas coisas muitíssimo
boas, censuram certos sinais, que num corpo formoso até costumam
parecer mais graciosos, e implicam com alguma palavrinha ou sílaba
ou ajuízam do conjunto fundando-se em uma única imperfeição.
nos negócios humanos proceder-se-ia da melhor e mais excelente das maneiras se se acordasse à virtude o seu valor e se lhe tributasse a devida honra. daqui procede e não sem razão se conta
2Tm 3. 7. o texto paulino é ligeiramente diferente na parte final, pois diz: e nunca
podem chegar ao conhecimento da verdade.
337
cf. Ecl 10. 1.
336
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quemdam magni nominis philosophum se non adeo profecisse
dixisse ferunt, quod nullus adhuc sibi inuidisset. “tunc equidem
mihi plurimum placere soleo et me aliquid profecisse cognosco
quando aliquos aemulatione exagitari uideo.” “inuidia”, ut Pindarus
inquit, miseratione multo praestantior est. displicuisse malis non
minima laus est. hos ego “ad coruos”, ut in Graeco prouerbio est,
“mitto” mediumque unguem mando. numquam propter illos nostrum cessabit ingenium. ceteros autem, qui sunt probi (quales plurimos esse non dubito), rogatos uolo ut, more ephecticorum philosophorum, epochen ament, cohibeant assensum, tarde sententiam
proferant. “sutor” (quod monuit Apelles) “ultra crepidam non iudicet”. intelligant prius, deinde lacerent; trutinent omnia et uelut in
examine expendant: et tandem, si quam ex nostris laboribus utilitatem retulerint (quod thales a discipulo petit), auctorem fateantur et
nobis quod Aristoteles in elenchis postulat, condignas grates cognoscant.
Vale musigeta et bonis litteris, quod semper facis, fauere perge.
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que certo filósofo de grande nomeada afirmou que não tinha progredido muito, visto que até então ninguém sentira inveja dele. “É
que costumo sentir-me muito satisfeito e dou-me conta de que progredi alguma coisa quando vejo que a emulação impele algumas
pessoas a atacarem-me.” tal como escreve Píndaro: A inveja é muito
preferível à compaixão 338. não é um elogio nada pequeno ter desagradado aos maus. A estes, lanço-os aos corvos (como reza a expressão
proverbial grega) 339 e mando meia unha. o nosso engenho nunca
há-de retardar-se por causa deles. Por outro lado, quero que aos restantes que são sérios (tal como não duvido que a maior parte deles
é) se lhes peça que, à maneira dos filósofos cépticos, estimem a suspensão do juízo, recusem o assentimento e profiram com vagar a
sentença. Não julgue o sapateiro acima da chinela (tal como aconselhou
Apeles). compreendam primeiro e verberem ao depois; ponderem
todos os elementos e pesem-nos como numa balança: e, por
derradeiro, se recolherem algum proveito dos nossos trabalhos
(consoante tales pretende do discípulo), confessem o autor e, tal
como Aristóteles pede nos Argumentos sofísticos 340, nos agradeçam
reconhecidos.
Fica de saúde, ó condutor das musas, e, tal como sempre fazes,
continua a favorecer a literatura.

1ª Ode Pítica, vv.84-85.
imprecação grega que implica grande desprezo, pois supõe o abandono insepulto
do cadáver.
340
no último período desta obra.
338
339

213

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 214

Dedicatória de António Luís a João de Barros
da tradução latina dos Comentários de S. Cirilo de Alexandria ao profeta Isaías
Archives de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), ms. A33

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 215

tExtO 6
Dedicatória de António Luís a João de Barros
da tradução latina dos Comentários
de S. Cirilo de Alexandria ao profeta Isaías

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 216

APostiLAs A António Luís

MANUSCRITO A 33, ARQUIVOS DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE LOVAINA, LOUVAIN-LA-NEUVE 341
[1 r]
Cyrilli, archiepiscopi Alexandrini necnon theologi profundissimi
et eloquentissimi,
commentationes propemodum diuinae in Esaiam prophetam,
undecim libris contentae,
nunc primum ab Antonio Lodouico, medico Olisiponensi, traductae
et in gratiam omnium studiosorum editae
[2 r]
Antonii Lodouici, medici olisiponensis, praefatio
ad clarissimum uirum ioannem de Barros
cyrilli Commentationes in esaiam cui magis quam tibi, uir clarissime, dicarem, qui mecum egisti, quin immo me impulisti, ut hanc
prouinciam meis humeris imponerem? nam, cum nullum esse nunc
dici debere thesaurum, qui sit absconditus, reputares, iuxta illud
sapientis: Σοφία κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής, τίς ὠφέλεια
ἐν ἀμφότεροις; id est: “sapientia abscondita et diuitiae latentes,
quae utilitas in utrisque?”, cum tu solus (quod nouerim) huius locupletissimi thesauri diuitias haberes, latere apud te solum noluisti, sed
tua instantia perfecisti ut omnibus hunc non minus doctissimum
quam uetustissimum auctorem (nam ante diui hieronymi tempora
floruit et Alexandrinam ecclesiam archiepiscopus rexit) communem
facere uellem.

devemos à exmª senhora dona Françoise mirguet, Arquivista-directora Adjunta
deste Arquivo, a amável autorização para a utilização e reprodução deste texto manuscrito.
341
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MANUSCRITO A 33, ARQUIVOS DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE LOVAINA, LOUVAIN-LA-NEUVE
(tradução)

[1 r]
comentários quase divinos ao profeta Isaías, repartidos por onze livros,
da autoria de Cirilo, arcebispo de Alexandria e profundíssimo
e eloquentíssimo teólogo,
agora traduzidos pela primeira vez pelo médico lisboeta António Luís
e dados a lume em obséquio de todos os estudiosos
[2 r]
Prefação do médico lisboeta António Luís
ao mui ilustre varão João de Barros
A quem mais do que a ti deveria dedicar estes Comentários de
cirilo, a ti que me levaste, ou melhor, me impeliste a que impusesse
sobre os meus ombros esta carga? É que, ao considerares que cumpre que se diga que não tem neste momento existência alguma o tesouro que se encontra escondido, de acordo com a célebre sentença
do sábio, que reza: Sabedoria escondida e riquezas ocultas, para que servem
ambas estas coisas?, 342 [Sir 20. 30] e como eras o único a possuir as riquezas deste preciosíssimo tesouro, não quiseste que elas ficassem
escondidas só contigo, mas com os teus rogos lograste que eu quisesse tornar acessível a todos este Autor, não menos sapientíssimo
quão muitíssimo antigo (de facto, viveu antes da época de s. Jerónimo 343 e esteve como arcebispo à testa da igreja alexandrina).
Antes da tradução latina, António Luís transcreve o texto grego dos Setenta.
Aponta-se o nascimento de cirilo como tendo-se verificado em torno do ano de
376, ou seja, 29 anos depois do que é normalmente indicado como o do nascimento de
s. Jerónimo (347). Quanto ao ano da morte, parece assente o de 420 para a do santo latino,
a quem o grego terá sobrevivido mais 24 anos.
342
343
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hunc igitur tuis nutibus tuoque praesidio et tua auctoritate
fretus, quae maxima est, e Graeco in Latinum idioma transtuli et
Latia ciuitate donaui, atque ita legendum romanis auribus exhibui.
enimuero, quod ad meam interpretationem attinet, hoc certe et
profecto prae me ferre et gloriari atque polliceri possum, me omnia
ita ad amussim et fideliter transtulisse ut nullum sit uerbum quod
non ad unguem et exacte reddiderim, nullus sit sensus quem non
paene religiose fuerim interpretatus, ut uel a quouis e triuio (quod
aiunt) facile intelligi et percipi possit. eloquentius alii forsitan transtulissent, sed nullus fidelius. equidem, quod ad fidem attinet, concedo nemini.
de huius diuini operis excellentia nihil dicam amplius quam ut
Graeci aiunt: αὐτὸς ἑαυτὸν *ἀγνωμονεῖ*. ceterum, auctor non
tam interpretem agit quam paraphrasten, nam omnia quae arte
nimis et subobscure sub angustis nimiumque clausis uaticinii inuolucris continentur, ita apertissime et lucidissime explicat ut nihil
amplius relinquat quod ab studioso et non adeo delicias agente lectore desiderari possit. nullus apex est, nullum iota, nullum uerbum
quod non adhibita explanationis face illustret. huc adde quod ita
pulcherrimo cum artificio et faberrime et, quod Graeci aiunt
οἰκονομικώτα ita sensa sensis, uerba uerbis, sententias sententiis,
periodos periodis reddat atque connectat (haud secus quam nestor
ille homericus contribules iuxta contribules, tribus iuxta tribus in
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A este varão, por conseguinte – acatando as tuas ordens e arrimado à tua protecção e autoridade, que é a maior –, traduzi-o do
idioma grego para o latino e concedi-lhe cidadania latina, desta
forma o apresentando para ser lido pelos olhos e ouvido pelos
ouvidos romanos. É que, no que tange à minha versão, posso certa
e seguramente orgulhar-me e desvanecer-me, e afiançar que de tal
maneira traduzi tudo rigorosa e fielmente que não há palavra alguma que eu não tenha transposto literal e à risca, não há frase alguma
que eu não tenha vertido com escrúpulo quase religioso, por forma
a que qualquer homem da rua (como sói dizer-se) consiga facilmente entender e compreender. outros quiçá o teriam traduzido
com maior eloquência, mas nenhum mais fielmente. É que eu, no
que toca à fidelidade, a ninguém concedo a primazia.
no que concerne à excelência desta divina obra, não direi mais
do que, como dizem os Gregos: αὐτὸς ἑαυτὸν *ἀγνωμονεῖ*. 344 de
resto, o Autor não procede tanto como tradutor quanto como parafrasta, porquanto tudo aquilo que, com sobejo artifício e com certa
obscuridade, se oculta sob os limitados e excessivamente escassos
véus da profecia, expõe-no com tamanha clareza e evidência que
não permite que nada possa desejar o leitor estudioso e que não
anda sobretudo à cata de deleitações. não há nenhum ápice, nenhum iota, nenhum vocábulo que ele não ilumine mediante a intervenção da tocha da exegese. Acrescente-se a isto o facto de que de
tal guisa traslada e faz corresponder, com formosíssimo artifício e
habilidade e, como dizem os Gregos, “perfeito manejo”, 345 as expressões às expressões, as frases às frases e os períodos aos períodos (não diferentemente do modo como o célebre nestor homérico dispõe uns juntos dos outros, na linha de batalha, os membros
344
das possíveis leituras da palavra grega do manuscrito optei, por sugestão da Professora maria de Fátima sousa e silva, pela que acima se colocou entre asteriscos. Ainda
que não me satisfaça, uma interpretação possível, com alusão ao célebre mandado presente no templo de Apolo em delfos, poderia ser: “ele ignora-se a si mesmo”.
345
em grego no original.
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acie collocat) ut perinde ac ab herculeo lapide (quem heracleon et
sideriten appellant) innumeri annulorum ferreorum orbes dependent, [2 vº] cuncta mutuo a se inuicem dependere uideantur.
de spiritu hominis quid loquar? Ardere omnia dicas et spiritu
cuncta efferuescere credas. Bacchatur passim et totus extra se rapitur,
perinde ac qui exstasim et mentis excessum patiuntur. totus spiritalis est et quod Graeci dicunt: ἐνθουσιάζετας καὶ κορυβαντιᾶς,
ὅλος κάτοχος καὶ νυμφόληπτος καὶ θεόληπτος γίνεται, adeo ut,
quod sapiens amator inquit, de hoc uere dictum appareat, quoniam
caritate ictus sit et percussum amore diuino cor habeat. nam tam
uehementer et tanta cum grauitate et ui dicendi (δεινότητα Graeci
uocant) καὶ θειῶς τὰ θεῖα καὶ ἱερῶς τὰ ἱερά pertractat ut, quod de
hyerotheo diuino, praeceptore suo, diuus ille et theologorum coryphaeus dionysius inquit (Paulum semper excipio): οὐ μόνον τὰ
θεῖα μαθὼν, ἁλλὰ καὶ παθών. (“non solum diuina interpretatus,
sed etiamnum passus fuisse uideatur.”) namque, ut dithyrambicum
aliquid dicere audeam et aristophanicum: Μετεωροπολεῖ καὶ
ἀεροβατεῖ καὶ τὰ ἐνάερα ἐφίπταται τοῖς τῆς διανοίας ὀφθαλμοῖς,
καὶ ἐμβατεύει τοῖς ἄνω καὶ τὰ θεῖα καθαρῶς τε καὶ εἰλικρινῶς οὐ
διὰ κατόπρτου μὰ Δία, τῷ νῷ ἐποπτεύει καὶ ταῖς ἄνω μοναῖς
ἐναυλίζεται καὶ τοῖς οὐρανίους ὥπερ ξενίζεται.
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das mesma famílias e os membros das mesmas tribos) 346 que, assim
como ficam penduradas do íman (a que chamam magneto e pedra de
cevar) inúmeras esferas de anéis de ferro, [2 vº] todas as palavras e
expressões mútua e reciprocamente parecem pender umas das outras.
Que direi acerca da inspiração do homem? dir-se-ia que, com a
inspiração, tudo arde, crer-se-ia que com ela tudo ferve. Arrouba-se
inteiramente e é arrebatado para fora de si, como os que são possuídos por um êxtase e um transporte do espírito. todo ele é espiritual e, conforme os gregos dizem: “inspirado pela divindade e
agitado por um transporte coribântico, todo ele fica totalmente possesso, em arroubos de delírio e tomado por deus”, 347 a tal ponto
que, aquilo que o sábio amante disse, dá visos de ter sido dito acerca deste, visto como foi ferido pela caridade e tem o coração tocado
pelo amor divino. 348 É que, tão veementemente e com tão grande
gravidade e força de eloquência (os gregos chamam-lhe “talento
oratório”) 349 trata “divinamente as cousas divinas e santamente as
cousas santas” 350, que nele se mostra aquilo que aquele divinal corifeu dos teólogos 351 (sempre com a excepção de Paulo) disse acerca
do piedoso hieroteu, seu preceptor: “que não só compreendeu,
mas também experimentou as coisas divinas.” 352 de facto, se me é
consentido atrever-me a dizer algo de ditirâmbico e aristofânico: “É
versado em fenómenos celestes e caminha pelos ares; com os olhos
sobrevoa as camadas etéreas; tem contacto com os fenómenos
superiores e com os divinos de um modo claro e límpido, não, meu
deus, através de um espelho; reina pela força do espírito, reside nas
moradas celestes e habita como um hóspede nos céus”. 353
Alusão a Ilíada, 2. 364, passo que o Autor cita expressamente no f. 62 do De pudore.
em grego no original.
348
cf. Cânt 4. 9.: Vulnerasti cor meum.
349
em grego no original.
350
em grego no original.
351
referência ao Pseudo-dionísio Areopagita.
352
António Luís cita, antes da sua versão latina, o original grego.
353
todo este trecho, cuja leitura, interpretação e tradução se devem em grande parte
346
347
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nam quod sentio de auctore non libere atque ingenue fateri non
possum. Porro tanta in hoc eloquentia est, quantam in nullo alio
latino uel Graeco scriptore, qui sacras Litteras interpretatus sit,
maiorem uel parem inueniri haud quaque facile sit. Gennadius
auctor est quod uariarum hypotheseon tractatus diuersi, quos cyrillus edidit, ab iis, qui rhetorice studerent et in eloquentia se exercerent, in scholis studiose legerentur, quoniam se multum in illis
operae pretium facturos ad apte et ornate et eleganter dicendum,
quod rhetoris munus est, existimarent. Atque utinam nos huius
facundiam uel aliqua ex parte reddiderimus, quamquam (ut uerum
fatear) omnis opera et labor omnis a me in eo positus et locatus est
ut, quod in Graeco fonte habebatur, summa cum fide traduceretur
et minime (quod hieronymus inquit) in aliud uas transfusa acescerent Vt autem omnia ciceroniane diceremus et iuxta has, non tam
grammaticorum quam grammatistarum regulas, non adeo solliciti
fuimus. sed enim puritati tamen et sermonis latini castitati studuimus, quamquam etiamnum hac in parte non multum delirato et
palatum corde doctius et exquisitius habenti, lectori satisfactum a
nobis speramus. ceteros nihil moror.
christianae praeterea persuasoni et catholicae pietati atque fidei
et ueritati propter incredulos et obstinatos, quos ἀπίστους καὶ
ἀπειθεῖς appellant, conuincendos et redarguendos, utilissimum nimis
adeo hoc opus est, cum omnia uaticinia principalia et summum
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É que não posso deixar de livre e francamente confessar o que
penso acerca do Autor. demais, nele encontra-se uma eloquência
tão grande como não é fácil encontrar-se outra maior ou semelhante em nenhum outro escritor latino ou grego que tenha interpretado as sagradas escrituras. Genádio aconselha os que aprendem a retórica e se adestram na eloquência a que aplicadamente
estudem nas escolas os diversos tratados de variados temas que
cirilo deu a lume, visto que pensavam que haveria de valer a pena
aplicarem-se a eles para falarem de modo apropriado, ornado e elegante, que é a função do orador. e oxalá que nós, ao menos em alguma medida, tenhamos vertido a sua eloquência, conquanto (para
confessar a verdade) pus toda a minha diligência e empenhei todo o
meu esforço no sentido de que, o que se encontrava na fonte grega,
fosse vertido com a máxima fidelidade e não azedasse o trasfegado
para vasilha diferente (consoante diz s. Jerónimo). Por outro lado,
não nos preocupamos tanto em dizermos tudo em estilo ciceroniano e em obediência às regras não tanto dos gramáticos quanto
dos mestres-escolas. mas é que o nosso empenho de qualquer maneira foi no sentido da pureza e limpeza da linguagem latina, embora esperemos que, além disso, nesta parte tenhamos cumprido a
nossa obrigação perante o leitor não muito tresvariado e que possui
um paladar mais refinado e sábio que o coração. com os outros não
perco tempo.
Além disso, esta obra é útil em grau sumo para inculcar o catolicismo e para a piedade, fé e verdade católicas, tendo em mira persuadir e refutar os incrédulos e obstinados, a que chamam ἀπίστους
καὶ ἀπειθεῖς, 354 uma vez que, com irrefutáveis raciocínios, mostra
que todas as principais profecias e que têm o máximo peso e força
à pronta e gentilíssima cooperação da Professora maria de Fátima sousa e silva, procedem
parcialmente, segundo indicação da nossa sábia colega e indiscutida autoridade em estudos
aristofânicos, dos vv. 225 e 1503 de As Nuvens.
354
o pueril exibicionismo poliglótico do Autor leva-o a dizer em grego o que acabara
de exprimir com os correspondentes vocábulos latinos.
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pondus et uim habentia non aliter exponenda esse demonstret
ineuitabilibus rationibus quam ut christiane et apostolice tenendum
est. Porro, cum multa et uaria [3 r] atque doctissima hic auctor commentaria scripta reliquerit, quae passim a doctis summa cum utilitate et uoluptate lectitantur, in quibus sunt Commentaria in Ioannem et
Leuiticum et liber dictus Thesaurus, has in esaiam interpretationes,
quas nunc damus (quae hactenus, quod sciam, latuerunt), nullus ad
latinos transtulit, sed nos, ut uidetur, manebat hic labor.
nam, quod cyrilli sit opus, praeterquam quod codex uetustissimus cyrilli titulo notatus testatur, etiam disertissima satis dictio et
phrasis ostendit, quae per omnia respondet illi qua in exponendo
iohanne usus est. nec modicum argumentum esse debet quod in
illis Commentationibus esaiam passim et frequentissime allegat et
adducit, utpote quem suis interpretationibus illustrauerat atque ideo
in ore et memoriter cuncta eius prophetae uerba haberet. sed quemadmodum in iohanne libri aliquot desunt, ita in hoc opere alter
tomus, nempe prior, desideratur. nimirum ita temporum iniuria
facit et uetustas, quae etiam disertissimis libris non parcit.
Porro ut, grauissime uir, ad te ueniam, tuo ueluti iure huius
operis dicationem tu uindicas et propria nimisque competenti tibi
ratione debetur. tu enim es Lusitanorum alpha et apex. tu in sermone nostro lusitano eloquentissimus existis atque hunc non minus
quam Latium cicero excoluisti. tu, antiquitatis mirificus amator et
admirator; tu, inter doctos eloquentes doctissimus; tu historiam

224

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 225

teXto 6 | dedicAtóriA de António Luís A João de BArros dA trAdução LAtinA...

devem ser expostas apenas como cumpre a uma exegese cristã e
apostólica. ora, como este Autor deixou escritos muitos, variados
[3 r] e doutíssimos comentários, que, com enorme proveito e deleitação, são por toda a parte amiudadas vezes lidos pelos sábios, entre
os quais se contam os Comentários a S. João e os Comentários ao Levítico e o livro chamado do Tesouro, a estas interpretações de isaías,
que ora oferecemos – que até hoje, que eu saiba, passaram despercebidas – ninguém as verteu para latim, mas, segundo semelha,
estava-nos reservada esta empresa.
ora, que seja obra de cirilo, para além de prová-lo o facto de
que o mais antigo códice no título o atribua a cirilo, igualmente o
mostram de sobejo a linguagem e boleio da frase eloquentíssimos,
que em tudo correspondem àqueles que usou na interpretação de
s. João. também não se deve considerar como argumento de somenos a circunstância de que nestes últimos Comentários por toda a
parte e mui amiúde alega e aduz isaías, como é natural da parte de
quem o iluminara com as suas interpertações e tivesse por isso na
ponta da língua e bem presentes todas as palavras deste profeta.
mas assim como faltam alguns livros nos Comentários a S. João, do
mesmo modo na presente obra lamentamos a falta de um dos dois
tomos, a saber, o primeiro. 355 É certo que é este o normal proceder
da inclemência do tempo e da ancianidade, a qual não poupa sequer
os livros mais eloquentes.
e dirigindo-me por fim a ti, mui respeitável varão, como que
por direito próprio para ti reclamas a dedicatória desta obra e, com
fundados motivos e que de sobejo te cabem, a ti se deve. na verdade, tu és o supra-sumo dos portugueses. tu mostras ser o mais
eloquente na nossa língua portuguesa e deste-lhe não menos lustre
do que o que cícero deu à latina. tu, extraordinário amante e admirador da Antiguidade; tu, o mais sábio entre os sábios eloquentes;
355

ou seja, como dissemos no texto introdutório, os Livros 1º, 2º e 3º.
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scribendo noua dicis antique et antiqua dicis nouiter et, [ut Graeci
aiunt], et uetustis donas nitorem nouis gratiam. testantur hoc opera
tua omnium uersata manibus, quae meros atticismos et lepores et
demosthenis facundiam et ingenii tui cuiusdam felicis uim et ubertatem sapiunt et redolent. Gessimus res amplas: tu facis ut non intereant, sed cognoscantur. Facile latuisse poteramus, sed tu non
sinis. tu Asiae, europae et Africae, nostri seruitii iugum subire
coactae, fusissimam historiam ita describis ut penicillo et colorum
descriptionibus, quas chromatographias uocant, nullus pictor melius
ob oculos ponere potuerit, adeo ut non tua legere, sed coram illa
luminibus intueri credamus. namque omnium triplicis mundi partis
locorum situs gentiumque mores, flumina, portus, gentes, insulas,
nationes ab aeterna obliuione liberas et immortalitati consecras.
Facile terrarum motus uel alluuiones aquarum, quas multoties accidere necesse est, rerum nostrarum memoriam extorquere et excutere ex mentibus hominum potuissent uel annorum curricula et
temporum lapsus sortesque caliginem quamtumuis maximis et
incomparabilibus gestis induxissent, sed perinde omnia laterent ac
ea quae numquam acta fuere. tu tempora [3 v] et annos et ducum
stratagemata a corruptibilitate et aeternis tenebris et internecione
conseruas. Per te nihil nobis nocere fastum potest. Per te nullum in
nos uetustas ius habet. reges et principes et duces nostri imperii
Lusitani fines usque ad Asiae extrema et hyrcanum caspiumque
mare prorrogarunt: tu linguae terminos locupletauisti et elocutionis
limites promouisti atque produxisti.
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tu, ao escreveres história, dizes cousas novas ao modo antigo e dizes cousas antigas com estilo novo e, conforme dizem os gregos, 356
conferes brilho às cousas velhas e donaire às novas. Provam-no as
tuas obras, folheadas pelos dedos de todos, as quais trescalam e
sabem a puro aticismo e à facúndia e primores de demóstenes,
tanto como à força e fecundidade da tua inteligência deveras feliz.
realizámos grandes façanhas: tu empenhaste-te em que não
pereçam, mas em que sejam conhecidas. Poderíamos facilmente
ficar ignorados, mas tu não o consentes. tu escreves de tal maneira
a extensíssima história da ásia, europa e áfrica, obrigadas a suportar o jugo do nosso senhorio, que pintor algum teria podido pô-la
com mais perfeição diante dos olhos mediante pincel e representações pictóricas, a que chamam cromatografias, a tal ponto que julgamos não estar a ler as tuas palavras, mas a olhar para os factos que
pintas. na verdade libertas do eterno esquecimento e concedes a
imortalidade à localização geográfica de todos os lugares das três
partes do mundo, aos costumes dos povos, aos rios, aos portos, às
ilhas, às raças e aos países. os terremotos ou inundações, que é forçoso ocorrerem frequentemente, teriam podido facilmente arrancar
e expulsar da memória dos homens a lembrança dos nossos feitos,
ou o correr dos anos e a passagem e vário desenrolar dos tempos
teriam lançado as trevas do esquecimento sobre façanhas cabonde
insuperáveis e incomparáveis, mas que todas se manteriam em silêncio como as que nunca foram cometidas. tu preservas da corrupção, das trevas eternas e do aniquilamento as épocas [3 v] e os anos
e os estratagemas dos generais. Graças a ti nenhum desdém pode
prejudicar-nos. Graças a ti nenhum direito tem contra nós a velhice.
os nossos reis, príncipes e cabos de guerra dilataram as fronteiras
do império lusitano até os confins da ásia e o mar hircano e cáspio: tu enriqueceste os limites da língua e aumentaste e dilataste as
balizas da bela linguagem.
356

A expressão entre vírgulas parece rasurada no manuscrito.
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et tandem aliorum scriptorum singuli suam quisque patriam
illustrarunt: Virgilium iactat mantua, de homero septem urbes certant smyrna, rhodos, colophon, salamis, chius, Argos, Athenae,
Abderae praedicant democritum, coos insula hippocratem, Aristoteles stagyren ciuitatem, ex qua ortum traxit, commendat, Athenae Platonem decantant et socratem, thales mileton nobilitat et
Pittacus mitilenem, et alii alias urbes, in quibus fuisse eos natos contigit. Per te non una dumtaxat aut altera tam regio celebrior redditur
et apud omnes notissima euadit, sed etiam te uno omnes Lusitaniae
gloriari possunt. nec hoc dumtaxat, sed et omnes qui orbem incolunt, qui Asiam occupant, qui europam tenent, qui Libyam exercent, tibi plurimum (si uera sponte fatemur), immo uero se ipsos
tibi debent, cuius clarissimo stilo et eloquentissimo calamo eorum
regiones, urbium nomina, aerum et locorum temperamenta et descriptiones et quidquid in iis optimum et praeclarissimum, uel habetur uel fuit, memoriae et sempiternis scriptis commendantur.
sed mihi, si linguae centum sint, ne minimam quidem unam
par ticulam eius quod sentio explicare possem. sed haec cursim
libaui, ne nonnihil de tuis uirtutibus attingerem et ne, in siluam densissimam tuarum laudum ingressus, sicco omnino pede pertransirem. ceterum, omnes fructus quos ex iis undecim libris studiosi
percipient –plurimos autem haud dubie percipient et multum emolumenti – plurimumque adeo compendii uiri spiritales referent,
quotcumque non excitantes nec aliud agentes huius operis lectioni
se tradiderint, tibi docti omnes et quantum profecerint se debere fateantur, cuius me tum uirtus, tum eximia quaedam eruditio me per-
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e, por derradeiro, cada um dos outros escritores ilustrou a sua
respectiva pátria: mântua jacta-se de Virgílio, sete cidade reivindicam para si homero (esmirna, rodes, cólofon, salamina, Quíos,
Argos e Atenas), Abdera gaba-se de demócrito, de hipócrates a
ilha de cós, Aristóteles ilustra a cidade de estagira, donde foi originário, Atenas entoa loas a Platão e a sócrates, tales enobrece mileto
e Pítaco mitilene, e outros outras cidades, nas quais adregou terem
nascido. Graças a ti não apenas tão-só uma ou outra região se torna
mais célebre e se volve conhecidíssima entre todas, mas também
unicamente por tua causa se podem ufanar todas as de Portugal. e
não só isto, mas também todos os que habitam o mundo, que
ocupam a ásia, que senhoreiam a europa, que subjugam a Líbia
devem-te muito (se de livre e espontânea vontade confessarmos a
verdade), ou melhor, devem-se eles mesmos a ti, cujo claríssimo
estilo e eloquentíssima pena confiou à memória e a escritos imorredouros as suas regiões, os nomes das suas cidades, as condições
atmosféricas e as descrições dos seus ares e lugares, e tudo aquilo
que neles ou se tem na conta, ou existiu, de excelente e de muito
notável. 357
mas se eu tivesse cem línguas não poderia expor nem sequer a
mais pequena porção daquilo que sinto. mas aflorei estas cousas de
corrida, de maneira a dizer algo a teu respeito e para, ao embrenhar-me na densíssima selva dos teus elogios, não a atravessar com pés
totalmente secos. de resto, todos os frutos que os estudiosos hão-de colher destes onze livros – é que indubitavelmente hão-de
colhê-los inúmeros e de muito proveito – e sobretudo de assaz de
economia hão-de dar testemunho os varões espirituais, todos quantos se consagrarem à leitura desta obra sem se ocupar ou fazer outra
coisa, todos os doutos confessarão que a ti devem os grandes progressos que vierem a fazer: 358 tu, cuja virtude e deveras singular eruParece aludir à hoje considerada perdida Geographia Vniuersalis.
Procurei manter algum do enleio sintáctico do original, embora me pareça ter
logrado conservar mais ou menos a salvo o frágil fio da inteligibilidade.
357

358
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pulit ut (cum magno uendere possim, siquidem locare et seruire facere artes ad mea compendia uelim) tibi uni ex omnibus dicandum
hoc opus censuerim teque solum dum taxat esse iudicaureim cui
horum laborum nostrorum indicatio nuncupatum iri deberet.
nam, cum secundum praeclari illius Pindari sententiam:
ἀρχομένους ἔργου, πρόσωπον δεῖ θεῖναι τηλαυγές, hoc est: “Qui
aliquod opus incipiunt, illustrem faciem et operis adspectum
maxime lucidum proponere oporteat”, tu mihi splendidissimus et
illustrissimus es uisus, cuius clarissimum nomen in huius grauissimi
theologi frontispitio legeretur.
Bene et felicissime uale
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dição me decidiram a (sendo certo que às minhas obras poderia
vendê-las a bom preço, se todavia quisesse pô-las a render e fazê-las
servir para meu proveito pessoal) considerar que, de todos, só tu
merecias que eu dedicasse este livro, e a julgar que tu és o único a
quem deveria haver de ser encarregada a avaliação destes nossos
trabalhos.
de facto, uma vez que, segundo a opinião daquele celebrado e
mui ilustre Píndaro: “convém que os que encetam alguma obra,
dela apresentem uma fachada brilhante e um rosto sobremaneira
luzente”, 359 tu a mim semelhaste-me o mais resplandecente e luzido,
por forma a que se lesse o teu ilustríssimo nome na folha de rosto
deste gravíssimo teólogo.
Fica de saúde e com a máxima prosperidade

PíndAro, Olímpica 6. 4. em grego no original. devemos a identificação do passo à
Professora maria de Fátima sousa e silva.
359
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[4r]
Ad lectorem
noueris, candide lector, quod cyrillus hic noster, ut et reliqui
Graeci theologi omnes chrysostomus, Basilius, Gregorius nazanzenus, origenes, theophylactus in exponendis biblicis libris faciunt,
Septuaginta editionem interpretatur, quae iis temporibus in omnibus
ecclesiis orientis, ubi quondam fides et religio christiana in summo
fastigio stetit, maxime erat auctoritattis. nam, tametsi Aquila, symmachus, theodotion nouas alias facere uersiones sunt agressi, semper tamen illa inter omnes primatum tenuit et passim recepta est.
Quid quod ne Graeci quidem soli, sed et ipsa etiam ecclesia Latina
interpretationem illorum septuaginta hebraeorum in Graecam linguam et probauit olim et recepit, atque ita psalterium, quod adhuc
hodie in templis canitur, ex Graecis ferme ad uerbum in Latinum
idioma conuersum fuisse constat.
Posterioribus saeculis diuus hieronymus, uir incomparabilis
ingenii, consultis hebraeorum prototypis, in quorum lingua non
minus quam in omnibus aliis bonis litteris erat eruditissimus, et perlectis pensatisque aliorum interpretationibus, ipse cum pulcherrimam tum absolutissimam translationem edidit omnium librorum
sacrorum Veteris instrumenti, quae tanto alias omnes editiones
superat quantum aurum argento (quod pace bona aliorum dixerim)
est potius. in qua multa addidit, multa correxit, multa emendauit,
multa ademit et omnia denique in suum nitorem et genuinum atque
natiuum sensum restituit, quae longe diuersius in aliorum traductionibus habebantur.
namque, ut de ceteris taceam, monstro pene similis est psalmorum translatio haec uulgaris, quae ex Graeco traducta est. nam quia
nondum, eo tempore quo isti suas uersiones fecerunt, punctio, quae
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[4 r]
Ao leitor
ouvirias dizer, amigo leitor, que este nosso cirilo, à semelhança
do que fazem na exposição dos livros bíblicos todos os restantes
teólogos gregos crisóstomo, Basílio, Gregório nazianzeno, orígenes e teofilacto, interpreta a versão dos Setenta, que gozava da mais
completa autoridade naquela época em todas as igrejas do oriente
onde outrora a fé e religião cristãs se ergueram ao mais elevado fastígio. com efeito, ainda que áquila, símaco e teodócio tenham
empreendido fazer outras novas versões, aquela todavia sempre
conservou a primazia entre todas e é aceita em todas as partes. Que
dizer quanto ao facto de que, não apenas os gregos, mas também
até a própria igreja latina, não só outrora aprovou, como recebeu
aquela tradução para a língua grega daqueles setenta hebreus, e
assim é sabido que o saltério que ainda hoje se canta nos templos
foi trasladado ao idioma latino quase literalmente a partir do grego?
nos séculos seguintes, s. Jerónimo, varão de dotes intelectuais
incomparáveis, depois de estudar os originais dos hebreus, em cuja
língua era versadíssimo não menos do que em todas as demais boas
letras, e depois de ler repetidamente e ponderar as versões de
outros, deu à publicidade uma tradução, de beleza e exacção extremas, de todos os livros sagrados do Antigo testamento, a qual
tanto se avantaja às outras edições quanto o oiro leva a palma à
prata (algo que digo sem desprimor para os restantes). nesta tradução acrescentou muitas coisas, corrigiu, emendou e suprimiu muitas
outras e, enfim, restituiu ao seu brilho e sentido genuíno e original
tudo aquilo que nas traduções dos outros se entendia de modo
totalmente diverso.
É que, para não me referir a outras partes, é quase uma aberração este corrente treslado dos salmos que foi traduzido a partir do
grego. de facto, porque naquele tempo, em que os setenta fizeram
233
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uocalium uicem supplent apud hebraeos, notis uirgulis, apicibus,
accentibus et aliis quae distinctiorem et magis explanatum intellectum dictionum reddunt, litterarum syriaci characteres signabantur:
plurima idcirco secus quam res se haberet interpretes transtulerunt
et uiris etiam doctissimis errandi occasionem dederunt. nam syllabas punctis signare et dictiones addictionibus notare et interstinguere, elapsis temporibus, hebraei magistri ceperunt, ut dubium
omne (quod ad lectionem inquam attinet) a lege tolleretur, et ut discere sacram linguam uolentibus facilior aditus praestaretur. Graecorum quoque antiquissimi, ut in calliamachi poetae et in sibyllae
erythreae commentariis uidere licet, sine ullis dictionum appendicibus et notulis conscribebant.
igitur, ut redeam unde sum digressu non te perturbet, lector, in
hoc opere si quid secus fortassis offendas ab eo quod beatus hieronymus [4 v] transtulit. nos enim non nunc hoc agebamus ut iuxta
fidem hebraeorum uoluminum singula uerteremus, sed (quod fidelem interpretem decuit) textum prophetae, secundum quod septuaginta illi seniores ad Graecos transtulerunt, fideliter et sincere reddidimus, uerbum e uerbo quod aiunt, atque in hunc quidem cyrillus
commentatur. haec te uolui admonitum ne in aliquibus, si quid
forte minus respondeat, uitium nostro interpreti ascribas.
Bene uale et diuinum hunc theologum, nullo illorum quos Graecia tulit (siue eloquentia, siue maiestatem, siue uehementiam, siue
expositionum subtilitatem inspicias) minorem, nostra opera e tenebris erutum, toto sinu (quod aiunt) et obuiis manibus amplectere.
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as suas versões, os caracteres siríacos das letras ainda não marcavam
os pontinhos, que em hebraico fazem as vezes das vogais, com vírgulas, ápices, acentos e outros sinais diacríticos que tornam mais
inteligível e mais nítida a significação dos vocábulos: por esta razão,
os tradutores verteram muita coisa diferentemente do que se encontrava e deram ocasião a que errassem varões até muitíssimo
doutos. É que, com o passar do tempo, os mestres hebreus começaram a assinalar com pontos as sílabas e a marcar a diferença entre os
vocábulos mediante sinais gráficos, por forma a acabar-se com
qualquer dúvida na lei (no que tange, entenda-se, à leitura) e a fim
de se oferecer um mais fácil acesso aos que pretendiam aprender a
língua sagrada. da mesma maneira, os gregos mais antigos escreviam os vocábulos sem quaisquer acréscimos ou sinais diacríticos,
consoante se pode ver nos comentários do poeta calímaco e nos da
sibila eritreia.
Por conseguinte, regressando ao ponto de onde me desviei, não
te ocasione estranheza, ó leitor, se nesta obra porventura encontrares passagens diferentes daquilo que s. Jerónimo [4 vº] traduziu. É
que agora nós não nos ocupávamos em traduzir fielmente cada um
dos rolos hebraicos, mas (tal como compete ao fiel tradutor) vertemos fiel e genuinamente, do modo a que chamam literal, o texto do
profeta de acordo com a versão que aqueles setenta anciãos fizeram
para grego, e é sobre este que cirilo fez os seus Comentários. Quis
advertir-te acerca disto para que não imputasses a falta minha como
tradutor se por acaso em algumas passagens houver partes que não
correspondam ao original.
Fica de boa saúde e recebe de todo o coração e com os braços
abertos (como sói dizer-se) este divino teólogo, em nada inferior
(quer atendas à eloquência, quer à majestade, quer à veemência,
quer à subtileza das interpretações) àqueles que a Grécia produziu,
e que por obra minha foi resgatado das trevas.
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ANTT – Corpo Cronológico, 2.ª Parte,
maço 239, documento 1.
[1]
Antonius Ludouicus
Antonio Pinario,
historiographo, uiro undecumque doctissimo,
s. P. d.

Libanii sophistae declamationes duas bellissimas (mehercule)
et elegantes nimium, quas olim e graeco in hunc nostrum latinum
sermonem transtuli et ueluti ciuitate donaui, ecce te legendas mitto,
ut sub tuo patrocionio in ora hominum exeant. nam, cum te sine
munere aliquo adire puderet, neque supellex ui litteraria apud me
esset utpote peregre agentem, hoc tandem quidquid est munusculi,
quod in sarcinula offendi et subinde in manus incidit et, tamquam
sorex, iudicio suo se prodidit: δῶρον ὀλίγον τε φιλόν τε, ut inquit
homerus, xenioli cuiusdam uice et ueluti hospitalis tesserae ad te
mittere statui. Quo tibi, saltim aliqua ex parte, aliquod tibi grati
animi testimonium pro tuis innumeris erga me beneficiis exhiberem. nam, cum in hac regia diis pene omnibus et hominibus ignotus agerem et uirum non haberem, qui ui me regem interpellaret, tu
quidem labentes res nostras respicere dignatus es, et nullum diuinius
munus arbitratus quam miseris succurrere ferre fessis, ita ueluti
deus quidam et diuinitus numen illapsum, repente nobis adfuisti, ita
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ANTT – Corpo Cronológico, 2.ª Parte,
maço 239, documento 1.
(tradução)

[1]
António Luís envia muitas saudações
a António Pinheiro,
cronista régio e varão doutíssimo seja onde for
Para que as leias, envio-te hoje, a fim de que debaixo da tua protecção se divulguem entre os homens, duas deveras formosíssimas e
assaz elegantes declamações do sofista Libânio, que em tempos
verti do grego para esta nossa língua latina e a que como que concedi direito de cidadania. É que, sentindo pejo em dirigir-me a ti
sem algum presente, e não tendo em casa bagagem literária minha,
como é natural dada a minha condição de peregrino, decidi enfim
enviar-te, “pequena mas amiga dádiva”, 360 como diz homero, na
qualidade de uma espécie de pequena lembrança e como senha de
hospitalidade, este modesto presente, valha ele o que valer, que
encontrei no alforge e que me caiu sobre a mão e, à semelhança de
um ratinho, se apresentou ao seu julgamento. com ele darei, pelo
menos parcialmente, algum testemunho do meu agradecimento
pelos inúmeros favores que me fizeste. com efeito, como nesta
corte vivesse ignorado quase por todos os deuses e homens, e não
tivesse nenhuma pessoa influente que se dirigisse ao rei em meu
favor, tu dignaste-te pôr os olhos na minha precária situação, e consideraste que não existe ofício mais divino do que acudir aos desafortunados e ajudar os atribulados, por tal forma que, como uma
espécie de deus ou uma divindade caída do céu, assim de repente
surgiste diante de nós, de maneira que me pareceu que não estava
360

Vd. Odisseia, 6. 208. em grego no original.
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ut mihi non omni auxilio destitutus uiderer, adeo ut uere illud
dictum sit ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ δαίμον. igitur hoc nomine immortales tibi gratias ago et, dum uita suppetet, referam.
Accessit etiam alia ratio cur tibi Libanium nostrum dicarem:
nam, cum omnibus bonis litteris et praesertim humanioribus (quas
uocant) cultissimus exsistas, in omnis etiam scribendi genere polles
et stilum mirifice exercuisti et dicis tu quidem τὰ μὲν κοινὰ καινῶς,
τὰ δὲ καινὰ κοινῶς adeo ut iure res suas et huius regni annales
(perinde ac ab Apelle Alexander depingi uoluit) a te uno scriptum
iri magnus rex noster curarit. Quin etiam Lusitanorum res gestas
tuo penicillo et coloribus exprimis, et omnibus, ut ita dixerem,
numeris absolutissimam historiam componis οἷα τις Ἡρακλεῖ
παναίολον ἀσπίδα τεύξας. ergo uiro πολυίστορι et eruditissimo
Libanius eloquentissimus dicatus est.
ceterum, ut ad Libanium ipsum reuertar, habuit Libanius hic
noster Basilium illum uere magnum [vº] dignissimum tanto praeceptore discipulum, qui adeo Libanii eloquentiam suspexit et priorem declamationem, “de moroso qui duxit uxorem loquacem”, ita
admiratus est (ut in epistola quadam Basilii ad Libanium graece
scripta exstat) ut eam uiuam et spirantem orationem appellare
non dubitet. Altera declamatio, “de auaro qui, reperto thesauro
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totalmente desprovido de auxílio, a ponto de tornar-se verdadeiro
aquele dito: “o homem é divindade para o homem.” 361 Portanto,
por este motivo, recebe o meu imorredouro agradecimento e,
enquanto eu viver, ficar-te-ei obrigado.
Acresce também outra razão para te dedicar a nossa tradução de
Libânio: é que, sendo tu um cultor extremado das belas letras e
sobretudo daquelas a que chamam mais humanas, avantajas-te
também em todos os géneros literários e de modo extraordinário
apuraste o teu estilo e dizes “as coisas correntes de forma original e
as coisas originais de modo corrente”, 362 a tal ponto que com toda a
justiça o nosso grande rei só a ti encarregou de que escrevesses as
suas acções e as crónicas deste reino (da mesma maneira que Alexandre quis ser pintado por Apeles). e até, não só com o teu excepcional pincel reproduzes os cometimentos dos Portugueses, como
também com toda a perfeição, por assim dizer, compões a mais acabada das histórias “como alguém que fabrica para hércules um
elmo de variegada cinzeladura.” 363 Por conseguinte, é com toda a
justiça que o eloquentíssimo Libânio vai dedicado a um varão
“muito sábio” 364 e eruditíssimo.
ora, voltando ao próprio Libânio, este nosso Autor teve
naquele Basílio deveras magno [vº] o mais digno dos discípulos de
um tal grande mestre e que em tal grau admirou a eloquência de
Libânio e de tal maneira se maravilhou com a primeira declamação,
“Acerca do rabugento que se casou com uma mulher tagarela”, que
(como consta de certa carta de Basílio escrita em grego a Libânio)
não hesita em qualificá-lo como um “discurso cheio de vida e inspirado”. 365 e até, a segunda declamação “Acerca do avarento que,
em grego no original.
em grego no original.
363
em grego no original.
364
em grego no original.
365
Vd. na introdução a Libanii Praeludia Oratoria LXII, Declamationes XLV et Dissertationes Morales. Federicus Morellus regius interpres et mss maxime Reg. Bibliothecae nunc primum edidit:
idemque Latine uertit, Paris, ex officina typographica claudii morelli, Paris, 1606 (que é o 1.º
361
362
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quingentarum drachmarum, mortem subire dignatur”, lectu iucundissima plautinos et lepores superat omnino. ceterum, illud mihi
hoc in loco dissimulandum non est, fuisse hunc morem Athenis ut,
qui iustis quibusdam de causis uitam sibi non esse uitalem ducerent,
causas coram senatu, propter quas uitam sibi ducerent acerbam,
recenserent, et cicutam sibi publico ex decreto reddi postularent.
Quod cum tandem persuasissent, illis cicuta, qua e uita decederent,
propinabatur, atque hoc ita factu necessarium erat ne (si quis sine
auctoritate senatus sibi conciperet necem) liberi infames et publicata
manerent.
si tibi labor noster arripuerit, dabimus propediem maiora. illud
unum, erga te obseruantia, a te obnixissime flagito et precor, per
superos musasque omnes obtestor, ut georgicum opus nostrum,
quod lusitano idiomate iam composui, apud regem nostrum, qui et
litteris et libris mirifice fauet, commendes. spero equidem, si tu probabis (tanta polles auctoritate), a ceteris probatum iri quoque et
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depois de descobrir um tesouro de quinhentas dracmas, quer expor-se à morte”, é de leitura muitíssimo divertida e supera por completo o chiste plautino e a graça da comédia. Por outro lado, não
devo deixar de referir neste lugar que, em Atenas, havia o costume
de, as pessoas que, por certos motivos, considerassem que a sua
vida não era digna de ser vivida, apresentarem diante do senado as
causas por causa das quais consideravam que a vida lhes era penosa,
e pedirem que por decreto oficial lhes fosse dada cicuta. uma vez
persuadido o senado das suas razões, era-lhes dada a beber cicuta,
para com ela se matarem, e era necessário proceder-se desta maneira para evitar que (no caso de alguém se suicidar sem autorização do senado) os filhos ficassem infamados e os bens fossem confiscados. 366
se o nosso trabalho te tiver arrebatado, ofereceremos em breve
coisas de maior vulto. em paga da minha consideração por ti, unicamente te peço e rogo com o máximo empenho, e até te suplico
por todos santos e musas, que recomendes ao nosso rei, que de
modo extraordinário apoia as letras e os livros, um livro meu sobre
agricultura, que já concluí, escrito em português. estou plenamente
confiante em que, se o aprovares (tão poderosa é a tua autoridade),
também os demais o hão-de aprovar e o rei há-de diligenciar que
tomo dos dois in-fólios de que consta esta edição dos Opera Omnia), as cartas de s. Basílio
magno ao seu antigo mestre. As declamações traduzidas por António Luís são, na ordenação adoptada pelo editor francês, a 6ª (Morosus, fls. 300-342) e a 10ª (Auarus, fls. 361-376).
366
Para entender este esclarecimento, vejam-se, na tradução de António Luís, pp. 3 e
17, respectivamente, os Argumentos que encabeçam ambas as declamações: 1) Argumentum: Morosus, cum uxorem loquacem duxisset, se ipsum denuntiat, quod uult mori et ut senatus consilio
sibi cicuta propinetur. (“Argumento: um homem rabugento, tendo casado com uma mulher
tagarela, acusa-se a si mesmo, porque quer morrer e para que lhe seja dada a beber cicuta
por decisão do senado.”); 2) Argumentum: Lex erat ut, qui thesaurum inuenisset, mille drachmas
urbi conferret. Auarus, reperto thesauro quingentarum drachmarum, cum mille drachmas populatus esset,
mortem subire dignatur. (“Argumento: havia uma lei que impunha que quem encontrasse um
tesouro pagasse à cidade mil dracmas. um avarento, que descobriu um tesouro de quinhentas dracmas, ao ver-se pilhado em mil dracmas, quer enfrentar a morte.”)
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regem daturum operam ut in uulgus edatur. Vt enim, quibus apud
euripidem hecuba utitur, uerbis utar:
Τὸ δ᾿ ἀξίωμα, κἂν κακῶς λέγῃ, τὸ σόν
πείσει· λόγος γὰρ ἔκ τ᾿ ἀδοξούντων ἰών
κἀκ τῶν δοκούντων αὑτὸς οὐ ταὐτὸν σθένει.
Vale, mi mecenas, et nobis litterisque bonis semper fauere
perge.

244

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 245

teXto 7 | dedicAtóriA de António Luís A António Pinheiro dA trAdução...

seja publicado. É que, para me servir das palavras de que se serviu
hécuba, na peça de eurípides:
A tua autoridade lograria persuadi-los, mesmo sem razão: a opinião das
pessoas obscuras não tem peso igual ao parecer dos que gozam de prestígio. 367
Fica de saúde, meu mecenas, e continua sempre a apoiar-nos
a nós e às boas letras.

367

Hécuba, vv. 293-295. em grego no original.
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[1]

João de Barros em o
Diálogo da Viciosa Vergonha

em o prólogo da Cartinha e Gramática da Nossa Linguagem, que
deregimos ao príncipe nosso senhor, 368 prometemos um Diálogo da
Viciosa Vergonha, por ser matéria conveniente à idade dos mininos,
em cujo proveito as outras partes se ordenaram. Agora que chegamos a ele, parece que a necessidade pede darmos aqui rezão do seu
fundamento, porque o impressor, pelo que lhe tocava, como a cartinha foi impressa procurou proveito dela, sem oulhar a nossa
ordem. Porque, depois que os mininos saem das leteras, que é o
leite de sua criação, começam a militar em costumes, pera que lhe
convém armas convenientes aos vícios naturais de sua idade, e
como a viciosa vergonha é o primeiro imigo que os comete, forjamos neste seguinte Diálogo armas com que se dela podem defender.
[vº]

dIÁLOGO
PAI

FILHO

– Vem cá, António: vai à minha livraria e traze uns cadernos
número quinze, que estão na estante segunda na parte número seis.

[P.]

o príncipe d. Filipe, filho de d. João iii e de dona catarina de áustria, nasceu em
Évora, a 25 de maio de 1533, e morreu a 29 de Abril de 1539. Veja-se Francisco de
Andrada, Crónica del-rei D. João o III, Porto, Lello e irmão, 1976, pp. 540 e 799.
368
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F. – são os cadernos da Gramática da Língua Portuguesa, que compôs

pera o príncipe nosso senhor?
P.

– esses são os que peço.

F. – Lá ficam outros cadernos número dezasseis, e diz a cota: “tra-

tado de causas”. são também aqueles da matéria da gramática?
– não, esse é um tratado deregido a ti, o qual vou compondo
pelo discurso dos tempos.

P.

F. – Que quer, senhor, dizer “de causas”? Porque ainda não ouvi tal

títolo?
P.

– não ouviste tu já falar nos Problemas de Aristóteles?

F.

– si.

P.

– Pois esses de causas tratam.

F. – Logo tratado será de filosofia natural? Porque meu mestre tem

uns Problemas, e diz ele que são questões de filosofia.
P. – As causas do teu tratado não são naturais, mas morais: ou, por

falar verdade, são de homens temporais que em ũas mesmas obras
deram diversos frutos por diferentes causas, donde naceu o títolo
ao teu tratado. tem-lhe muito amor, ca eu to leixo [2] como herança
de minha possibilidade, e se não te leixar outra maior, aí acharás
também essa causa, que será assaz pera saberes que tenho amor de
pai limitado na lei de deus.
Levanta-te, hajas a sua bênção e a minha. e por galardão dessa
cor que te veo ao rostro, pois estamos em causas, quero-te dizer a
causa dela e quão louvada nos de tua idade é a necessária, e quão
viciosa em todos a sobeja. e nisto farei o pera que pedia estes cadernos da Gramática, que era escrever algũa cousa moral pera doutrinar os de tua idade. e se acerca desta matéria da viciosa vergonha
desejares saber algũa cousa, podes perguntar: e assi das tuas perguntas e minhas repostas faremos um diálogo inocente pera inocentes.
250
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– o outro dia estava meu mestre lendo um tratado de Plutarco,
cujo título também era Da viciosa vergonha.
F.

P. – muitos autores trataram de ũa matéria, mas o modo e caminho

que cada um levou fez a variação de quantos tratados vemos. Plutarco, dado que seja dos mais graves autores que trataram matérias
morais, nem por isso seguirei em tudo seu caminho, mas daqueles
que seguiram o do Avangelho de cristo, que ele não seguiu nem
alcançou, no qual acharás mais enlevada filosofia da que trataram
todolos gentios escritores. e porém, porque a prática é contigo e
ordenada aos de tua idade, os quais já das escolas tendes ouvido
ditos e sentenças [vº] de morais escritores como Plutarco: trataremos as autoridades e exemplos daqueles que nos ocorrerem à
memória, roubados deles como de injustos possedores, à imitação
dos hebreus, que roubaram os vasos e preciosas jóias dos egícios.
[Ex 12. 35-36] e daqui te dou licença que as possas alegar, quando
te ocorrerem a prepósito da matéria. e por não preambular mais,
quero fazer o que diz túlio no livro Dos ofícios: começar da difinção
pera se entender aquilo de que se trata. [Lib. 1. 2. de offi]
Aristóteles quer que a vergonha seja “ũa dor e torvação dos
males presentes ou futuros, os quais sobrevindo trazem infâmia.”
[Rethoricorum Lib. 2. 1383b] santo tomás diz: “vergonha é um temor
de torpeza reprensível, que principalmente oulha ao vitupério e per
consiguinte à culpa, e isto em duas maneiras: cessando ou encobrindo.” [S. Tho. 2, 2, q. c. 6, ar. 2]
F. – Logo, segundo essas difinções, tem ela três nomes? dor, torva-

ção e temor?
P. – os nomes diferentes são segundo as causas donde ela procede.

e daqui vem outros lhe darem diversos epítetos em suas difinções.
nós pera nosso propósito diremos ser ũa afeição generosa do ânimo que procede de honra e humildade com respeito de três tempos.
F. – essa difinção não entendo eu por ser contra natureza dous
contrairos em um sojeito, como diz a sentença comum. e mais, se-
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gundo os lógicos, a difinção há-de convir com o definido e ambos
se hão-de converter um em outro. [Arist Topic 2. 21.]
P. – ouvirás as divisões [3] dela: e então sentirás como honra e hu-

mildade per lei de cristo, donde nós fundamos esta difinção, se contêm debaixo de um sojeito, com respeito de três tempos, que correspondem aos três nomes que apontaste das primeiras difinções.
e quanto à primeira, que é dor, há í ũa vergonha que tem respeito ao tempo passado: a qual se gera da memória do pecado
cometido. e o primeiro assento desta foi no paraíso terreal, quando,
depois que Adão pecou, s’ escondia antre as árvores do paraíso e
respondeu a deus, que o chamava: “senhor, ouvi a tua voz e escondi-me, porque era nu.” [Gn 3. 9.] esta vergonha, por causa do
que se segue a ela, que é perdão, pode-se chamar penitência. este
perdão conseguiu el-rei ezequias [Is 38. 5-6] e david [2 Sm 24. 10-24.] e a madalena, em casa de simão leproso, [Lc 7. 36-50] e a adúltera, quando a presentaram a cristo que a condenasse, [Jo 8. 1-11] e
Pedro, quando chorou amargosamente; [Lc 22. 62.] e este perdão
conseguira Judas se, quando disse: “pequei em trair o sangue do
justo”, [Mt 27. 4.] esperara na sua misericórdia, porque sem esta
esperança pouco aproveitam lágrimas, vergonha e dor.
outra vergonha há í, que corresponde à torvação e tempo presente: a qual se pode chamar filha da humildade, porque se gera
quando alguém ouve cousas de seu louvor. esta naceu no tempo
que o anjo saudou a nossa senhora, quando se torvou nesta palavra: Gratia plena. [Lc 1. 28.] esta vergonha querem imitar [vº] aqueles em cuja alma reina inocência e pudicícia virginal.
A outra vergonha, que é filha do temor e tem respeito ao tempo
futuro, é quando de palavras ou feitos desonestos, per si ou per
outrem cometidos, alguém teme que lhe pode sobrevir dano de infâmia ou repreensão. esta teveram sem e Jafet, filhos de noé,
quando, com os rostros virados da desonestidade que o vinho
causou em seu pai, o cobriram com suas capas; [Gn 9. 23.] e esta
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teveram também os servos de susana, sendo acusada de adultério.
[Dn 13. 27.]
Aqui, nestes três respeitos de vergonha, vão três partes suas que
não especificamos em nome, peró que disséssemos seus efeitos, por
não termos a cópia de vocábulos que têm os gregos e latinos, ca
eles têm estes três: pudor, uerecundia e erubescentia. e dizem que diferem nisto: pudor é das cousas torpemente feitas, uerecundia não somente das torpes, mas ainda das que são bem e honestamente acabadas, e erubescentia parece que partecipa de ambas, somente está em
tempo presente. das quais partes, por as não termos em nome, trataremos em género debaixo deste vocábulo “vergonha”.
– em que parte do homem está situada esta vergonha por que
vemos, quando alguém a padece, vir-lhe cor ao rostro?
F.

P. – Aristóteles quer que na vista dos olhos: 369 donde Alexandre de

Afrodísias, em seus Problemas, diz que aqueles que a têm trabalham
por esconder os olhos. 370 [4] e tem por tão certo este apousentamento dela que querem alguns que os cegos a não tenham, ainda
que ouçam cousas de que se possa haver. e daqui vieram os antigos
pintar cupido cego, por ser deus de amor desonesto, e sócrates,
quando no diálogo de Platão quis tratar dele, cobriu os olhos, porque eles são os que padecem, 371 e assi o diz o provérbio grego:
A vergonha nos olhos. 372
Retórica, livro 2º, 1384 a
Provavelmente João de Barros serviu-se da seguinte edição: Contenta hoc uolumine.
Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta: Theodoro Gaza interprete. Problematum Alexandri Aphrodisiei libri duo: eodem Theodoro interprete, Paris, ex officina simonis colinaei, 1534. na
obra de Alexandre de Afrodísias, livro 1º, problema 68, fl. 101, pode ler-se: Quare quos puduit
oculos deorsum uertere soleant? Quoniam oculos speculum plane animi natura extruserat, quippe cum ceteras
quoque affectiones animi per oculos intelligamus: uidelicet cum angitur, cum irascitur, cum uerecundatur.
[“Por que motivo os que sentem vergonha costumam olhar para baixo? – É porque a natureza pôs os olhos como espelho da alma, visto que da mesma maneira nos apercebemos das
restantes emoções através dos olhos: a saber, quando existe ansiedade, ira e pejo.”]
371
Fedro 237a.
372
citado por Aristóteles imediatamente após o passo atrás citado da Retórica. con369

370
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F.

– A que idade convém mais esta vergonha?

– À idade dos moços, como quer Platão. [Plato, in dialogo de temperantia] 373 e enquanto durar no ânimo de cada um, segundo séneca,
haverá nele algũa boa esperança. [Seneca in epistola 25. 2.] e assi o
disse diógenes a um mancebo, que se fez vermelho: Confia, filho, porque a vergonha é cor da virtude. [in Apophthegmatibus] 374 e isto quis dizer
Pitias, filha de Aristóteles, quando lhe perguntaram qual era a cor
mais fermosa, respondeu: A vergonha que se gera nas faces. [ibidem] 375 e
é tão natural nos mancebos e contra a natureza em os velhos, que
dizia Aristóteles tão mal lhe parecer o velho vergonhoso como o
moço desavergonhado. [Arist Ethic lib 4. 9. 1128b]
P.

F.

– Porque se louva mais em ũa idade que na outra?

fronte-se o que Barros escreve neste parágrafo com os seguintes extractos do comentário
de erasmo ao adágio Pudor in oculis: Horum nos pudet quae in propatulo sunt. (...) Vnde fit ut
pueri, cum pudescunt, oculos tegant. Et apud Platonem Socrates, dicturus de amore, ob pudorem oculos
tegit, nimirum huc alludens. Hinc et poetae Cupidinem, quod sit improbissimus, caecum fingunt. (...) uidemus etiam eos qui oculis capti sunt a uerecundia plurimum abesse. (...) Refertur adagium ab Aristotele,
libro rhetoricorum 2:”Et ea quae sunt oculis exposita, quaeque in propatulo sunt. Vnde et illud
prouerbium dicunt: Pudorem in oculis esse.” [A vergonha nos olhos – temos vergonha daquilo
que está à mostra. (...) daqui resulta que as crianças cobrem os olhos quando sentem vergonha. e em Platão, sócrates, quando teve de falar acerca do amor, devido à vergonha
tapou os olhos, seguramente fazendo alusão a isto. Por este motivo os poetas pintam
cupido cego, visto ser ele desonestíssimo. (...) também verificamos que ordinariamente os
invisuais estão privados de pejo. (...) usa-se o provérbio, extraído do livro 2.º da Retórica
de Aristóteles: “(...) sentimos vergonha do que está exposto à vista e do que está à mostra,
daqui proveio dizer-se como provérbio que a vergonha está nos olhos.] erasmo, Adagiorum Chiliades, o. c., col. 1563.
373
com este subtítulo latino está Barros a referir-se ao diálogo Cármides. o passo aludido encontra-se em 158c.
374
temos presente a seguinte edição desta compilação erasmiana: Apophthegmatum opus
(...) D. Erasmo Rot. Auctore, Lyon, apud sebastianum Gryphium, 1547. É este o texto latino
do dito sentencioso traduzido por Barros: Adulescenti cuidam erubescenti atque ob id perturbato:
“Bono animo es”, inquit, “fili, istiusmodi est uirtutis tinctura.” Livro 3.º, 28 do título “diógenes”,
p. 293.
375
Livro 8.º, 20, título “Pitíade”, p. 839: Pythias, Aristotelis filia, rogata quis esset color pulcherrimus: “Is”, inquit,” quem in ingenuis gignit pudor.”
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– Porque a virtude trata acerca das cousas defices, e onde há
maior azo de pecar aí se louva a austinência do pecado. e como a
concupicência, que inclina a todolos vícios, tem maior força em os
mancebos que nos velhos, o que é louvor em uns é vitupério em
outros, porque na guerra está o louvor da vitória.

P.

F.

– se a vergonha é virtude, como se há por vício nos velhos?

[5] P. – A vergonha difere da virtude nisto: a virtude é um hábito
que convém à idade robusta e consumada, e a vergonha é paixão
própria da idade juvenil. A virtude tem por ojeito bens conformes à
razão, e a vergonha cousas torpes. e por isso diz Aristóteles que
não convém a toda idade, senão à juvenil, e que nessa é louvada.
[Ethic Lib 4. 9. 1128b] e santo Ambrósio o declara mais, dizendo:
“como em os velhos a gravidade e nos moços alegria, assi em os
mancebos se louva a vergonha casi como um dote da natureza.”
[Lib 1 de offi cap 17] e por ser neles tão natural dizia catão que mais
o contentavam os mancebos que se faziam vermelhos que os que
se tornavam amarelos, porque uns denotam vergonha e outros o
contrairo. [In Apophthegmatibus] 376
– na construição da língua latina 377 me lembra que ouvi alguns
louvores dela, assi como em ũa comédia de Plauto, onde diz:
“Aquele pereceu a quem faleceu vergonha.” [Plaut. in Bacchide, v. 485]
e eurípides, em ũa tragédia, reprovando o contrairo dela, disse que
“não havia maior vício em os homens que ter pouca vergonha.”
[Eurip. in Medea, v. 472] e parece que isto receava a rainha dido,
segundo Vergílio conta, quando dizia: “Ante morrerei que ofender a
vergonha ou desatar a obrigação dela.” [Virg in 4. 27.] Peró não sei
F.

o. c., Livro 5.º, 17, título “catão”, p. 537: Aiebat sibi magis placere iuuenes qui rubescerent quam qui pallescerent, quod rubor arguat probam indolem, pallor non item.
377
Parte da gramática que corresponde ao que chamamos sintaxe. sobre “La notion
de constroction” na pedagogia do latim no início do século XVi veja-se o que escreveu
Jacques chomarat, em Grammaire et Rhétorique chez Érasme, Paris, Les Belles Lettres, 1981, i,
pp. 267-274.
376
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de que servem tantos louvores em ũa cousa que diz ter por ojeito
cousas torpes?
– nesta semelhança o entenderás: como são de maior estima as
ervas que preservam o corpo de infermidade que aquelas que lhe
restauram a saúde, assi é de mais excelência [vº] o estado inocente
que o da penitência, porém não leixa de ser saudável e louvada, porque nos torna a graça perdida. Assi o sojeito de que trata a virtude,
peró que seja mais puro que o de vergonha, nem por isso leixa ela
de ser louvada, por razão dos efeitos que dela procedem, ca denotam ânimo generoso. e por isso dezia Jerónimo: “os engenhos
bem criados mais facilmente os vence a vergonha que o medo, e
aqueles a que os tormentos não venceram às vezes a vergonha os
venceu.” [Hieronym ad Pammachium] e diz Bernardo por estes: “Que
cousa é mais amável que o mancebo vergonhoso, quão clara pedra
preciosa de costumes é a vergonha na vida e rostro do mancebo, e
quão verdadeira núncia de boa esperança nele: por ser ũa vara de
diciplina, destroidor dos males, defensor da pureza, especial glória
da conciência, natural galardão da fama, fermosura da vida, assentamento e premícias da virtude, louvor da natureza e sinal de toda
cousa honesta.” [Ber super cantica serm 87]
e peró que estes e outros louvores haja dela, pera que em ti seja
louvada hás-de consirar o modo e limitação que lhe são Gregório
nestas palavras dá: “no mal a vergonha é louvada e no bem reprensível; no mal é sapiência, no bem sandice.” [Greg super Ezechiel: ho 10]
e aquele que há vergonha do mal que fez virá ter à liberdade da
vida, mas o que há vergonha de fazer bem, este cai do estado da virtude e vai ter à condenação, [6] como diz o redentor: “Aquele que
há vergonha de mi, há dos meus sermões.” [Lc 9. 26.] nesta limitação, como diz a escritura, pendem todalas leies, e nela está o sojeito
da nossa prática: que é da sobeja vergonha nas cousas honestas,
sobeja em conceder as torpes.
P.

F. – como se lemita esse mal e bem em que ela é louvada em um e

256

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 257

teXto 8 | DIÁLOGO DA VICIOSA VERGONHA de João de BArros

vituperada em outro? Porque nas cousas que tem extremos é necessário algũas balizas de salvação que avisem os simples do pirigo.
P. – Porque se não podem particularizar quantas tem esta paixão,
poerei somente três géneros deles, debaixo dos quais estão muitas
espécias que no discurso da prática irás alcançando, peró que de
todos não trate.
há í uns defeitos que os homens naturalmente avorrecem, os
quais, quando são manifestos, geram neles vergonha e por isso os
desejam encobrir. estes tais defeitos ou são naturais ou temporais
ou da vontade. os naturais ou são espirituais ou corporais. e como
não está em nosso poder apartar de nós os naturais e temporais,
não temos neles tanta culpa como nos defeitos que a vontade
comete per comissão ou permissão, por ser livre, em cujo poder
está “quero” e “não quero”.

– mais clara há mister o meu intendimento cada parte dessas
pera as poder alcançar.
F.

– Assi esperava de o fazer, por não ficares confuso.
os defeitos naturais espirituais estão no juízo, na memória e em
todalas outras partes [vº] e potências a que chamam orgânicas, por
meio das quais o intendimento recebe todalas cousas. e como da
perfeição destas potências os homens se gloriam mais que de todalas perfeições corporais, assi os seus defeitos lhe causam maior vergonha quando tem capacidade pera os julgar. Porque se algum é tão
cego que os não conhece, a tal inorância é par’ ele vida descansada,
per aquela autoridade: “em muita sapiência muita indinação e
aquele que acrecenta ciência acrecenta dor.” [Ecl 1. 18.] Peró quando alguém em si conhece defeitos inteleituais e os não quer confessar, se a prática das cousas onde estes defeitos aparecem (como em
toque) é ante pessoas que conhecem os quilates de cada um, aqui
está o trabalho de os encobrir, por não incorrer na vergonha de
lhos sentirem.
P.

F. – segundo túlio, “o louvor da virtude consiste em obrar,” [Tul de
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offi 1. 6.] e como no que cada um faz se pode conhecer os quilates
do seu intendimento, que modo pode alguém ter pera encobrir
defeitos de inorância?
– sabes quão sotil é a soberba, que dos inorantes faz industriosos, ou, mais verdadeiramente, hipócritas daquilo que querem contrafazer, por não perderem a opinião que eles queriam que se deles
tevesse. e então vem a confessar defeitos corporais que estão a
olhos e à face de todos, pera encobrirem com estes os espirituais
que mais estimam. e daqui vem que uns se fazem moucos, outros
de curta vista, [7] outros de pouca fala, e assi outros remédios que
tomam de encobrir defeitos espirituais.
P.

F. – de que cautelas pode alguém usar, não sendo leterado, mostrar

que o é?
– certo está que quem não souber matemática, por ser ciência
demostrativa, que todos a concederão aos professores dela, e assi
outras ciências que estão debaixo do temor da palmatória e da sua
deceplina. Peró os negócios que se tratam sem estes preceitos e
estão em juízo e saber natural, não há quem conceda o intendimento e governo deles a segunda pessoa. todos dizem: “eu disse, eu fiz,
eu mandei, eu aconselhei”, e assi nunca se as cousas dão a quem
bem milita nelas, mas a quem as blasona por suas.

P.

– Lembra-me que diz terêncio que “não é pequena indústria
saber-se aproveitar das indústrias alheas.” [Terentius in Eunucho, vv.
399-400] e quando tachavam a Vergílio que furtava os versos de
homero pera a sua Eneida, dizia: “não é pequena vitória tomar a
maça da mão de hércules.”

F.

P. – Prudência é seguir os bons conselhos e imitar honestos costu-

mes e gloriosos feitos, mas traição e latrocínio roubá-los. corra a
moeda com o crunho do senhor e aproveite-se quem quiser dela,
porque maior vergonha é roubar alheos que defeitos próprios,
quando não são por comissão ou permissão da vontade. e dado
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que a matéria que tu abriste tinha campo pera se correr esta pessoa,
leixemos erros alheos, ca minha tenção é dar-te [vº] doutrina e não
descobrir indústrias alheas de pouco louvor, e isto baste pera sentires o que toca à sobeja vergonha por parte dos defeitos naturais
espirituais.
Quanto aos corporais, estes estão na composição e estatura de
todolos membros e na saúde deles. os quais, quando com toda perfeição acontecem a alguém, juntamente com os espirituais que dissemos, este tal se pode gloriar da liberalidade da natureza.
F. – Que culpa têm os homens nos defeitos da natureza, pois não
foram em sua mão, ca, segundo sentença de Aristóteles, “das cousas
que nos vem per natureza nem somos louvados nem vituperados”?
[Arist Ethic lib 2. 5. 1106a] 378
P. – Por isso é ela sobeja e escusada vergonha. Que culpa tenho eu

na fraqueza do meu juízo, da confusão do intendimento, da pouca
memória, da vista curta, da língua blesa, dos olhos trocados e não
dereitos, do cabelo crespo e não corredio, da barba ruiva e não
preta, do nariz grande e não pequeno, das pernas grossas e não delgadas, curtas e não compridas, e de outras composições naturais,
em que as mais vezes tem culpa a openião e não a natureza? Perventura o vaso envergonhar-se-á porque o oleiro o fez púcaro e não
gorgoleta?
sabe que estes defeitos espirituais e corporais, ou a imaginação
deles, não os deu deus a alguém pera com eles o avergonhar pera
mal, mas encaminhar pera bem de sua salvação. ca eles abatem o
que as [8] perfeições enlevam, as quais pela maior parte sempre vem
acompanhadas com maior opinião de si do que cada um deve ter e
por isso muitos caíram em confusão eternal. Quem derribou Lúcifer da alteza de tanta bem-aventurança senão os dotes com que o
deus criou? não te parece que lhe fora mais saudável menos perfei378

corrigimos a referência lateral, que apontava para um impossível cap. 16 do livro 1º.
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ções intelectuais? Pois se decermos à terra, começando em nosso
primeiro padre Adão, e des í descorrendo per muitos dos seus
filhos, que acharemos senão exemplos de condenação, causada das
perfeições naturais, por mal usarem delas? e por isso manda cristo
que se a minha mão ou pé m’ escandalizar, que o corte e lance de
mim, ca melhor é entrar fraco e manco no Paraíso que com duas
mãos ou pées no fogo eternal, e que se o meu olho m’ escandalizar,
que o arrinque e lance de mim, ca melhor é com um olho entrar na
vida eterna que com dous ser lançado no inferno. [Mt 18. 8-9]
– um bem dizem que tem a vergonha que se causa pelos defeitos naturais: trabalharem algũas pessoas por recompensar isto com
algũa virtude, ou contrariam tanto ao defeito té que o convertem à
sua perfeição.

F.

P. – A primeira razão de recompensar muitas vezes acontece, a segunda não é comum, porque converter um defeito natural à sua
perfeição casi parece contradizer aquela máxima de Aristóteles: “da
privação ao hábito não há regressão.” [Arist lib 1 Praedicamentorum]
e porque a primeira está [vº] em nós, por ser auto de vontade que é
livre, mandava sócrates aos seus decípulos que se contemplassem
no espelho e, vendo-se nele fermosos, fezessem as obras que convinham à forma, e, parecendo deformes, o que na face é menos, isto
recompensassem com fermosura de costumes, ca estes, por serem
bens d’ alma, dão louvor à vida e a ela glória. [Apuleius de magia lib 1]
Quem teve mais defeitos na pessoa que sócrates (segundo Platão,
nos “silenos de Alcibíades”)? 379 Quem mais monstro que esopo?
Quem mais desprezível e hórrido que diógenes? Peró com suas
doutrinas recebemos exemplo de bons costumes, os quais não
leixou a fermosura de narciso nem os cabelos de Absalão. como
diz séneca: “debaixo de qualquer pele se pode encobrir forte e beaVeja-se O Banquete, 215a-215b, e o Adágio 2201, “os silenos de Alcibíades”, de
erasmo, importante texto de reflexão moral, que teve no século XVi inúmeras edições
avulso.
379

260

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 261

teXto 8 | DIÁLOGO DA VICIOSA VERGONHA de João de BArros

tíssimo engenho, e, de corpo deforme, baixo e pequeno, sair ânimo
fermoso e grande.” [Epi. 66. 3.] Porque não se afea o ânimo com a
deformidade do corpo, mas com a fermosura do ânimo é o corpo
ornado.
os outros defeitos, a que chamamos temporais, estão na honra
da linhagem, dos ofícios, dinidades, privança de príncipes, riquezas
e outras glórias do mundo: ou, por melhor dizer, opiniões de trabalhos, por os muitos que os homens passam em as aquerir e sostentar. Porque estas opiniões são as que inventaram conquistar, navegar, tratar, escambar, onzenar, perjurar, murmurar, retratar, com
todalas outras indústrias que satanás [9] inventou de ganhar honra e
fazenda.
F. – Aí irão de volta os defeitos da vontade, cometidos ou permetidos?

– certo é que poucas vezes se supre um defeito temporal sem
algũa comissão ou permissão da vontade.

P.

F. – Logo, esses vocábulos que disse serão os meios per onde quem

quiser se pode fazer rico e honrado?
– estes são os materiais de que se compõe a peçonha e veneno
destes dous males: honra e fazenda. Peró o modo de como se faz
esta composição, aqui está toda a arte.

P.

F.

– essa arte folgaria eu de saber.

P. – disso ando eu fugindo. Ante queria que, quando ouvisses os
termos desta má ciência, tevesses a indústria da serpente: pegar a
orelha na terra por não ouvir a voz do encantador. Porque, como
diz s. Paulo, “as más práticas corrompem os bons costumes.” [1Cor
15. 33.]

– A esse fim o desejava eu saber, pera me conformar com o
Avangelho, que diz que “sejamos prudentes como as serpentes e
simples como pombas.” [Mt 10. 16.]
F.

P.

– Folgo de te lembrar essa autoridade, porque convém às duas
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partes da vontade: a simpleza à comissão e a prudência à permissão.
ca o coração simples e puro, per si em cometer poucas vezes peca
e, se não é serpente em prudência, muitas cai em permitir vícios
alheos. e também, acerca da arte que folgarias saber, quero-me eu
abonar contigo: sabes quem é destas cousas bom teórico, quem é
prático.
F.

– Já o entendo, que [vº] “na capa se conhece seu dono”.

P. – Assi o diz o provérbio. Peró, por não ficares descontente, responder-te-ei com ũa máxima de Aristóteles: “A geração de ũa cousa
é corrução de outra.” [Arist lib 1 de generatione] e, segundo esta
regra, não se faz um homem honrado senão com muitas desonras
de outrem, nem rico senão com fazer muitos pobres.

– Parece que, per essa maneira, mais certa está nesses tais a
pouca que a muita vergonha, per aquele provérbio: “quem não tem
vergonha todo o mundo é seu.”
F.

P. – eu te darei a rezão do que disse. diz Juvenal que “nenhum mal

mais duro tem a pobreza em si que fazer aos homens que a tem poderem ser zombados e ridos.” [Juven satura 3. vv. 152-153] e sabes
donde isto vem? Porque, quanta estima eles puseram na honra e riqueza, mais que em todalas outras cousas temporais e opiniões do
mundo, tanto tem por abatimento desfalecer-lhe algũa parte destas.
e como do abatimento se causa vergonha, trabalham eles fogindo
esta que vem à face, por cobrar outras que lhe enchem a bolsa.
– Pois parece ser proveitosa aquela que faz trabalhar os homens
em honestos exercícios, té chegarem àquele termo em que está a estima do mundo, a que também são obrigados, porque deste desejo
de alcançar ũa cousa e fogir outra (segundo ouvi) naceram todolos
bons feitos.

F.

P. – A que obra tais efeitos, os quais vão regulados com razão, esta

tal se pode chamar frutuosa. mas a que faz negar [10] pai, mãe,
irmãos, molher, parentes, por não estarem postos na estima do
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mundo, e confessam outros postiços, por serem favorecidos dele,
esta tal vergonha não somente é viciosa, mas mui estranha ante
deus e os homens. Porque, como é vício envergonhar-se alguém
com os defeitos da natureza em que ele não é culpado, assi o cometem quando se envergonham com os defeitos temporais. ca estes,
como não são parte da virtude, e muitas vezes azo de vício, mais são
pera recear que gloriar. e a experiência nos mostra que muitos se
perderam na confiança dos bens naturais e temporais, e outros, que
teveram os seus defeitos, tanto trabalharam por os recompensar
com obras de virtude que foram glória a todolos de sua linhagem.
F. – se é verdade que esta paixão da sobeja vergonha é mais natural

em mancebos que nos velhos, antre estes mancebos não haverá
alguns que sejam mais sojetos a esta infermidade que outros?
– Por que melhor recebas o que sobr’ isso disser, quero entrar
com ũa comparação com que entrou Plutarco, quando quis tratar
desta matéria. das cousas que a terra dá, há í ũas que não somente
da sua própria natureza são agrestes e infrutuosas, mas ainda empecives ao crecimento das plantas de proveito: e que assi seja, nem por
isso julgam os lavradores que provém isto da maldade da terra, mas
da sua grossura. Assi há í ũas afeições do ânimo que per si não são
boas, porém são como ũa semente e frol de boa índole e sojeito.
[Plutarch de uitiosa uerecundia 1.] e per esta semelhança está claro que,
[vº] quanto a planta ou erva estever em mais grossa terra, tanto mais
frutificará, mas se o fruito será proveitoso ou não, aqui está a perfeição dele. Assi, quanto o mancebo é mais nobre em sangue e criação
e composição de bons humores (segundo os médicos), tanto naturalmente são mais benívolos, clementes, mansos e piadosos que
aqueles que carecem desta nobreza de sangue e compleição. e nesta
tal terra nace comummente a vergonha, e às vezes pula em tanta
maneira que vem a pecar o fruito de vício.
P.

F. – Logo, quanto um mancebo for de melhor condição, tanto será

mais vergonhoso?
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– os médicos a todalas compleições deram seus atributos: assi
como, à melenconia tristeza, à cólora ira, à flema remissão, e ao sangue, antre outros atributos que tem, é vergonha. e bem se vê ser ele
o que padece, pois, no tempo deste acidente, ele se mostra o mais
solícito em acodir com socorro de sua presença.
P.

– Parece que não deve ser reprendida a obra cujo efeito pende
da força da natureza, e assi o quer sentir Aristóteles nestas palavras
que ouvi dizer: “em os naturais desejos poucos pecam.” [Arist Ethic
lib 3. 11. 1118b] e séneca, em ũa sua epístola, parece que o segue,
dizendo: “com nenhũa sapiência os vícios naturais do ânimo e do
corpo se leixam. Qualquer cousa fixa e natural per arte se abranda,
mas não vence. e a alguns (e estes ainda mui constantes) em face
de povo o suor lhe saltou do rostro, não de outra maneira que aos
mui afrontados. e a [11] muitos que haviam de falar lhe tremeram
os giolhos, bateram os dentes, titubou a língua e trovaram os beiços.
e a todas estas cousas nem deceplina nem uso lançou fora, mas a
natureza exercita sua força e amoesta ao seu vício (e ainda aos mui
robustos). e antre estas cousas, sei que há í vergonha a qual aos graves barões sobrevem de súbito, peró mais se exercita nos mancebos
por terem mais cópia de calor natural.” [Ad Lucilium Epist 11. 2-3]
F.

– não digas mais, que, segundo tu trazes decorada essa epístola
e ela vai comprida e sempre na confirmação desse propósito, não
gastaremos o dia em outra cousa. e contudo será forçado fazê-lo
por te mostrar o contrairo, que pera mi será mais trabalho, por
aquela regra de timóteo, grande preceitor de ensinar frautas, o qual
pedia maior preço pelos moços que já sabiam algũa cousa que por
aqueles que não vinham principiados. Porque os danos de costume
tem dous males: hábito, que é segunda natureza, e exemplo a quem
imitem, que provoca muito. e os males e vícios naturais de que ora
tratamos tem somente a natural inclinação, que tem mais leve remédio do que diz a tua epístola. e não m’ espanto de a trazeres tão decorada, ca os infermos nunca lhe esquece as mezinhas de que se
podem aproveitar, e outro tanto fazem os que são tocados de algum

P.
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vício: qualquer autoridade que lhe parece fazer por eles, bem entendida mal entendida, logo sai à praça [vº] em desculpa de seu defeito.
e daqui vem que os dados ao vinho trazem sempre na boca um
salmo de david e um verso de horácio: “o vinho alegra o coração
do homem”, [Sl 104. 15.] “As taças cheas a quem não fizeram avisado? [Hor ad Torcatum, Ep 1. 5. 19.] “não há vício”, como diz
séneca, “que não tenha seu defensor.” [Senec in prouerb] 380 e como
ele afirma que ao avaro nunca falece causa para negar, assi ao vergonhoso pera conceder.
essa autoridade de séneca tão comprida que alegaste em favor
do que padeces, sabes quão contraira é a seu dono, que ele o testemunha nestas palavras: “A criação e deceplina fazem costume.”
[Senec de moribus] 381 e na própria epístola, no fim dela, acharás estas
palavras contrairas às de cima: “Grande parte dos pecados se tiram
aos que hão-de pecar se alguém é presente por testemunha. o
ânimo há-de ter alguém ao qual acate e pela autoridade dele ainda o
seu segredo faça mais santo. Bem-aventurado aquele que não
somente o auto, mas ainda o pensamento emendou, e bem-aventurado aquele o qual assi pode recear alguém que pela memória dele
se componha e ordene.” [Idem ad Lucilium, 9] e per aqui adiante vai
na continuação destas palavras té concluir a sua epístola com dizer
que “basta, pera se alguém emendar de algum vício, ter presente
pessoa a que tenha acatamento”.
380
em Janeiro de 1529 erasmo preparou e prefaciou para Froben, de Basileia, o infólio com as obras morais de séneca ou a ele atribuídas. temos presente uma edição desta
obra de 1537, impressa, também em Basileia, por ioannes heruagius, e intitulada L. Annei
Sennecae opera (...) per Des. Erasmum Roterod. entre os fólios 674-8 podemos ler o De moribus
liber unus, que tem como complemento natural as Sententiae iuxta litterarum ordinem, que
ocupam os fólios 683-690, e que erasmo, na introdução a esta parte, demonstra que até à
letra N são em verso e provêm dos Mimos de Públio e de Labério. muitas frases sentenciosas são comuns a ambas as obras, que o índice geral deste volume, no verso da página de
rosto, considera como “indevidamente atribuídas a séneca” (falso Senecae tributa). – A “sentença” ou “provérbio” acima traduzido corresponde ao seguinte texto latino: Omne uitium
habet patrocinium suum. (f. 687)
381
o texto das Sententiae diz assim: Vtilis educatio et disciplina, mores facit. (f. 690)
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Pois se, per lembrança ou presença de algum grave barão a que
desejamos imitar ou acatar, os vícios se refream e abatem, como
não terá mais força a deceplina e o uso, que faz [12] outra nova
natureza? e ainda quero que vejas como se enganam os que sentem
essa autoridade como a tu sentes, e será com um silogismo que a
outro prepósito faz o mesmo séneca: “todo pecado é obrar e todo
obrar é voluntário, quer seja torpe quer honesto: logo, todo pecado
é voluntário.” [Senec de morib] 382 Pois se na vontade está “quero” e
“não quero”, como acidentes sem corrução do sojeito, como crês
tu que com nenhũa sapiência os vícios naturais do ânimo ou do
corpo se leixam? como diz Jerónimo: “cousa impossível é não
sobrevir um movimento intrínsico e não sentir ũa quentura natural,
porém aquele é louvado e dito bem-aventurado que matou o pensamento no princípio dele.”
sabes como hás-de entender a autoridade que alegaste de
séneca? não por os vícios da comissão ou permissão da vontade de
que ora tratamos, ca seria palavra herética, mas entende-se dos
vícios naturais do ânimo e do corpo de que atrás falámos. Porque a
virtude moral não está nas potências naturais ou sensuais, mas no
bem da razão: posto que, pela exposição que ele vai fazendo da proposição, parece que se refere aos outros vícios.
– certo, senhor, muita confusão me tirou o modo d’ entender
esta autoridade de séneca, porque, como em barão grave e, segundo
dizem, o que mais religiosamente tratou matérias morais, pareciame crime de majestade real apartar-me de seus preceitos.
F.

– Pera tua salvação os da doutrina de cristo te convêm, e não
outros, [vº] e deles por amor de mi nunca canses de beber, e seja
com repouso. dos preceitos de séneca e de outras doutrinas humanas, bebe de passada: imita nesta sagacidade aos cães do egito que,

P.

o texto latino correspondente, no De moribus, reza assim: Omne peccatum est actio.
Omnis actio est uoluntaria, tam honesta quam turpis. Omne ergo peccatum uoluntarium est. (f. 674)
382
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com temor dos grandes lagartos, a que chamam crocodilos, que
andam nas águas do nilo, bebem correndo sem demora. 383
F. – Pois como se aproveitam tanto das autoridades gentias muitos
que escreveram catolicamente?

– Já te disse no princípio que nos servíamos do que bem disseram, como de cousa que não era sua mas do espírito santo, porque
“qualquer cousa bem dita, dele é dita,” segundo Ambrósio. exemplo temos de Paulo, que, trazendo no peito aquela doutrina divinal,
em suas epístolas alegou o que menandro, [1Cor 15. 33.] epiménides e Arato poetas disseram, [Tt 1. 12.; Act 17. 18.] porque, como
doutrinava gentios, judeus e a todalas bárbaras nações, queria-os
ganhar com a doutrina que antre eles era mais conhecida. e por isso
dizia ele que aos judeus se fizera judeu, como se fora judeu, e infermo aos infermos e a todos todas cousas, porque pudesse ganhar
a todos. 384 A qual regra ainda nas cousas humanas vemos guardar
acerca dos servos que querem aprazer ao senhor. donde vem que
muitos contrafazem a natureza, fazendo-se caçadores sem o ser,
manhosos sem manhas, castos sem castidade, devotos sem devação
e assi praticam na virtude como se no coração tevessem algũa: tanto
poder tem o interesse humano.
este é o principal conselho que tem o caçador: buscar os [13]
lugares onde a caça pasta. e como vós outros, mancebos, a quem é
meu intento caçar, nenhum pasto vos é mais deleitoso que leteras
humanas, apresento-vos este, que faz ao propósito da matéria que
tratamos. este artefício me ensinou Augustinho, Jerónimo, Lactâncio e outros santíssimos barões, com o qual eles ganharam servos
ao senhor. e peró que algũas vezes, em matérias graves, decessem a
P.

383
PLínio, História Natural, 8. 40.; Fedro, Fábulas, 1. 25. – também António Luís se
refere, e aventa uma explicação, a este costume dos cães egípcios: Antonii Lodovici Problematum libri quinque, Lisboa, Luís rodrigues, 1539 (data da página de rosto, mas 1540 no
cólofon), p. 21 vº.
384
1Cor 20-22.
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cousas jocosas e fizessem digressões recitando ditos e opiniões gentias, nem por isso os avergonhou o juízo alheo. se Paulo, com zelo
da salvação dos seus hebreus, desejava ser anátema de cristo, [Rm
9. 3-5] não te parece que é menos recitar exemplos de virtude moral
que guardaram homens os quais, não tendo lei, eles foram a si
mesmos lei? [Rm 2. 14.] Ante, pera confundir aqueles a que foi dada
a da escritura e da graça, convém poer-lhe ante os olhos os citas,
gente bárbara por natureza, os quais naturalmente se apartam do latrocínio, o que muitos da religião cristã não fazem, com tantos preceitos que o defendem. e por isso dizia cristo que no dia final seria
mais tolerável à terra de sodoma e Gomorra que às cidades que não
quiseram receber sua doutrina. [Mt 10. 15.] Assi que, não sem causa,
mas per conselho de santíssimos e graves barões, antre a semente
da palavra do Avangelho imos plantando estas flores da gentilidade
pera recreação dos sentidos materiais, pois por nossas culpas o espírito é tão fraco e frio em caridade, que não leva mezinha espiritual
sem cheirar um marmelo ou morder [vº] um limão.
F. – esse modo de plantar doutrina católica é permitido a todos ou
aos sacerdotes somente? Porque o outro dia me queria dar a entender um sacerdote que o tratado que vossa mercê compôs da Mercadoria Espiritual não lhe convinha, pelo hábito e negócio que tem.
P.

– e tu que lhe respondeste?

– Que fosse a esse tratado à parábola do levita e fariseu, que ali
trouxe a este propósito, porque os levitas como ele era eram ali respondidos.
F.

– Bem sei eu que me podem arguir, vendo a ordem da vida que
tenho, querer-me antremeter em obrigações a que eles chamam
alheas, e a mi parece que são próprias de todo fiel que confessa a
cristo. e, porque aqui concorrem duas cousas – ocupação do ofício
e atrevimento em tratar de leteras sagradas –, pois tu já respondeste
a esse levita, necessário é que te responda o que responderás quando algum fariseu te arguir.
P.
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e, quanto à ocupação do ofício, dize que se vão aos negócios de
túlio, cônsul, e aos de césar, ditador, e de Alexandre, monarca, e
de tolomeu, rei de egito e, em nossos tempos, aos de carlo manho, que compôs em arte a língua dos alemães e ũa retórica latina, e
aos del-rei d. Afonso de castela, 385 eleito emperador, e del-rei
Afonso de nápoles, 386 e aos de muitos príncipes e graves barões
que, quanto me levaram 387 em leteras e majestade de estado, tanto
na ocupação dos negócios, os quais assi cumpriram com a obrigação de seus ofícios que não [14] os envergonhou o fruito das leteras
a que eram dados, ante lhe deram maior louvor, pois, em meio de
tão graves negócios como tinham, estavam tão inteiros que não
confundiam mas aproveitavam todolos tempos. Finalmente, quando por esta parte do ofício me quiserem reprender, eu me acolho a
dous pastores da igreja, que são o papa Pio, 388 o qual, tendo o
governo da religião cristã, compôs a sua Ásia, e o papa Adriano, 389
que ontem passou, sendo cardeal, compôs um tratado do modo de
falar latinamente. e peró que fossem matérias mais pera gramáticos
que pastores da igreja, como diz o papa Pio, as horas da vigia deu
ao ofício e as do repouso àqueles trabalhos.
e quanto ao atrevimento em tratar as leteras sagradas, dirás que
escodrinhem bem as escrituras, porque ali está escrito de mi e de
todo fiel servo que quer dar a usura o talento do senhor. e comecem ler em o livro da lei, onde acharão esta obrigação: “serão estas
palavras em vosso coração em todolos dias de vossa vida, e contá-las-ás e encomendá-las-ás a teus filhos e netos que as guardem e
cumpram: e cuidarás nelas assentado em tua casa, andando e dorAfonso X, “o sábio”.
Afonso i, “o magnânimo”, rei de nápoles entre 1443-1458.
387
note-se esta singular construção do verbo “levar”, sem complemento directo e
com a acepção de “avantajar-se a”. Veja-se outro exemplo infra, p. [17 vº].
388
o humanista enea silvio Piccolomini, que adoptou como papa (1458-1464) o
nome de Pio ii.
389
Adriano Vi, de utreque, papa entre Janeiro de 1522 e setembro de 1523.
385
386

269

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 270

APostiLAs A António Luís

mindo e velando. e atá-las-ás assi como sinal serão em tua mão e
mover-se-ão ante os teus olhos e escrevê-las-ás no lumiar e portas
de tua casa.” [Dt 6. 6-9; 11. 18-20] [vº] e isto mandou e encomendou também cristo, quando disse aos apóstolos: “o que digo a vós,
a todos o digo.” [Mc 13. 37.] e em outra parte os reprendia porque
defendiam aos pequenos chegar a ele, como quem se queria
comunicar a todos sem destinção de pessoas. [Mt 19. 14.] donde
s. Paulo, escrevendo aos de Éfeso, lhe mandava que criassem seus
filhos na instituição e amoestação de cristo. [Ef 6. 4.] e daqui tirou
crisóstomo, quando, em ũa homilia, mandou que os moços fossem
ensinados e ocupados nas leteras divinas, e, ainda em púbrico e privadamente, os maridos com suas molheres e filhos pratiquem e disputem nas leteras sagradas. e assi está constituído em o sínodo
niceno que nenhum do número dos cristãos estê sem os livros
sagrados da lei.
não fez deus diferença de género, de idade, de ofício ou de
algum estado que desobrigue deste cuidado de aprender e ensinar
os preceitos da lei: a todos em comum está encomendada. como
diz david em espírito: Em toda a Terra saiu o som deles e nos fins da
Terra as Suas palavras. [Sl 19. 15.] – Que mais fins da terra podem
ser antre a congregação cristã que nós outros os do estado secular,
principalmente aqueles a que a ordem da sua vida não deu muito
tempo pera contemplar na lei e doutrina do senhor, peró nem por
isso ficamos desobrigados dela?
não te pareça que este cuidado da lei está somente encomendado a [15] doutores agraduados em Paris: a graça do bautismo
habilitou a todos. e, quando disserem que este cuidado da lei encomendou cristo a Pedro nestas palavras: “Pedro, apacenta as minhas
ovelhas,” [Jo 21. 16-17] e que a ele e aos seus socessores é dado
conhecer o mistério do reino de deus, e aos outros em parábolas,
[Lc 8. 10.] responde:
si, peró também nos diz o evangelho de quão pequena estatura
era zaqueu, e não confiando em si alcançar ver a cristo por defeito
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do corpo que tinha, e os apóstolos e as outras companhas lhe impedirem a vista dele, subiu-se na figueira da contemplação de seus milagres, com que mereceu ter cristo por hóspede. [Lc 19. 1-6] muitos
ofereceram no templo grandes ofertas e somente louvou cristo a
mealha da prove viúva, porque deu de coração toda sua possebilidade. [Lc 21. 1-4] o tabernáculo do senhor, peró que fosse ornado
de tanto ouro, pedras preciosas, panos de sitim, e com outros ornamentos de grão preço, também mandou que fosse ornado com
peles de carneiros e de outras alimárias de vil preço. [Êx 26. 1-14]
Porque o reino de deus, como diz s. Augustinho, tem preço, e não
val mais que quanto cada um tem. [Sup psalmum 93, de spiritu et anima]
todos corremos em aprazer ao senhor, e quem zelar a sua lei merecerá ser espirado pera o ministério dela, como mereceu Fineias,
quando matou os dous ajuntados contra o mandamento dela. [Nm
25. 6-8]
e, dado que eu não seja dos escolhidos pera o ministério de
doutrinar, [vº] sou dos chamados pera ouséquio da lei. nem posso
cometer tão sobejos erros no modo de te doutrinar que não fosse
mais sobeja vergonha a que me tolhesse dar a multiplicação o meu
talento. e se me por isso reprendem, “bem-aventurados aqueles que
padecem persecução pela justiça”: 390 mas não mereço tanto ante
deus que veja esta bem-aventurança.
– Parece que menos autoridades bastavam pera os homens sentirem quanta obrigação tem de ensinar a doutrina de cristo, principalmente aos filhos, ca deles per lei de obediência com mais amor
receberão sua doutrina, pois esperam de lhe herdar sua herança.

F.

– Aqueles que o podem fazer (peró que aí haja levitas que o reprendam, como essoutro repreendia a mi), meu conselho seria criar
ante os filhos aos peitos de boas doutrinas que entregá-los a poder
de amas ou amos, que põem mais amor no preço da criação que no

P.

390

Mt 5. 10.
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criado. e eu m’ espanto, tratando os escritores tantas e tão diversas
matérias, como algum não tomou esta impresa de querer limitar a
obrigação que os pais tem a seus filhos, pois vemos quão trastrocado antre os homens anda este cuidado de filhos, desobrigando-se
deles em ũas cousas e obrigando-se por eles a outras, e em ambas
não tem respeito à comissão ou permissão da vergonha.
F. – Perventura leixarão de o fazer porque dizem que tanto se deve
fazer por eles quanto a lei natural obriga a cada um, e também
tomam por regra os casos e perigos [16] a que se muitos pais ofereceram por filhos.

– muitos casos há í nessas duas obrigações, natural e exemplar,
que mais são pera avergonhar que cometer, pois vão fora da lei
divina, a que mais obrigação temos. Quisera, pois os juriconsultos
fizeram lei do poder que o pai tem sobre os filhos, que assi promulgaram outra do que cada um é obrigado fazer por eles. e sabes
donde me isto veo à memória? desta geral desculpa a que todos se
acolhem, quando alguém os quer reprender em negócios de cobiça:
“tenho filhos.” Porque, se perguntais a um homem de oitenta anos
pera que novamente começa fundar casas de mil câmaras e retretes,
diz: “Pera meus filhos.” se vai à índia, cerca o mundo descoberto e
por descobrir, responde: “tenho filhos.” se anda nos ímpetos da
corte dos reis: “Por meus filhos.” Finalmente, se faz o que não deve,
com que obriga a alma, perde a honra, aventura a vida, tudo é “por
amor de meus filhos.” e parece-lhe que nestas cousas lhe são obrigados e que mais os pode envergonhar leixá-los sem fazenda que
sem costumes de boa doutrina.
P.

F. – e o que tem esses oitenta anos, nos quais nunca comeu, bebeu,

vestiu, nem teve amigos, honra ou algum bem da vida conversável,
tudo por amor de fazenda, e não de filhos, porque os não tem: com
que escudo se defende?
P. – também com filhos; sabes que filhos são estes? os maus dese-

jos, nacidos da carne, [vº] e não da razão.
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– Logo, mais por causa desses que dos outros, com que se alguns
desculpam, cometem os homens os males que disse?
F.

P. – A experiência confirma essa verdade que dizes, ca vemos
muitos que nunca cansam, per bons e maus caminhos, de aquerir e
solecitar fazenda com títolo de filhos; e eles, se tem algum por
quem confessam levarem tanto trabalho, anda o coitado mais cheo
de miséria que das culpas que lhe põem, e mais se pode chamar
deserdado que herdeiro. e estes ambos padecem defeitos da vergonha: o pai da minguada e o filho da sobeja.
F. – A esse tal, mais lhe dana logo a esperança de herdar do que lhe

aproveita a herança, porque, se a não esperasse, faria fundamento
da vida que tomam aqueles cuja herança hão-de ser seus trabalhos.
P. – Ũa cousa te saberei afirmar: que muito melhor herdados ficam

os filhos criados em bons costumes que na esperança de herdar
muita fazenda, ajuntada da maneira que disse. Porque, além de o pai
por isso perder muitas partes em que está a boa opinião da vida
(que toda se funda em honesta vergonha), não ficam os filhos com
isso herdados, mas azados pera lançar mão de todolos vícios e pera
perderem tanto da honra de seus avós quanto ganharam outros que
não herdaram esta isca de erros.
e daqui me fica dizer que não seria sem fruito terem os homens
alguns preceitos que limitassem a obrigação paternal e não [17] trazerem em soma: “tenho filhos”, porque, a homens que não recebem vergonha da má criação de seus filhos e do modo de lhe aquerir fazenda, muito lhe convém um freo da escritura que os torne ao
verdadeiro caminho da vida, pois o que levam tão infernal é aos pais
como aos filhos. Peró, como meu intento ao presente não é tratar
desta matéria, fique a tal impresa a quem primeiro a ocupar, que eu
lhe concedo a propriadade. e não te pareça, depois que mais idade
teveres pera julgar o que ora disse, que usei o modo dos médicos,
que preambulam cousas primeiro que dem suas mezinhas aos infermos, pera lhe ser doce e suave o que no seu gosto é azedo e áspero.
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ca certo aos mancebos mui triste cousa será ouvir quão pouca obrigação tem seus pais de trabalhar em maus negócios por os leixar
herdados, pois todos o querem ficar, venha donde for. não são
estes os defeitos que os a eles avergonham, ante muitos filhos criados sem vergonha trazem aquele desonesto provérbio italiano:
“Bem-aventurado o filho cujo pai está no inferno.”
eu, porque o não queria ganhar por amor de ti, levarei contigo
outro caminho que parece mais seguro a nós ambos, e será o modo
que muitos pais teveram com seus filhos, que mais os quiseram
herdar em bons costumes e doutrina que em fazenda. muita teve
Aristóteles, peró lemos os livros morais que [vº] escreveu a seu filho
nicómaco, e não as quintas e herdades que leixasse. túlio com seu
filho marco este caminho levou, compoendo-lhe o livro Dos Ofícios,
com que o fez mais lembrado acerca de nós do que o pudera ser
com grandes e maníficas heranças. A estes, e a outros que tal caminho levaram, mais seguro e glorioso lhe pareceu pera si e pera seus
filhos que o que ora levam alguns leterados deste nosso tempo. os
quais assi se envergonham de criar seus filhos nas leteras que a eles
deu nobreza, como se a eles tevessem da parte dos galgos, gaviães,
açores e outras opiniões de vã fidalguia em que os criam, a qual
perdem aos dous lanços da vida e muitos ficam no pião de que se
fizeram.
eu, como sou diferente em saber e leteras com os primeiros e
contrairo à opinião dos segundos, não te mandarei muito filosofar
nem muito caçar, mas tomarei um meio conforme a tua idade e
minha possebilidade. e será doutrinar-te nesta prática e em outras
em que te eu queria leixar bem herdado, por ser herança composta
de minhas próprias achegas. e trabalharei por te não envergonhar
com edefícios, que tem a majestade e opinião da torre de Babilónia,
os quais, depois de compostos, vem a confusão eterna, que os divide em tantas línguas quantas foram as achegas de que se fundaram. e daqui vem quantas heranças [18] vemos sem próprios her274
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deiros, porque, como se ajuntaram de estranhas fazendas, estranhos
as herdam.
crê-me que nunca alguém perdeu o próprio. e por isso me fica
deste meu trabalho duas esperanças: ũa, que nunca por ele serás
citado, pois são noites minhas veladas; e a outra, que tempo virá em
que serei julgado por homem zeloso do bem da pátria: assi neste
trabalho, que por tua causa e dos outros mininos tomo, como por
outros que são em louvor dela e em memória de quanto sangue
português é derramado nas conquistas de áfrica e ásia. e porém
se, por razão de alguns defeitos que podem achar em minhas palavras, alguém te quiser envergonhar, dize por mi este responso de
ovídio: “Quando desfalecem as forças há-se de louvar a vontade.”
[Ouid de Ponto lib 3. 4. v. 79] Quanto mais que, como dos defeitos
naturais é maior o defeito da sobeja vergonha que cada um tem que
a causa donde ela procede, por serem obras da natureza em que a
vontade não peca, assi negar a execução deste desejo de bem fazer
com receo de reprensões, não somente seria viciosa vergonha, mas
eternal confusão. Portanto, a tenção me julgue, a qual, como diz
Ambrósio, “é a que põe nome à obra.”
– se a tenção põe nome às obras, logo os mancebos que cometerem ou permitirem cousas injustas com sobeja vergonha, [vº] por
razão de parentesco ou d’ amizade, a tenção de quererem a outrem
e não a si mesmo comprazer os salvará?
F.

– não tomes tão crua esta autoridade de Ambrósio, porque a
tenção não basta ser julgada per ti, mas aprovada per deus.
P.

– e como posso eu conhecer quando Lhe é aceita a obra que
procede da minha boa tenção?

F.

– oulha tu a que fim vai deregida e, se o fim é amor de deus,
descansa na tal obra. e se este amor e caridade não entra nela, “que
tenhas dom de profecia e conheças todolos mistérios e toda ciência, e tenhas tanta fé que trespasses os montes de ũa a outra parte”,
como diz Paulo, “não tendo caridade, és nada.” [1 Cor 13. 3.] donde
P.
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podes entender que todalas obras sem caridade, dado que levem
tenção de piadade humana, não são aceitas a deus. e não somente
nesta epístola de Paulo, que toda se vai derretendo em caridade e
amor de deus, mas em muitos exemplos nos representa a sagrada escritura serem boas tenções reprovadas por não levarem este
fundamento.
não te parece que era clemência de príncipe perdoar a um culpado e dar liberdade a um cativo, como fez el-rei Acab, de israel, a
Ben-hadad, rei de síria? e, por não levar caridade e ser contra o
preceito de deus, pagou esta culpa com perder a vida. [1Rs 20. 32.]
Grandeza e acolhimento real era o que el-rei ezequias fez aos embaixadores [19] de Babilónia quando lhe mandou mostrar todolos
seus tesouros, mas, em quanto não foi per vontade de deus e caridade sua, denunciou-lhe o profeta isaías da parte do senhor que
sua casa e filhos, com todo seu estado, se trespassaria em servidão e
senhorio del-rei de Babilónia. [2Rs 20 12-19] zelo de humildade
mostrava Pedro não consentir lavar-lhe cristo os pés, e porque era
contra vontade de deus, houve por reposta que não teria parte com
ele em seu reino se não consentisse. [Jo 13. 8.]
não te enganem boas tenções e guarda-te de ũas obras que tem
aparência de virtude, assi da tua parte como de quem te cometer,
porque, quando não levam diante por fim a vontade de deus,
comummente lhe chamamos complacências humanas, de molher,
de filhos, de parentes, de amigos e de outras pessoas, forçados da
vergonha dos quais lhe queremos complazer em seus requerimentos. e o que pior é, que, por não encorrer na vergonha particular de
cada um destes, vimos a cair em outra geral que dura perpetuamente neste mundo e eterna no outro. dos quais exemplos estão os
livros cheos, como se conta de hércules que, vencedor de tantos
trabalhos e pirigos, com sua pele de leão às costas e com os calos
na mão da sua maça vencedor dos monstros da terra, por comprazer ao requirimento de ũa fraca molher leixou estas insinhias de
seus gloriosos [vº] feitos e tomou ũa roca na cinta, assentado a fiar
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entre as cachopas de onfale. 391 salamão, que diz de si que foi rei em
Jerusalém e que precedeu em poder e sapiência aos que foram ant’
ele, [Ecl 2. 9.] com toda esta majestade de saber e poder, leixou o
criador e, por complazer a ũa molher, adorou o ídolo moloc. [1Rs
4-8] sansão, todas suas forças que lhe aproveitaram, pois todas
levou ũa tisoira na mão de ũa molher a que quis comprazer? [Jz 16.
19.] s. João, quem lhe cortou a cabeça e a entregou a ũa cachopa em
preço de um bailo, senão querer herodes conceder em seu requerimento? [Mt 14. 6-11] Pilatos contra sua vontade condenou a cristo
à morte e, por zelar benivolência dos Judeus e não cair em ódio de
césar, caiu em crime de injusto e cruel julgador. Finalmente, assi
nos abrangeu esta maldição da viciosa vergonha daquela primeira
em que nosso padre Adão encorreu por comprazer a sua companheira eva, [Gn 3.] que casi a maior parte dos crimes por parte dela
se cometem.
e nisto verás camanho mal é: que todolos outros vícios em
algum tempo tem deleitação e este da viciosa vergonha em requerimentos com tristeza se ouvem, com pesar se permitem e concedem. e parece que, como são concebidos em tristeza, que assi morteficam os espíritos de maneira que empedem a língua pera negar,
os pés pera defender e os pés pera fogir. [20] tudo ata e sujeita a
vontade de quem quiser lançar mão de toda sua liberdade e fica casi
ũa estalagem graciosa onde se agasalham todolos maus e perversos
requirimentos. Porque aqui se acham más companhias, té que por
se fazer companheiro delas perde a frol de sua pureza. Aqui juramentos falsos, aqui traições, aqui mortes de homens, aqui más sentenças, aqui empréstemos, fianças, abonações, té leixar os filhos por
portas. Finalmente, é tão lassa e sojeita a quem lhe achega à porta,
que não sabe dar com ela no rostro a alguém. e assi como se diz:
“nunca vi rico engenhoso que lhe não custasse caro”, assi se pode
dizer com razão: “nunca vi rico vergonhoso que se não fizesse
391

Vd. oVídio, Cartas das Heroínas, 9. 54 e segs.
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prove injusto.” e o que pior é, que lhe fica por galardão de seus benefícios muita ingratidão de quem os recebe, porque este é o galardão que tem a caridade mal ordenada.
F. – todos esses vícios parece que não procedem tanto da fraqueza

do paciente quanto d’ algũas obrigações que ele terá a quem com
sobeja vergonha conceder os tais requirimentos, assi como o servo
ao senhor, o vassalo ao rei, o fraco ao poderoso, o prove ao rico. e
daqui parece que este defeito mais está nos de pequena fortuna que
nos de grande estado, porque estes, como não tem amor ou temor,
devem ser livres desta paixão.
[vº] P. – como amor ou temor?
F. – Porque a viciosa vergonha se causa destas duas causas, e como

o príncipe não é sojeito à lei, por ser senhor dela, não tem que
temer, e onde não há temor não deve haver a vergonha, pela difinção que lhe deu no princípio. Amor também neles não tem jurdição, porque, como diz ovídio, “amor e majestade não se ajuntam
bem”, [Ouuid Met 2. vv. 847-848] ou seja pela mesma autoridade
deles, que dizem os reis não ter parentes. Pois amigos, eles os tem
menos que todolos outros homens. Logo, isentos são de todolos
nossos defeitos do ânimo.
– todalas cousas que dependem da humanidade, todas tem jurdição em todos. como diz Focílides: “As paixões são comũas.” 392
Peró tem esta diferença que, segundo a pessoa, assi é o vício estranhado, donde disse Juvenal: “todo o vício do ânimo tanto tem mais
crime quanto é maior aquele que o comete.” [Satura 8. vv. 140-141]
Porque mais se estranha no pai que no filho, mais no senhor que no
servo, mais no rico que no prove e mais em poderoso que no fraco.
e se o filho se peja ante o pai, o dicípulo ante o mestre, o servo ante
P.

esta expressão (κоινὰ αθῆ άντων) corresponde a parte do v. 25 do chamado
Poema admonitorium de Focílides e pode ver-se na p. 79 da edição parisina de 1627, que já
atrás citámos, de téognis e demais poetas gnómicos em língua grega.
392
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o senhor e o vassalo ante o rei, cousa natural e devida é, ca este pejo
é sinal de acatamento e reverência filial e servil, a qual assi é louvada
nos pequenos como a vergonha em os mancebos. e isto nos aconselha Paulo, dizendo: “servos, obedecei aos senhores carnais em
todalas cousas, não servindo [21] ao olho como que quereis aprazer
aos homens, mas em simplicidade de coração temendo ao senhor.”
[Cl 3. 22.] e, em outra parte, segunda vez nos amoesta: “servos,
obedecei aos senhores carnais em temor e tremor e em simplicidade
de coração, como a cristo.” [Ef 6. 5.] e assi o diz Pedro: “servos,
sede súditos em todo o tempo aos senhores.” [1 Pe 2. 18.]
e, quando esta ordem natural se troca, que os servos envergonham aos senhores e os que haviam de temer ficam temidos, podemos então arguir ũa de duas cousas: ou que a vida e costumes do
súdito são tão justos que ficam desobrigados da lei da sojeição, per
aquela autoridade de Paulo: “A lei não é posta ao justo”; [1 Tm 1. 9.]
ou é o supirior tão sojeito a esta enfermidade da viciosa vergonha
que, dado que sua vida e costumes sejam pera emendar a outros,
tem o servo tão pouca que toma por preço fazer-se glorioso com
mansidões do senhor. e, de qualquer maneira que isto proceda, não
pode ser maior vergonha, per aquela autoridade: “não convêm ao
sandeu riquezas nem ao servo senhorear os príncipes”, [Pr 19. 10.]
porque, como diz séneca: “Grave cousa é [de] reino cair em servidão.” [Tragedia 3] 393
– se a sobeja tem essa calidade que causa trocar-se a ordem das
cousas, per esta maneira os servos que a teverem menos terão mais
artelharia pera conquistar a liberdade do senhor.
F.

– Posto que eles hão esta regra [vº] por certa per aqueles dous
provérbios: “o homem vergonhoso seu pecado o levou ao paço” e
“sem proveito é a vergonha em homem necessitado”. outra regra

P.

A reposição do determinativo resulta do cotejo com o texto latino original: As Fenícias, v. 598: In seruitutem cadere de regno, graue est.
393
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tem eles por mais certa, quando querem alcançar algũa cousa daqueles que são sojeitos a esta infermidade, se na primeira bateria de
palavras não podem levar aquele lanço, porque todas lhe embaçam
nas orelhas sem conceder: convertem-se aos ardis e indústrias da
guerra, lançando ciladas de terceiros corredores, por ser pirigo
entrar a escala ou fala vista. e, se o senhor é confiado desta parte e
no tempo de seu repouso se não vigia, ali o tomam às mãos ou, por
falar mais próprio, às línguas. e sempre o cometem com ũa aparência de virtude, como fez o demónio a cristo: quando o viu com necessidade humana, veo-lhe com um requerimento que mostrava
zelo de piadade. e com este, que era brando e piadoso, meteu três
mais fortes, em que pedia todo o património de cristo, que era a
honra e glória de deus. [Lc 4. 1-13]
F. – Pera um mal tão pestífero não haverá algum remédio de que se

possa usar como de antídoto medecinal?
P. – como a natureza nunca foi escassa em suas obras sem dar os
remédios pera todalas infermidades corporais, assi os doutos barões
que a quiseram imitar em suas escrituras nos leixaram remédios
contra todolos vícios humanos, [22] da botica dos quais te darei
estas duas peças d’ armas, convém a saber: olhos e palavras. e cada
ũa destas armas é necessário que tenha dous gumes, ca sem eles
serão como ferro morto: a um gume chamam espírito e ao outro
constância.
este espírito não o hás-de conceber em ti quando esteveres em
paz pacífica, mas no auto da guerra: quando te cometerem os amigos com vergonhosos requerimentos. não queiras imitar a Xerxes
na sua passagem de Grécia, que, segundo conta Justino, entrou tão
poderoso em número de gente e aparato de guerra que secava os
rios, derribava os montes, iguava os vales e outras muitas façanhas,
como se fora senhor da natureza. e, quando se via tão poderoso em
ausência de seu imigo, inflamava-se contr’ ele com palavras de mais
escuma que um javaril. Peró tanto que o imigo era na praça a ponto
de dar batalha, aquela fúria de leão, aquele bramir de toiro, aquela
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soberba giganta se convertia em mansidão de cordeiro e, sem esperar no campo, era o primeiro que se punha em fogida. e Artemísia,
rainha de halicarneso, que o ajudava nesta guerra, assi como se
ambos trocaram o sexo, quando ela punha as mãos, punha ele a
língua, oulhando de lugar seguro como ela pelejava. [Justi lib 2. 12.] 394
Assi os que são tocados desta enfermidade: quando estão fora
de pirigo, ninguém é mais ousado nem mais animoso em responder
e esgremir [vº] em seco com palavras ásperas e tesas contra aqueles
que os cometem com graves requerimentos. Peró, como cada um
deles põe os olhos na vista do paciente, parece que tem contr’ ele a
virtude do lobo, que logo embuça e emudece sem poder responder
o que merecem ousados requerimentos em maus negócios. Portanto, pera que os olhos do paciente desta infermidade cortem pela
ousadia de quem os comete, deve conceber em si um espírito livre,
generoso, e não sojeito a vontades alheas, mas conforme à razão, e
cuidar que é género de servidão e cativeiro aquele primeiro encolhimento que causa a viciosa vergonha.
recebido este espírito, o primeiro desvio que deve dar é levantar
a primeira arma, que são os olhos, poderosos isentos com majestade
livre, porque, como no abaixar e cobrir deles viste que está a vergonha, assi em os levantar está, da tua parte, o vencer e, do requerente, ser vencido e confuso. ca neles está a virtude das setas de Filotetes, de que escrevem os poetas, as quais, assi como chagavam, assi
eram mezinha das próprias chagas. [Ovid de remedio amoris 2. 111-114.]
mas este levantar de olhos não seja com a segurança de Alexandre, o qual, estando infermo, foi avisado por ũa carta que Felipo seu
médico lhe havia de dar peçonha em ũa purga, e, quando veo ao
A indicação marginal do Autor, que colocámos entre parênteses, apontava como
fonte o Livro 3º. ora, na Iustini Historiae Philippicae, Leyden, apud samuelem et ioannem
Luchtmans, 1760, o episódio narrado no texto corresponde ao livro e capítulo que acima
apresentamos. confronte-se com o original latino, que pode ler-se na p. 111: Interea rex,
uelut spectator pugnae, cum parte nauium in litore remanet. Artemisia autem regina Halicarnassi, quae
in auxilium Xerxi uenerat, inter primos duces bellum acerrime ciebat, quippe ut in uiro muliebrem timorem, ita in muliere uirilem cerneres
394
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tomar dela, por mostrar o esforço de seu ânimo e a confiança que
tinha em Felipo, dando-lhe a carta bebeu a purga. [Iustin lib 11. 8.] 395
ter confiança nos súditos boa cousa é, porque doutra maneira seria
escândalo e do escândalo nace ódio [23] e desta semente vem todo-los maus frutos: peró seja sempre com honesta cautela, ca é sinal
de prudência. e não pode ser milhor cautela que alevantar os olhos
pera ver o que se contém nos vasos que te apresentam, porque,
ainda que o médico seja tão leal como era Felipo e que sua tenção
seja dar boa mezinha, se não é douto que a sabe regular, mata o
paciente. Porque muitas vezes o que parece saúde não é saúde, nem
a justiça justiça, nem a fazenda fazenda, ca estas cousas se querem
reguladas com amor da complexão das pessoas a quem os negócios
competem e com os tempos, lugares e outras circunstâncias que
não cabem no juízo de todolos que tem nome de médicos.
ca, muitas vezes, àqueles a que deus deu boa ventura, não deu
bom conselho e saber, o qual está no temor de deus, per aquela autoridade: “sinal de sapiência temor de deus.” [Pr 1. 7.] e daqui vem
que alguns negócios, que ao mundo parecem bem regulados, dão
consigo e com seu dono a través, porque secretamente levam mais
escamónea de interesse humano que amor ou temor de deus. e
então os tais médicos pagam todolos danos de suas mezinhas com
dizer: “Assi o entendi”, como dizem os juristas quando põem algũa
má tenção em ũa sentença.
Quanto à segunda peça d’ armas, depois de levantar os olhos
contra o imigo, são as palavras que lhe deves dizer, as quais hão-de
levar os fios [vº] de constância, ca é sinal de fortaleza baroil, a qual
395
como atrás, também aqui se completou e corrigiu a referência à obra de Justino,
que Barros situava no Livro 9º. nas pp. 276-277 da edição holandesa atrás citada podemos ler o seguinte texto latino, correspondente à versão do nosso Autor: Vnus erat ex medicis, nomine Philippus, qui solus remedium polliceretur. Sed et ipsum Parmenionis pridie a Cappadocia
missae epistolae suspectum faciebant, qui, ignarus infirmitatis Alexandri, scripserat a Philippo medico
caueret, nam corruptum illum a Dario ingenti pecunia esse. Tutius tamen est ratu, dubiae se fidei medici
credere, quam indubitato morbo perire. Accepto igitur / poculo, epistolas medico tradidit atque ita inter
bibendum oculos in uultum legentis intendit.
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nos encomenda Jerónimo, dizendo: “A fortaleza e constância é ũa
via real, da qual aquele que declina pera a mão direita é sandeu e
pertinaz, e o que declina pera a esquerda, medroso e espantado.”
[Hieronimus super Isaiam] e o que cair na parte de sandeu será como
diz Ambrósio: “o sandeu é mudável como lûa, o sapiente ainda
com medo se não quebranta, não se muda com poderio, não se
levanta com cousas prósperas nem se amerge com as tristes.” [In
Epist ad Simplicianum] onde há sapiência há í virtude, há í constância
e fortaleza.
Portanto, o sapiente tem um mesmo ânimo, que se não diminuie
nem acrecenta com a mudança das cousas, nem como minino anda
flutuando com qualquer vento de doutrina, mas está perfeito em
cristo, fundado em caridade e arreigado em fé. e por te não carregar com quantas amoestações há de parte da constância e do perseverar nas cousas honestas, quero-te assomar tudo nesta palavra de
cristo: “Aquele que perseverar até fim será salvo.” [Mt 10. 22.]
F. – se a constância há-d’ estar nas palavras que hei-de responder
aos requerimentos, a forma dessas palavras desejo eu saber pera as
enrestar na vista do requerente.

– os negócios são mais que os vocábulos, por isso não se pode
dar regra a todalas cousas, porque, como diz Aristóteles, “dos indivíduos não há ciência.” [Arist primo posteriorum] Porém usarei do que
fazem os mestres d’ ensinar a escrever: dão uns trelados da maneira
que se hão-de terçar [24] e dilinear as leteras e com elas ajuntar as
sílabas e vocábulos, depois per ali compõe cada um o que há mister
em seus negócios.
A primeira entrada com que são cometidos os de tua idade é
com jogo. Quando, por não ser cousa honesta, te não convier, e teus
amigos te provocarem a ele, responde o que disse Xenófane a um
que lhe chamou covardo porque não queria jogar: “eu não somente
sou covardo, mas mui medroso pera cometer cousas desonestas.” 396
P.

396

Vd. PLutArco, De uitioso pudore, 5.

283

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 284

APostiLAs A António Luís

F. – e se me pedirem algũa cousa emprestada, que é a mais comum

amizade que se trata?
P. – segundo forem as pessoas e a obrigação que lhe teveres, assi responderás. teócrito, entrando em um banho, pediram-lhe dous
homens ũa toalha d’ alimpar emprestada: e a um, que era estrangeiro,
respondeu que o não conhecia, e ao outro, por ser ladrão conhecido,
disse que o conhecia mui bem. 397 tu podes-te servir desta reposta
acerca dos homens de tal calidade e, se for amigo, não hajas vergonha
de fazer escritura do empréstimo, ca diz hesíodo: “Lembrar-te-ás
que, rindo pera teu irmão, busques testemunha.” e quando se mostrar agravado pela desconfiança da escritura, responde o que disse
Perseu a um amigo que se queixava dele por outra tal: “Amigo, ante
quero que me pagues com prazer que com demandas.” 398
isto será quando teveres o que te pedirem, ca, [vº] não o tendo,
ou tendo mais obrigação de pagar o que deves que fazer graças, responde o que disse Fócion, capitão ateniense, aos seus cidadãos que
lhe pediam ajuda pera obras de um templo: “Vergonha teria se o
desse a vós e não a este a quem o devo”, amostrando um credor a
que devia ũa soma de dinheiro que lhe tinha tomado a logro. 399
F. – e se a pessoa que me requerer for de obrigação, assi como criados que o merecem por seu serviço?
P. – A esses não pagues com a justiça alhea: pague a fazenda, e não

a alma. usa daquela maneira que teve Artaxerxes com satibarzane,
seu camareiro, que por lhe não conceder um albitre injusto que
pedia, que podia valer trinta mil dáricos, moeda que ora seriam trezentos mil cruzados, mandou ao seu tesoureiro que lhos desse e,
convertendo-se a ele, disse: “toma, satibarzane, que esta mercê não
Vd. idem, ibi., 14.
Vd. id., ibi., 10, passo que também inclui a citação de hesíodo, que procede de Trabalhos e Dias, v. 371.
399
Vd. PLutArco, Fócion,8; De uitioso pudore, 10.
397
398
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me faz pobre e o que me pedias me fazia injusto.” 400 e quando a
pessoa não for de merecimento, mas com audácia pedir o que não
merece e compete a outrem, usa do modo que teve Arquelau, rei
dos macedónios, com um despejado, que lhe pedia um vaso d’
ouro: mandou que se desse o vaso a eurípides, poeta, que estava
diante, e disse contra o despejado: “tu és dino de não receber
quando pedires, e este de receber sem pedir.” 401
– e quando me algum amigo requerer que dê por ele testemunho falso?

F.

P. – responde o que disse Péricles, [25] capitão ateniense, a um que

lhe requeria outra tal: “Amigo, até o altar podes usar a minha amizade”, dando a entender que os requerimentos em que a alma
recebe detrimento não se hão-de conceder aos amigos nem mostrar
fraqueza em lhe responder. 402 e por isso reprendeu zeno filósofo a
um mancebo que andava escondido de um seu amigo a quem tinha
prometido dar por ele um testemunho falso: “oh desaventurado e
fraco de espírito, ele ousou de te injuriar e não houve vergonha, e tu
pela justiça não ousas contradizer seu requerimento!” 403
– Já que por meus amigos não posso fazer tais obras, ouvir-lhe-ei más palavras quando as quiser dizer em vitupério d’ outrem?
F.

– sabes o que fez ménon, capitão de dario, a um soldado que
trazia no exército, começando de lhe dizer mal de Alexandre? deu-lhe com a lança pela cabeça e disse: “cala-te, que eu não te dou soldo pera que digas mal de Alexandre, mas pera pelejares contr’
ele.” 404 Pois se este, sendo um gentio bárbaro, teve tanto primor que
P.

Vd. PLutArco, Apophthegmata regum et imperatorum, “Artaxerxes”, 4.
Vd. PLutArco, De uitioso pudore, 7.
402
Vd. id., ibi., 6.
403
Vd. id., ibi., 13.
404
este exemplo dá todos os visos de ter sido colhido na colecção de apotegmas editada por erasmo, já aqui citada. Vd. aí, Livro 5.º, 32, título “mémnon” (sic), p. 449: Memnon, quo
400
401
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não quis ouvir mal de seu próprio imigo e ante quis contender com
ele per meio da espada que da língua, que devem fazer os que militam debaixo da bandeira de cristo, o qual nos manda que não julguemos, por não sermos julgados, e que aparemos ũa face a quem
der na [vº] outra? [Mt 7. 1. e 5. 39.]
F. – Pois ũa das grandes amizades que dizem ser agora mais usada
é ajudar com os ouvidos e com a língua. com os ouvidos em terdes
sabor neles de quanto vos eu disser de meus imigos, e com a língua
me ajudardes com outro tanto de vós pera mi e pera quantos vos
quiserem ouvir. e a isto chamam amigo d’ amigo e imigo de imigo,
como diz que são as ligas e amizades que fazem as potestades de
itália.
P. – eu não respondo às tuas ligas ou línguas, porque outrem terá
cuidado de o fazer por mi; mas, quanto à obrigação da amizade,
peró que Platão diga que “o amigo é outro eu”, 405 ainda estou bem

tempore bellum gerebat aduersus Alexandrum pro Dario rege, militem quemdam mercenarium, multa
conuicia petulanter iacientem in Alexandrum, hasta percussit: “Ego”, inquiens, “te alo ut pugnes cum
Alexandro, non ut illi maledicas.”
405
A imputação a Platão da autoria deste celebrado provérbio parece-nos que resultou
em João de Barros da leitura da seguinte entrada dos Adágios de erasmo, consagrada à
Amicitia aequalitas. Amicus alter ipse: Haec quoque ad Pythagoram auctorem referunt, quod eamdem
complectuntur sententiam (...) id est: “Amicitiam aequalitatem esse et eamdem animam et amicum alterum
ipsum.” Aristoteles, magnorum moralium l. 2: “Quotiens uolumus uehementer amicum dicere, una
inquimus anima mea et huius.” Idem, eodem libro: “Est enim, ut dicere solemus, amicus alter ego.” Plato,
libro de Legibus, 6. [757a.], citat tamquam uetus dictum et ceu prouerbiuo iactatum: “Nam uetus illud
uerbum et uere et eleganter dictum est, aequalitatem amicitiae auctorem esse.” [“Igualdade da amizade. O amigo é um segundo eu. – Atribui-se também a Pitágoras a autoria destas sentenças, uma vez que abarcam o mesmo sentido (...) ou seja: “A amizade é igualdade e identidade de alma e o amigo é um segundo eu.” Aristóteles, no 2.º livro dos Magna Moralia,
escreve: “sempre que queremos caracterizar um grande amigo, dizemos que a sua alma e
a minha são uma só.” o mesmo, no mesmo livro, escreve também: “É que, consoante costumamos dizer, o amigo é um segundo eu.” Platão, no livro 6.º [757a.] de As Leis, cita,
como tratando-se de um dito antigo e repetido como provérbio: “com efeito, existe um
ditado antigo, o de que a igualdade produz amizade, que é verdadeiro e se expressou com
elegância.”] erAsmo, Adagiorum Chiliades, o. c., col. 110.
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com o que disse Plutarco, que o não contentara muito Péricles
querer chegar com amizade até o altar, por ser já cousa mui chegada
à alma, em que ninguém tem jurdição senão deus. [Plutarc de uiciosa
uerecundia 6] e tem Plutarco razão nisto, porque ainda os homens
tem outras partes em que não tem parte os amigos. ca grande ornamento tira da amizade aquele que quer tirar dela a vergonha. e
também, como diz salamão, “por causa do amigo não havemos de
ser imigo do próximo”. [Sir 6. 1.]
e sabes de quem hás-de tomar as leis da amizade? não de
Platão nem de túlio, mas da doutrina de cristo, que nos diz: “Amai
vossos imigos e fazei bem e dai emprestado não esperando por isso
cousa algũa, [26] e o vosso galardão será grande e sereis filhos do
Altíssimo, porque ele é benino sobre os ingratos e maus. Portanto,
sede misericordiosos assi como vosso Padre é misericordioso. não
queirais julgar, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis
condenados, perdoai, e sereis perdoados, dai, dar-vos-ão, dai boa
medida e chea, e dar-vo-la-ão avondosa em vosso seo. Porque certamente pela medida per que medirdes, per essa vos medirão.” [Lc 6.
27-38] Portanto, “amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é
de deus”, como diz s. João na sua Canónica. [1 Jo 4. 7.]
todalas outras amizades, assi as que vês em tratados como
algũas que se tratam, podes-lhe chamar mercadoria de tanto por
tanto. e sabes qual é este tanto? os requerimentos de que ora te dei
exemplos: dos quais podes tomar lição pera todolos mais que te
sobrevierem. e terás esta regra: quanto o requirimento te chegar à
alma, tanto mais ousadamente responde. imita a cristo que, quando
os fariseus e doutores da lei o tentavam no que tocava à sua humanidade, porque vinha a padecer vitupérios e injúrias nela, com sua
paciência nos deu exemplo da que devemos ter nas próprias injúrias. Peró quando lhe tocavam na divindade, em que estava a honra
e glória de deus, respondia: “Porque me tentais, hipócritas? [vº]
Geração de bíboras, como podeis falar boas cousas, pois sois maus?
A geração má e adúltera quer sinal,” etc. [Mt 23. 13 e sqq] donde
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disse crisóstomo: “ser paciente nas próprias injúrias é cousa louvada, e sem piadade dissimular as de deus.” [Chrisost super Math]
F. – Ũa cousa notei: que todalas repostas com que exemplificou as
que eu posso dar a quem me requerer injustos requerimentos,
todas são de Gregos e romanos. não há í algũas doutras nações,
assi como de príncipes e capitães destes nossos tempos e pátria?
Porque com estas, por serem de casa, mais familiarmente as agasalharemos.

– os Gregos e romanos é propiadade comum: todos podem
lançar mão dela, assi pera dizer suas virtudes como seus vícios, sem
por isso ser levado a juízo. e também qualquer cousa, pera ter
preço antre nós, há-de ser dita em grego ou latim, ca esta majestade
tem o antigo e estrangeiro. Que autoridade te parece que terá esta
palavra Esgueva, que é o despacho que um príncipe dos nossos
mandou poer em ũa petição de um requerente que não merecia por
seu serviço o que pedia? e, como o despacho não fosse entendido
pelo oficial que despachava nem menos pela parte, foi necessário
tornar ao príncipe a lhe pedir o entendimento dele; ao qual ele
mandou acrecentar: “Quem não suar não beba”, que ora se traz em
provérbio [27] contra aqueles que não merecem o que requerem.
P.

F.

– não parecem essas palavras reposta de majestade real.

– sabes porquê? Por serem nossas e ditas em linguagem. e que
mais majestade tem em sentença estas: “conhece a ti mesmo”,
“todalas cousas com tempo”, “Apressa-te devagar”, “sejas semelhante a ti”, “de nenhũa cousa muito”, “despende com proveito” e
outros cem mil ditos, os quais, por serem de gregos, assi andam
celebrados pelo mundo como se fossem máximas do Avangelho? 406
se não quiseres dizer esgueva, que disse um príncipe nosso cristianíssimo, dize: “Quem não trabalhar não coma”, [2Ts 3. 10.] “cada um
P.

Alusão transparente ao volume dos Adagiorum Chiliades e citação de alguns dos provérbios que integram esta colecção erasmiana.
406

288

Apostilas a António Luis:Pagina 1-32.qxd 27-04-2014 22:09 Page 289

teXto 8 | DIÁLOGO DA VICIOSA VERGONHA de João de BArros

receba a mercê segundo o seu trabalho”, [1Cor 3. 8.] “não será
coroado senão o que legitimamente pelejar”, [2Tm 2. 5.] que são
sentenças de Paulo. ou dize: “ordem desordenada é ante do merecimento demandar o prémio e ante do trabalho tomar o manjar”,
como diz Bernardo, [Bernard super cantica] e outras muitas sentenças
católicas que tem o mesmo sinificado que esgueva.
como? sempre os homens hão-de andar dizendo: “dizia sócrates”, “dizia Platão”, “dizia zeno”, “dizia Aristóteles”, “dizia catão”,
“dizia túlio”, “dizia césar”? não dirão também: “dizia el-rei charles de França”, “el-rei Afonso de nápoles”, “el-rei d. Fernando de
castela”, “el-rei d. João de Portugal”? e assi o que disseram príncipes e capitães seus naturais, [vº] que na paz e na guerra em feitos e
ditos levam 407 a Gregos e romanos? Por aí não haver um Plutarco
que recolhesse os seus apotemas em grego ou latim perderão as
cousas seu preço? sabe que a moeda não tem valia pela imagem de
Alexandre, de césar, de Pompeu ou dalgum dos monarcas de ásia:
opinião é de povo; o peso e quilates do ouro lhe dá a valia.
– Parece que já o mundo há-de acabar nesta opinião de estimar
mais o antigo que o moderno, mais o passado que o presente e mais
o estranho que o natural: sentença é de cristo que “nenhum profeta tem honra em sua pátria.” [Mc 6. 4.]
F.

– eu te direi logo o que faças, pois essa verdade de cristo não
pode falecer e “ante o céu e a terra trespassarão que suas palavras”
[Mt 24. 35.] e, como diz a escritura, omnis homo mendax e non est qui
faciat bonum usque ad unum, [Sl 116. 11. e Sl 14. 3.] e os mais deles
andam rastejando per terra a virtude em ditos, histórias, livros
morais e outras escrituras profanas de palavras mortas: toma o jugo
do Avangelho, que “é carga leve e suave”, [Mt 11. 30.] a qual te pode
livrar de todolos pirigos da sobeja e minguada vergonha.
P.

Veja-se o que atrás, em nota à p. [13 vº], dissemos sobre esta singular construção e
acepção do verbo “levar” sem objecto directo.
407
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F. – muito desejo eu trazer na memória um cavide d’ armas avangé-

licas, pera lançar mão delas, ou elas de mi, ao tempo da tentação.
P. – essas armas que tu pedes, pera que obrem em ti esforço de ca-

valeiro, [vº] da mão dos púlpitos, onde se armam os que querem
militar por cristo, as havias de receber. Peró, com licença daquela
divina majestade que faz a todos licenciados em zelar a salvação do
próximo (porque tenho esta aução e outra de pai), apresentar-te-ei
algũas, tiradas da armaria da santa escritura, com aquele lustro da
latinidade com que a santa igreja as veste aos que militam debaixo
da bandeira das reais quinas de cristo. e quero-te logo dar a mais
geral, porque tem dous fios, da qual, se bem souberes usar, não hás
mester outra pera decepar todolos maus requerimentos da parte da
carne, do mundo e do diabo.
Quando te cometerem algum, em ofensa de deus e do próximo, responde: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota
anima tua, et ex omnibus uiribus tuis, et ex omni mente tua: et proximum
tuum sicut te ipsum. [Lc 10. 27.] Porque, segundo Paulo: Diligentibus
Deum omnia cooperantur in bonum. [Rm 8. 28.]
– essa arma é a mais geral que aí há pera todalas tentações e,
como é dobrada, não é assi maneável a todos pera as que são particulares. Queria as peças apropiadas às tentações, assi como quando
me cometerem com peitas, que é a primeira entrada pera dar sentença injusta.
F.

P. – defende-te com esta: Vae qui iustificatis [vº] impium pro muneribus,

et iustitiam iusti aufertis ab eo! [Is 5. 23.] ou defende-te com estoutras
duas, qual mais quiseres: Qui cognoscit in iudicio faciem non bene facit; iste
et pro buccella panis deserit ueritatem; [Pr 28. 21.] Maledictus qui accipit
munera, ut percutiat animam sanguinis innocentis. [Dt 27. 25.]
– e se, por razão de parentesco ou amizade ou qualquer outra
familiar obrigação, que mais provoca que a estranha, me pedirem
favor em seus negócios, que responderei?

F.
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P. – Audite illos, et quod iustum est iudicate: siue ciuis sit ille, siue peregrinus.

Nulla erit distantia personarum; ita parvum audietis ut magnum: nec accipietis cuiusquam personam, quia Dei iudicium est. [Dt 1. 16-17] e se for
parente o que vier com tal requerimento, como a madre dos zebedeus, responde o que lhe disse cristo: Nescitis quid petatis. (...) Non est
meum dare uobis, sed quibus paratum est a Patre meo. [Mt 20. 22 e 23]
F.

– e se me requererem algum juramento falso?

– responde: Non periurabis in nomine meo: nec pollues nomen Dei tui.
[Lv 19. 12.] ou responde: Non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra:
quia non erit impunitus qui super re uana nomen eius assumpserit. [Dt 5. 11.]
P.

– e quando alguém, mostrando zelo da minha honra, me quiser
provocar a tomar algũa vingança?
F.

P. – essa reposta nos ensina cristo: [29] Si enim dimiseritis hominibus
peccata eorum: dimittet et uobis Pater uester caelestis delicta uestra. Si autem
non dimiseritis hominibus: nec Pater uester dimittet uobis peccata uestra. [Mt 6.
14-15] e isto quis aconselhar salamão nestas palavras: Fatuus statim
uindicat iram suam: qui autem dissimulat iniuriam, callidus est. [Pr 12. 16.]
e, mais adiante, diz: Ne insidieris, et quaeras impietatem in domo iusti,
neque uastes requiem eius. Septies enim cadet iustus, et resurget. [Pr 24. 15-16]

– e se me pedirem graças d’ algũa obra que fizerem em dano d’
outrem e meu proveito?
F.

P. – Paga com estas palavras: Misericordiam uolo, et non sacrificium, [Os

6. 6.] ou com estoutra de isaías: Quo mihi multitudinem uictimarum uestrarum? [Is 1. 11.] Porque, como diz Paulo: Qui seminat in carne sua, de
carne et metet corruptionem: qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet
uitam aeternam. [Gl 6. 8.]
– e quando algum vicioso me indinar contra seu próximo que
tem menos defeitos?

F.

P. – esta é a sua reposta: Medice, cura te ipsum. [Lc 4. 23.] e se a qui-

seres mais comprida contra todalas murmurações, dize: Nolite iudi291
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care, et non iudicabimini. Nolite condemnare, et non condemnabimini. In quo
enim iudicio iudicaueritis, iudicabimini: et in qua mensura mensi fueritis, remetietur uobis. Quid autem uides festucam in oculo fratris tui: et trabem in oculo
tuo non uides? Aut quomodo dicis fratri tuo: frater,[vº] sine eiiciam festucam de
oculo tuo, et ecce trabs est in oculo tuo? Hypocrita, eiice primum trabem de oculo
tuo, et tunc uidebis eiicere festucam de oculo fratris tui. [Mt 7. 1-5]
Finalmente, não há golpe que a carne, mundo ou diabo te
possam lançar que na sagrada escritura não aches armas defensivas
e ofensivas. Porque nela está majestade, virtude, santidade, discrição, reprensão, amor, ódio, galardão e todo outro género de ganhar
triunfo, mais gloriosamente do que ganhou hércules o de seus trabalhos. Porque este, “nem olho o viu, nem orelha ouviu, nem subiu
em coração d’ algum homem”: [1Cor 2. 9.] o qual está em cristo
Jesus, que com o Padre e espírito santo vive e reina in saecula saeculorum. Amém.
A louvor de Deus e da Virgem Maria. Acaba-se o “Diálogo da viciosa vergonha”, imprimido em casa de Luís Rodrigues, livreiro del-rei nosso senhor, com
privilégio real.
Aos 12 de Janeiro de 1540
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