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brilhantes personalidades dão corpo e alma a uma história dramática e incontornável que tem sido alvo das mais apaixonadas controvérsias: Abelardo e Heloísa. Sob registo autobiográfico, a História das minhas desventuras corporiza um ideário tensional e labiríntico, lírico e confessional, onde o fogo e a luz brilham através de uma profunda exegese
interior. Dirigida a um amigo do qual nada sabemos em concreto, esta longa carta de consolação possui todos os ingredientes da mais pura ficção sentimental: amor e paixão, escândalos e convenções sociais, intriga palaciana e querelas religiosas 2 . Em prosa límpida e fluida, livre 1 Considerado «l'âge d'or des lettres !atines», o século XII recebeu o
contributo intelectual de três grandes figuras, nomeadamente: Santo Anselmo, Bernardo de Claraval e Abelardo. Sobre o assunto, cf. R. MARTI N. Approche de la littérature /atine tardive et protomédiévale- de Tertullien à Raban Ma11r -,Paris, N athan , 1994. 2 Cf. G. LOBR IC:HON, Héloi"se, L'amour et /e savoir, Paris, Gallimard, 2005. A Historia
Calamitatum (= H C), também conhecida por Abaelardi ad amiwm srmm consolatoria ou pela variante Abaelardi ad mniwm sr1rm1 consolatoria epistola , é uma longa carta de consolação escrita a pedido de um amigo que se queixa dos seus infortúnios . Pela leitura da carta, ficamos a saber que, alguns anos depois da separação de Heloísa ,Abelardo
é eleito abade de Saint-Gildas, na Bretanha, onde precisamente redige a HC. Sobre a Consolatória, enquanto género literário e temática fuosófica , consulte-se o clássico livro de P COURC:ELLE, La «Consolation de Philosophie>> dam la tmdition littéraire. A ntécédents et postérité de Boece, Paris, Études Augustiniennes, 1967, bem como Le livre de
Boece, De consolacion. Edition critique par Glynnis M. CROPP, Librairie DRoz S.A. , Geneve, 2006 . [9] dos preceitos estilísticos consagrados pela Ars díctandí 3 , o leitor é atraído pelo mistério e o esplendor da Idade Média: o brilho do gótico, o labor científico e cultural de Cluny, as escolas urbanas e episcopais~, as reformas Gregorianas ou a
irreverente poesia dos goliardos. Abelardo rondava os 40 anos, Heloísa teria 17. Conheceram-se em casa do tio de Heloísa, um cónego de Paris chamado Fulberto. Entre ela e o fogoso magíster depressa nasceu uma paixão cujas consequências dramáticas todos conhecem: rapto de Heloísa, fuga , perseguição, castração de Abelardo e separação dos
amantes. Mais tarde, a pedido de Abelardo, Heloísa retira-se para o convento do Paracl eto, um mosteiro misto do qual foi abadessa, terminando aí os seus dias em 11 64. Abelardo retirou-se para a Abadia de Saint-Denis, a norte de Paris, onde fez profissão monástica , primeira etapa de uma carreira atribulada, acabando os seus dias na abadia de
Cluny, onde morre em 1142. Tinha 63 anos. Pedro Abelardo, o mestre de Pallet, como também era conhecido, não foi só filósofo e «cavaleiro da dialéctica », foi poeta, autor e compositor de canções profanas e de vários hinos religiosos ou Planctus, criador de uma inovadora prosa literária por meio da qual dá asas ao seu pensamento dialéctico e
profano. Escreve em latim, como era uso no se u tempo, pois apesar da forte concorrência das línguas vernác ulas, o latim con tinua a ser no século XII a expressão escrita predominante, aquela que, já assimilando a variedade de registos linguísticos consagrados pelo usus loquen dí, pri- -' Sobre a A rs dicrami111s ou arte da composição, cf. G.
CONSTABLE, ne letters of Peter tire Vmerable,Vol.ll , Cambridge, 1967, pp. 29-37. 4 N o tempo de Abelardo os principais centros culturais europe us eram Par is, C hartres, Laon e O rléans. Segundo o se u próp rio testemunho, frequento u as escolas de Paris, Laon e Reims, estudando filosofia , dialécti ca e teologia . [! O] vilegia os autores latinos
mais representativos, como Virgílie>, Ovídio, Lucano ou Séneca 5 . Num ambiente menos rígido e ávido de controvérsias, os intelectuais (clercs) aprofundam e descobrem as potencialidades da língua latina como elemento estético e veículo de comunicação e de cultura 6 . Desde que Jean de Meun adaptou a Historia Calamitatum ao seu Roman de la
Rose, um século e meio depois dos acontecimentos nela relatados, a história dos dois amantes ficou no imaginário ocidental como modelo de paixões impossíveis, vividas emocionalmente e tensamente pelos dois protagonistas7. Numerosas foram e continuam a ser as imitações, em prosa e em verso, que se fizeram do «idílio de Abelardo 'i Cf. A. N .
PENA, «D e Ovídio a Lucano - evocação dos latinos na Historia Calamitalltm de Pedro Abelardo», in Aires A. N ascimento (coord. ), De A 11g11sto a A driar1o - A aas do Colóq11io de Literat11ra Latina, 29-30 de Novembro, 2000, Lisboa, E11phrosyne, (2002), 379- 389. 6 Segundo O ag N OR BER>, «Petrum diligi t sua puella», etc. (referências na
edição de L.M. De Rij k, Assen, 1970, p. XXII , n.7). M ary Dickey detectou uma alusão picante, que bem poderia visar Abelardo, no comentário de Guilherme de C hampeaux sobre o De im,emione de C ícero: «N oli iacere cum monialibus, guia ex huius modi negotio evenit hoc nuper quod quidam testes amisit» (ver BTAM , t. XII , 1979, p. 463). 4
Fulberto, sub-diácono, cónego da catedral de Paris, aparece no Cartulário geral de Paris (ed. R . DE LASTEYRIE, Paris, t.l , 1887) nos [25) regado Abelardo de dar à sobrinha o que nós chamaríamos lições particulares que, manifesta e rapidamente, ultrapassaram o campo de estudos previsto ... Os amantes casaram-se e ao filho que deles nasceu
deram o nome de Pedro e o cognomen de Astrolábio (aliás, Astralábio )5 . Fulberto cedo ficou anos 11 02, 1107 (duas vezes), 11 08, 111 9, 11 22 e 11 24 (duas vezes) . R.-H . BAUT IER teve o mérito de chamar a atenção para estes atestados (cf. Paris a11 temps d'A bélard, em A bélard en son temps, Paris, 198 1, p. 56, n. 1), mas, inadvertidamente,
omitiu a referência à presença de Fulb erto nas actas de li 02 e de 111 9 (exactamente no dia I de Abril de 111 9) . Fulberto é igualmente citado no obituário do Paracleto em 26 de D ezembro, mas sob o nome de «Hubertus»: «Hubertus cano nicus, domine H eloise av unculus>> (cf. ed. BOUTILLI ER DU R ETA IL e PI ÉTRESSO N DE SA INT- AUI3
1N, Obit11aires de la province de Se/15, t.I V, Paris, 1923, p. 429 E). Dado que Roscelino, na sua carta a Abelardo, assinala o nome de «fulb erto» («[... ] quidam clericus nomine Fulbertus [... ] viri illius nobilis et clerici, Parisiensis etiam ecclesiae cano nici [ ... ]») (ed. J. R EINE RS, Münster, 19 10, p.78) , parece claro qu e é esta a forma, confmnada
pelo Cartulário de Paris, qu e deve prevalecer. 5 Este cog11m11en, qu e é o nome de um instrumento de medida astronó mica , surge na H C (linha 399) , mas igualmente no obituário do Paracleto, a 30 de O utubro (ve r edição assinalada na no ta anterio r, p. 425 D : «Petrus Astralabius, magistri nostri Petri fi lius») , numa das cartas de Heloísa a
Pedro o Venerável e na resposta deste (cf. ed . G. CO NSTABLE, t. I, p.40 1 e 402) assim como no Ca rmen dedi cado por Abelardo ao filh o. Seguindo a H C (linhas 397-399 e 559-572), Astrolábio nasceu na altura em que Abelardo e H eloísa não estava m ainda casados. As o utras fo ntes não nos esclarecem sob re este po nto, nem sobre a viage m que
H eloísa teria feito à Bretanha para dar à luz e confiar a criança à irmã de Abelardo. Estas informações, como, de resto, todas as qu e não têm por garantia a H C e o dossier epistolar qu e lhe está apenso, devem ser acolhidas com a maio r circunspecção. Apenas a confirmação proveniente de uma ou de várias o utras fo ntes independentes, poderia
levar-nos a aceitá-las sem rese rva. É ve rdade qu e o obituário do Paracleto refere uma irmã de Abelardo, chamada Denise (cf. p.428 E), mas nada impede qu e um eventual falsá rio tenha ido precisamente procurar nesse doc umento o po nto de partida da info rmação em ca usa . O no me da mãe de Abelardo (cf. H C , linhas 456 : «Lucia»; o ms de
Troyes especifica «mo naca») figura igualmente no obituário do Paracleto (cf. p.424 G), mas, em contrapartida, o do pai (cf. H C , linhas 457: «Berengarii») não consta. Quanto aos [26] irritado com um certo comportamento de Abelardo do qual não estamos bem informados. Subornou uns homens a soldo para o agredir e o castrar6 . Pelo menos dois
sicários foram apanhados e punidos severamente; sofreram a mesma sorte da sua vítima e, além disso, foram reduzidos à cegueira7 . Quanto ao tio cónego, os bens foram-lhe inicialmente confiscados, mas a sua desgraça foi de curta duração8. Em seguida, mas numa data não determinada, Heloísa irmãos de Abelardo (cf. HC, linhas 16-19) ,
conhecemos os nomes de dois deles: Dagobert, ao qual foi dedicada a Dialectica (cf. ed. L.M. DE RIJK , Assen, 1970, p. XIV e alibi) e Radulphe, aliás Raul (obituário do Paracleto, p. 422 A). 6 P. Dronke assinala um outro caso de castração, contemporâneo do de Abelardo, que aconteceu a um tal Matias, conhecido por 14 . Noutros termos, a Heloísa da
Historia Calamitatum rejeita o casamento mas não adopta apenas a continência enaltecida pelo Solitário de Belém. Finalmente, 13 Cf. HC, linhas 547-549. No estudo sobre : Vie de Louis VI /e Cros, ed. H . WAQUET, Paris, 1929, p. 216-219), que esta acusação podia dar crédito à tese de uma Heloísa de ideias muito livres e, sobretudo, porqueantecipo-me aqui à minha conclusão fin al- um Jean de Meun, como a maior parte dos clérigos seculares do seu tempo confrontados com as pretensões dos Mendicantes, não podia deixar escapar uma ocasião para atacar a gente monacal. Sobre a política de Suger relativamente ao prior de Argenteuil, ter em conta, presentemente, o estudo de Thomas
Waldman (ver BTAM, t.XIV, 1987, p. 314-315). (32] Esta carta acabou por chegar às mãos de Heloísa que imediatamente escreveu a Abelardo a participar-lhe da sua tristeza de ser abandonada em proveito de terceiros 16 . Volta então, para a desenvolver, à ideia mestra que, já na Historia Calamitatum, tinha defendido com entusiasmo: o amor que
sente por Abelardo é tal que não se adapta ao casamento: «Nunca, sabe-o Deus, procurei outra coisa em ti senão tu mesmo. Só a ti, não os teus bens, amava.[ ... ] Se bem que o título de esposa pareça mais sagrado e mais forte, mais gostaria para mim do de amante, ou mesmo, deixa-me dizê-lo, do de concubina ou de prostituta; quanto mais me
humilhar mais aumentarei os meus méritos face a ti e menos lesarei a glória do teu nome>P . Com grande eloquência, escreve: «calaste quase todas as razões que me fizeram preferir o amor ao casamento, a liberdade a uma amarra indissolúvel; tenho Deus como testemunha: se Augusto, senhor do universo, me oferecesse a sublime honra da sua
aliança, pondo para sempre a meus pés o domínio do mundo, o nome de cortesã a teu lado parecer-me-ia mais doce e mais nobre que o título de imperatriz com ele»18. Segunda confirmação quanto ao que nos descreve a Historia Calamitatum: Heloísa declara, de forma bastante explícita, que se tornou religiosa sem a mínima vocação e que a sua
situação a este respeito não evoluiu nem um pouco: «Não é a devoção, é a tua vontade, sim, apenas a tua vontade que lançou a minha juventude para as austeridades do rigor claustral. Vão foi o meu sacrificio, se não tiveres isso em conta. Deus não me poderá recompensar, pois é óbvio que nada fiz por amor dele»19 . 16 C f. Monfrin, p. 112, linhas
62-69 (ver sobretudo: «Sana, obsecro, ipsa [i. e. vulnera) que fecisti, qui que alii fecerunt curare satagis»). 17 C f. Monfrin, p. 114, linhas 143-151. 18 Cf.Monfrin, p. 116, linhas 156-1 6 1. 19 Cf. Monfrin, p. 116, linhas 237-241. [33) Abelardo responde a esta carta apaixonada num tom um pouco envergonhado. Achava que não eram necessárias
consolações, nunca duvidou da sua inteligência, agradece-lhe o cuidado que demonstra pela sua sorte (encontra-se, nessa altura, em Saint-Gildas, onde, a acreditar-se na Historia Calamitatum, os seus monges fizeram várias tentativas para o assassinar), pede o apoio das suas orações, suas e das suas irmãs. Numa nova carta, Heloísa procura destruirlhe todas as ilusões quanto ao seu estado de espírito. Descreve-se a si própria como literalmente obcecada pelas recordações da sua aventura amorosa e devorada por uma paixão desenfreada: «Mesmo durante as solenidades da missa, nesse lugar onde a oração deve ser a mais pura, os licenciosos quadros das nossas volúpias apoderam-se de tal
maneira deste coração miserável que estou mais ocupada com as suas torpezas do que com a oração. Em vez de lamentar as faltas que cometi, anseio por aquelas que não pude cometer. [... ] Elogia-se a minha castidade: é que não se conhece a minha hipocrisia. Toma-se como virtude a pureza da carne; mas a virtude é uma questão da alma, não do
corpo. Sou glorificada entre os homens, mas não tenho nenhum mérito diante de Deus que sonda os rins e o coração e que vê o que se esconde. Louva-se a minha religião num tempo em que a religião, em grande parte, não é mais do que hipocrisia, num tempo em que, para se ser exaltada, basta não contrariar os preconceitos>> 20 . Outros passos,
também audaciosos, poderiam ser reproduzidos. Que me seja permitido citar ainda um que parece de grande importância: «Toda a minha vida, sabe-o Deus, tenho receado ofender-te mais a ti do que a Ele; é a ti, mais do que a Ele, que eu desejo agradan 21 . Ao °C f. Monfrin, p. 122, linhas 197-202 e 221-228. 2 21 C f. Monfrin, p. 123, linhas 239-242.
Justamente, Gonzague Truc reparou que «préférer la créature au Créateur>> é para um cristão um [34] colocar deliberadamente Abelardo à frente de Deus, Heloísa infringe uma regra fundamental de toda a religião monoteísta. Trata-se de uma falta irremissível para todo o crente de confissão judaica, muçulmana ou cristã. Abelardo responde-lhe
com uma longa epístola filandrosa, onde se encontram as coisas mais diversas (por exemplo, ao lado de uma descrição bastante precisa e sugestiva das qualidades amorosas das negras cuja negrura, considerada pouco estética, é compensada pelo aveludado da pele, tomamos conhecimento de uma oração destinada a ser usada por Heloísa cujos
termos e conteúdo são de uma grande elevação), em suma, uma verdadeira salgalhada onde, para convencer Heloísa de que ela não tinha nenhuma razão profunda para o amar, Abelardo afirma, sem a mínima reserva, que a única coisa que lhe interessava nela na época dos seus amores era a satisfação das suas pulsões carnais. Lembra-lhe, por
exemplo, que foi com ameaças e à custa de pancada que a forçou a ter relações íntimas com ele no próprio dia da Paixão de Cristo (é preciso saber que, na Idade Média, os esposos deviam abster-se de relações sexuais em certos dias do ano, nomeadamente na Sexta-Feira Santa). Em resposta a esta carta, Heloísa declara bruscamente que renuncia a
todo o debate sobre os problemas que a preocupavam - especificando, entretanto, que não altera nem numa vírgula as suas posições - e pede a Abelardo que lhe explique a origem da ordem das religiosas e que lhe redija uma regra para ser seguida pela sua comunidade 22 . «péché impardonnable>> (cf. Abélard avec et sans HéloiSe, Paris, 1956, ver
p.93). Foi-me contraposto que num momento de paixão se podia dizer o que vinha à cabeça. É verdade. Mas aqui trata-se de um texto redigido qualquer coisa como dezassete anos depois dos factos! 22 É estranho que H eloísa reclame apenas nesta altura uma regra para uma comunidade já constituída há muitos anos. De facto, como bem o referiu
Benton na comunicação de Cluny, a verdadeira Regra do Paracleto foi, não aquela que encontramos no dossier suspeito, mas a (35] Abelardo satisfa-la nestes dois pontos. Nada mais interessa o idilio nas duas muito longas cartas que terminam o dossier. Como se verifica, a segunda categoria de fontes, quer dizer a Historia Calamitatum e as cartas
que lhe estão -juntas (com excepção das três últimas - cartas VI, VII e VIII - que são, como vimos, de natureza específica e requerem um tratamento particular) dão-nos informações precisas sobre o estado de espírito de Heloísa que podemos resumir assim: ela é uma adversária feroz do matrimónio e favorável à união livre, sobretudo quando está em
causa um clérigo; nunca teve vocação religiosa e sempre a escondeu cuidadosamente; no seu amor coloca Abelardo à frente de Deus. Quando se pensa que estes documentos não estavam de todo destinados a ficar secretos, não podemos deixar de ficar surpreendidos com a liberdade do tom que é, para a época e na cabeça de uma religiosa
unanimemente reputada pela sua devoção, sem precedentes e sem paralelo 23 . A questão que se põe é a de saber se podemos aceitar a autenticidade destes documentos; noutros termos, temos a certeza de que eles emanam de Abelardo e de Heloísa? Antes de prosseguir a exposição, convém abrir um pequeno parêntesis. É preciso lembrar que as
falsificações na Idade Média foram muito numerosas, não apenas as falsiftcações «diplomáticas», isto é, as actas forjadas - facto que toda a gente admite 24 -, mas igualmente as falsifica- Regra dita lnstitlltiones nostme (PL 178, coL 313-326). As qualidades desta última são igualmente postas em relevo por Pascale Bourgain que não teve dificuldade
em demonstrar a sua superioridade sobre a Regra do dossier, justamente qualificada por ela de > p. 256). 25 É interessante observar que Abelardo encara explicitamente o caso dos pseudoepígrafos no seu notável prefacio ao Sic et Non: «> (ed. Bl. B. BOYER-R. M CKEON, Chicago e Londres, 1977, p. 91). Já Cassiodoro tinha estigmatizado esta forma
insidiosa de solicitar as autoridades (cf. Institlltiones, 1,8, 1) , sendo possível que Abelardo se tenha inspirado nele. (37] da correspondência. Tratava-se de Ignace Fessler, um capuchinho alemão convertido ao protestantismo e professor na Academia de Berlim. Outros estudiosos, por vezes de forma completamente independente, adoptaram uma
posição igualmente céptica quanto à autenticidade da correspondência. Citemos, entre outros, o grande filólogo suíço J.-G. Orelli, o Francês L. Lalanne, o Italiano E. Petrella, o Alemão B. Schmeidler, a Francesa Ch. Charrier. Com a tese de Charrier, publicada em Paris em 1933, fecha-se a primeira etapa na história das controvérsias suscitadas pelo
dossier Abelardo-Heloísa. Três pontos a caracterizam: a Historia Calamitatum não é, na generalidade, posta em causa, as dúvidas reportam-se sobretudo à correspondência ou a uma parte dela; não se entrevê nenhum motivo satisfatório capaz de explicar a génese da falsificação; a confecção das cartas é geralmente atribuída ora a Heloísa, ora a
Abelardo, sem que, no entanto, um terceiro identificável seja chamado a juízo. A tese de Charrier provocou uma viva reacção por parte de Étienne Gilson, o célebre historiador da filosofia medieval. Num pequeno livro publicado em 1938, Gilson dedicou-se a refutar as objecções levantadas contra a autenticidade do famoso dossier. Esta publicação,
escrita com paixão e onde a ironia ronda por vezes o sarcasmo, teve um efeito considerável, devido, a meu ver, sobretudo às qualidades de um estilo por vezes brilhante e ao prestígio do seu autor que tem o valor intrínseco da argumentação. De resto, numa edição posterior, Gilson admite, com uma elegância a que convém prestar homenagem, que, a
despeito das suas convicções, «son opinion n'était pas plus qu'une opinion» e que «la persuasion la plus invincible doit se tenir toujours prête à s'effacer, le cas échéant, devant la vérité»26 . 26 C f. É. GILSON , HéloiSe et Abélard, Paris, 3" ed., 1964, p. 210-211 . N a mesma altura de Gilson , e de forma absolutamente independente, Enid M e Leod
publicava um extenso estudo no qual procurava também (38] O «efeito Gilsom durou praticamente trinta anos, até ao dia em que, no Congresso de Cluny de 1972 consagrado a Pedro o Venerável e a Pedro Abelardo, uma verdadeira bomba rebentou com a comunicação do professor americano J.F. Benton27 . Pela primeira vez, a autenticidade da
defender a autenticidade do dossier Abelardo-Heloísa: Heloise, Londres, 1938. Um dos raros eruditos a não se deixar impressionar por Gilson foi Leo Spitzer: 33 . Este testemunho não concorda de maneira nenhuma com o que nos diz a carta que Foulques dirigiu a Abelardo no dia a seguir à agressão de que foi vítima. Sabe-se, ao contrário, que o
célebre magister era conhecido pelo número e a variedade das suas aventuras galantes. Nem sequer desdenhava, a acreditar no prior de Deuil, recorrer aos serviços tarifados de profissionais. Este testemunho de Foulques é corroborado pelo das canções de estudantes contemporâneas que, por sorte, nos foram conservadas e que acabam de ser
reeditadas e analizadas por N . M. Haring e Th. Latzke 34 . A reputação de Don Juan conquistada por Abelardo é desde então plenamente confirmada e, além do mais, nas canções - mas é possível que se trate aqui de malevolência - são feitas insinuações sobre uma inclinação 12 · Cf. HC, linhas 272-279. Cf. HC, linhas 344-346. 34 Ver BTAM, t.XII ,
1982, p. 270-271. 3·1 [46] do mestre para a homossexualidade, que estava bastante difundida na época entre os membros do clero 35 . Para o professor F. Chatillon, de Estraburgo, e é uma opinião que eu partilho inteiramente, a castidade de Abelardo antes do encontro com Heloísa é um mito para esquece~ 6 . Diga-se entre parêntesis que foi talvez
esta conduta leviana, da qual Abelardo não se teria afastado depois de ter conhecido Heloísa, que irritou o cónego Fulberto e não essa história de casamento secreto desmascarado que «cheira>> a romance a vinte léguas. Vários testemunhos seguros informam que Roscelino foi o primeiro mestre de Abelardo e que lhe prodigalizou lições durante
vários anos («a puero usque ad iuvenem») . Os dois homens mantiveram-se em contacto durante mais de vinte anos, embora, no fim, essas relações se deteriorassem gravemente. O Roscelino em questão é um personagem importante. É considerado o iniciador do «nominalismo», uma das duas grandes teorias filosóficas da época37 . Ora, 35 Cf. R .
GRYSON, «Dix ans de recherches sur les origines du célibat ecclésiastique», Revue théologique de Louvain , t.XI , 1980, p.157-185, ver p. 178,]. GAUDEMET, «Le célibat ecclésiastique. Le droit et la pratique du XI" au XIW siecle», Zeitschrift der Savigny-Stiftung fi!r Rechtsgeschichte. Kan. Abt. , t.LXVIII, 1982, p. 1-30, ver p. 30, e sobretudo o tratado
que Pedro Damião (1007-1072) consagrou à homossexualidade e que acaba de beneficiar de uma tradução anotada de Pierre ]. PAYER, Book of Comorrah. An Eleventh-Century Treatise against Clerical Homosexual Practices, Waterloo (Ontario), 1982. Consulte-se também ]. BOSWELL, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Cay People in
Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the XIVth Cent. , Chicago, 1980 (tradução francesa publicada em Paris, Gallimard, 1985) e M. GOODICH, The Unmentionable Vice. Homosexuality in the Loter Medieval Period, Santa Barbara, 1979. 36 «lnconduite d' Abélard avant la rencontre d'Hélolse», Rev1u du moyen âge latin, t.XX,
1964 (surgida em 1971]. p. 318-334 (ver BTAM , t.XII ,1980, p.624) 37 A obra antiga de François PI CAVET, Roscelin philosophe et théologien d'apres la légende et d'apres l'histoire, Paris, 1911 , continua a ser indis(47] nem uma menção dele aparece na Historia Calamitatum onde, no entanto, Abelardo ajusta as suas contas com os mestres cujos
ensinamentos seguiu: Anselmo de Laon e Guilherme de Champeaux. Nunca se conseguiu explicar este silêncio curioso até ao dia em que se entendeu que entre a carta dirigida por Roscelino a Abelardo e a Historia Calamitatum existiam afinidades textuais no relato que esses documentos faziam do célebre idilio 38 . Na hipótese da Historia
Calamitatum ser efectivamente de Abelardo, seria preciso supor que este último, para contar a sua aventura amorosa, se tivesse inspirado em uma carta injuriosa de Roscelino, datada de alguns quinze anos antes. Se se admite que a Historia Calamitatum é obra de um falsário que já não tinha acesso à tradição oral, tudo se torna claro. A carta de
Roscelino fornecia-lhe os pormenores imaginados sobre o idílio e as suas consequências. Uma vez devidamente utilizada, esta carta foi destruída - foi uma sorte ter-se conservado uma única cópia numa longínqua abadia bávara - e, para confundir as pistas, toda a referência a Roscelino foi omitida. No começo da Historia Calamitatum , Abelardo conta
que durante a sua juventude estudou na província ou onde quer que pudesse iniciar-se à diléctica. Depois deste período de preparação, proclama orgulhosamente: «Perveni pensável. Entre as mais recentes contribuições consagradas àquele que foi o primeiro mestre de Abelardo, citemos a de L. GENTILE, Rosce/lirw di Compiegne ed i/ problema degli
zmiversali (Lanciano, 1975) e a de E.-H.W KLU GE, «Roscelin and the M edieval Problem of Universals»,]011rna/ of the History of Philosophy, t.XIV, 1976, p. 405-414 (ver B TAM, t.XIV, 1987, p. 293-294). 38 «Pourquoi Roscelin n 'est-il pas mentionné dans !'«Historia calamitatum?», Rechmhes de 71zéologie ancienne et médiévale, t.XLVIII , 198 1, p.
218-223. Aos passos alegados, deve ac rescentar-se para a p.68, 28-29, da carta de R oscelino, as linhas 189-191 da H C. Compare-se igualmente a p. 79, 23-25 e H C , linhas 1344-1349. Note-se que se encontram ainda correspondências textuais entre o dossier, por um lado, e, por outro, a carta de Foulques e a crónica de Otton de Freising. (48]
tandem Parisius>>: «Finalmente cheguei a Paris>>. Este grito à Rastignac é, nestas circunstâncias, estranho, pois, como acaba de demonstrar R.-H. Bautiez-3 9 , na época em que Abelardo chega a Paris, isto é, por volta de 1100-1105, a cidade era «d'une importance extrêmement médiocre>>, limitada praticamente à ilha e com uma população de
3.000 a 4.000 habitantes. No fim GO reinado de Luís VI (1137), a cidade cresceu de forma considerável e esta progressão irá acelarar-se na segunda metade do séc. XII e sobretudo no séc. XIII. Nesse momento, de facto, a conquista de Paris era o começo obrigatório da glória para um intelectual. No início do séc. XII, a reputação da cidade quanto ao
plano de estudos é inferior à de Laon, Chartres, Reims. Noutros termos, vê-se como a fórmula posta na boca de Abelardo reflecte o ponto de vista de um homem do fim do séc. XII e, sobretudo, do séc. XIII, e é incongruente relativamente aos anos 1100-1105. No mesmo pass0 da Historia Calamitatum, Abelardo precisa que a cidade de 1\1elun era
nesse tempo («tunc temparis>>), isto é, nos primeiros anos do séc. XII, uma residência real. Esta indicação é exac ta 40 , mas é-o ainda também durante todo período em que se pensa ter sido redigida a Historia Calamitatum, ou :;eja em 1132-1134. Porquê, d·~sde logo, inserir esta precisão? Em contrapartida, compreende-se que na segunda mt(ade
do séc. XIII, quando Paris tinha adquirido uma extensão considerável, fosse interessante chamar a atenção para um facto que nesse momento tinha qualquer coisa de estranho, de ultrapassado. Já se havia esquecido de que a pequena cidade de Melun- pequena em relação ao que se transformara Paris - tinha sido residência de reis.Vê-se bem que o
falsário sentiu necessidade de pro19 · Cf. Paris au temps d 'AH\ard, em A bélard rt so11 temps, Paris, 198 1, p. 21-27 , ver p. 23 e 39 (veja-se BTAM , t.XIII , 1984, p. 617-620). 40 lbidem , p. 54. [49] var os seus conhecimentos históricos, ele reajusta, depura a sua obra, mas, infelizmente para ele, o malfadado «tunc temporis>> acaba por traí-lo.
Demasiado zelo incomoda! Quem não sabe que o alibi mais seguro, mais esmerado, mais preciso é também o mais suspeito! Na Historia Calamitatum, observa-se que Abelardo ataca em termos violentos o seu antigo mestre Guilherme de Champeaux («Falar-vos da inveja que consumia Guilherme, do fermento de amargor que levedava na sua alma e
do tormento que infelizmente lavrava no seu espírito, não é tarefa fácil. Não podendo aguentar o empolar do despeito, tentou afastar-me uma vez mais pela calada; e como não tinha nenhuma razão de queixa plausível para agir abertamente contra mim, fez destituir, por meio de uma acusação vergonhosa, aquele que me tinha cedido a cátedra e
colocou outro no lugar dele para me pôr em causa>>) 41 . Possuímos uma importante obra de Abelardo sobre a Dialectica onde, por diversas vezes, Guilherme de Champeaux é citado, mas sempre com deferência, mesmo quando as opiniões divergem. É de registar que Abelardo não tem essas atenções quando menciona as teses de Roscelino. Como
explicar aqui esta cortesia para com Guilherme de Champeaux e na Historia Calamitatum tal rancor? Para resolver a dificuldade, o editor do De dialectica foi até ao ponto de supor que os ataques contra Guilherme deviam encontrar-se numa parte da obra que não nos chegou ... 42 . Além do mais, um dos ataques contra Guilherme de Champeaux é
inverosímil na boca de Abelardo: como observou o abade B. Merlette, dificilmente se concebe que Abelardo tenha ousado censurar Guilherme por este ter ficado na cidade depois de se ter 41 HC, linhas 108-11 6. Cf. L.M. D E RIJK , Dia/ecrica, Assen, 1970, p. XIV. Trata-se do ms Paris, B.N.lat. 14614 (metade do séc. XII na parte que nos diz respeito) ,
que pertenceu ao priorado de Saint- Victor. 42 (50) feito cónego regular, precisamente porque os cónegos regulares tinham uma vocação apostólica urbana 43 . Um dos argumentos mais relevantes contra a autenticidade da Historia Calamitatum foi exposto por Benton no Congresso de Cluny. Diz respeito a uma citação da Bíblia que aí é feita, mais
concretamente trata-se de uma referência a uma perícope do Deuteronómio relativa aos eunucos.Vê-se que o autor dá esta referência baseando-se numa numeração da Bíblia que é cerca de um século posterior à época da redacção da Historia Calamitatum. Com efeito, a numeração que se especifica é a que foi posta em vigor por volta de 1220 sob a
autoridade de Estevão Langton 44 . No entanto, segundo D. Luscombe (1988/ 1989, p. 254-255) este argumento teria sido subestimado. Esta questão deverá ser cuidadosamente reexaminada, porquanto nunca é demais estar atento às adições e às correcções - por vezes habilmente efectuadas pelos escribas - de que foram alvo as Bíblias da época na
numeração das perícopes . Na carta ao abade Adão de Saint-Denis, escrita entre 1121 e 9 deJaneiro de 1122,Abelardo trata da controversa questão da identificação do patrono da abadia real com o Areopagita, discípulo de S. Paulo. É levado a contestar a autoridade de Beda que negava esta identificação, mas sempre defendendo a tese oficial
favorável a Saint-Denis, tem o cuidado de poupar o grande historiador inglês para o qual encontra desculpas e circunstâncias atenuantes. Na Historia Calamitatum , o magister atira-se em termos extremamente violentos ao abade Adão e aos seus monges - acusa-os de maus hábitos - e defende, com uma ironia 4·1 Cf. CLU NY , p. 250. C f. C LUN Y, p.
495-496. Sobre o problema em geral, veja-se ac tualmente A. D ' E SNEVA L, > que Abelardo se instalou numa das dependências do mosteiro 47 . Além disso, dá como adquirido que um homem que acabava de ser acusado de ter seduzido uma jovem confiada aos seus cuidados não tenha hesitado, quase ao mesmo tempo, em acusar de maus hábitos os
monges que o tinham acolhido. Finalmente, não tem em conta o facto curioso de Abelardo, na Historia Calamitatum que escreveu entre 1132-1134, não fazer qualquer alusão à tese inversa que tinha defendido antes na carta ao abade Adão. Seria ainda necessário lembrar que, segundo Roscelino, as relações entre Abelardo e o seu abade eram muito
boas-l 8 , o que se harmoniza perfeitamente com o tom ~s Cf. Pierre Abélard à Saint-D enis, em Abélard etl sotl temps, Paris, 198 1, p. 161-17 3. Quanto à contradição encontrada na atitude de Abelardo relativa à identidade de Denis o Aeropagita conforme se encare o testemunho da Historia Calamitat11m ou o da carta do magister ao abade Adão,
veja-se «Aratus pour Arator: un singulier lapsus d'Abélard>>, St11di Medievali, 3" série, t.XXVII , 1986, p.221-224 . ~ 6 Cf. Sz(>VÉ RFFY, Peter Abelard ~ Hymnari11 s Pamclitensis, Albany, N.Y , t.ll , 1975, p.218-220 (hinos 105 e 106). ~ 7 Cf. Pierre Abélard à Saim-Denis, p. 16 1. ~ 8 C f. Carta de Roscelino a Abelardo, ed. J. REINERS, Münster,
1910, p. 79. [52] respeitoso e amável da carta e de maneira nenhuma com os sarcasmos da Historia . Em contrapartida,Jeauneau admira-se que, na Historia Calamitatum, Abelardo exiba a pretensão de ter descoberto «por acaso>> («fortuitu») a tese de Beda: «[ ... ] pourquoi s'attribuer le mérite d'une découverte, vieille de presque trois siecles?
Surtout, comrnent Abélard s'est-il imaginé que cette «découverte» allait faire impression sur ses confreres en religion, alors que ceux-ci, aussi peu lettrés qu'on les suppose, savaient surement- à tout le moins quelques-uns d'entre eux- qu'Hilduin avait réfuté Bede? 11 y a là, pour moi, un petit mystere» 49 . Bem pensado! Mas, para mim, não há
qualquer problema: as diatribes de Abelardo contra Adão e seus monges assim como o ataque irónico contra as lendas dionísias traduzem o estado de espírito do homem que nos bastidores, como veremos, puxa os fios, ou seja Jean de Meun (ou um dos seus acólitos), o responsável da falsificação. Na Historia Calamitatum 50 , Abelardo é tido como
alguém que se insurge contra a autoridade concedida às mulheres em certos mosteiros mistos, como era normalmente o caso na ordem de Fontevraud 51 . Estranha atitude se pensarmos que o Paracleto era governado por Heloísa e que esta tinha irmãos conversas sob as suas ordens 52 . Mais curioso ainda é notar que, na carta ao bispo Gilbert (aliás
Girbert ou Gerbert) de Paris, Abelardo defende calorosa49 Cf. Pierre Abélard à Saint-Denis, p.165. so Cf. HC, linhas 1464-14 76. 51 Cf. J.-M. BIE NVENU, L'étomwnt fotJdateur de Fontevraud, Robert d'Arbrissel, Paris, 1981 , ver p.127. 52 Cf. a chamada Regra das Institlltiones, PL 178, col.315 D. Se se admite a teoria de Benton, a contradicção
verificada aqui resolve-se facilmente. O falsário, sempre a favor da candidatura de Agnes de Mécringes, esforçava-se por aumentar a autoridade do prepositus monachomm. Por conseguinte, devia opor-se a determinadas cláusulas da dita Regra Institlltiones. [53] mente Roberto d' Arbrissel contra os ataques de Roscelino 53 . Quanto à questão do selo
de dupla cabeça aposto numa carta de Abelardo e que poderia constituir um argumento a favor do carácter misto do Paracleto,já me expressei mais aCima. No início da Historia Calamitatum, Abelardo passa por fazer alusão a um comentário que teria composto de improviso sobre as profecias de Ezequiel 54 . Nunca foi encontrado qualquer vestígio
desse comentário. Melhor ainda, quando no prefácio ao comentário sobre o Hexameron, Abelardo menciona os três livros da Bíblia considerados tradicionalmente como os mais dificeis, isto é, o Génesis, o Cântico dos Cânticos e Ezequiel «in prima praecipue visione de animalibus et rotis et in extrema de aedificio in monte constituto>>, não faz a mais
pequena alusão a um comentário anterior55 . Na Historia Calamitatum 56 ,Abelardo passa por queixar-se das manobras urdidas contra si, cerca de 1125, por dois personagens qualificados de «novos apostoles [... ] quorum alter regularium canonicorum vitam, alter monachorum se resuscitasse gloriabatun>. Os dois «novos apóstolos>> só podem ser
Bernardo de Claraval e Norberto de Xanten, e durante muito tempo os especialistas assim o julgaram. Até ao dia em que J. T. Muckle (1950) demonstrou com uma série de 51 · Cf. PL 178, col 357 B ou ed. E.R. SMITS, Groningen, 1983, p. 280. Na sua carta a Abelardo (cf. ed. R EINE R.S, p.67) , Roscelino recorda que o bispo de Angers, Renaud de
Martigné, ordenara a Roberto de Arbrissel reenviar para os maridos as mulheres que a sua palavra inflamada tinha arrastado, e que este último tinha recusado obedecer a esta ordem. 54 Cf. HC, linhas 202-221 e 224-245. 55 Cf. PL 178, col.731-732 . Na comunicação de Treves, Benton assinala (p. 48) que «the veracity of the HC would indeed be
confirmed if it can be shown that the Expositions Ezechiel which the nuns of the Paracletoe read in their refectory from 1111 livre ve/11 petit were indeed the work of Abelard». 56 Cf. HC, linhas 1201-1204. (54] razões pertinentes que esta opinião era insustentável e que, em particular, a identificação de um dos personagens com S. Bernardo,
esbarrava numa impossibilidade de ordem cronológica57.Alguns estudiosos propuseram então, para sair do impasse, substituir o abade de Claraval por um discípulo de Norberto, Hugues de Fosse. Solução desesperada que não será tida em consideração. Nada mais restava senão tentar debilitar a argumentação de Muckle e nisso se envolveram
D.Van den Eynde (1936),]. Miethke (1972), P. Zerbi (1972), L.J. Engels (1975) 58 . E.F. Little 59 prova, de forma para mim irrefutável, que Muckle tinha razão, mais precisamente que «there is no sure evidence that St Bernard and Abelard were at odds, other than professionally in some particulars, before 1139, and there is some slight evidence that
their relations were surely correct, and probably friendly». Só há uma saída para esta aporia: Abelardo foi vítima de uma alucinação! «That Abailards was here referring to St N orbert [... ] and to St Bernard cannot be doubted, but it is equally clear that at this period neither of these two men was engaged in attacking him (... ].Very probably the sense
of some impending danger was merely the hallucination of a nervous man who 37 Benton fez a mesma demonstração a respeito de S. Norberto (cf. CLUNY, p. 484, n.38). No Colóquio de Treves (cf. p. 47-48), pensou dever encarar a hipótese de ligar Hugues Farsit a Norberto' De todas as maneiras, esta solução deve ser rejeitada. 38 As referências aos
estudos destes autores encontram-se no livro várias vezes citado de E .R. Smits.Ver s11pra n. 1. 39 Cf. Relations between St Bernard and Abelard bifore 113 9, em Saint Bernard of Clairva11x . St11dies Commemorating the Eighth Centenary cif his Canonization, Kalamazoo (Mich.), 1977, p. 155-168. A.H. Bredero (cf. Saiptori11m , t.XVI , 1962, p.
428: trata-se de uma recensão a um estudo de R. Klibansky) e Thomas J. Renna (ver BTAM , t.XIV, 1986, p. 98) devem juntar-se aos numerosos estudiosos que estão convencidos, com razão segundo eu, que S. Bernardo e Abelardo viveram em boas relações durante muito tempo, concretamente até às denúncias de Guilherme de Saint-Thierry. [55] had
already suffered so much at the hands of this ennemies>>: era esta a solução já entrevista em 1932 por J.G. Sikes (texto retomado por E.F. Little, pp.156-157). Na realidade, há uma solução muito mais simples: a Historia Calamitatum é obra de um falsário que, por concidência, cometeu um ligeiro mas irredutível anacronismo. Ele sabia que Abelardo
se tinha defrontado vivamente com Bernardo e Norberto. Por descuido, situou o começo do desentendimento demasiado cedo. Depois da publicação da minha primeira versão, M. Wilfried M. Grauwen chamou-me a atenção para um facto pertinente: o imperfeito («credebat>>, «gloriabatur») a que recorre a Historia Calamitatum para designar S.
Bernardo e S. Norberto só se pode justificar se é Abelardo - ou um contemporâneo - a escrevê-lo. Na altura em que a Historia Calamitatum foi comprovadamente redigida (ca 1132) os >). Esta pequena frase mostra, sem sombra de dúvidas, que S. Bernardo, nesta época, isto é, pouco antes do concílio de Sens de 1140, não era absolutamente hostil a
Abelardo. É impensável que tivesse ficado de boas relações com ele se os ataques pérfidos da Historia Calamitatum tivessem, efectivamente, sido lançados. Quanto a Heloísa, não se compreende a sua atitude se admitirmos a autenticidade da carta que dirigiu a Abelardo depois de receber a Historia Calamitatum . Esta carta foi escrita por volta de
1132 e nela se faz alusão às acusações que, segundo a Historia Calamitatum, S. Bernardo e S. Norberto, designados pelo nome infame de «pseudoapostoli>>, teriam escrito contra Abelardo em 1125. Ora, na carta dirigida nessa mesma altura a S. Bernardo por Abelardo, este último conta que Heloísa lhe comunicou a imensa alegria que sentiu ao
receber o abade de Claraval no Paracleto «non tamquam hominem, sed quasi angelum>> 62 . Salvo erro, esta contradição em Heloísa nunca foi assinalada. Dado o carácter semi-público da Historia Calamitatum e do dossier epistolar que lhe está adjunto, é impossível que Heloísa tenha feito jogo duplo: teria sido de sua livre vontade que tal impostura
se impusesse imediatamente aos olhos de toda a gente! 61 Cf.J. LECLERCQ, «Les Lettres de Guilherme de Saint-Thierry à S. Bernard», Revue bénédictine, t.LXXIX, 1969, p.375-391 , ver p. 378. 62 Cf. PL 178, col.335 B ou SMITS, op.cit., p. 239. [57] Como observou Benton63 , a descrição de certas particularidades fisiológicas de negros e negras mais
parece ter sido tirado, talvez por intermédio de um comentário ao Cântico dos Cânticos, do De animalibus de Aristóteles. Mais precisamente, esta obra, traduzida para latim por Miguel Escoto, só se tornou acessível no Ocidente a partir do século XIII. Na Regula [=carta VIII] pretensamente redigida por Abelardo para o Paracleto, pode observar-se
que havia autorização para comer carne três dias por semana durante todo o ano. Ora, Benton observou com pertinência que «no other twelfth-century monastic rule [... ] perrnitted meat, except in the infirmary» 64 . Em compensação, na regra Institutiones que este estudioso considera autêntica, a ingestão de carne é proibida. De resto, Benton
assinalou que o próprio Abelardo, no seu ln Hexameron 65 , tinha introduzido uma distinção entre a carne dos quadrúpedes e a carne de peixe: esta podia ser absorvida sem inconvenientes, aquela devia ser proibida devido a uma das suas particularidades, já descoberta por S. Jerónimo: é que ela é portadora de uma inclinação para a luxúria. O reflexo
desta convicção encontra-se na regra Institutiones onde só os pratos de peixe são autorizados no refeitório. Da mesma maneira, na sua T11eologia christiana66 , Abelardo insiste nestes pontos fazendo referência a um passo do Contra Iovinianum de S. Jerónimo, passo retomado na Historia Calamitatum com as mesmas variantes e as mesmas omissões
do texto 67 . É significativo 6 -' Cf. CLU Y, p. 496, n.66 . Cl. CLU NY, p. 4 76 e TRIER, p. 48 . 65 Cf. CLU NY, p. 506 e PL 178, col. 756. 66 Cf. PL 178, col. 1184 ou E.M . BUYTAERT, Corpus Christianonun. Contitwatio M ediaevalis, r.XII , Turnhout, 1969, p. 156 (= 11 ,61). 67 Cf. BENTON, em CLU NY, p. 477 , n . 17. 0 passo «Piatonici ... cogitarent»
foi omitido na H C. É duvidoso que Abelardo, que era consequente na exposição das ideias, não tivesse retomado esse passo, por64 [58] que as palavras «Esus carnium et potus vini, ventris est satietas, serninarium libidinis est>> que se encontram no início do passo em questão não tenham sido reproduzidas na Historia Calamitatum. O falsário já
sabia que ele ia autorizar a ingestão de carne! Roscelino de Compiegne e Otton de Freising concordam em atribuir a Abelardo a heresia conhecida por «sabelianismo>> (uma só pessoa na Trindade) quando a Historia Calamitatum conta que em Soissons o mestre de Pallet é acusado de professar o triteísmo 68 . Uma tal confusão é perfeitamente
compreensível - senão mesmo deliberada! - na pena de um falsário que sentisse o máximo desprezo por todas aquelas querelas teológicas e que não teria hesitado em tratar a questão com a máxima desenvoltura. G.B. Flahiff mostrou que a censura prévia de livros pela autoridade eclesiástica era desconhecida no início do séc. XII e que o primeiro
exemplo atestado de uma tal censura data de 1191 69 . O passo da Historia Calamitatum onde Abelardo passa por nos informar que no concílio de Soissons de 1121 o seu livro sobre a Trindade foi condenado «porque o tinha lido publicamente e o tinha dado a transcrever sem ter obtido a sanção da autoridade pontificia e da Igreja>> 70 reveste desde
já um carácter extremamente suspeito. Quis-se contestar a tese de Flahiff argumentando com o facto de que o «Sed et ipse Plato» que vem a seguir refere-se precisamente aos >, Swdi Medievali, 3 série, t.XXVII , 1986, p. 221-224. (62) manuscritos da carta VI e não nos cinco manuscritos do Sic et Non,- um erro grosseiro (devido a uma distracção
precipitada) cujo equivalente se encontra na pena de Jean de Meun na sua tradução da carta VI! 77 . Segundo a Historia Calamitatum, atribui-se a Geoffroy de Leves, bispo de Chartres (1116-1149), a defesa calorosa de Abelardo no concílio de Soissons de 1121 78 . Numa longa intervenção reproduzida em estilo directo, o prelado declara
explicitamente nada encontrar de repreensível nos escritos do magister («[ .. .] presertim cum in presenti scripto nulla videamus que aliquid obtineant aperte calumpnie>>); depois, aconselha Abelardo a aceitar sem protesto uma condenação imerecida dando-lhe a entender que o legado, forçado ao silêncio na altura, tinha a intenção de providenciar
no sentido de que a sua reclusão num mosteiro fosse de curta duração. Atribuir um comportamento pusilâmine ao legado Conon de Preneste, conhecido pela sua muito forte personalidade, já é curioso. O espanto aumenta quando se pensa que, no momento em que a Historia Calamitatum deve ter sido escrita (ca 1132), o bispo Geoffroy acabava de se
aliar a Suger para expulsar as religiosas de Argenteuil e delas fazia parte Heloísa, segundo a versão da Historia Calamitatum. Esta expulsão deu-se durante o ano de 1129 e teria afectado profundamente Abelardo que, não obstante, se encontra na companhia de Geoffroy e de S. Bernardo a 20 de Janeiro de 1131 em Morigny, por altura da consagração
de um altar 77 Cf. E. HI CKS, La Vi e et les epistres Pi erres Abaelart et Heloys sa Jame. Traduction du XIW s. attribuée à Jean de Meun. Avec une nouvelle édition des textes latins d 'apres !e ms.Troyes, Bibl. mun. 802, Paris, 1991, t.l , p.102. 78 Cf HC. linhas 782-909. Sobre Geoffroy de Leves, veja-se W . M. GR.AUWEN. a Thierry de Chartres, tal
como é geralmente proposto 80 , é uma trapalhada completa visto que o dito «Terricus>> é severamente repreendido pelo seu bispo, isto é Geoffroy, por ter defendido, durante uma sessão do processo, uma sentença favorável a Abelardo ... Toda esta «rnise en scene>> da Historia Calamitatum é bem suspeita. Várias objecções poderão ainda ser
avançadas contra a autenticidade da Historia Calamitatum e a correspondência que lhe vai junta quando se conseguir o inventário completo dos passos de obras autênticas de Abelardo reproduzidas neste dossier. Há nele ainda matéria para investigação 81 79 Ver supra , n. 2. ° Cf. HC, linha 878. Sobre a identificação de > d'André le Chapelain>>,
Rev~< e de l' Université d'Ottawa , t.LV, 1985, p.45-73. Veja-se agora P. Dronke, , journal oj Medieval Latin , t.IV, 1994, p. 51-63 , sem deixar de ter em conta o estudo de D. Jacquart-Cl. Thomasset,_ Sexuafité et savoir médica/ ar1 moyen â$e, Paris, 1985, p.135-152. 9 " Cf. E DE M OREAU, Histoire de I' Eglise en Belgique, Bruxelas, t.lll , 1945, p.
155. O correcto fundamento, pelo menos parcial, desta acusação foi recentemente posto em questão e, sem dúvida, com razão. No entanto, o próprio facto de alguém ter ousado produzir semelhante requisitório supõe que a denúncia não era em si desprovida de toda a [73) a moral cristã e nomeadamente não podiam harmonizar-se com a primeira
questão a que aludimos atrás, ou seja a superioridade da virgindade e do celibato, implicando este, evidentemente, uma continência rigorosa. As autoridades eclesiásticas deviam formalmente opor-se a tais práticas, mas [actualmente parece que uma certa tolerância foi admitida. Já disse o suficiente para fazer vir ao de cima a principal razão de ser
da elaboração da Historia Calamitatum e do dossier epistolar que a acompanha. A tese que Heloísa defende com tanta eloquência, tanta impetuosidade, tanta verosimilhança, sem o que teria inevitavelmente falhado o seu fim. Seja como for, o testemunho do conde Jean de Soissons (t 1115), relatado por Guibert de Nogent (cf. De Vita sua, ed. E.-R.
LABANDE, Paris, 1981 , p. 428-429), revela que as teses laxistas de André !e Chapelain sobre a conduta a ter, nomeadamente em matéria de relações sexuais, eram por vezes admitidas e reconhecidas mesmo antes de codificadas. «Beaucoup de gens, mieux avisés que toi >, illius libri quo maxime gloriabar combustione me humiliando. Cujus nunc rei
utramque historiam verius ex ipsa re quam ex auditu cognoscere te volo, ordine quidem quo processerunt. Quia igitur scortorum immunditiam semper abhorrebam et ab accessu et frequentatione nobilium feminarum studii scolaris assiduitate revocabar nec laicarum conversationem multum noveram, prava mihi, ut dicitur,fortuna blandiens
commodiorem nacta est occasionem, qua me facilius de sublimitatis hujus fastígio prosterneret, imo superbissimum nec accepte gratie memorem divina pietas humiliatum sibi vendicaret. [104] Mas como a prosperidade empertiga sempre os néscios e a segurança mundana entorpece o vigor da alma e facilmente cede às seduções da carne,
considerava-me já o único filósofo do mundo; e, como de futuro, não receasse mais nenhum ataque, comecei a relaxar os freios da paixão, eu que antes tinha vivido na mais estrita continência. E quanto mais progressos fazia no dorrúnio da filosofia e da teologia, mais me afastava dos filósofos e dos teólogos pela impureza da minha vida. É sabido que
os filósofos, e mais ainda os teólogos, isto é, os que se dedicam ao estudo das Sagradas Escrituras, possuíram em elevado grau o ornamento da continência. Pois bem, como todo eu padecesse da soberba e da luxúria, a graça divina, contra a minha vontade, trouxe-me o remédio para ambos os males: primeiro curou-me da luxúria, depois da soberba.
Da luxúria, porque me privou dos órgãos com que a exercia; da soberba, porque a ciência das letras 23 a fazia nascer em mim, segundo a palavra do Apóstolo, «a ciência enche-nos de vaidade» 24 , humilhando-me com a queima daquele famoso livro de que tanto me envaidecia25 . Quero agora que saibas, pela ordem em que ocorreram, estas duas
histórias, mais pela verdade dos factos em si do que por ouvir-dizer. Como sabes, eu sempre tive aversão ao lamaçal das prostitutas e a preparação trabalhosa das minhas aulas mantinha-me afastado do convívio e da frequência das mulheres da nobreza, e quase não tinha relações com as da burguesia26. Eis quando a má Fortuna, como se diz,
lisonjeira comigo, achou uma excelente oportunidade para me fazer cair mais facilmente desse pedestal sublime, melhor dizendo, para a divina misericórdia fazer voltar para si o humilhado muito orgulhoso esquecido das graças recebidas. [105] 6. Quomodo in amorem Heloyse lapsus vulnus inde tam mentis quam corporis traxit Erat quippe in ipsa
civitate Parisius adolescentula quedam nomine Heloysa, neptis canonici cujusdam qui Fulbertus vocabatur, qui eam quanto amplius diligebat tanto diligentius in omnem qua poterat scientiam litterarum promoveri studue- rat. Que cum per faciem non esset ínfima, per habundantiam litterarum erat suprema. Nam quo bonum hoc litteratorie scilicet
scientie in mulieribus est rarius, eo amplius puellam commendabat et in toto regno nominatissimam Jecerat. Hanc igitur, omnibus circunspectis que amantes allicere solent, commodiorem censui in amorem mihi copulare, et me id Jacillime credidi posse. Tanti quippe tunc nominis eram et juventutis et forme gratia preminebam, ut quamcunque
Jeminarum nostro dignarer amore nullam vererer repulsam. Tanto autem facilius hanc mihi puellam consensuram credidi, quanto amplius eam litterarum scientiam et habere et diligere noveram; nosque etiam absentes scriptis internuntiis invicem liceret presentare et pleraque audacius scribere quam colloqui, et sic semper jocundis interesse
colloquiis. ln hujus itaque adolescentule amorem totus infiamatus, occasionem quesivi qua eam mihi domestica et cotidiana conversatione Jamiliarem if!Uerem et facilius ad consensum traherem. Quod quidem ut fieret, egi cum predicto puelle avunculo, quibusdam ipsius amicis intervenientibus, quatinus me in domum suam, que scolis nostris proxima
erat, sub quocumque procurationis precio susciperet, hanc videlicet occasionem pretendens, [106] 6. Paixão por Heloísa. Feridas da alma e do corpo. Havia então em Paris uma jovem chamada Heloísa, sobrinha de um cónego de nome Fulberto 27 que a amava tanto que tudo fez para lhe dar a melhor formação literária. Era de não vulgar beleza e a
vastidão da sua cultura fazia dela uma mulher excepcional. Ora, como os conhecimentos literários são tão raros entre as mulheres, mais isso contribuía para o prestígio da donzela e o seu nome tornara-se notabilíssimo em todo o reino. Ao vê-la assim rodeada de todos os encantos que costumam seduzir os amantes, pensei quão agradável seria ter uma
relação amorosa com ela, convencido, aliás, de que a poderia conquistar sem dificuldade 28 . Precisamente, o meu nome era ao tempo tão famoso e sobressaía de tal modo em juventude e beleza que nem sequer admitia a mínima recusa por parte da mulher que eu honrasse com o meu amor. Persuadi-me que Heloísa acederia sem resistência, tanto
mais que não só era uma mulher culta como desejava aumentar os seus conhecimentos; mesmo separados, seria possível, através de mútua correspondência, mantermo-nos em contacto: é que, muitas vezes, a escrita é mais ousada que a fala, e assim, sempre haveria entre nós deliciosos colóquios. Perdido de amor pela donzela, procurei a ocasião de
criar familiaridade com ela por meio do convívio diário e na mesma casa, para mais facilmente a levar a ceder aos meus desejos. Para o conseguir, entrei em contacto com o tio, recorrendo aos bons oficias de uns amigos comuns que o convenceram a hospedar-me em sua casa que ficava próxima da minha escola; quanto ao preço, ele próprio o
estipularia. Alegava eu ainda como pretexto que a lida dos afazeres domésticos prejudicava gravemente os meus estudos e que uma casa exigia despesas onerosas. O tio de Heloísa era, na realidade, muito ganancioso e sempre zeloso no tocante à sua sobrinha, sobretudo no que [107] quod studium nostrum domestica nostre Jamilíe cura plurimum
prepediret, et impensa nímia nimium me gravaret. Erat autem cupidus ílle valde atque erga neptim suam, ut amplíus semper in doctrinam profueret lítteratoriam, plurimum studiosus. Quibus quidem duobus facile ejus assensum assecutus sum et quod obtabam obtinui, cum ílle videlicet et ad pecuniam totus inhiaret et neptim suam ex doctrina nostra
aliquid percepturam crederet. Super quo vehementer me deprecatus, supra quam sperare presumerem votis meis accessit, et amori consuluit, eam videlicet lotam nostro magisterio committens, ut quotiens mihi a scolis reverso vaccaret, tam in die quam in nocte ei docende operam darem , et eam si neglegentem sentirem vehementer constringerem.
ln qua re quidem, quanta ejus simplícitas esset vehementer ammiratus, non minus apud me obstupui quam si agnam teneram Jamelíco lupo committeret. Qui cum eam mihi non solum docendam, verum etiam vehementer constringendam traderet, quid aliud agebat quam ut votis meis lícentiam penitus daret, et occasionem, etiam si nollemus, offerret,
ut quam videlicet blanditiis non possem, minis et verberibus Jacilíus .fiecterem. Sed duo erant que eum maxime a turpi suspicione revocabant, amor videlicet neptis, et continentie meefama preterita. Quid plura? Primum domo una conjungimur, postmodum animo. Sub occasione itaque discipline, amori penitus vaccabamus, et secretos recessus, quos
amor optabat, studium lectionis olferebat. Apertis itaque líbris, plura de amore quam de lectione verba se ingerebant, plura erant oscula quam sententie sepius ad sinus quam ad líbros reducebantur manus, crebrius oculos amor [108] dissesse respeito aos seus estudos e conhecimentos literários. Com estes dois argumentos, não me foi difícil conseguir
o consentimento de Fulberto, e obtive o que sonhava obter. Naturalmente, cedeu, não só porque todo ele era ávido por dinheiro, mas porque esperava que a sua sobrinha retirasse algum proveito da minha ciência. E sobre este assunto fui insistentemente solicitado. Acedeu, pois, aos meus desejos, ultrapassando em muito as expectativas que eu
depositara nele, e favoreceu o meu amor confiando-ma totalmente ao meu magistério, de maneira a dedicar-lhe todo o tempo disporúvel que a escola me deixasse, de dia e de noite, e, se a apanhasse em falta, que a castigasse severamente. Não pude deixar de ficar profundamente admirado com tamanha ingenuidade e não menos estupefacto que ele
confiasse uma tenra ovelha a um lobo esfaimado! Ao confiar-me Heloísa, não só para a instruir, mas também para a castigar severamente, era o mesmo que dar livre curso à consumação dos meus desejos, oferecendo-me a oportunidade, mesmo contra a minha vontade, de a fazer ceder mais facilmente com ameaças e castigos, caso, naturalmente, não
o conseguisse com carícias! Mas havia duas razões que tranquilizavam bem Fulberto quanto a qualquer suspeita de infâmia: o amor à sua sobrinha e a fama passada da minha continência. Que mais!? Primeiro, um só tecto nos uniu, depois, um só coração. Com o pretexto das lições, entregávamonos inteiramente ao amor, e esses retiros secretos que o
amor desejava o próprio estudo os oferecia. De livros abertos, mais de amor que de leitura tratavam as nossas palavras; eram mais os beijos que as explicações; mais vezes as minhas mãos procuravam o seu seio que os livros; mais vezes o amor brilhava em nossos olhos que a leitura os prendia ao texto. Para menos suspeitas levantarmos, punia-a de
vez em quando com açoites de amor, não de raiva, de ternura, não de ira, que excediam a doçura de todos os bálsamos. Enfim, [109] m se rdfectebat quam lectio in scripturam dirigebat. Quoque minus suspicionis haberemus, verbera quandoque dabat amor, non furor, gratia, non ira, que omnium ungentorum suavitatem transcenderent. Quid denique?
Nullus a cupidis intermissus est gradus amoris, et si quid insolitum amor excogitare potuit, est additum; et quo minus ista Jueramus experti gaudia, ardentius illis insistebamus, et mi nus in fastidium vertebantur. Et quo me amplius hec voluptas occupaverat, minus philosophie vaccare poteram et scolis operam dare. Tediosum mihi vehementer erat ad
scolas procedere vel in eis morari; pariter et laboriosum, cum nocturnas amori vigílias et diurnas studio conservarem. Quem etiam ita negligentem et tepidum lectio tunc habebat, ut jam nichil ex ingenio sed ex usu cuncta proferrem, nec jam nisi recitator pristinorum essem inventorum, etsi qua invenire liceret, carmina essent amatoria, non
philosophie secreta; quorum etiam carminum pleraque adhuc in multis, sicut et ipse nosti, frequentantur et decantantur regionibus, ab his max ime quos vita similis oblectat. Quantam autem mestitiam, quos gemitus, que lamenta nostri super hoc scolares assumerent, ubi videlicet hanc animi mei occupationem immo perturbationem presenserunt, non
est Jacile vel cogitare. Paucos enim jam res tam manifesta decipere poterat, ac neminem, credo, preter eum ad cujus ignominiam maxime id spectabat, ipsum videlicet puelle avunculum. Cui quidem hoc cum a nonnullis nonnumquam suggestum fuisset, credere non poterat, tum, ut supra memini, propter immoderatam sue neptis amicitiam, tum etiam
propter ante acte vite mee continentiam cognitam. Non enim facile de his quos plurimum diligimus tu r[110] que mais te posso dizer!? A nossa paixão atravessou todas as fases e graus do amor, e se algo de insólito a paixão pode ainda imaginar, nós até o acrescentámos. E quanto menor era a experiência que tínhamos dessas delicias, mais nelas nos
demorávamos ardentemente, sem que o tédio se apoderasse de nós. Contudo, à medida que esta voluptuosa paixão me invadia, menos tempo consagrava à filosofia e menos atenção dava aos cursos. Deslocar-me à escola ou demorar-me nela constituía para mim um tédio profundo; por outro lado, era cansativo dedicar as noites ao amor e os dias ao
estudo. As minhas lições tinham um ar tão desleixado e morno que tudo reproduzia de rotina, sem a mínima inspiração; incapaz de criar, limitava-me a repetir conhecimentos antigos, e se ainda conseguia criar algumas coisas, eram versos amatórios, não os segredos da filosofia. Alguns desses versos, como sabes, ainda hoje são recitados e cantados
em muitos lugares, sobretudo por aqueles que vivem as belezas de uma paixão semelhante à minha 29 . Que tristeza, que gemidos e lamentos se apoderaram então dos meus discípulos ao pressentirem a preocupação, ou melhor, a desordem que reinava no meu espírito! Não, não é facil sequer imaginá-lo! Uma coisa assim tão visível não podia escapar
a ninguém, creio eu, excepto àquele cuja honra estava eminentemente comprometida, quero dizer, o tio de Heloísa. De vez em quando, certas pessoas faziam insinuações, mas Fulberto recusava-se a acreditar nelas: por um lado, como disse acima, devido à imensa afeição que votava à sobrinha, por outro devido à conhecida continência da minha vida
passada. Na verdade, não é fácil acreditar na intamia daqueles a quem muito amamos, e a suspeita de desonra dificilmente penetra num coração cheio de afecto. Como diz S. Jerónimo na carta a Castriciano: «Costumamos ser os últimos a saber dos males da nossa casa e a ignorar os vícios dos nossos filhos e mulheres quando já são escárnio (111]
pitudinem suspicamur, nec in vehementi dilectione turpis suspitionis labes potest inesse. Unde et illud est beati Jheronimi in epístola ad Castricianum: «Solemus mala domus nostre scire novissimi ac liberorum ac conjugum vitia, vicinis canentibus, ignorare.» Sed quod novisssime sei tu r, utique sei ri quandoque contingit, et quod omnes
deprehendunt, non est facile unum latere; sic itaque pluribus evolutis mensibus et de nobis accidit. O quantus in hoc cognoscendo dolor avunculi! quantus in separatione amantium dolor ipsorum! quanta sum erubescentia confusus! quanta contritione super ajfiictione puelle sum cifflictus! quantos meroris ipsa de verecundia mea sustinuit estus!
Neuter quod sibi, sed quod alteri contigerat querebatur; neuter sua, sed alterius plangebat incommoda. Separatio autem hec corporum maxima erat copulatio animorum, et negata sui copia amplius amarem accendebat, et verecundie transacta jam passio inverecundiores reddebat; tantoque verecundie minor extiterat passio quanto convenientior
videbatur actio. Actum itaque in nobís est quod in Marte et Venere deprehensis poetica narrat Jabula. Non multo autem post, puella se concepísse comperit, et cum summa exultatione mihi super hoc ilico scripsit, consulens quid de hoc ipse Jaciendum deliberarem . Quadam itaque nocte, avunculo ejus absente, sicut nos condixeramus, eam de domo
avunculi Jurtim sustuli et in patriam meam sine mora transmisi; ubi apud sororem meam tam diu conversata est donec pareret masculum quem Astralabium nominavit. Avunculus autem ejus post ipsius recessum quasi in insaniam conversus, quanto estuaret do/ore, quanto afficeretur pudore, nemo nisi experiendo cognosceret. Quid autem in me [112]
dos nossos vizinhos». 30 No entanto, o último a saber, acaba sempre por sabê-lo mais tarde ou mais cedo, e aquilo que salta à vista de todos não é fácil escondê-lo de um só. E assim, ao cabo de alguns meses, foi isso que nos aconteceu. Oh! Que dor a do tio ao descobrir a verdade! Que dor a dos próprios amantes na separação! Que vergonha a minha,
que confusão! Que angústia ao ver o pranto e a aflição de Heloísa! Que travos de amargura teve ela de aguentar ao pensar na minha desonra! Nem um nem outro, porém, se queixava da sua sorte, mas da sorte do outro. Cada um lamentava não os seus infortúnios, mas os do outro. Contudo, a separação dos corpos fazia aumentar a união das almas e,
privado da sua fonte de satisfação, o amor acendia-se cada vez mais forte; passada já a fase da vergonha, a paixão tornava-nos mais ousados e quanto mais a vergonha diminuía à medida que a paixão aumentava tanto mais conveniente parecia a acção. Assim, aconteceu connosco o que os poetas contam de Marte e de Vénus, quando foram
surpreendidos em flagrante 31 . Pouco tempo depois, Heloísa descobriu que estava grávida. Com transportes de alegria escreveu-me sem demora, a consultar-me sobre que decisão eu iria tomar em tais circunstâncias. Uma noite, na ausência do tio, conforme tínhamos combinado, raptei-a secretamente de casa, e sem mais delongas mandei-a para a
minha terra, onde ficou hospedada em casa de minha irmã, até ao dia em que deu à luz o filho ao qual deu o nome de Astrolábio 32 . O tio de Heloísa, depois de conhecida a fuga, ficou como louco. Ninguém, a não ser aquele que já passou por experiência semelhante, poderá imaginar a violência da dor que o consumia, a vergonha que o abalava! Mas
que fazer contra mim? Que ciladas me armar? Nem ele próprio o sabia! Se me matasse ou ferisse, receava que a sua querida sobrinha viesse a ser vítima de represálias na Bretanha. Teria ele a intenção de me apanhar e de me manter sequestrado [113] ageret, quas mihi tenderet insidias, ignorabat. Si me inteificeret seu in aliquo corpus meum
debilitaret, id potissimum metuebat ne dilectissima neptis hoc in patria mea plecteretur. Capere me et invitum alicubi coercere nullatenus valebat, maxime cum ego mihi super hoc plurimum providerem, quod eum, si valeret vel auderet, citius agredi non dubitarem. Tandem ego ejus immoderate anxietati admodum compatiens, et de dolo quem Jecerat
amor tanquam de summa proditione me ipsum vehementer accusans, conveni hominem supplicando et promittendo quamcunque super hoc emendationem ipse constitueret, nec ulli mirabile id videri asserens, quicumque vim amoris expertus Juisset, et qui quanta ruína summos quoque viros ab ipso statim humani generis exordio mulieres dejecerint
memoria retineret. Atque ut amplius eum mittigarem supra quam sperare poterat, obtuli me ei satiifacere, eam scilicet quam corruperam mihi matrimonio copulando, dummodo id secreto fieret, ne ]ame detrimentum incurrerem. Assensit ille, et tam sua quam suorum fide et osculis eam quam requisivi concordiam mecum iniit, quo me focilius
proderet. 7. Dehortatio supradicte puelle a nuptiis Ilico ego ad patriam meam reversus amicam reduxi ut uxorem facerem, illa tamen hoc minime approbante, immo penitus duabus de causis díssuadente, tam scilícet pro perículo quam pro dedecore meo. Jurabat íllum nulla unquam satíifactíone super hoc placarí posse, sícut postmodum cognítum est.
Querebat etíam quam de (114) em qualquer lugar obscuro? Em todo o caso, eu já tinha tomado as minhas precauções, pois não tinha a menor dúvida de que Fulberto era homem para tudo, se tivesse ocasião para isso. Por fim, compadecido da sua dor excessiva e culpando-me severamente pelo engano que o amor fizera, como se fosse a pior das
traições, fui procurá-lo, suplicando e prometendo reparar o meu erro conforme ele exigisse; assegurava que o meu procedimento não era surpresa para quem já tivesse experimentado o poder do amor e soubesse em que abismos, desde a criação do homem, as mulheres tinham lançado ilustres varões. E, para melhor o tranquilizar, dispus-me a dar-lhe
uma satisfação superior à que ele podia esperar: comprometia-me a tomar Heloísa por esposa, contanto que o nosso casamento se mantivesse secreto para não prejudicar a minha reputação. Ele acedeu e empenhou tanto a sua palavra 33 como a dos seus amigos, e com beijos selou a reconciliação que eu tinha solicitado. Para mais facilmente me trair!
7. Heloísa refuta o casamento Imediatamente a seguir, parti para a Bretanha de onde voltei com a minha amante para a fazer minha esposa. Ela, porém, longe de aprovar a minha decisão, tentava dissuadir-me do casamento alegando duas razões: o perigo e a desonra que tal acto comportaria para mim. Jurava que absolutamente nenhuma satisfação
podia acalmar o tio, como depois se confirmou. Perguntava ela que glória me podia vir de um casamento que arruinaria a minha carreira gloriosa e nos humilharia a ambos? Que castigos o mundo havia de exigir dela, se lhe arrebatasse tão grande luz? Que maldições, que danos irreparáveis tal união viria trazer à Igreja! Que lágrimas faria derramar
aos fiJ.ó[115] me gloriam habitura esset, cum me ingloriosum efficeret, et se et me pariter humiliaret. Quantas ab ea mundus penas exigere deberet, si tantam ei lucernam auferret; quante maledictiones, quanta dampna ecclesie, quante philosophorum lacrime hoc matrimonium essent sequuture. Quam indecens, quam lamentabile esset, ut quem
omnibus natura creaverat, uni me femine dicarem et turpitudini tante subicerem . Detestabatur vehementer hoc matrimonium, quod mihi per omnia probrosum esset atque honerosum. Pretendebat infamiam mei pariter et difficultates matrimonii, ad quas quidem vitandas nos ex ortans Apostolus ait: «Solutus es ab uxore? noli querere uxorem . Si
autem acceperis uxorem, non peccasti; et si nupserit virgo, non peccabit. Tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi. Ego autem parco vobis, etc... >> Item : «Volo autem vos sine sollicitudine esse, etc... >> Quod si nec Aposto/i consilium nec sanctorum exhortationes de tanto matrimonii jugo susciperem saltem, inquit, philosophos consulerem,
et que super hoc ab eis vel de eis scripta sunt attenderem; quod plerumque etiam sancti ad increpationem nostram diligenterJaciunt. Quale illud est beati Jheronimi, in primo Contra Jovinianum, ubi scilicet commemorat Theophrastum, intolerabilibus nuptiarum molestiis assiduisque inquietudinibus ex magna parte diligenter expositis, uxorem sapienti
non esse ducendam evidentissimis rationibus abstruxisse, ubi et ipse illas exhortationis philosophice rationes tal i fine concludens: «Hoc, inquit, et hujusmodi Theophrastus disserens, quem non su.Jfundat Christianorum? etc.>> Idem in eodem: «Cícero, inquit, rogatus ab Hyrtio ut post repudium Therentie sororem ejus duceret omnino facere

supersedit, dicens non posse se et uxori et [116] sofos! Que indecência, que coisa lamentável seria ver um homem, a quem a natureza tinha criado para todos, entregar-se a uma mulher e sujeitar-se a tanta desonra! Rejeitava energicamente esta união porque representaria para mim uma verdadeira ignonúnia e uma carga onerosa. Ao mesmo tempo,
alegava a minha desonra e as dificuldades do matrimónio que o Apóstolo nos aconselhava a evitar: «Estás livre de mulher? Não procures mulher. No entanto, se um homem tomar mulher, não peca; e se uma virgem se casar, não pecará. Contudo, os casados estarão sujeitos às tribulações da carne e eu queria poupar-vos a isso». E mais adiante:
«Quero que estejais livres de preocupações .... »34 . Ora, se nem o conselho do Apóstolo, nem as exortações dos santos me demoviam do jugo matrimonial, pelo menos - continuava ela - que consultasse os filósofos e tivesse em consideração o que sobre o assunto foi escrito por eles ou a partir deles: que, a maior parte das vezes, os próprios santos
tinham o cuidado de o fazer, para nossa repreensão. Argumentava ainda com um passo de S. Jerónimo no Livro I Contra]oviniano, onde se diz que Teofrasto, depois de ter exposto com grande minúcia de pormenores as intoleráveis contrariedades do matrimónio bem como as suas eternas incomodidades e inquietações, prova, com argumentos
irrefutáveis, que a mulher não deve unir-se ao sábio. E, a concluir ele próprio aquelas exortações, acrescenta: «Qual o cristão que não ficaria confundido com o raciocínio de Teofrasto? ... ». No mesmo livro, cita o exemplo de Cícero que, 'solicitado por Hirto a desposar a irmã deste, depois do repúdio de Terência, recusou formalmente, dizendo que era
impossível dar por igual os seus cuidados a uma mulher e à filosofia. «Não disse 'dar cuidados', mas acrescentou 'por igual', não querendo fazer nada que se equiparasse ao estudo da ftlosofia>> 35 . Mas deixemos agora o estorvo que o casamento traria para os teus estudos de filosofia e atenta bem na situação de uma aliança legítima: que pode
haver de comum entre [117) philosophie operam pariter dare. > >Non ait: «operam dare» sed adjunxit «pariter>>, nolens quicquam agere quod studio equaretur philosophie. >> Ut autem hoc philosophici studii nunc omittam impedimentum, ipsum consule honeste conversationis statum. Que enim conventio scolarium ad pedissequas, scriptoriorum
ad cunabula, librarum sive tabularum ad colos, stilorum sive calamorum ad fusos? Quis denique sacris vel philosophicis meditationibus intentus, pueriles vagitus, nutricum que hos mittigant nenias, tumultuosam fomilie tam in viris quam in feminis turbam sustinere poterit? Que etiam inhonestas illas parvulorum sordes assíduas tolerare valebit? Id,
inquies, divites possunt, quorum palatia vel domus amp/e diversoria habent, quorum opulentia non sentit expensas nec cotidianis sollicitudinibus cruciatur. Sed non est, inquam, hec conditio philosophorum que divitum, nec qui opibus student vel secularibus implicantur curis divinis seu philosophicis vacabunt officiis. Unde et insignes olim philosophi
mundum maxime contempnentes, nec tam relinquentes seculum quam fugi entes, omnes sibi voluptates interdixerunt ut in unius philosophie requiescerent amplexibus. Quorum unus et maximus Seneca, Lucilium instruens ait: «Non cum vaccaveris philosophandum est ... Omnia negligenda sunt ut huic assideamus, cu i nullum tempus satis magnum
est ... Non multum rifert utrum omittas philosophiam an intermittas; non enim, ubi interrupta est, manet .... Resistendum est occupationibus, nec explicande sunt, sed submovende. » Quod nunc igitur apud nos amare Dei sustinent qui vere monachi dicuntur, hoc desiderio philosophie qui nobiles in gentibus extiterunt philosophi. ln omni namque
populo, tam gentili [118] os trabalhos da escola e os domésticos? Entre uma escrivaninha e um berço? Entre livros ou tabuinhas e uma roca? Entre estiletes ou cálamos e um fuso? Enfim, que atenção pode prestar um homem à meditação da Escritura ou à fllosofia entre vagidos de crianças que adormecem embaladas ao som das amas e a multidão
ruidosa dos serviçais 36 , num vaivém de homens e mulheres? Quem será capaz de aguentar os odores e as sujidades constantes das crianças? Isso dirás tu - é para os ricos cujos palácios ou amplas moradias têm várias divisões, cuja opulência não olha a gastos, nem conhecem as dificuldades do dia-a-dia. Mas, insistia ela, a condição dos filósofos não
é como a dos ricos, nem os que buscam fortuna ou estão comprometidos com as coisas do mundo têm tempo para se dedicar ao estudo da teologia ou da fllosofia. É por isso que os maiores filósofos da Antiguidade tanto desprezaram o mundo, e, mais fugindo do século que o deixando, privaram-se de toda a espécie de prazeres para só descansarem no
seio da filosofia. Um deles e o maior, Séneca, declara numa Carta a Lucílio: «Ora nós não deveremos praticar a fllosofia quando tivermos vagar. .. Há que pôr de lado todas as demais ocupações para nos consagrarmos a um estudo ao qual nunca será demais o tempo dedicado ... Não faz muita diferença que o estudo da filosofia seja totalmente
negligenciado ou apenas cortado de interrupções; de facto se interrompermos o estudo, nunca ficaremos no ponto em que a interrupção se deu ... Temos de oferecer resistência às nossas ocupações, temos de as eliminar, em vez de as multiplicar» 37 . O que os monges, verdadeiramente dignos desse nome, aceitam hoje entre nós por amor a Deus, é o
que os mais nobres filósofos pagãos praticaram por amor à filosofia. Em todos os povos, gentios, judeus ou cristãos, sempre houve homens eminentes que se distinguiram dos outros pela fé ou pela severidade dos seus costumes, afastando-se do vulgo pela sua continência ou singular austeridade 38 . [119] scilicet quam judaico sive christiano, aliqui
semper extiterunt fide seu morum honestate ceteris preminentes, et se a populo aliqua continentie vel abstinentie singularitate segregantes. Apud Judeos quidem antiquitus Nazarei, qui se Domino secundum legem consecrabant, sive filii prophetarum Helye vel Helysei sectatores, quos beato attestante Jheronimo monachos legimus in veteri
Testamento; novissime autem tres ille philosophie secte, quas ]osephus in libra Antiquitatum distinguens, alias Phariseos, alias Saduceos, alias nominal Esseos. Apud nos vero monachi, qui videlicet aut communem apostolorum vitam, aut priorem illam et solitariam ]ohannis imittantur. Apud gentiles autem, ut dictum est, philosophi non enim sapientie
vel philosophie nomen tam ad scientie perceptionem quam ad vite religionem riferebant, sicut ab ipso etiam hujus nominis ortu didicimus, ipsorum quoque testimonio sanctorum. Unde et illud est beati Augustini, VIII de Civitate Dei libra, genera quidem philosophorum distinguentis: Hoc itaque loco cum dicitur: «qui modo quodam laudabilis vite aliis
prestare videbantur, etc.>>, aperte monstratur sapientes gentium, id est philosophos, ex laude vite potius quam scientie sic esse nominatos. Quam sobrie autem atque continenter ipsi vixerint, non est nostrum modo ex exemplis colligere, ne Minervam ipsam [120] Entre os judeus estão os antigos Nazareus, ou filhos dos profetas ou seguidores de
Elias e de Eliseu, que se consagravam ao Senhor segundo a lei; segundo o testemunho de S. Jerónimo lemos no Antigo Testamento que eram monges39. Em tempos mais recentes, houve aquelas três seitas de filosofia que Flávio Josefa distingue no livro das Antiguidades40 , a uns chama Fariseus, a outros Saduceus e a outros Essénios. Entre nós ainda
hoje há monges que, ou levam uma vida em comum como a dos Apóstolos, ou seguem a vida solitária e primitiva de João. Entre os gentios, como se disse, estão os filósofos que atribuíam o nome de «sabedoria>> ou de «filosofia» não tanto ao conhecimento da ciência, quanto à perfeição da vida que levavam, como, de resto, sabemos pela origem
destas palavras e pelo testemunho dos próprios santos. E por isso, Santo Agostinho, no livro VIII da Cidade de Deus, estabelece uma distinção clara entre as diversas classes de fuósofos: «A escola itálica teve por fundador Pitágoras de Sarnas de quem se diz que deu o nome à filosofia. Antes dele, chamavam-se 'sábios' os que, pela excelência da sua
vida, se distinguiam dos outros homens. Interrogado sobre a sua profissão, respondeu que era filósofo, isto é, que era um estudioso ou um amante da sabedoria, porque lhe parecia ser presunçoso declarar-se sábio>> 41 . Assim, com a expressão «os que, pela excelência da sua vida, se distinguiam dos outros homens>>, indica claramente que, entre
os gentios, os sábios, isto é, os filósofos, eram conhecidos por esse nome, mais pela excelência da sua vida do que pela sua ciência. Quanto à sobriedade e à austeridade da sua vida, não me compete a mim tirar conclusões, para não parecer que estou a dar lições a Minerva. Contudo, se os leigos e os gentios viveram assim, sem qualquer compromisso
de profissão religiosa, que será necessário fazeres tu, que és clérigo e cónego 42 , para não preferires as paixões vergonhosas ao ministério divino, para não te devorar o abismo desta [121] videar docere. Si autem sic laici gentilesque vixerint nulla scilicet professione relígionis astricti, quid te clericum atque canonicum facere oportet, ne divinis
officiis turpes priferas voluptates, ne te precipitem hec Caribdis absorbeat, ne obcenitatibus istis te impudenter atque irrevocabiliter immergas? Qui si clerici prerogativam non curas, phílosophi saltem difende dignitatem. Si reverentia Dei contempnitur, amor saltem honestatis impudentiam temperet. Memento Socratem uxoratum Juisse, et quam fedo
casu hanc philosophie labem ipse primo luerit, ut deinceps ceteri exemplo ejus cautiores e.Jficerentur. Quod nec ipse preterit Jheronimus, ita in primo Contra Jovinianum de ipso scribens Socrate: Addebat denique ipsa et quam periculosum mihi esset eam reducere, et quam sibi carius existeret míhique honestius amicam dici quam uxorem ut me ei
sola gratia conservaret, non vis aliqua vinculí nuptialís constringeret. Tantoque nos ipsos ad tempus separatas gratiora de conventu nostro percepere gaudia, quanto rariora. Hec et similia persuadens seu dissuadens, cum meam d4fectere non posset stultitiam nec me sustineret > Nec in hoc ei, sicut universus agnovit mundus, prophecie difuit spiritus.
Nato itaque parvulo nostro, sorori mee commendato, Parisius occulte revertimur; et, post paucos dies, nocte secretis [122] Caríbdis 43 , para não te afundares nessas obscenidades, vergonhosamente, irremediavelmente? Se não cuidas da tua condição de clérigo, salvaguarda ao menos a dignidade do filósofo! Se se despreza a reverência de Deus, ao
menos que o amor à honestidade modere o descaramento. Lembra-te que Sócrates foi casado e de que modo indigno lavou esta mancha da ftlosofia da sua vida pessoal, a fim de que, com o seu exemplo, os seus seguidores se tornassem mais prudentes. Nem esse facto escapou à argúcia de S. Jerónimo que, no seu primeiro livro Contra ]oviniano,
escreveu a respeito de Sócrates: «Um dia, querendo impor-se à torrente de insultos que Xantipa lhe lançava de um andar superior, encharcado de água suja, enxugando a cabeça, nada mais respondeu que isto: - Eu bem sabia que a seguir a este trovão havia de vir a chuva)) 44 . Por fim, Heloísa acrescentava que seria muito perigoso para mim levá-la
para Paris e que a situação de amante, mais do que a de esposa, lhe era cara a ela e honrosa para mim e que queria partilhar a sua vida comigo só por amor, não por força dos laços matrimoniais. E que as separações momentâneas contribuiriam para tornar os nossos encontros tanto mais agradáveis quanto mais espaçados. Com estes e outros
argumentos semelhantes tentava persuadir-me ou dissuadir-mé 5, sem conseguir dobrar a minha insensatez, nem sequer enfrentar-me directamente. Entre profundos suspiros e lágrimas, concluiu a sua peroração, dizendo: «Por último, a única coisa que resta a fazer é que, com a perdição de nós dois, maior seja a dor que se segue do que o amor que a
precedew). Quanto a isto, o mundo inteiro deu-lhe razão, não lhe faltou o espírito de profecia. Assim, tendo confiado à minha irmã o nosso filho recém-nascido, voltámos secretamente a Paris. Poucos dias mais tarde, depois de termos passado uma noite em vigília numa igreja solitária, aí mesmo, de madrugada, na presença [123] orationum vigiliis in
quadam ecclesia celebratis, ibidem, summo mane, avunculo ejus atque quibusdam nostris vel ipsius amicis assistentibus, nuptiali benedictione confederamur; moxque occulte divisim abscessimus, nec nos ulterius nisi raro latenterque vidimus, dissimulantes plurimum quod egeramus. Avunculus autem ipsius atque domestici ejus, ignominie sue sola ti
um querentes, initum matrimonium divulgare et.fidem mihi super hoc datam violare ceperunt; illa autem e contra anathematizare et jurare quia folsissimum esset. Unde vehementer ille commotus crebris eam contumeliis afficiebat. Quod cum ego cognovissem, transmisi eam ad abbatiam quandam sanctimonialium prope Parisius, que Argenteolum
appellatur, ubi ipsa olim puellula educa ta Juerat atque erudita, vestesque ei religionis que conversationi monastice convenirent, excepto velo, apta ri feci et his eam indui. Quo audito, avunculus et consanguinei seu a.ffines ejus opinati sunt me nunc sibi plurimum illusisse, et ab ea moniali Jacta me sicfacile velle expedire. Unde vehementer indigna ti
et adversum me conjurati, nocte quadam quiescentem me atque dormientem in secreta hospicii mei camera, quodam mihi serviente per pecuniam corrupto, crudelissima et pudentissima ultione punierunt, et quam summa ammiratione mundus excepit, eis videlicet corporis mei partibus amputatis quibus id quod plangebant commiseram. Quibus mox
in Jugam conversis, duo qui comprehendi potuerunt oculis et genitalibus privati sunt, quorum alter ille Juit supradictus serviens qui, cum in obsequio meo mecum maneret, cupiditate ad proditionem ductus est. [124] do tio de Heloísa e de alguns amigos comuns, fomos unidos pela bênção do matrimónio. Em seguida, retirámo-nos discretamente cada
um para seu lado e nos tempos que se seguiram não nos vimos senão esporádica e furtivamente, dissimulando o mais possível a nossa união. Porém, o tio de Heloísa e seus familiares, procurando consolação da sua desonra, começaram a divulgar o casamento e a quebrar a promessa 46 que me tinham feito. Mas Heloísa negava tudo e jurava a pés
juntos que nada era mais falso . Então, Fulberto, visivelmente exasperado, afligia-a com frequentes insultos. Quando tive conhecimento do que se passava, mandei-a para uma abadia de monjas, próxima de Paris, chamada Argenteuil 47 , onde ela tinha sido educada desde menina e aprendido as primeiras letras, mandei também que lhe
confeccionassem os hábitos adequados à vida monástica, à excepção do véu 48, e eu próprio lhos fiz vestir. Mal a notícia chegou aos ouvidos de Fulberto, os seus consanguíneos ou afins pensaram que eu os tinha enganado redondamente, tendo feito de Heloísa monja para mais facilmente me ver livre dela. Assim, extremamente indignados e lançando
conjuras contra mim, uma noite, enquanto eu descansava e dormia num quarto secreto da minha casa, com a cumplicidade de um dos meus criados comprado com dinheiro, puniram-me com a mais cruel e vergonhosa vingança que o mundo recebeu com assombro : cortaram-me as partes do corpo com as quais tinha cometido o delito de que eles se
lamentavam. Em seguida, fugiram. A dois dos que puderam ser apanhados arrancaram-lhe os olhos e os órgãos genitais 49 . Um deles era o criado que acabei de referir que, estando a meu serviço particular, fora levado pela ganância a tamanha traição. [125] 8. De plaga illa corporis Mane autem facto, tola ad me cívitas congregata, quanta stuperet
ammiratione, quanta se affiigeret lamentatione, quanto me clamare vexarent, quanto planctu perturbarent, difficile, immo impossibile est exprimi. Maxime vero clerici ac precípue scolares nostri intolerabilibus me lamentis et ejulatibus crucíabant, ut multo amplius ex eorum compassione quam ex vulneris ledere passione, et plus erubescentiam quam
plagam sentirem et pudore magis quam do/ore 4fiigerer. Occurrebat animo quanta modo gloria pollebam, quam facili et turpi casu hec humiliata, immo penitus esset extincta, quam justo Dei judicio in illa corporis mei portione plecterer in qua deliqueram; quam justa proditione is quem antea prodideram vicem mihi retulisset; quanta laude mei emuli
tam manifestam equitatem 1ferrent; quantam perpetui doloris contritionem plaga hec parentibus meis e amicís esset collatura; quanta dilatatione hec singularis infamia universum mundum esset occupatura . Qua mihi ulterius via pateret! qua fronte in publicum prodirem, omnium digitis demonstrandus, omnium linguis corrodendus, omnibus
monstruosum spectaculum juturus. Nec me etiam parum conjundebat, quod secundum occídentem legis litteram tanta sit apud Deum eunuchorum abhominatio, ut homines amputatis vel attritis testiculis eunuchizati intrare ecclesiam tanquam o/entes et immundi prohibeantur, et in sacrificio quoque ta/ia penitus anima/ia respuantur. Lib. Numeri, cap.
LXXIII!: . Ad artem itaque quam noveram recurrens, pro labore manuum ad o.Jficium lingue compulsus sum. Scolares autem ultro mihi quelibet necessaria preparabant, tam in victu scílicet quam in vestitu vel cultura agrorum seu in expensis edificiorum, ut nulla me scílicet a studio cura domestica retardaret. Cum autem oratorium nostrum modicam
eorum portionem capere non posset, necessario ipsum dilataverunt, et de lapidibus et lignis construentes melioraverunt. Quod cum in honore sancte Trinitatis esset Jundatum ac postea dedicatum, quia tamen ibi profugus ac jam desperatus divine gratia consolationis aliquantulum respirassem, in memoria hujus bemificii ipsum Paraclitum nominavi.
Quod multi audientes non sine magna admiratione susceperunt, et nonnulli hoc vehementer calumpniati sunt, dicentes non licere Spiritui sancto specíaliter magis quam Deo patri ecclesiam aliquam assignari; sed vel soli Filio, vel toti simul Trinitati, secundum consuetudinem antiquam. Ad quam nimirum calumpniam hic eos errar plurimum induxit,
quod inter Paraclitum et Spiritum Paraclitum nichil riferre crederent, cum ipsa quoqueTrinitas et quelibet in Trinitate persona, sicut Deus vel adjutor dicítur, ita et Paraclitus, id est consolator, recte noncupetur, juxta illud Aposto/i: «Benedictus Deus et pater domini nostri Jhesu Christi, pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui
consolatur nos in omni [160] Nas cidades, os estudantes têm à mão tudo o que precisam e, no entanto, rejeitando os prazeres das cidades, buscam em massa a privação do deserto e confiam-se voluntariamente à miséria' . Nessa altura, foi sobretudo a extrema pobreza que me obrigou a abrir a escola, uma vez que «cavar não podia e de mendigar tinha
vergonha>>87 . E assim, recorrendo à arte que conhecia, fui obrigado a trocar o trabalho das mãos pelo oficio da língua. Além disso, os estudantes providenciavam-me tudo o que era necessário, desde a alimentação ao vestuário, do amanho das terras à manutenção das instalações, de tal sorte que não tinha qualquer necessidade de me alhear do
estudo por motivos domésticos. Mas como o nosso oratório não podia acolher senão uma pequena parte dos estudantes, eles próprios o aumentaram o necessário, meLhoraram-no e reconstruíram-no com pedras e madeira. Este oratório tinha sido fundado primeiro em honra da Santíssima Trindade e, mais tarde, fora-lhe dedicado, porque eu chegara
ali como prófugo e, não obstante o meu desespero, a graça da divina consolação penr1itiu-me respirar um pouco. Em memória dessa graça, dei-lhe o nome de «Paráclito>> 88 . Muita gente acolheu este nome não sem grande admiração e alguns atacaram-no violentamente, dizendo que não era lícito consagrar ao Espírito Santo nenhuma Igreja de um
modo específico e distinto que a Deus Pai, mas, ou só ao Filho ou à Trindade, segundo a tradição. Este erro induziu muita gente em calúnias, porque achavam que entre as expressões «Paráclito» e «Espírito Paráclito>> não havia nenhuma distinção. Visto que também a própria Trindade e qualquer pessoa na Trindade, assim como é dita «Deus» ou
«Auxiliador», assim também é chamado correctamente «Paráclito>>, isto é, «Consolador», segundo aquelas palavras do Apóstolo: «Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e [161] tribulatione nostra, » et secundum quod Veritas ait: 89 ; e segundo o que diz a Verdade: «Dar-vos-á um outro Paráclito» 90 . E ainda o
que impede que, estando toda a igreja consagrada por igual em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e sendo ela pertença indivisa das três pessoas, a casa do Senhor seja dedicada tanto ao Pai e ao Espírito Santo, como ao Filho? Haverá quem ouse apagar da entrada do seu vestíbulo o nome daquele a quem a casa pertence? Ou então: como o
Filho se ofereceu em sacrifício ao Pai e, segundo isto, é durante a celebração da missa que as orações se dirigem especialmente ao Pai e se faz a imolação da vítima, não vemos particularmente por que razão o altar não há-de pertencer Aquele a quem se oferecem de modo especial as orações e o sacrifício? Não será mais correcto dizer que o altar
pertence mais àquele que é sacrificado do que àquele a quem vai dirigido o sacrifício? Alguém se atreverá a dizer abertamente que um altar pertence mais à cruz do Senhor ou ao seu sepulcro, ou a S. Miguel, a S. João, a S. Pedro ou a este ou àquele santo, quando eles, na verdade, não são aí imolados, nem lhe são dirigidos sacrifícios ou súplicas? De
facto, nem mesmo entre os idólatras se dizia que os altares ou os templos eram de quaisquer deuses, mas só daqueles a quem eles próprios pretendiam dedicar o sacrifício ou o culto. Talvez haja quem afirme que não há que dedicar igrejas ou altares ao Pai, precisamente porque não há evento que justifique uma solenidade especial em sua honra. Mas
este raciocínio retira à Trindade o que acabámos de demonstrar e não ao Espírito Santo, cuja vinda teve no Pentecostes a sua solenidade, assim como o Filho tem a sua festividade no Natal. Assim como o Filho foi enviado ao mundo, também o Espírito Santo, que foi enviado aos discípulos, pode reivindicar a sua própria solenidade. Parece até que, se
observarmos com bastante atenção a autoridade apostólica e a obra do Espírito Santo, [163] damus auctoritatem atque ipsius Spiritus operationem. Nulli enim trium personarum speciale templum specialiter ascribit Apostolus, nisi Spiritui sancto; non enim ita templum Patris, vel templum Filii dicit, sicut templum Spiritus sancti, in prima ad
Corinthios, ita scribens: Item: ou «templo do Filho>>, mas diz «templo do Espírito Santo». Na primeira carta Aos Coríntios, escreve o seguinte: «Aquele que se une ao Senhor, forma um só Espírito com ele>>. E prossegue: «Não sabeis que os vossos corpos são o templo do Espírito Santo que habita em vós, que recebestes de Deus, e não sois vossos?»
91 . Haverá quem não saiba que os beneficias divinos são sacramentos conferidos na Igreja e devem-se especialmente à acção da graça divina, que é o Espírito Santo? Na verdade, é pela água e pelo Espírito Santo que renascemos no baptismo e assim formamos como que um templo especial de Deus. Na confirmação, o Espírito é-nos transmitido sob a
forma de sete dons com os quais o templo de Deus é adornado e consagrado. Será, pois, de estranhar que eu tenha dedicado um templo corporal àquele a quem o Apóstolo dedicou especialmente um templo espiritual? De que pessoa se diz com mais justiça que é a igreja senão daquela a cuja operação estão especialmente atribuídos todos os beneficias
que são ministrados na mesma igreja? Contudo eu não previa que tudo isto viesse a acontecer quando inicialmente chamei «Paráclito» ao meu oratório. Confesso que o dediquei a uma só pessoa pelas razões que acima expus, isto é, em memória da minha consolação. Embora, se tivesse feito aquilo de que me acusam - a acreditar no que se diz por aí não teria feito nada contrário à razão, se bem que estranho ao uso. [165) 12. De persecutione quorumdam quasi novorum apostolorum in eum Hoc autem loco me corpore latitante, sed fama tunc maxime universum mundum perambulante et illius poetici figmenti quod Equo dicitur instar penitus retinente, quod videlicet plurimum voeis habet sed
nichil substantie, priores emuli, cum per sejam minus valerent, quosdam adversum me novos apostolos, quibus mundus plurimum credebat, excitaverunt; quorum alter regularium canonicorum vitam, alter monachorum se resuscitasse gloriabatur. Hii predicando per mundum discurrentes et me ímpuden- ter quantum poterant corrodentes, non modíce
tam ecclesíastícis quíbusdam quam secularíbus potestatibus contemptíbílem ad tem pus eifecerunt, et de mea tam fide quam víta adeo sinistra dissemínaverunt, ut ipsos quoque amicorum nostrorum precipuos a me averterent, et si qui adhuc pristíni amorís erga me aliquíd retínerent, hoc ipsi modís omnibus metu illorum díssímularent. Deus ípse mihi
testis est, quotíens aliquem ecclesíasícarum personarum conventum adunarí noveram, hoc ín dampnatíonem meam agi credebam. Stupefactus ílíco quasí supervenientís íctum fulgurís, expectabam ut quasí hereticus aut prophanus in concíliis traherer aut sínagogís. Atque ut de pulice ad leonem, de formíca ad elefantem comparatio ducatur, non me
mitiori animo persequebantur emulí meí quam beatum olim Athanasium hereticí. Sepe autem, Deus scít, ín tantam lapsus sum desperatíonem, ut Chrístianorum finibus excessís ad gentes transíre dísponerem, [166] 12. Perseguição que lhe moveram pretelllsos novos apóstolos De corpo, estava escondido neste lugar, mas a minha fama percorria o
mundo inteiro e ressoava mais do que nunca, à semelhança daquela ficção poética chamada Eco, dotada de várias vozes, mas desprovida de substância92 . Os meus antigos rivais, incapazes de fazerem prevalecer as suas ideias, incitaram contra mim novos apóstolos 93 a quem o mundo, aliás, tributava o maior respeito. Um deles orgulhava-se de ter
feito renascer a vida dos clérigos regulares, outro a dos monges 94 . Estes homens andavam pelo mundo pregando e difamando tanto quanto podiam a minha pessoa, ao ponto de suscitarem contra mim grande desprezo tanto de alguns poderes eclesiásticos como seculares. E tantas perversidades espalharam sobre a minha fé e a minha vida que
conseguiram afastar de mim os meus melhores amigos, de tal forma que, mesmo aqueles que ainda me restavam fiéis, em nome da antiga amizade, com medo deles fingiam que nunca me tinham conhecido. Deus é minha testemunha: sempre que tinha conhecimento de uma reunião de figuras eclesiásticas, pensava logo que estavam a tratar da minha
condenação. Mudo e quedo, como se um raio caísse sobre mim, esperava a todo o momento que me arrastassem como herético e sacrílego por concílios ou sinagogas. E, para ilustrar o que acabo de dizer, compare-se a pulga ao leão, a formiga ao elefante! Assim, os meus rivais perseguiam-me com a mesma sanha com que outrora os heréticos
perseguiram Santo Atanásio. Muitas vezes - sabe-o Deus! - caí num tal desespero que me sentia tentado a deixar a cristandade e a passar-me para os infiéis95 e ali comprar, a troco de algum tributo, a tranquilidade e o direito a viver cristãmente entre os inimigos de Cristo. Pensava eu que os infiéis me acolheriam ainda [167] atque ibi quiete sub
quacunque tributi pactione inter inimicos Christi christiane vivere. Quos tanto magis propitios me habiturum credebam quanto me minus christianum ex imposito mihi cri mine suspicarentur, et oh hoc facilius ad sectam suam inclinari posse crederent. 13. De A hbatia ad quam assumptus est, et persecutione tam filiorum, id est monachorum, quam
tyranni in eum Cum autem tantis perturbationibus incessanter ajjligerer atque hoc extremum mihi superesset consilium ut apud inimicos Christi ad Christum confugerem, occasionem quandam adeptus qua insidias istas paululum declinare me credidi, incidi in Christianos atque monachos gentibus longe seviores atque pejores. Erat quippe in Britannia
minore, in episcopatu Venecensi, abbatia quedam sancti Gildasii Ruiensis, pastore defuncto desolata. Ad quam me concors fratrum electio cum assensu principis terre vocavit, atque hoc ab abbate nostro et fratribus focile impetravit; sicque me Francorum invidia ad Occidentem sicut ]heronimum Romanorum expulit ad Orientem. Numquam enim huic
rei, sciat Deus, acquievissem, nisi ut quocunque modo has quas incessanter sustinebam oppressiones, ut dixi, declinarem. Terra quippe barbara et terre língua mihi incognita era(. et turpis atque indomabilis illorum monachorum vi ta omnibus fere notissima, et gens terre illius inhumana atque incomposita. Sicut ergo ille, qui imminente sibi gladio
perterritus in precipitium se collidit et ut puncto temporis mortem unam differat aliam incur[168] mais favoravelmente, porquanto deveriam pensar que a acusação de que eu era alvo se devia à minha pouca fé cristã e, por isso, estariam convencidos de me poder converter mais facilmente à sua seita. 13. Eleição para abade. Perseguição dos monges e
dos senhores da terra Como me sentisse incessantemente abalado por tão violentos ataques, não vi outra saída senão a de me refugiar em Cristo, entre os inimigos de Cristo. Pensei que tinha encontrado a oportunidade de me esquivar um pouco que fosse a essas ciladas, mas acabei por cair nas malhas de cristãos e de monges de longe mais severos e
piores que os pagãos. Havia na Bretanha Menor, no bispado de Vannes, a abadia de Saint-Gildas-de-Rhuys, a qual a morte do pastor deixara desamparada. Os monges elegeram-me por unanimidade, com o consentimento do senhor daquela terra, para abade desse lugar; esta eleição obteve facilmente o consentimento do abade de Saint-Denise dos
irmãos. E foi assim que o ódio dos franceses me expulsou para Ocidente, tal como o dos Romanos tinha expulsado S. Jerónimo para Oriente. Nunca teria consentido em tal coisa - Deus bem o sabe! - se não fosse obrigado a subtrair-me a todo e a qualquer preço às opressões a que estava permanentemente sujeito. Era uma terra bárbara aquela, cuja
língua me era desconhecida. A vida torpe e indomável daqueles monges era por todos sobejamente conhecida e a gente daquela terra era rude e selvagem. Como aquele que, sob a ameaça iminente da espada, se lança, aterrorizado, num precipício e, num relance, querendo adiar a morte, se precipita noutro, assim eu escapei com conhecimento de
causa de um perigo para cair noutro. E ali, junto às ondas do Oceano que ruge [169] rit, sic ego ab uno periculo in aliud scienter me contuli; ibique ad horrisoni undas Occeani, cum Jugam mihi ulterius terre postremitas non preberet, sepe in orationibus meis illud revolvebam: Quanta enim anxietate illa etiam quam regendam susceperam indisciplina
ta Jratrum congrega tio cor me um di e ac nocte cruciaret, cum tam anime mee quam corporis pericula pensarem, neminem jam latere arbitrar. Certum quippe habebam quod si eos ad regularem vitam quam prcifessi Juerant compellere temptarem, me vivere non posse; et si hoc in quantum passem non agerem, me dampnandum esse. Ipsam etiam
abbatiam tirannus quidam in terra illa potentissimus ita jam diu sibi subjugaverat, ex inordinatione scilicet ipsius monasterii nactus occasionem, ut omnia loca monasterio adjacentia in usus proprios redegisset, ac gravioribus exactionibus monachos ipsos quam tributarias judeos exagitaret. Urgebant me monachi pro necessitudinibus cotidianis, cum
nichil in commune haberent quod eis ministrarem, sed unusquisque de propriis olim marsupiis se et concubinas suas cum filiis vel filiabus sustentare!. Gaudebant me super hoc anxiari, et ipsi quoque Jurabantur et asportabant que poterant, ut cum in administratione ista deficerem, compellerer aut a disciplina cessare aut omnino recedere. Cum autem
tota terre illius barbaries pariter exlex et indisciplinata esset, nulli erant hominum ad quorum confugere passem adjutorium, cum a moribus omnium pariter dissiderem. Foris me tyrannus ille et satellites sui assidue opprimebant; intus mihifratres incessanter insidiabantur ut illudApostoli in me specialiter dictum res ipsa indicaret: «Foris pugne. Intus
timores». (170] medonho, nos confins de uma terra que me impedia de fugir para mais longe, repetia muitas vezes nas minhas orações: «Dos confins da terra clamei a ti, Senhor, enquanto meu coração se angustiava» 96 . Creio que já ninguém ignora quanta angústia atormentava o meu coração ao pensar, dia e noite, nos perigos de alma e de corpo
que pesavam sobre mim desde que assumi a missão de governar aquele rebanho indisciplinado de monges. Tinha como certo que, se tentasse levá-los à prática da vida regular que tinham professado, não podia viver; e se não fizesse tudo o que estava ao meu alcance para o conseguir, estava a condenar a minha alma. Além disso, havia naquela terra
um senhor todo-poderoso 97 que, aproveitando-se da desordem que reinava no mosteiro, há muito tinha subjugado a abadia ao seu domínio, de tal forma que tinha convertido em proveito próprio todos os terrenos adjacentes ao mosteiro e perseguia os monges com impostos mais pesados do que os tributados aos judeus. Os monges assediavam-me
com as suas necessidades quotidianas, porque não tinham quaisquer bens em comum que eu lhes pudesse distribuir, mas cada um tirava sustento da sua própria bolsa e alimentava as suas concubinas com seus filhos e filhas. Alegravam-se com a minha angústia, pilhavam e levavam tudo o que podiam do mosteiro para dificultarem a minha
administração e obrigarem-me assim a relaxar a disciplina ou a afastar-me definitivamente. Como por toda aquela terra só houvesse gente bárbara e indisciplinada, semelhante a foras-da-lei , não tendo ninguém a quem pudesse pedir auxilio ou encontrar refúgio, vivia em conflito permanente com os costumes de todos eles. De fora, o dono da terra e
os seus homens armados não paravam de me atormentar; de dentro, os meus irmãos lançavam-me ciladas incessantemente. Era como se a palavra do Apóstolo tivesse sido escrita propositadamente para mim: «Lá fora, as lutas; cá dentro, os medos» 98 . (171] Considerabam et plangebam quam inutilem et miseram vitam ducerem, et quam infructuose
tam mihí quam aliis viverem, et quantum antea clericis profecissem et quod nunc, eis propter monachos dimissis, nec in ipsis nec in monachis aliquem Jructum haberem, et quam inejficax in omníbus inceptis atque conatibus meis redderer; ut jam mihi de omníbus illud improperari rectissime deberet: «Hic homo cepit edifUare, et non potuít
consummare. >> Desperabam penitus, cum recordarer que Jugerem et considerarem que incurrerem; et priores molestias quasi jam nullas reputans, crebro apud me ingemiscens dicebam: fllud autem plurimum me cruciabat, quod oratorio nostro dímisso, de díviní celebratione officíi ita ut opporteret providere non poteram, quoniam Zoei nímia
paupertas víx unius homínís neccessítudini sufficeret. Sed ipse quoque verus Paraclitus michi maxime super hoc desolato veram attulit consolationem, et proprío prout debebat providít oratorio. Accidít namque ut abbas noster sanctí scilicet Dyonisii predictam illam Argenteoli abbatíam, ín qua religíonis habitum nostra ílla jam in Christo soror potíus
quam uxor Heloysa susceperat, tanquam ad jus monasteríi suí antiquitus pertínentem quocunque modo acquireret, et conventum inde sanctímonialium, ubi illa comes nostra príoratum habebat, víolenter expelleret. Que cum díversis locis exules díspergerentur, oblatam mihi a Domino intellexí occasionem qua nostro consulerem oratorio. flluc itaque
reversus, eam cum quíbusdam aliís de eadem congregatíone ípsi adherentíbus ad predíctum oratorium ínvitavi; eoque íllis [172] Pensava comigo mesmo e queixava-me quão inútil e infeliz era a vida que levava, quão estéril era para mim e para os outros, eu que antes tinha sido tão útil aos meus alunos! E agora, agora que os tinha abandonado por
causa destes monges, não produzia qualquer fruto, nem para os 'clérigos', nem para os monges! Era ineficaz nas iniciativas que tomava e todos os meus esforços falhavam. Era como se merecesse ser justamente repreendido por aquele que diz: «Este homem começou a construir, mas não pôde acaban99. Sentia-me ainda mais desesperado quando me
lembrava das ciladas a que tinha escapado e pensava nos perigos a que estava exposto; e, reflectindo nas minhas mágoas passadas, como se já nada fossem, dizia, gemendo: «Este sofrimento é bem merecido; ao abandonar o 'Pz.ráclito', isto é, o Consolador, caí na desolação; e ao querer evitar ameaças precipitei-me em perigos reais». Porém, o que
mais me fazia sofrer, era pensar que, depois de ter abandonado o meu oratório, não tinha podido sequer tomar as providências necessárias para lá celebrar o oficio divino, porque a extrema pobreza daquele lugar mal dava para satisfazer as necessidades de um só homem. Mas, uma vez mais, na minha profunda desolação, o verdadeiro Paráclito
trouxe-me a verdadeira consolação e providenciou de forma adequada ao seu oratório. Um dia, o meu abade, isto é, o abade de Saint-Denis, reclamou, como antiga propriedade pertencente à jurisdição do seu mosteiro, a já referida abadia de Argenteuil, na qual Heloísa, minha irmã em Cristo, mais que minha esposa, tinha tomado hábito. Conseguiu-o
sabe Deus como! Depois, expulsou violentamente a congregação das monjas cuja prioresa era a minha companheira. Ao vê-las errar, como exiladas, por diversos lugares, compreendi que o Senhor me oferecia a oportunidade de assegurar o serviço do oratório. Voltei para lá e convidei Heloísa e outras monjas da mesma comunidade, que não a tinham
abandonado, a [173] adductis, ipsum oratorium cum omnibus ei pertinentibus concessi et donavi; ipsamque postmodum donationem nostram, assensu atque interventu episcopi terre, papa Innocentius secundus ipsis et earum sequacibus per privilegium in perpetuum coroboravit. Quas ibi quidem primo inopem sustinentes vitam et ad tempus
plurimum desolatas, divine misericordie respectus, cui devote serviebant, in brevi consolatus est et se eis quoque verum exhibuit Paraclitum et circum adjacentes populos misericordes eis atque propitios dfecit. Et plus, sciat Deus, ut arbitrar, uno anno in terrenis com modis sunt multiplicate quam ego per centum si ibi permansissem; quippe quo
feminarum sexus est infirmior, tanto earum inopia miserabilior facile humanos commovet affectus, et earum virtus tam Deo quam hominibus est gratior. Tantam autem gratiam in oculis omnium illi sorori nostre, que ceteris preerat, Dominus annuit, ut eam episcopi quasi filiam, abbates quasi sororem, laici quasi matrem diligerent; et omnes pari ter
ejus religionem, prudentiam, et in omnibus incomparabilem patiencie mansuetudinem ammirabantur. Que quanto rarius se videri permittebat, ut scilicet clauso cubículo sacris meditationibus atque orationibus purius vaccaret, tanto ardentius ejus presentiam atque spiritalis colloquii monita hii qui foris sunt ejfiagitabant. 14. De infamatione
turpitudinis Cum autem omnes earum vicini vehementer me culparent quod earum inopie minus quam passem et deberem consulerem, et facile id nostra saltem predicatione valerem, cepi sepius ad eas reverti, ut eis quoquomodo subvenirem. ln quo nec invidie [174] instalarem-se nele. Chegadas ali, fiz-lhe concessão e doação do oratório com todas as
suas dependências. Imediatamente a seguir à minha doação, com a autorização e por intervenção do bispo da diocese, o papa Inocêncio II confirmou o privilégio para sempre, a elas e às suas sucessoras. É certo que no início tiveram uma vida desolada e cheia de privações, mas o olhar da misericórdia divina, a quem piedosamente serviam, em breve
as consolou e também a elas se manifestou o verdadeiro Paráclito, fazendo despertar a generosidade e a misericórdia das populações vizinhas. E mais - Deus seja minha testemunha, como creio que é - num só ano multiplicaram-se os bens da terra, coisa que eu não teria conseguido nem em cem anos, se lá tivesse ficado! É que, sendo o sexo feminino
mais fraco, a penúria das mulheres comove mais facilmente os corações e a sua virtude é mais grata a Deus e aos homens. Aos olhos de todos, o Senhor concedeu tantas graças à nossa irmã, que presidia à comunidade, que os bispos a queriam como filha, os abades como irmã e os leigos como mãe. E todos, sem excepção, admiravam a sua religião, a
sua prudência e a incomparável mansidão da sua paciência para com toda a gente. Quanto mais se furtava aos olhares mundanos - pois fechada na sua cela dedicava-se inteiramente à oração e à meditação das coisas santas - mais as pessoas de fora vinham fervorosamente solicitar a sua presença e os conselhos da sua palavra espiritual. 14. Infame
calúnia Porém, como toda a vizinhança começasse a atacar-me com violência, pensando que eu não fazia tudo o que estava ao meu alcance para minorar e solucionar o estado de miséria em que elas viviam, e de nem sequer me valer da pregação para esse fim - o que para mim era tão facil [175] mihí murmur difuít, et quod me facere sincera karítas
compellebat, solíta derogantíum pravítas ímpudentíssíme accusabat, dicens me adhuc quadam carnalís concupíscentíae oblectatíone tenerí, qua prístíne dilecte sustínere absentíam víx aut numquam paterer. Qui frequenter íllam beatí ]heronímí querímoníam mecum volvens qua ad Asellam de fictís amícís scríbens, aít: Et iterum: Cum hanc, ínquam, ín
tantum vírum detractíonis injuriam ad mentem reducerem, non modicam hínc consolatíonem carpebam, ínquíens: Adeo namque res ísta omnem hujus turpítudínis suspitíonem apud omnes removet, ut quícunque mulíeres observare díligentíus student, eis eunuchos adhibeant, sicut de Hester et ceterís regís Assuerí puellís sacra narrat hystoría.
Legimus et potentem íllum regíne Candacís eunuchum uníversís ejus gazis preesse; ad quem convertendum et baptízandum Phílíppus apostolus ab angelo directus est. Tales quíppe semper apud verecundas et honestas femínas tanto amplíus dígnítatís et Jamílíarítatís adeptí sunt quanto longíus ab hac absístebant suspítíone. Ad quam [176] comecei a
visitá-las com frequência, para de algum modo as poder ajudar. Não faltou logo quem brandisse contra mim as armas da inveja e da maledicência. E o que uma caridade sincera me levava a fazer, a perversidade habitual dos meus detractores interpretou-o da forma mais ignominiosa: ' que ainda me sentia seduzido pela concupiscência da carne'diziam eles-; 'que mal podia, ou melhor, que nem sequer era capaz de suportar a ausência da minha antiga amada' . Revolvia frequentemente no meu espírito a lamentação de S. Jerónimo na carta a Ase/a sobre os amigos fingidos: «Nada me é reprovado, a não ser o meu sexo; e nada disto teria acontecido se Paula não tivesse ido comigo para
Jerusalém>> 100 . E continua: «Antes de eu conhecer a casa de Santa Paula toda a gente da cidade louvava em coro os meus esforços e quase todos me consideravam digno do sumo sacerdócio. Mas eu sei que se pode chegar ao reino dos céus por meio da boa e da má reputação» 101 . Dizendo para mim como é que a injustiça de tal calúnia - digo
bem! - perseguia a um tão grande homem, não pequena foi a consolação que colhi do seu exemplo: «Oh!- dizia comigo mesmo- se os meus inimigos descobrissem um tal motivo de suspeita contra mim, de certo haviam de flagelar-me com calúnias! No entanto, agora que a divina misericórdia me livrou de tal suspeita e que me foi retirado o poder de
cometer tal torpeza, como é possível que a suspeita persista? Que significa esta última e monstruosa acusação levantada contra mim?>> Tanto é verdade que a minha condição presente remove dos homens toda e qualquer suspeita deste tipo de infâmia que, todos aqueles que procuram vigiar ciosamente as suas mulheres, confiam-nas aos eunucos,
tal como reza a História Sagrada a propósito de Ester e de outras mulheres do rei Assuero. Sabemos que um alto funcionário da rainha Cândace, administrador geral do tesouro, era eunuco: o apóstolo Filipe foi levado por um anjo até ele para o converter e baptizar102 . Ora, se tais homens sempre alcançaram entre [177] quidem penitus removendam
maximum illum Christianorum philosophum Origenem, cum mulierum quoque sancte doctrine intenderet, sibi ipsi manus intulisse Ecclesiastice historie lib. VI continet. Putabam tamen in hoc mihi magis quam illi divinam misericordiam propitiam fuisse, ut quod ille minus provide creditur egisse atque inde non modicum crimen incurrisse, id aliena
culpa in me ageret, ut ad simile opus me liberum prepararet, ac tanto minore pena quanto breviore ac subita, ut oppressus sompno cum mihi manus inicerent nichil pene fere sentirem; sed quod tuncforte minus pertuli ex vulnere, nunc ex detractione diutius plector, et plus ex detrimento fame quam ex corporis crucior diminutione, sicut enim scriptum
est: Idem supra: Quid autem horum invidia ipsi Christo veZ ejus membris, tam prophetis scilicet quam apostolis seu aliis patribus sanctis obiceret, si in eorum temporibus existeret, cum eos videlicet corpore íntegros tam familiari conversatione feminis precipue viderent socíatos? Unde et beatus Augustinus in libro de Opere monachorum ipsas etiam
mulieres domino ]hesu Christo atque apostolis ita inseparabiles comites adhesisse demonstrat, ut et cum eis etiam ad predicationem procederent. «Ad hoc [178] mulheres honestas e recatadas tão grande respons . Sabemos que assim faziam os santos apóstolos, segundo o testemunho de S. Paulo 11 0 : «Não temos, porventura, o direito de nos
fazermos acompanhar de uma mulher como se fosse nossa irmã, como o fizeram os irmãos do Senhor e Cefas?>> Vê, insensato, que ele não disse: «não temos nós, porventura,' o direito de abraçar' uma mulher como se fosse nossa irmã, mas 'de nos fazermos acompanhar' . Isto significa que eles sustentavam as suas mulheres com os frutos da
pregação e não para haver depois relações carnais entre eles>>. É claro que o fariseu, que murmurava consigo mesmo do Senhor, deve pensar: «Este, se fosse profeta, saberia, de todas as maneiras, quem foi a mulher que lhe tocou, porque é pecadora>>111 . Ora, ele bem poderia, no que concerne ao [181] phetas cum viduis maxime hospitari atque
conversari videbant, multo probabiliorem inde suspitionem contrahere. Quid etiam dixissent isti detractatores nostri, si Malchum illum captivum monachum, de quo beatus scribit Jheronimus, eodem contubernio cum uxore victitantem conspicerent? Quanto id crimini conscriberent, quod egregius ille doctor cum vidisset maxime commendans ait:
«Erat illic senex quidam no mine Malchus ... ejusdem Zoei indígena, anus quoque in ejus contubernio... studiosi ambo religionis, et sic ecclesie limen terentes, ut Zachariam et E lysabeth de euvangelio crederes, nisi quod ]ohannes in medi o non erat. » Cu r denique a detractione sanctorum patrum se continent, quos Jrequenter legimus vel etiam
vidimus monasteria quoque Jemina rum constituere atque eis ministrare; exemplo quidem septem diaconorum, quos pro se apostoli mensis et procurationi mulierum prifecerunt? Adeo namque sexus irifirmior Jortioris indiget auxilio, ut semper virum mulieri quasi capud preesse A postolus statuat; in cujus etiam rei signo ipsam semper velatum habere
capud precipit. Unde non mediocriter miror consuetudines has in monasteriis dudum inolevisse, quod quemadmodum viris abbates, ita et feminis abbatisse preponantur, et ejusdem regule professione tam femine quam vi ri se astringant, in qua tamen pleraque continentur que a feminis tam prelatis quam subjectis nullatenus possunt adimpleri. ln
plerisque etiam locis, ordine perturbato naturali, ipsas abbatissas atque moniales clericis quoque ipsis, quibus subest populus, dominari conspicimus, et tanto Jacilius eos ad prava desideria inducere posse quanto eis amplius habent [182] juízo humano, fazer conjecturas vergonhosas sobre o Senhor, mais do que os meus adversários fizeram sobre
mim. Ou até os que viram a mãe do Senhor recomendada a um jovem, ou os profetas serem recebidos pelas viúvas, ou viverem na intimidade delas, poderiam fazer recair sobre eles suspeitas muito mais verosímeis. Pois bem, que diriam os meus inimigos, se tivessem visto Malco, esse monge recluso, de quem S. Jerónimo conta que vivia com a mulher
na mesma casa? Como teriam condenado aquele cuja conduta o santo doutor, ao vê-lo, exaltou nestes termos: > 127 . E, a Asela, sobre os falsos amigos, escreve: «Dou graças ao meu Deus que me fez digno do ódio do mundo »128 . E prossegue numa carta ao monge Heliodoro: «Enganas-te, irmão, enganas-te, se julgas que o cristão pode escapar para
sempre às perseguições. O nosso inimigo, como leão que ruge, anda à nossa volta para nos devorar. E tu julgas que isso é paz? Está emboscado, com os ricos ... »129 . Animados por estes ensinamentos e exemplos, suportemos estas provações tanto mais serenamente quanto mais injustas nos parecem. Se não são para nosso mérito, ao menos hão-de
contribuir para a expiação dos nossos pecados. Disso não haja dúvidas! E porque todas as coisas são governadas por disposição divina, pelo menos, cada fiel pode contar, nos momentos de aflição, com a consolação divina; porque a suprema bondade de Deus não permite que nada aconteça ao acaso e encarrega-se de levar a bom termo tudo o que é
rebelde à sua vontade. Por isso, é justo que em tudo se lhe diga: «Faça-se a tua vontade»130 . Enfim, [191] et ei de omnibus recte dicitur: «Fiat voluntas tua>>. Quanta denique diligentium Deum illa est ex auctoritate apostolica consolatio, qua dicit: Quod diligenter ille sapientium sapientissimus attendebat, cum in Proverbiis diceret: «Non
contristabit jus tum quicquid ei acciderit. >> Ex quo manifeste a justicia eos recedere demonstrat quicunque pro aliquo sui gravamine his irascuntur que erga se divina dispensatione geri non dubitant, et se proprie voluntati magis quam divine subiciunt, et ei quod in verbis sonat: 131 . Foi isso que nos quis transmitir o Sábio dos sábios, ao escrever
no Livro dos Provérbios: «0 justo não será contristado aconteça o que lhe acontecer» 132 . O autor sagrado demonstra claramente que aqueles que se afastam dos caminhos da justiça se insurgem contra toda e qualquer provação que sabem ser dispensada pela Providência divina. Estes submetem-se mais à sua própria vontade do que à vontade divina
e pronunciam de boca «}iat voluntas tua», mas no fundo dos seus corações rejeitam esta ideia e colocam a sua vontade acima da vontade divina. Adeus. [193] NOTAS 1 •consolationem .. .consolatoriam» . Sobre a Consolatória, enquanto género literário e temática filosófica, veja-se o clássico livro de P. COURCELLE, La •Consolation de Philosophie»
dans la tradition littéraire. Antécédents et postérité de Boece, Paris, Études Augustiniennes, 196 7. Recorde-se que Jean de Meung, a quem se atribui o epistolário de Abelardo e Heloísa, oportunamente verteu para francês a Consolatio philosophiae de Boécio, cuja temática explorou no seu conhecido Roman de la Rose. 2 «oriundus». Esta forma de
particípio futuro deve ter perdido parte do seu valor original, podendo também ser vertida por um particípio passado, com o sentido de 'nascido em, natural de'. 3 Pallet. Pequena aldeia a cerca de 20 km de Nantes em direcção a Poitiers. 4 'Imbuído de espírito literário' . ' Imbutus litteris' é urna dessas construções frequentes em latim, praticamente
lexicalizada nesta época, e cujo uso se tornou proverbial nas línguas românicas. Mais adiante, Abelardo refere que o pai se chamava Berengário e a mãe, Lúcia. Teve dois irmãos, Raul e Dagoberto e duas irmãs, Porcária e Denise. 5 Tópico tradicional da oposição entre letras e armas. O uso do termo' cinguli' (>, «disputationum>>, são expressões de
um ideário aberto a conflitos permanentes com instituições e métodos de ensino que vigoravam no seu tempo. Guilherme de Champeaux, seu primeiro Mestre e fundador da célebre Escola de S. Victor em 1113, é também o primeiro adversário contra o qual este «peripateticomm em1Jlatom brande as novas armas da dialéctica . 7 «Parisius>>. Antiga
forma do acusativo do plural, Ad Parisios, em uso na sintaxe do latim merovíngio. A forma servia para designar todos os complementos de lugar: em Paris, ir e vir a Paris, ficar ou passar por [194] Paris. Estes acusativos para os nomes de cidades tendiam a ftxar-se em modelos à medida que iam surgindo novas cidades: Turonus, Treverus, mas também
Neapolim, Constantinopolim. Sobre a importância e a reputação de Paris no séc. XII, cf. Introdução, p. 49. 8 O que terá irritado profundamente o magister terá sido não só a irreverência intelectual do jovem Bretão ao não aceitar essas sententiae enquanto corpo e fundamento da sua doutrina, como ainda o ter-lhe oposto uma resistência tenaz. Notese a conotação de agressividade três vezes reiterada: «.. .wntra eum ... sepius... aggrederer. ..». 9 Entenda-se, a ilha de França. 10 «habitu pristino>>. O vocábulo «habittlm» designa, em primeiro lugar, uma maneira de ser e de viver, estado, função ou comportamento. Mais tarde adquiriu o sentido derivado de «hábito, modo de vestir>>, segundo o
adágio de origem monacal:'o hábito faz (ou não) o monge'. O termo acabará por se tornar equivalente de 'religio' , estado religioso, entrada na vida religiosa. 11 Porfirio, Busse (ed.), Comm. in Aristot. Craeca IV, I, p.1, 13, trad. de Boécio, ibid., p. 25,13; cf. Boécio, ln Porphyrium Comm., I PL, 64, 82 B, CSEL, 48, p.159 . Porfirio, neoplatónico sírio,
adquiriu a sua cultura e educação clássicas em Atenas, na escola do retórico Longino. Contudo, é sob a influência de Plotino que ele modifica as suas opiniões sobre a questão das ideias de Platão, tornando-se num filósofo de referência na Idade Média e na Escolástica. Sobre o assunto, cf.]. BIDEZ, La vie de Porphyre néoplatonicien, Gand, 1918. A
título de curiosidade, refira-se que o Isagoge de Porfirio, que é uma breve introdução às Categorias de Aristóteles, circulou em território nacional, havendo ainda em Évora um exemplar em latim do séc. XVI (Porphyrii lsagoge Argyropylo, Byzantio Interprete, séc. XVI). Abelardo entra no debate sobre os universais, questão que opõe os filósofos
nominalistas e realistas. Para os 'nominalistas' só existem homens concretos. 'Homem', 'Humanidade ' são apenas nomes, formas superiores de organizar e dizer o real; para os 'realistas', os objectos concretos, materiais, são expressão de uma ideia vagamente universal, mas que existe fora de nós. Abelardo, enquanto dialéctico, vai mais longe e
procura conciliar as duas tendências, socorrendo-se do intelecto, da teoria e da capacidade de abstracção das coisas concretas (res) . 12 Ovídio, Remedia amoris, I, 369. 13 «ad vi/Iam .. .ab urbe>>. Desde a época merovíngia, o termo vil/a abrange realidades diversas: propriedade, domínio senhorial, povoação, comarca com sede própria para
pagamento de impostos. No século X , o termo designa um conjunto de habitações dotado de igreja, 'aldeia, povoação'; com o sentido jurídico de 'vila', isto é, de aglomerado dotado de direitos e privilégios administrativos, o termo surge pontualmente [195] no séc. XI, mas só se afirmará plenamente a partir do séc. XII. Cf. P BOURGAIN, Le últin
Médiéval, op. cit. , pp. 230-248. 14 «mileS>> ( in Abélard en son temps, p.150. 22 Sobre o sucesso do ensino de Abelardo, veja-se introdução, p. 23 e n. 2. 23 Scientia litterarum. Ciência, conhecimento é aquilo que cada um sabe (scire) por o ter aprendido algures. Scientia distingue-se de sapientia (sapere), sendo esta uma mistura de sabedoria e de
ciência . Na tradição socrática, o sábio é aquele que 'sabe ' e sabe como comportar-se, distinguindo-se pela moderação, clarividência e experiência. As litterae abrangem o conhecimento da língua e da literatura. Ao traduzirmos por 'ciência das letras' procurámos manter esses diversos sentidos. 24 I Cor. , VIII, 1. 25 Trata-se da condenação do De Uni
ta te et Trinitate divina (Sobre a Unidade e a Trindade de Deus), referido mais adiante. 26 «laicarum conversationem>>. Abelardo emprega diversas vezes e com valores diferentes o termo ' /aicus'. 'LAicus', adjectivo e substantivo derivado do grego laikós, presta-se a interpretações e a usos diferenciados. Aqui é usado não tanto no sentido original do
grego,'comum,ordinário, mundano', mas por oposição a uma classe social superior designada pela expressão 'nobilium feminarum' . Portanto laiws parece opor-se a nobilis. Termo amplamente assumido pela Vulgata, será adoptado pela patrística e pela igreja da Alta Idade Média para designar os não-clérigos, isto é, os 'il/iterati' . Mas laicus surge
ainda noutras fontes com o sentido de língua vulgar (lingua laica) . 27 Fulberto, cónego da catedral de Paris e subdiácono, aparece no Cartulário geral de Paris entre os anos 1102 e 1124 e no obituário do Paracleto com o nome de «Hubertus>>. Veja-se introdução n. 4. 28 Estamos em 1116-111 7. Heloísa tinha 16 ou 17 anos e Abelardo rondava os 40
quando se conheceram. 29 Abelardo foi autor e compositor de numerosos cantos religiosos e notabilizou-se como intérprete genial de canções de amor. Cf. M . ZUM THOR, «Abélard, Lamentations>>, Actes Sud, Paris, 1992. Consulte-se ainda o sítio da web : http:/ / www.abelardandheloise.com, com interessantes recriações musicais de alguns
poemas de Abelardo. 30 S. JERÓNIMO, Epist., CXLVII,10; PL, 22,1203, CSEL, 56, p. 327. Trata-se, aliás, da carta A Sabiniano (Ad Sabinianum) . [197) 3 1 Ovídio, Ars Amatoria, 2.561 ss. «poetica Jabula». A Jabula, tradução latina de mythos, é um termo polivalente na sua significação de base e na sua acepção literária, dando atributos a seres que
ultrapassam a fronteira do humano, mas incorporando-os na vasta rede humana de significações. Na sua acepção clássica, os termos mythos et Jabula designavam mesmo certa literatura de ficção e romanesca . Este mito é uma alusão aos amores adúlteros de Ares e Afrodite, tópico amplamente tratado e difundido pela poética antiga e pela arte de
todos os tempos. Hefesto, esposo de Afrodite, surpreendeu os dois amantes em flagrante e apanhou-os numa armadilha que ele próprio concebeu . Sob a sua expressão edificante, mesmo em épocas ou em personalidades de pendor mais racionalista e pujança cultural, como é o caso, o recurso ao mito mostra como o tempo medievo não esqueceu uma
das mais antigas representações do imaginário para explicar ou entender, além das fontes bíblicas, outras sombras do pecado. 32 Astrolábio ou Astralábio (Astralabium). Abelardo dedicou ao ftlho um poema, Carmen ad Astralabium, que constitui uma fonte menor para a reconstituição dos factos contados pela HC. 33 < >. Fides : palavra dada,
palavra de honra, promessa baseada num acto de confiança de alguém que é 'fiel' , 'fidelis' em sentido clássico. Para a Igreja, 'fidelis' corresponde ao grego pistós, 'aquele que tem fé , o crente'. Contudo, o termo sofreu uma vasta evolução semântica. Cf. O. WEIJERS «Some notes on Fides and related words in medievallatin>>, ALMA,40 (1975-6) , 78102. 34 I Cor., VII , 27-28,32. 35 S.JERÓNIMO, Contra jovinianum, I, 48; PL, 23, 291 . A.Joviniano, conhecido em Roma por volta de 385, defendia que o estado de castidade não era inferior ao do casamento. Em parte, este tratado de S. Jerónimo sobre o celibato dos padres converteu-se num verdadeiro cavalo de batalha do antifeminismo medieval
retocado a favor ou contra por numerosos polemistas. 36 < ifamilie>>. «Familia,ae>>apoia-se num antigo termo latino, < ifamulus», 'servo, criado' e designa geralmente um grupo de familiares, servos, gente da casa. O termo só mais tarde tomará o sentido de 'familia restrita', tal como se entende ainda hoje. 37 SÉNECA, Epist., LXXII , 3. Seguimos
a tradução de J. A. Segurado e Campos, in Lúcio Aneu Séneca, Cartas a Lucílio, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1991. 38 Heloísa, numa tirada de grande cultura ascético-monástica, recorre essencialmente à tradição veiculada por S. Jerónimo, ele próprio influenciado pelo monaquismo oriental de Evágrio, do Pseudo-Macário e de Efrém.
Recorde-se que o vocábulo grego monachus equivale ao [198] siríaco ihidaya, termo que no cristianismo primitivo designava o , o asceta, cujo traço essencial era a continência sexual (enkrateia), a renúncia ao casamento e às relações sexuais. Efectivamente, na Síria e, em geral, por toda Mesopotâmia, originou-se desde os primórdios do cristianismo
um tipo de vida ascética de características autóctones, o chamado «proto-monaquismo>>, cujo prestígio rapidamente foi associado à não menos prestigiada tradição monástica do Egipto. Cf. A.WILMART, «La lettre spirituel de I' abbé Macaire>> Revue d' ascétique et de mystique, I, (1920) , 58-84 e III (1922) 411-419); S. BROCK, L' oeil de lumiere, la
vision spirituel de Saint Éphrem, mivie de la Harpe de l'Esprit, Abbaye de Bellefontaine, 1991, 21-22. Os traços característicos do «proto-monaquismo>> siríaco resumem-se a três: (1) espírito de união, (2) ser 'único', isto é, de 'coração não dividido', (3) celibato. O paradigma desse retrato ideal é o ihidaya (ihidaye) (solitário(s) que leva uma vida
isolada ou serni-ermítica, que não reside numa comunidade nem está assignado a ela. Outras conotações posteriores foram assignadas a ihidaya, nomeadamente a das comunidades judaicas que Fílon descreve como 'Terapeutas'. Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica (II, 17) refere-se a estes Terapeutas como os antepassados do
monaquismo antigo. Para os classificar, recorre ao termo monastêrion que traduz o siríaco ihidaye. Também S. Dionísio fará alusão aos Terapeutas ao dissertar sobre a «sacer ordo monachorum>>: > (=PC III, 531,534, cap.VI.). Contudo, a referência literária mais antiga surge justamente com Eusébio de Cesareia no Comentário sobre os Salmos
(Salmo 68,6): . Eusébio, que comenta as traduções possíveis de yahid, conclui que o sentido mais adequado se reporta àquele que vive e progride em Cristo, ou seja o monge (monachós) (PC 23 ,689 B). Contudo, os princípios e a orientação prática da enkrateia reflecte também um tipo de ideal essencialmente ético, a que não são estranhos os
fundamentos da moral estóica: «11 parait clone difficile de trouver, de façon explicite, dans la littérature monastique, des traces de "motivations ontologiques et protologiques" concernant l'enkratéia: les motivations, telles qu'elles se manifestem dans la pratique monastique, paraissent d'une autre nature, essentiellement éthique>>(Évagre Le
Pontique, Traité pratique 011 /e moine, t.II, ed.,A. Guillaumont etC. Guillaumont, SC, Paris, 1971, 163-167). 39 S. JERÓNIMO, Epist., CXXV, 7; PL, 22, 1076, CSEL, 56, p.125 e Epist., LVIII, 5; PL, 22,583, CSEL, 54, p.534. 4 FLÁVIO JOSEFO, Ant., XVIII , I, II. 41 S. AGOSTINHO, Civ. Dei, VIII, 2; PL, 41 , 225; CSEL, 40, I, p. 355; CC, 47, p. 217 . ° [199]
42 «clericum atque canonicum». Heloísa sublinha com vigor o estatuto do verdadeiro intelectual que é Abelardo, por oposição ao 'laicus' , isto é, ao 'illiteratus'. «Clericus» (do grego klêros, 'sorteio, herança') não significa «sacerdote, clérigo», mas etimologicamente aquele cujas 'sortes' estão ligadas à Igreja>> . No séc. XII , qualquer estudante era
(litteratus, clerc), de tal modo que o grupo clericus !laicus, pese embora a sua antiguidade cristã e realidades sociológicas subjacentes, ganhou expressão quando a Igreja se tornou a fiel depositária de uma cultura letrada, ao longo da Alta Idade Média (cf. Paul ZUMTHOR, «LitteratrHiflliteratus: remarques sur le contexte vocal de I' écriture
médiévale', Romania , t.106 (1985), 1-16).A Igreja, vista de certa forma como 'comunidade textual', recrutava os seus membros entre os homens cultos, letrados, dotados de competências hermenêuticas e exegéticas, sobretudo na transição do latim para as línguas vernáculas, período em que estas competências se tornavam mais necessárias. Para o
próprio Abelardo, clericus era um tonsurado, situado no grau mais baixo da hierarquia eclesiástica, mas um pouco acima daqueles que só possuíam ordens menores, por exemplo, o porteiro (cf. Abelardo, Sermo III, ln circumsione Domini, PL, 178, col. 406-407) . Abelardo era nesta época pura e simplesmente um clericus, um tonsurado, sendo a
tonsura símbolo do seu estado clerical, mas sem voto de continência, sem qualquer ordem menor atribuída. Pelo menos, nenhum texto ou documento hoje conhecido autoriza a pensar de outra maneira. Contudo a questão é controversa. Para o séc. XII, veja-se a opinião de S. Tomás de Aquino no De articulis fidei (Clericum non est ordo, sed quaedam
professio vitae dantium se divino ministerio). Por sua vez, «cónego» não significa necessariamente dignatário eclesiástico. O canonicus era um dos membros do capítulo cuja função poderia ser assistir o bispo na administração espiritual e temporal da diocese, fazer parte do seu conselho, da sua escola catedral ou episcopal, sendo, por assim dizer, um
mediador privilegiado entre a hierarquia e os leigos, entre o temporal e o espiritual. 43 A alusão a Cila e Caribdis tornou-se proverbial. Cf. Odisseia, 12,234. 44 Argumento proverbial. S. JERÓNIMO , Contra Jovinianum , l, 48; PL, 23,291 BC. 45 A argumentação de Heloísa parece sugerir o tópico do «amor livre», a que a retórica «cortês» do séc. XII
havia de dar expressão ética e estética (cf. o De Amore de André le C hapelain e aqui as duas cartas que Heloísa escreve a Abelardo depois da leitura da H C). P ZUMTHOR defende sobre este assunto uma tese controversa, segundo a qual o modelo abstracto subjacente à nova retórica «cortês» assenta nas relações senhor/ vassalo. Na argumentação
cerrada que leva Heloísa a recusar o [200) casamento, «le mariage, non les relations sexuelles, le mariage parce qu'il implique un droit de possession» (Abélard et Helo!se, Correspondance, p. 20), Heloísa serve-se dos mesmos argumentos do magister na sua obra Theologia Christiana para defender uma tese radicalmente oposta à de Abelardo. Para
uma ampla discussão deste assunto, veja-se Introdução pp. 30-33 e bibliografia referida na n.13. 46 •fidem».Acordo ou contrato baseado num acto de confiança em relação a alguém que é 'fiel', '.fidelis'. 47 Trata-se do conhecido mosteiro de Argenteuil, referido já por vários textos da época carolingia, hoje Val-d'Oise. 48 Abelardo deixa bem expresso
que Heloísa tem em Argenteuil o estatuto de hóspede ou de 'pensionista', não de monja, como o prova a utilização da fórmula consagrada «excepto velo». Esta entrada de Heloísa na vida religiosa, às ordens de Abelardo, será objecto de longas e amarguradas reflexões da própria Heloísa. Veja-se infra, primeira carta de Heloísa. 49 Aplicação da lei de
talião que, no entanto, não foi estritamente respeitada. Recorde-se que nos Evangelhos, Jesus reprova esta lei . Cf. Mal, 5,38-41. No que diz respeito a Abelardo, observa-se o rígido preceito tradicional aplicado aos prevaricadores, sendo que o castigo habitual para os adúlteros era a castração, embora a sanção estivesse sujeita a prerrogativas de
natureza familiar e social e das autoridades públicas e administrativas. 50 As referências originais estão incorrectas. As fontes são Levítico, XXII, 24 e Deuteronómio, XXIII, 1. 51 LUCANO, Phars ., VIII, 94-98. Estes versos constituem uma das referências mais célebres e significativas do poema épico de Lucano. Ao abandonar a vida pública, Heloísa
cita o passo onde Cornélia, devido ao casamento, lamenta ter sido a desgraça do marido, Pompeio, em Farsalo. Ao ver Abelardo castrado e estigmatizado pela sociedade e pela igreja, Heloísa não esconde um forte sentimento de culpabilidade e de revolta, tal como Cornélia se esvanece ao ver o marido esgotado e sem forças depois da derrota. Cornélia
deseja morrer e pedirá a Pompeio que espalhe os seus restos mortais pela espuma do mar, a fim de aplacar a cólera de Posídon e favorecer a vitória do marido. Sobre o assunto, cf. P.VON Moos, «Cornelia und Heloise», Latomus, t. 34 (1975), 1024-1059. 52 «cellam». Longe do seu sentido monacal, o vocábulo cel/a,-ae é atestado a partir do séc. VII por
diversos documentos com o significado de •pequeno priorado, casa filial» ou mesmo «lugar retirado>>, dependente administrativa e canonicamente de uma comunidade monástica, mosteiro ou abadia. Cf. Dictionary oj Medieval Latin Jrom British So11rces, Fas.II -C. [201] 53 •estudium secularium artium»: 'artes seculares' . Refere-se às chamadas
sete artes liberais que formavam o trivium e o quadrivium curricular medieval: gramática, dialéctica, retórica, aritmética, música, geometria e astronomia, às quais se seguia a Teologia (sacra lectio) . 54 EUSÉBIO, Hist. Eal.,VI, 19. Ainda há pouco Abelardo se referira aos sete dons do Espírito (septiformis gratia) que, na tradição da poesia filosófica de
Dudon de S. Quintino (1020), se aproximam das sete artes liberais. Cf. P Bourgain, op cit., pp. 546-547 . 55 R.Stolzle (ed.), Abelardus 1121 zu Soissons veruritheilter Tractatus de unitate et Trinitate divina, Freib.-im-Br., 1891. 56 Deut.,XXXll,31. 57 S. AGOSTINHO, De Trinitate, I, I; PL, 42, 820; ABELARDO, Tract. de Unit., p.42. 58 Deparamos aqui
com o velho problema da translatio, operação que pressupõe necessariamente uma relação entre 'palavra' e 'sentido', directo ou derivado, aplicado à Lectio divina ou Escritura. Esta problemática suscita a cólera de Alberico e seus apaniguados. 59 Sal., LXXIX, 12. 60 S. JERÓNIMO, Lib. Quest. Hebr.in Genesim, Praef; PL, 23, 983B. 61 HORÁCIO,
Odes, ll, 10, 11-12. 62 S. JERÓNIMO, Epist., LIV, 13: PL. 22,556, CSEL, 54, p.480. 63 Jo. ,VII, 51. 64 Godofredo, entenda-se. 65 •diocesim». Em sentido pleno só ocorre uma vez no texto latino, sendo algumas vezes substituído pela expressão 'episcopus terre'. Diocesim é um termo que chegou à Igreja por via da língua administrativa. Designava um
território circunscrito, constituído por uma civitas sob a autoridade de um episcopus. É provável que o termo significasse também 'paróquia'. 66 >, que em linguagem teológica designa o Espírito Santo. Em português 'Paráclito'. 'Paracleto' é o nome pelo qual ficou conhecido este célebre mosteiro fundado por Abelardo em honra do Espírito Santo.
Trata-se, pois, de uma derivação hieronímica habilmente utilizada por Abelardo para justificar a fundação e responder aos seus detractores. Em data não determinada, Heloísa entrou para o Paracleto, sem dúvida um mosteiro misto, do qual foi prioresa, depois abadessa, e aí terminou os seus dias em 1164. 89 II Cor., L, 3-4. 90 Jo., XIV, 16. 91 I
Cor.,VI, 17,19. 92 «poetiwm figmentum •> . A expressão é uma réplica elucidativa dos figm enta verba ou palavras foljadas , fictícias dos poetas . Com efeito, na 80 [204] perspectiva aristotélica o poeta é um urdidor de mitos (Aristóteles, Poética) , que em Pessoa se traduziu na ideia de que 'o poeta é um fmgidor' . A fonte provável de Abelardo não
será Aristóteles, mas Ovídio, Met., III, 349 ss .. Segundo o poeta, a jovem ninfa amava em vão o belo Narciso e terá desaparecido depois de morta, convertendo-se numa voz que jamais deixou de repetir as últimas sílabas pronunciadas. Bastante diferente da versão grega, a versão latina de Ovídio incorpora e transforma realidades naturais associando
Eco a Narciso, numa tentativa etiológica para explicar a origem do som que se repete (eco) e da imagem de Narciso ao espelho. 93 •Quosdam adversum me novos aposto/os... excitaverunt ... >>. Durante muito tempo, pensou-se que esses «novos aposto/oS>> eram S. Bernardo, o célebre Abade de Claraval que condenou Abelardo no concílio de Sens
(1140) e S. Norberto de Xanten. Na verdade, os dois homens sempre mantiveram relações cordiais apesar de representarem escolas e ortodoxias diferentes. S. Bernardo, que, no dizer do Padre Chénu, «... está na outra fronteira da cristandade>>, não aprecia Abelardo pelo tom racionalista e profano das suas ideias e pelo estilo mordaz e inovador da
sua língua: «Magister Petrus in libris suis profanus vocum novitates inducit et sensum ... nihil videt per speculum et in aenigmate, sed facie ad faciem omnia intuetur» (Ep. 192, citada por Chr. MOHRMANN, «Latin Vulgaire, Latin des Chrétiens, Latin Médiévah>, Revue des Études !.Atines, 29 (1952) , 51) . Recentemente, o professor H . Silvestre,
aduzindo novas fontes documentais, demonstra que a expressão «novos aposto/os» não pode associar-se àquelas duas reputadas figuras devido a uma impossibilidade de ordem cronológica e a questões de natureza psicológica. Cf. introdução p. 54-57. 94 Respectivamente, S. Norberto, fundador da Ordem dos Premonstratenses e S. Bernardo, da
Ordem Cisterciense. 95 «ad gentes>>.'Gentios', talvez mouros ou sarracenos. Não sabemos com exactidão a que povos ou região geográfica se refere Abelardo. 96 Sal., LX, 3. 97 «tirannus... potentissimus>>. É uma expressão clássica que Abelardo aplica já a seguir e de forma bem explícita ao tirano de Siracusa, Diorúsio. O despotismo ou tirania foi
um regime político que diversas vezes vigorou na Grécia Antiga. O mais antigo exemplo da palavra tirano (< tyrannos) encontra-se no frg. 22 de DIEHL de Arquíloco de Paros. Na Grécia antiga, os tiranos comportavam-se como déspotas esclarecidos, rodeando-se de poetas e homens cultos . O exemplo mais célebre foi a tirania dos Pisístratos (séc.VI
a.C.) cuja acção cultural foi notável. 98 II Cor. ,VIl, 5. 99 Luc., XIV, 30. 100 S. JERÓ NIMO, Epist., XLV, 2; PL, 22, 481 , CSEL, 54, p. 324. [205] 10 1 Id., Epist.,XLV,3 e 6; PL,22,481 e 483, CSEL, 54,p. 325 e 328. Act.,VIll, 27 . Cândace não é um nome próprio, mas um título que designa a rainha da Etiópia, da mesma forma que Faraó, rei do Egipto. 103
EUSÉBIO, Hist. Ecc/.,VI, 8. 104 Prov., XXII,L 105 SANTO AGOSTINHO, Serm ., CCCLV, I; PL, 39, 1569 A. 106 II Cor. ,VIII, 21. 107 SANTO AGOSTINHO, De opere mon., IV-V; PL, 40, 552-553, CSEL, 41, p.538-539 . 108 Luc.,VIII, 1. 109 Cf HUMBERTO, Contra Nicetam mon . monasterii Studii, XXVII; PL, 143, 997D-998A. A referência de Abelardo

contém duas anomalias: a atribuição do texto a Leão IX e a menção contra epistolam Parmeniani. O excerto figura nas colecções canónicas sob o nome de Leão IX do qual o cardeal Humberto é porta-voz, em resposta a um monge. 11 0 I Cor. , IX, 5. 111 Luc.,VII ,39. 112 S. JERÓNIMO, Vita Ma/chi; PL, 23, 56A. 113 I Cor., XI, 4-5 . 114 «Abbatissa>>.
Substantivo feminino formado a partir do neologismo abbas, de origem siriaca por intermédio do sufixo grego -issa (abadessa, condessa . .. ). Abbatissa era a superiora de uma comunidade religiosa feminina, o Abbas era o superior de uma comunidade monástica masculina . 11 5 Juvenal, Sat.,VI, 460. 11 6 Gen., 4,14. 11 7 II Cor.,Vll, 5. 11 8 S.
Gregório, Diálogos, 2,3 . 11 9 •comi tem ... comitatu .. famulum>>. Aparentemente não há relação entre os termos neste contexto e por isso traduzimos 'comi tatu'(< comi tatus, us) por 'estar ao serviço de, serviçal' , alguém que pertence ao âmbito familiar ifamulus) e seria da confiança de Abelardo, o que torna o acto mais odioso. Contudo, é por
demais evidente que no latim medieval, 'comi tatus' designava na sua origem a 'comitiva' do principe, da qual fazia parte o 'comites'. Daí a origem da palavra 'conde', companheiro inseparável e colaborador íntimo do principe ou do imperador fazendo parte integrante da sua 'comitiva'. 120 Um dos manuscritos que transmite a HC (o Paris, BNF, lat.
2923) foi lido e anotado por Petrarca.A propósito deste episódio, no qual Abelardo se queixa de ter partido o pescoço ao cair do cavalo, o humanista comenta à margem do texto com algum humor: •E eu de noite>> . 102 (206] 121 «conductu>> (< conductus,us) . Em sentido clássico 'transporte' . Aqui significa 'ajuda, protecção' assegurada pelos
senhores da terra a quem quisesse passar ou circular pelos seus donúnios. O 'conductus' era urna espécie de 'salvo-conduto'. 122 Cícero, Tusc., V, 20-21. Alusão à espada de Dâmocles, símbolo da insegurança e do poder dos tiranos . A fonte de Cícero é Diodoro Sículo que se refere a Dionísio I, tirano de Siracusa entre 432-367 a.C. A Sicília, devido à
sua situação geográfica e à política de mecenato exercida pelos tiranos, atraía numerosos sábios e intelectuais vindos de toda a Grécia. São conhecidas as viagens de Platão e de Eurípides, entre outras. A história de Dionísio tornou-se proverbial e foi retomada por grande número de escritores . 123 Jo., XV, 20, 18,19. 124 II Tim ., III, 12. 125 Gal., I,
10. 126 Sal., LII, 6. 127 S. JERÓNIMO, Epist., LII, 13; PL, 22, 537; CSEL, 54, p.436. 128 S. JERÓNIMO, Epist., XLV, 6; PL, 22, 482; CSEL, 54, p.327. 129 S. JERÓNIMO, Epist., XIV, 4; PL, 22, 349; CSEL, 54, p.49. 130 Mat., XXVI, 42. 131 Rom.,VIII, 28. 132 Prov., XII, 21. [207] Cartas de Heloísa a Abelardo HELOYSE SUE AD IPSUM DEPRECATORIA
RESCRIPTUM IPSIUS AD IPSUM Domino suo, immo patri; conjugi suo, immo Jratri; ancilla sua, immo filia; ipsius uxor, immor soror, Abaelardo Heloyse. Nl íssam ad amicum pro consolatione epistolam, dilectissime, vestram ad meforte quidam nuper attulit. Quam ex ipsa statim tituli fron te vestram esse considerans, tanto ardentius eam cepi legere
quanto scriptorem ipsum karius amplector, ut cujus rem perdidi verbis saltem tanquam ejus quadam imagine recreer. Erant, memini, hujus epistole fere omnia f el!e et absintio plena, que scilicet nostre conversionis miserabilem hystoriam et tuas, unice, cruces assíduas riferebant. Complesti revera in epístola illa quod in exordio ejus am ico prom
isisti, ut videlicet in comparatione tuarum suas molestias nullas vel parvas reputaret; ubi quidem expositis prius mc;gistrorum tuorum in te persequutionibus, deinde in corpus tuu m summe proditionis injuria, ad condiscipulorum quoque tuorum Albericí videlicet Remensis et Lotuifi Lumbardi execrabilem invidiam et infestationem nimiam stilum
contulisti. Quorum quidem suggestionibus quid de glorioso i/lo theologie tue opere, quid de te ipso quasi in carcere dampn ato actum sit non pretermisisti. Inde ad abbatis tui fratru mque falsorum machinationem accessisti et detractiones illas tibi gravíssimas duorum illorum pseudoapostolorum a predictis emulis in te comotas, atque ad scandalum
plerisque subhortum de nomine Paracliti oratorio preter consuetudinem imposito. Denique ad intolerabiles illas et adhuc continuas [210] Carta de Heloísa a Abelardo 1: A seu senhor, ou melhor, a seu pai; a seu esposo, ou melhor, a seu irmão; sua serva, ou melhor, sua filha; sua esposa, ou melhor, sua irmã; . a Abelardo, Heloísa A carta de consolação
que escreveste a um amigo, meu bem amado, uma certa pessoa acabou de ma entregar por mera casualidade. Pela letra do frontispício reconheci logo que era tua. E comecei a lê-la com toda aquela paixão e ternura que me unem ao seu autor, pois se perdi a sua presença física, que ao menos as suas palavras fizessem reviver em mim um pouco da sua
imagem. Tenho-o tão presente! Quase toda a carta está cheia de fel e de absinto, sem dúvida porque relata a infeliz história da nossa conversão, meu único 2 , e as cruzes que continuamente te afligem. Cumpriste nessa carta o que no exórdio prometeste ao teu amigo, para que ele considerasse que, comparadas com as tuas, as suas moléstias seriam
inexistentes ou coisas de pouca monta. Depois de teres exposto as perseguições a que estiveste sujeito, primeiro pelos teus mestres, depois pelo mais indigno atentado infligido a teu corpo, aludiste à execrável inveja e aos ataques encarniçados dos teus condiscípulos, Alberico de Reims e Lotulfo o Lombardo. Também não calaste, nem as maquinações
deles contra a tua gloriosa obra de teologia, nem contra a tua pessoa, atirado que foste para a prisão como um condenado. Em seguida, abordaste as intrigas do teu abade e as dos teus falsos irmãos, bem como as ignominiosas calúnias que esses dois falsos apóstolos, esses já mencionados inimigos, desencadearam contra ti, até ao grande escândalo
suscitado entre o povo por, contra (211) rn te persequutiones crudelissimi scilicet illius exactoris et pessimorum, quos filias nominas, monachorum profectus, miserabilem historiam comsummasti. Que cum siccis oculis neminem vel legere vel audire posse estimem, tanto do/ores meos amplius renovarunt quanto diligentius singula expresserunt, et eo
magis auxerunt quo in te adhuc pericula crescere retulisti; ut omnes pariter de vita tua desperare cogamur, et cotidie ultimas illos de nece tua rumores trepidantia nostra corda et palpitantia pectora expectent. Per ipsum itaque qui te sibi adhuc quoquo modo protegit Chrístum obsecramus, quatinus ancillulas ípsius et tuas crebrís litteris de his in qui
bus adhuc jluctuas naufragiis certificare digneris, ut nos saltem, que tibí sole remansimus, dolorís vel gaudii participes habeas. Solent etenim dolenti nonnullam afferre consolationem qui condolent, et quodlibet onus pluribus impositum levius sustinetur sive difertur. Quod si paululum hec tempestas quíeverit, tanto amplius maturande sunt littere
quanto sunt jocundiores future. De quibuscunque autem nobis saiba non parvum nobis remedium conferes, hoc saltem uno quo te nostri memorem esse monstrabis. Quam jocunde vero sint absentium littere amícorum ípse nos exemplo proprio Seneca docet, ad amícum Lucilium quodam loco sic scribens: «Quodfrequenter mihí scribis, gratías ago: nam
quo uno modo potes te míhí ostendis. Numquam epistolam tuam accipio, quin protínus una simus. Si imagines nobis amicorum absentium jocunde sunt, que memoriam renovant et desiderium absentie falso atque inani sola tio levant, [212] a tradição, teres dado o nome de «Paráclito•> ao teu oratório. Finalmente, passando aos intoleráveis e contínuos
vexames e às perseguições que não têm cessado contra ti, vindas desse perseguidor implacável e desses monges celerados a quem chamas teus fllhos, completaste o quadro desta lamentável história. Ninguém, creio eu, seria capaz de ler ou de ouvir de olhos enxutos3 a história destes infortúnios, que renovaram as minhas dores mais profundas com
tanta mais intensidade quanto mais vivo e exacto descreveram o teatro dos acontecimentos; e mais, os meus sofrimentos aumentaram na medida em que declaras que os perigos continuam a ameaçar-te. Todas nós estamos unidas, temendo pela tua vida e, a cada dia que passa, os nossos corações trémulos e os nossos peitos palpitantes esperam a
derradeira notícia da tua morte. Por isso, nós te suplicamos, em nome daquele que te protege ainda de algum modo para seu serviço, Cristo, de quem somos suas e tuas humildes servas, que te dignes escrever-nos assiduamente, para nos dares notícias das procelas em que andas como náufrago, para que nós, ao menos, as únicas que te restamos
neste mundo, possamos participar das tuas tristezas e das tuas alegrias. Na verdade, os sofrimentos partilhados costumam trazer alguma consolação aos que os sofrem; e qualquer que seja o fardo que se carregue, quando é amparado por muitos, é mais leve de aguentar, é mais facil de levar. Se entretanto esta tempestade amainar um pouquinho,
apressa-te a escrever-nos, porque as boas notícias dar-nos-ão grande alegria. Porém, seja qual for o conteúdo das tuas cartas, não deixarão de nos trazer grande alívio, pelo menos, provarás com isso que não te esqueceste de nós. Que as cartas dos amigos ausentes nos dão alegria, é Séneca, com o seu próprio exemplo, que no-lo ensina quando, a dado
passo, escreve a Lucílio: «Agradeço-te a frequência com que me escreves, pois é esse o único meio de (213] quanto jocundiores sunt littere, que amici absentis veras notas ajlerunt? >> Deo autem gratias, quod hoc saltem modo presentiam tuam no bis reddere nulla invidia prohiberis, nulla dijficultate prepediris, nulla, obsecro, negligentia retarderis.
Scripsisti ad amicum prolixe consolationem epistole, et pro adversitatibus quidem suis, sed de tuis; quas videlicet tuas diligenter commemorans, cum ejus intenderes consolationi, nostre plurimum addidisti desolationi, et dum ejus mederi vulneribus cuperes, nova quedam nobis vulnera doloris injlixistí et priora auxisti. Sana, obsecro, ipsa que Jecisti,
qui que ali i fecerunt curare satagis. M orem quidem amíco et socio gessis ti et tam amicitie quam societatis debitum persolvisti, sed majore te debito nobí,; astrinxisti, quas non tam amicas quam amicissimas non tam sacias quam filias convenit nominari, vel si quod dulcius et sanctius vocabulum potest exwg itari. Q uanto autem debito te erga eas
obligaveris, non argumentis, non iestimoniis indiget, ut quasi dubium comprobetur: et si omnes taceant, res ipsa clamat. Hujus quippe Zoei tu post Deum solus es jundator, solus hv.jus oratorii constructor, solus hujus congregationis edijficator. Nichil hic super alienum edificasti jundamentum. Totum quod hic est, tua creatio est. Solitudo hec feris
tantum sive latronibus vacans nullam hominum habitationem noverat, nullam domum habuerat. ln ipsis cubilibus ftrarum, in ipsis latibulis latronum, ubi nec nominari Deus solet, divinum erexisti tabernaculum et Spiritus Sancti proprium dedicasti templum . Nichil ad hoc edificandum ex regum vel principum [214) que dispões para vires à minha
presença. Nunca recebo uma carta tua sem que, imediatamente, fiquemos na companhia um do outro. Se nós gostamos de contemplar os retratos de amigos ausentes como forma de renovar saudosas recordações, como consolação ainda que ilusória e fLigaz, como não havemos de gostar de receber uma correspondência que nos traz a marca
autêntica, a escrita pessoal de um amigo ausente?» 4 . Mas, graças a D eus, pelo menos ainda dispões deste meio para nos concederes a tua presença. Não há inveja que to possa proibir, não há obstáculo que to impeça, nada, a não ser a tua negligência. Peço-te encarecidamente, não demores a dar-nos notícias! Escreveste a um amigo uma longa
carta de consolação, mas a verdade é que, em vez dos seus infortúnios, falas dos teus. Ao recordares o quadro vivo das tuas desventuras, com a intenção de o consolares, acrescentaste abundante matéria à nossa desolação 5 . E ao quereres tratar das suas feridas, im'ligiste-nos outras novas e aumentaste as antigas. Sara, por amor de Deus, as que tu
próprio fizeste, tão ocupado que andas em curar as que outros fizeram. É verdade que cumpriste o teu dever para com um amigo e companheiro, e resgataste tanto a dívida da amizade como a da fraternidade. Mas bem maior é a dívida que contraíste connosco, nós que somos não só tuas «amigas» mas as «mais dedicadas amigas», não só tuas
«companheiras>>, mas verdadeiras «filhas>>- é esse o nome que nos convém-, se é que se pode imaginar outra palavra mais doce e mais sagrada! Quanto à grandeza da dívida que te obriga connosco, não faltam argumentos, nem testemunhos capazes de demolir todas as tuas dúvidas. E se o mundo se calasse, os próprios factos gritariam6 . Depois
de Deus, só tu és o fundador deste lugar, o único arquitecto deste oratório, o único construtor desta congregação. Nada edificaste sobre fundamentos alheios 7 . Tudo o que aqui está é obra tua. Este deserto, só frequentado por animais selvagens e por ladrões, [215] opibus intulisti, cum plurima posses et maxima, ut quicquid fieret tibi soli posset
ascribi. Clerici sive scolares huc certatim ad disciplinam tuam confluentes omnia ministrabant necessaria; et qui de benefitiis vivebant ecclesiasticis nec oblationes facere noverant sed suscipere, et qui manus ad suscipiendum non ad dandum habuerant, hic in oblationibus Jaciendis prodigi atque importuni fiebant. Tua itaque, vere tua hec est proprie
in sancto proposito novella plantatio, cujus adhuc teneris maxime plantis frequens ut profitiant neccessaria est irriga tio. Satis ex ipsa feminei sexus natura debilis est hec plantatio et infirma, etiamsi non esset nova. Unde diligentiorem culturam exigit et frequentiorem, juxta illud aposto/i: «Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit.
>> Plantaverat apostolus atque fundaverat in fide per predicationis sue doctrinam Corinthios, quibus scribebat. Rigaverat postmodum eos ipsius aposto/i discipulus Apollo sacris exhortationibus, et sic eis incrementum virtutum divina largita est gratia. Vitis aliene vineam, quam non plantasti, in amaritudinem tibi conversam admonitionibus sepe
cassis et sacris frustra sermonibus excolis. Quid tue debeas attende, qui sic curam impendis aliene. Doces et ammones rebelles, nec proficis;Jrustra ante porcos divini eloquii margaritas spargis. Qui obstinatis tanta impendis, quid obedientibus debeas considera; qui tanta hostibus largiris, quid filiabus debeas meditare; atque, ut ceteras omittam,
quanto erga me te obligaveris debito pensa, ut quod devotis communiter debes feminis, unice tue devotius solvas. [216] nunca tinha conhecido alma humana, nunca tinha tido casa. Nestes refúgios de feras, nestes covis de ladrões onde nunca o nome de Deus tinha sido pronunciado, ergueste um tabernáculo divino e dedicaste um templo ao Espírito
Santo. Para o edificar, não recorreste aos tesouros de reis e de príncipes, quando poderias obter deles generosa e grande dádiva, para que, acontecesse o que acontecesse, apenas pudesse ser atribuído à tua pessoa. Os clérigos e os estudantes que acorreram ao desafio às tuas lições providenciavam a todas as necessidades; e os que antes viviam dos
benefícios eclesiásticos, mais habituados a arrecadar do que a distribuir doações, e que até então só tinham tido mãos para receber, não para dar, tornavam-se agora pródigos e até excessivos nas suas dádivas. Por isso, tua e só tua é esta nova plantação que cresce no amor sagrado. Nela abundam sobretudo rebentos novos que precisam de ser
regados para vingar. Bem basta que esta plantação seja formada de mulheres, sexo fraco por natureza; e esta fraqueza não é só devida à sua tenra idade. Por isso, exige uma cultura mais cuidada e mais assídua, segundo a palavra do Apóstolo: espiritual, como já havia defendido com convicção na H C. Esta escala de valores sublinha o relacionamento
turbulento e distanciado que se criou entre os dois amantes e esposos, cujos nomes figuram simbolicamente no fim da saudação. 2 «unice>>. A carta de Heloísa termina com «vale, unice>>, fórmula de despedida que inspirou o belo romance de Antoine Audouard. Este adjectivo, que ocorre nove vezes nas duas cartas de amor de Heloísa que aqui
apresentamos, traduz o carácter único e exclusivo do amor que une Heloísa a Abelardo. Em latim medieval, «unice>>significa também ' todo, inteiro', insubstituível, não ligado a nada, nem a ninguém, sem laços co~ugais, nem obrigações matrimoniais, como bem deixou sublinhado Heloísa na HC. 3 «siccis oculis>> (olhos secos).A mesma expressão,
contendo aproximadamente os mesmos termos, encontra-se na carta seguinte. Sobre esta expressão, cf. Horácio, Carm. I, 3, 18. 4 Séneca, Ep . 40,1 (tradução de J. A. Segurado e Campos) . Séneca é um dos filósofos preferidos de Heloísa. A sua filosofia, mais estóica que cristã, serviu a Heloísa como argumento para a sua contestação radical ao
casamento. \>. São termos que ocorrem com frequência nas cartas de Heloísa. Pertencem ao léxico da espiritualidade monástica, de tradição bíblica e patrística, que estabelecem uma espécie de equilíbrio entre dois estados de espírito opostos. Assim, podemos ler em Is, 61,2 e Mt, 5,5: «Felizes os que choram, porque serão consolados>>. Ao recorrer
tão frequentemente a este vocabulário, é provável que Heloísa esteja também a pensar no Espírito Santo, no «Paráclito>> ou , sob a protecção do qual Abelardo fundou o mosteiro do Paracleto e que tantas glórias e vexames lhe trouxe. Recorde-se que Abelardo procura consolação no Espírito Santo quando sai do Paracleto para Saint-Gildas na mais
completa desolação ( . E de novo, quando acolhe as religiosas expulsas de Argenteuil pelo abade de Saint-Denis, escreve: •Mas uma vez mais, na minha profunda desolação, o verdadeiro Paráclito trouxe-me a verdadeira consolação e providenciou de forma adequada ao seu oratório». [230] 6 Luc., XIX, 40. Esta expressão, posta na boca de Jesus, tem
algo de intrigante e sibilino.Veja-se idêntica expressão em Cícero, ln Catilinam , 1,8. 7 Rom ., XV, 20. 8 I Cor., III, 6. 9 Jer., II, 21. 10 Mat.,VII, 6. 11 Estes propósitos de Heloísa coincidem com outros argumentos e afirmações contra o casamento (conjugio) já expostos na H C. Lá como aqui, Heloísa considera o casamento uma prisão, fonte de todos os
males que afectam Abelardo e defende ferozmente o concubinato e a união livre. Para uma abadessa, convenhamos que a linguagem é ousada e provocatória, mas de uma eficácia argumentativa tremenda para os defensores do amor livre na Idade Média: «amica: amante>>, «meretrix: puta>>, «conwbina, scortum : prostituta>>. 12 História
proverbial contada por Cícero, De Inv., I, 52. 13 A obra musical de Abelardo é uma raridade. Enquadra-se numa nova estética musical adaptada às reformas litúrgicas dos cistercienses. Abelardo segue a tradição das melodias ambrosianas, mas introduz textos novos de grande qualidade literária e espiritual. Por outro lado, na Idade Média, as formas
rítmicas são abundantes e variadas . Com uma estrutura inspirada na métrica clássica, mas menos rígida e com tempos fortes marcando a regularidade dos acentos em lugar bem definido e adaptado ao ouvido, a poesia métrica tornou-se muito popular. Milhares de poesias profanas e religiosas, hinos, uma variedade de Planctus floresceram desde S.
Agostinho até ao século XVI, com particular incidência nos séculos XI e XII. Alberico de Monte Cassino (s. XI) torna-se num dos principais impulsionadores das artes dictandi ao incluir e divulgar no seu Liber dictaminum et salutationum uma parte teórica sobre poesia métrica. O sistema era simples, atractivo, audível e facil de ser utilizado nas
liturgias comunitárias com ou sem música. A título de exemplo bibliográfico, consulte-se Dag N ORBER G, Introduction à l'étude de la versification /atine médiévale, Estocolmo, 1958 (Studia latina stockholmiensia,5) ; «Mêtre et rythme entre le Bas-Empire et le haut Moyen Age>>, in LA wltHra in Italiafra tardo antico e alto medioevo, Roma (1981) ,
357-372; BOURGAI N, P., «Le vocabulaire technique de la poésie rythrnique>>, ALMA (B~>. Jogo consciente de palavras que traduzimos livremente. De alguma forma traduzem a doutrina de Abelardo sobre a ética dos sentimentos e das intenções (cf. Ethica o Seita te ips11m). (231] 15 Esta é uma das frequentes queixas de Heloísa a Abelardo : o
abandono a que foi votada depois da separação e entrada na vida religiosa. 16 Gen. , 19, 26 . 17 Vulcania loca. Expressão tradicional para designar o Inferno ou o Tártaro. 18 Jo., I, 16. [232] Da abadia de Saint-Gildas, Abelardo responde a esta carta apaixonada num tom um pouco frio e envergonhado, como se deduz pela saudação seguinte: Heloise,
dilectissime sorori sue in Christo, Abaelardus,Jrater ejus in ipso 1• Nela explica o seu longo silêncio e a aparente indiferença com que trata Heloísa. Defende-se mal. Achava que não eram necessárias consolações. Também não foi o esquecimento que o impediu de lhe escrever mais cedo uma carta de direcção espiritual, mas por ter absoluta confiança
na sua sabedoria, na sua piedade e nas suas capacidades morais, intelectuais e espirituais. Nunca pensou, argumenta Abelardo, que ela tivesse necessidade dos seus conselhos ou da sua palavra amiga. Promete, isso sim, estar mais atento e mais presente. Pede a Heloísa e à comunidade de mulheres a que ela preside que o assistam com as suas
orações. Socorrendo-se de exemplos da Sagrada Escritura mostra como a oração, sobretudo a das mulheres, e, por maioria de razão, a das esposas é poderosa e eficaz junto de Deus. Entretanto, revela a Heloísa que a sua vida está permanentemente ameaçada. Efectivamente, a acreditar na Historia Calamitatum, os seus monges fizeram várias
tentativas para o assassinar. Em seguida, dita-lhe a fórmula da oração que pede para ser rezada em sua intenção nas horas estabelecidas pela Regra. Para terminar, roga a Heloísa que, no caso de morrer longe da sua comunidade, faça trasladar os seus restos mortais para o mosteiro do Paracleto e reze pela salvação da sua alma. Em resposta,
Heloísa escreve a Abelardo a carta que se segue. 1 A Heloísa, sua querida irmã em Cristo, Abelardo, seu irmão em Cristo. [233] Unico suo post Christum unica sua in Christo. Miror, unice meus, quod preter consuetudinem epistolarum, immo contra ipsum ordinem natura/em rerum, in ipsa fronte salutationis epistolaris me tibi preponere presumpsisti,
feminam vidilicet viro, uxorem marito, ancillam domino, monialem monacho et sacerdoti diaconissam, abbati abbatissam. Rectus quippe ordo est et honestus ut qui ad superiores vel ad pares scribunt eorum quibus scribunt nomina suis anteponant; sin autem ad inferiores, precedunt scriptionis ordine qui precedunt rerum dignitate. Illud etiam non
parva ammiratione suscepimus, quod quibus consolationis remedium afferre debuisti desolationem auxisti, et quas mittigare debueras excitasti lacrimas. Que enim nostrum siccis oculis audire possit quod circa finem epistole posuisti dicens: «Quod si me Dominus in manus inimicorum tradiderit, ut me scilicet prevalentes interjiciant etc.;>. O
karissime, quo id animo cogitasti, quo id ore dicere sustinuisti? Numquam ancillulas suas adeo Deus obliviscatur ut eas tibi superstites reservet; numquam nobis illam vitam concedat, que omni genere mortis sit gravior. Te nostras exequias celebrare, te nostras Deo animas convenit commendare et quas Deo agregasti ad ipsum premittere, ut nulla
amplius de ipsis perturberis sollicitudine, et tanto letior nos subsequaris quanto securior de nostra saiu te jam fueris. Parce, obsecro, domine, parce hujusmodi dictis, quibus miseras miserrimas facias, et hoc ipsum quod utcumque vivimus ne nobis [234) A seu único depois de Cristo, Sua única em Cristo. Fiquei surpreendida, meu único, por algo que
vai contra o costume das normas epistolares, melhor dizendo, contra a ordem natural das coisas. No próprio cabeçalho da saudação epistolar achaste oportuno pôr o meu nome antes do teu, isto é, a mulher antes do homem, a esposa antes do marido, a escrava antes do senhor, a monja antes do monge e a diaconisa antes do sacerdote, a abadessa
antes do abade. Ora, é de regra - e a conveniência das coisas assim o exige - que, quando alguém escreve aos seus superiores ou a seus pares, os nomes destes figurem antes de quem escreve. Porém, se nos dirigimos a inferiores a posição dos nomes deve respeitar a ordem das dignidades 1. Também não foi sem grande surpresa que recebemos a tua
carta, porque àquelas a quem devias trazer o remédio da consolação, aumentaste a sua desolação, e em vez de suavizar as nossas lágrimas, mais as fizeste derramar. Qual de nós podia ouvir sem os olhos rasos de lágrimas 2 o passo final da carta onde dizes: «Se o Senhor me entregar às mãos dos meus inimigos, para que eles, triunfantes, me matem,
etc.>> 3 . Ó meu bem amado, como pudeste pensar tal coisa no teu espírito, como permitiste que tais palavras saíssem da tua boca? Oxalá que Deus nunca se esqueça das suas humildes servas a ponto de lhes permitir sobreviver a ti! Oxalá que nunca ele nos conceda uma vida que seja pior que todos os géneros de morte! É a ti que compete celebrar
as nossas exéquias. É a ti que compete encomendar as nossas almas a Deus e de lhe confiar, antes de ti, as que congregaste para Deus, a fim de não te preocupares mais com elas; e que assim nos sigas com tanta mais alegria quanto mais certo estiveres da nossa salvação. (235] auferas ante mortem . «Sufficit diei malícia sua>>, et dies illa omnibus
quos inveniet satis secum sollicitudinis offeret omni amaritudine involuta. , et ante mortem vitam perdere? Rogas, unice, ut quocumque casu nobis absens hanc vitam .finieris, ad cimiterium nostrum corpus tuum affe"i faciamus ut orationum scilicet nostrarum ex assídua tui memoria ampliarem assequaris fructum. At vero quomodo memoriam tui a
nobis labi posse suspicaris? aut quod orationi tem pus tunc erit commodum quando summa perturbatio nichil permittet quietum, cum nec anima rationis sensum nec língua sermonis retinebit usum, cum mens insana in ipsum ut ita dicam Deum magis irata quam paccata non tam orationibus ipsum placabit quam querimoniis irritabit? Flere tunc
miseris tantum vaaabit, non orare licebit, et te magis subsequi quam sepelire maturandum erit, ut potius et nos consepeliende simus quam sepelire possimus; que cum in te nostram amiserimus vitam, vivere, te recedente, nequaquam poterimus. Atque utinam nec tunc usque possimus! Mortis tue mentia mors quedam nobis est; ipsa autem mortis
hujus veritas quid, si nos invenerit, futura est? Nunquam Deus annuat ut hoc tibi debitum superstites persolvamus, ut hoc tibi patrocínio subveniamus quod a te penitus expectamus, in hoc utinam te precessure non secuture! Parce itaque, obsecro, nobis; parce itaque, unice, saltem tue, hujusmodi scilicet supersedendo verbis quibus tanquam gladiis
mortis nostras transverberas animas, ut quod mortem prevenit ipsa [236] Poupa-nos, peço-te, Senhor, poupa-nos a tais palavras que nos fazem as mais infelizes das infelizes. Não nos tires, antes da morte, o que é toda a nossa vida. «A cada dia o seu mal» 4 . E esse dia, todo envolto de amargura, há-de trazer consigo angústia bastante a todos quantos
encontrar neste mundo 5 . «Mas para quê, diz Séneca, estares a sofrer antecipadamente com os teus males 6» e a perderes a vida antes da morte? Pedes-me, meu único, que, se por casualidade acabares a tua vida longe de nós, faça trasladar o teu corpo para o nosso cemitério, para que a constante lembrança da tua presença te assegure o generoso
fruto das nossas orações. Mas como podes supor que a tua lembrança possa alguma vez cair no nosso esquecimento? Ou então tu achas que o tempo mais propício à oração é nos momentos em que a máxima perturbação impede qualquer repouso? Quando o espírito tiver perdido o sentido da razão e a língua o uso da palavra? Quando a nossa mente
insana se virar contra o próprio Deus, por assim dizer, mais irada do que resignada, e estiver menos inclinada a apaziguá-lo com orações que a irritá-lo com queixas? Não faltará tempo, não, para chorar sobre as nossas misérias, impedidas que seremos de rezar. E mais pressa teremos de seguir-te que de sepultar-te, pois é preferível para nós partilhar
a tua sepultura do que sepultar-te. Em ti perderemos a nossa vida, sem ti não mais poderemos viver. Mas Deus queira que não consigamos viver até lá! Só a menção da tua morte é já para nós uma espécie de morte. Que acontecerá, se essa realidade ainda nos encontrar vivas? Oxalá que Deus nunca consinta que te sobrevivamos, para cumprirmos
contigo este dever ou para te prestarmos a assistência que tanto esperamos de ti; oxalá que sejamos nós a preceder-te na morte, não a seguir-te! Perdoa-nos, suplico-te uma vez mais; perdoa, meu único, pelo menos à tua amada, abstendo-te de palavras que trespassam as nossas almas como gládios de morte, pois o (237) morte gravius sit. Confectus
merore animus quietus non est, nec Deo sincere potest vaccare mens perturbationibus occupata. Noli, obsecro, divinum impedire servitium, cui nos maxime mancipasti. Omne inevitabile quod cum acciderit merorem maximum secum inferet, ut subito venial obtandum est, ne timore inutili diu ante cruciet cui nulla succurri providentia potest. Quod et
poeta bene considerans Deum deprecatur dicens: Sit subitum quodcumque paras, sit ceca futuri Mens horninum fati; liceat sperare timenti. Quid autem, te amisso, sperandum mihi superest? Aut que in hac peregrinatione causa remanendi, ubi nullum nisi te remedium habeam, et nullum aliud in te nisi hoc ipsum quod vivis, omnibus de te mihi aliis
voluptatibus interdictis, cui nec presentia tua concessum est frui ut quandoque mihi reddi valeam? O, si fas sit dici, crudelem mihi per omnia Deum! o inclementem clementiam! o infortunatam fortunam! que jam in me universi conaminis sui tela in tantum consumpsit ut quibus in alios seviat jam non habeat! Plenam in me pharetram exhausit, ut
frustra jam ali i bella ejus formident; nec si ei adhuc te/um aliquod superesset locum in me vulneris inveniret. Unum inter tot vulnera metuit, ne morte supplicia .finiam; et cum interimere non cesset, interitum tamen quem accelerat timet. [238] que precede a morte é pior do que a própria morte. Um coração ferido de amargura não conhece repouso,
um espírito dominado por paixões não pode sinceramente ocupar-se de Deus. Suplico-te, não nos impeças de cumprir o serviço divino ao qual nos consagraste acima de tudo. Quando acontecer tudo o que é inevitável que aconteça e que há-de trazer uma dor imensa, é de desejar que chegue de repente para que não se torture de antemão com temores
inúteis o infeliz que já não pode ser socorrido por nenhuma providência. Ponderando bem isto, um poeta dirige a Deus esta súplica: Que os teus golpes sejam repentinos; que o espírito dos homens não veja o destino futuro; que seja permitido esperar ao que teme! 7 Mas uma vez tu perdido, que me resta esperar? Ou que razões tenho para continuar
nesta peregrinação onde não encontro remédio senão em ti, onde nada mais me interessa senão saber que estás vivo, já que estou proibida de todos os outros prazeres que tenham a ver contigo, a mim a quem nem sequer é concedido o direito de gozar da tua presença, a única que por vezes me poderia devolver a mim mesma? Oh! Se fosse permitido
dizer que Deus foi cruel para mim em tudo! Oh! clemência inclemente! Oh! Fortuna desafortunada! 8 Ela já consumiu contra mim tantos dardos do seu ímpeto, que já não tem mais com que ferir os outros! Despejou contra mim uma aljava inteira, para que os outros já não temam as suas guerras. E se algum dardo ainda lhe restasse, ela não
encontraria em mim lugar para me ferir. No meio de tantas feridas, só há uma coisa que receia: é que eu não acabe de vez os meus suplícios com a morte; e como não cessa de destruir-me, teme, no entanto, o desfecho final que ela própria acelera. [239] O me miserarum miserrimam! infelicium infelicissimam, que quanto universis in te feminis prelata
sublimiorem obtinui gradum tanto hinc prostrata graviorem in te et in me pariter perpessa sum casum! Quanto quippe altior ascendentis gradus tanto gravior corruentis casus. Quam mihi nobilium potentium feminarum fortuna umquam preponere potuit aut equare, quam denique adeo dejecit et do/ore conficere potuit? Quam in te mihi gloriam
contulit, quam in te mihi ruinam intulit? Quam mihi vehemens in utramque partem extitit ut nec in bonis nec in malis modum habuerit? Que, ut me miserrimam omnium faceret omnibus ante beatiorem ejfecerat, ut, cum quanta perdidi pensarem, tanto me majora consumerent lamenta quanto me majora opresserant damna et tanto major amissorum
suaederet dolor quanto major possessorum precesserat amor te summe voluptatis gaudia summa meroris tmninaret tristicia . Et, ut, ex injuria major indignatio surgeret, omnia rn nobis equitatis jura pariter sunt perversa. Dum enim solliciti amoris gaudiis frueremur et ut turpiore sed expressiore vocabulo utar fornicationi vaaaremus, divina nobis
severitas pepercit. Ut autem illicita licitis correximus et honore conjugii turpitudinem fornicationis operuimus, ira Domini manum suam super nos vehementer aggravavit et immaculatum non pertulit thorum, qui diu ante sustinuerat pollutum. Deprehensis in quovis adulterio viris hoc satis esset ad vindictam pena quam pertulisti; quod ex adulterio
promerentur alii, id tu ex conjugio incurristi per quod jam te omnibus satisfecisse confidebas injuriis; quod fornicatoribus suis adultere, hoc propria uxor tibi contulit: nec cum pristinis vaccaremus [240) Ai de mim! Sou a mais triste das tristes! A mais infeliz das infelizes! Dentre todas as mulheres, em ti alcancei a mais alta glória; precipitada desse
lugar, sofri até ao fim uma queda tão fatal e dolorosa para ambos! De facto, quanto mais alto se sobe mais pesada é a queda. Dentre as mulheres nobres, poderosas, qual delas a Fortuna pôde alguma vez ultrapassar ou sequer igualar a minha felicidade? A qual delas é que a Fortuna prostrou tão em baixo e cobriu de tanta dor? Quanta glória me deu
em ti, quanta ruína me trouxe por ti! Quanta violência exerceu sobre mim num e noutro sentido! No bem e no mal não teve moderação! Para me fazer a mais desgraçada das mulheres, fizera-me antes a mais feliz de todas, de maneira que, quando pensasse em tudo o que perdi, me consumissem lamentos tão grandes quão grandes tinham sido as
perdas que me abalaram; e que assim a dor dos bens perdidos igualasse o amor dos possuídos; e que as alegrias da mais suprema volúpia acabassem numa tristeza de dor sem fim. E para que de tal injúria surgisse maior indignação, todos os direitos de equidade foram subvertidos contra nós. Com efeito, enquanto gozávamos dos prazeres de um amor
inquieto e, para usar um termo mais vergonhoso, mas mais expressivo, nos entregávamos à fornicação, a severidade divina perdoou-nos. Mas logo que legitimámos esses amores ilegítimos e cobrimos com a dignidade conjugal a ignomínia da fornicação, a ira do Senhor abateu pesadamente a sua mão sobre nós e o nosso leito imaculado não encontrou
favor diante daquele que outrora tinha tolerado um leito manchado. Para um homem apanhado em flagrante adultério, a pena que sofreste seria suficiente como castigo. Mas o que outros merecem por adultério, caiu sobre ti pelo casamento, relativamente ao qual estavas convencido de já ter reparado todas as injustiças. O que as mulheres adúlteras
fizeram aos seus fornicadores, a tua própria esposa te-lo a ti. E isto não aconteceu quando nos entregávamos aos pra[241] voluptatibus, sed cum jam ad tempus segregati castius viveremus, te quidem Parisius scolis presidente et me ad imperium tuum Argenteoli cum sanctimonialibus conversante. Divisis itaque sic nobis adinvicem ut tu studiosius
scolis, ego liberius orationi sive sacre lectionis meditationi vacarem et tanto nobis sanctius quanto castius degentibus, solus in corpore luisti quod duo pariter commiseramus. Solus in pena Juisti, duo in culpa et, qui minus debueras, totum pertulisti. Quanto enim amplius te pro me humiliando satiifeceras et me pariter et totum genus meum
sublimaveras, tanto te minus tam apud Deum quam apud illos proditores obnoxium pene reddideras. O me miseram in tanti sceleris causa progenitam! O sum- mam in viras summos et consuetamfeminarum perniciem! Hinc de muliere cavenda scriptum est in Proverbiis: 9 . E no Eclesiastes: «Todas as coisas ponderei no meu espírito e achei a mulher
mais amarga que a morte. Ela é o laço dos caçadores e o seu coração é um engodo. As suas mãos são cadeias. Aquele que quiser agradar a Deus evitá-la-á; mas o pecador será apanhado por ela>> 10 . Já a primeira mulher foi quem seduziu 11 o homem para fora do paraíso. E aquela que tinha sido criada por Deus para ser companheira do homem,
transformou-se na sua ruína. Aquele valentíssimo Nazareu, homem de Deus, cujo nascimento foi anunciado por um anjo, só Dalila o [243] pariter cum ruína hostium opprimeret. Sapientissimum ommum Salomonem sola quam sibi copulaverat mulier infatuavit, et in tantam compulit insaniam ut eum quem ad edificandum sibi Dom inus templum
elegerat, patre ejus David, qui justus Juerat, in hoc reprobato, ad ydolatriam ipsa usque in finem vi te deiceret, ipso quem tam verbis quam scriptis predicabat atque docebat divino cu/tu derelicto. Job sanctissimus in uxore novissimam atque gravissimam sustinuit pugnam, que eum ad maledicendum Deo stimulabat. Et callidissimus temptator hoc
optime noverat, quod sepius expertus fuerat, virorum videlicet ruinam in uxoribus esse facillimam. Qui denique etiam usque ad nos consuetam extendens maliciam, quem de fornicatione sternere non potuit de conjugio temptavit; et bono ma/e est usus qui maio ma/e uti non est permissus. Deo saltem super hoc gratias, quod me ii/e ut suprapositas
feminas inculpam ex consensu non traxit, quam tamen in causam commisse malicie ex iffectu convertit. Sed et si purget animum meum innocentia nec hujus reatum sceleris consensus incurrat, peccata tamen multa precesserunt, que me penitus immunem ab hujus reatu sceleris esse non sinunt. Quod videlicet diu ante carnalium illecebrarum
voluptatibus serviens, ipsa tunc merui quod nunc plector, et precedentium in me peccatorum sequentia merito Jacta sunt pena, et ma/is initiis perversus imputandus est exitus. Atque utinam hujus precipue commissi dignam agere valeam penitentiam, ut pene i/li tue vulneris illati ex longa saltem, penitentie contricione vicem quoquo modo
recompensare queam; et quod tu ad horam in corpore pertulisti, ego in omni vita ut (244] venceu 12 . Foi ela que o entregou aos inimigos, foi ela que o privou da vista e o reduziu por fim a um tal tormento que o levou a causar a sua própria ruína e a dos inimigos. Salomão, o mais sábio de todos os homens, só a mulher a quem se tinha unido o fez
perder a cabeça 13 . E isso levou-o a um tal grau de loucura que, Deus que o tinha eleito para edificar o seu templo, preferindo-o a seu pai, David, um homem justo, caiu na idolatria até ao fim dos seus dias, acabando por abandonar o culto divino que pregava e ensinava, tanto por palavras como por escritos. Job, esse santo homem, teve de enfrentar
contra a mulher, que o incitava a maldizer a Deus, o último e o mais rude dos combates. E o mais que matreiro 14 tentador, que dessas artes tantas vezes fizera a experiência, sabia perfeitamente que a esposa de um homem é ruína facil. Finalmente, foi ele que, lançando sobre nós a sua consabida malícia, tentou perder pelo casamento aquele que não
pôde perder pela fornicação: serviu-se do bem para fazer mal, já que não lhe foi permitido fazer mal com o mal. Ao menos, posso dar graças a Deus, porque o tentador, ao contrário das mulheres supracitadas, não me fez cair em tentação com o meu consentimento, embora tenha conseguido converter-me, dado o resultado, no instrumento da sua
malícia. Mas por outro lado, se a inocência purifica o meu coração e se o meu consentimento não incorre na culpa deste crime, demasiados são os pecados outrora cometidos para agora me achar completamente inocente deste crime. Muito tempo escrava das volúpias e das seduções da carne, mereci mesmo então o que agora expio. E este castigo é a
justa consequência dos meus pecados anteriores: é que um desfecho funesto é o resultado de um mau começo. Oxalá eu possa fazer mormente deste pecado uma digna penitência, para que, desta minha longa contrição e penitência, seja possível, da minha parte, compensar o castigo cruel que te foi infligido. O que tu sofreste momenta[245] justum est
in contritione mentis suscipiam, et hoc tibi saltem modo, si non Deo, satiifaciam. Si enim vere miserrimi mei animi pro.fitear irifirmitatem, qua penitentia Deum placcare valeam non invenio, quem super hac semper injuria summe crudelitatis arguo et, ejus dispensationi contraria, magis eum ex indignatione offendo quam ex penitentie satiifactione
mitigo. Quomodo etiam penitentia peccatorum dicitur, quantacumque sit corpo ris cifflictio, si mens adhuc ipsam peccandi retinet voluntatem et pristinis estuat desideriis? Facile quidem est quemlibet con.fitendo peccata seipsum accusare aut etiam in exteriori satiifactione corpus affligere; dijficillimum vero esta desideriis maximarum voluptatum
avellere animum. Unde et merito sanctus ]ob cum premisisset: «Dimittam adversum me eloquium meum,>, id est laxabo linguam et aperiam os perconfessionem in peccatorum meorum accusationem, statim adjunxit: >. Literalmente, 'de olhos secos'. [256] 3 Dan., III , 32. A citação alude aos perigos que espreitam Abelardo na abadia de Saint-Gildas.
Na HC, Abelardo revela que os monges daquela abadia «são de longe mais cruéis e piores que os pagãos», sentindo-se como Dâmocles ameaçado pela espada de Dionísio. 4 Mat.,Vl, 34. 5 Job, III, 4-5 . Citação truncada. O texto completo de Job é o seguinte: «Dies ille uertebatur in tenebras; non requirat eum Deus desuper et inlustret lumine; obscurent
eum tenebrae et umbra mortis, occupet eum caligo et inuoluatur amaritudine.>> 6 Séneca, Ep ., 24, 1. O pensamento completo de Séneca, na já citada tradução de J. A. Segurado e Campos, é o seguinte: «Mas para quê estares a sofrer antecipadamente com os teus males, que aliás se farão sentir bem depressa, e a estragares o presente com o medo
do futuro?>> 7 Lucano, Phars., Il,14-15. Os versos de Heloísa recuperam o excerto de um poema que o poeta Lucano, sobrinho de Séneca, dirige a Júpiter. O tema da morte evocado em verso profano sobre a guerra civil parece não enquadrar-se com o ideal monástico praticado por Heloísa e pelas monjas da sua comunidade. Preferir morrer antes de
Abelardo, antes daquele que ama, é um sentimento legítimo, humaníssimo da parte de Heloísa, mas que parece não ter em conta a prática monástica da oração quotidiana e dos seus efeitos salvíficos sobre aqueles que já morreram e gozam daquilo a que teologia cristã chama «comunhão dos santos>>. Recorde-se que Pedro o Venerável evocará os
últimos momentos da vida de Abelardo, lembrando a Heloísa o sentido cristão da morte. 8 Referência às vicissitudes da Fortuna, divindade antiga, cega e caprichosa, alegoria da instabilidade humana, frequentemente referida pelas antigas escolas de retórica e representada na iconografia pela Roda da Fortuna. De salientar que a imagem da Rota
Fortunae,já evocada por Cícero (Contra Pisão, X,22), aparece na primeira página do manuscrito dos célebres Carmina Burana, a ilustrar o poema de Gautier de Châtillon, «Fas et nefas ambulant>>, contemporâneo de Abelardo e Heloísa. 9 Prov.,VII, 24-27 10 Eccl.,Vll, 26-27. Argumentando com uma série de citações bíblicas, Heloísa retoma aqui o
tópico da misoginia amplamente desenvolvido na HC e, de alguma maneira, próximo do misoginismo do Roman de la Rose de Jean de Meung. 11 «Captivavit>>. Este verbo iterativo sublinha o poder de sedução atribuído à primeira mulher, Eva, arquétipo bíblico da mulher tentadora. 12 juíz es, XIII-XVI. Aqui se conta o destino trágico de Sansão, esse
herói bíblico, milagrosamente nascido, dotado de uma força extraordinária, e a quem Dalila, por vingança, cortou a longa cabeleira, [257] força da sua virilidade e poder. De alguma forma, a tragédia de Sansão encontra paralelo no destino do próprio Abelardo, também ele privado da sua virilidade. De resto, Abelardo escreveu, entre outras
LAmentações, um Planctus bíblico dedicado a Sansão (Abissus vere multa). 13 1 Reis, XI, 1-13 . Alusão ao episódio bíblico das mulheres de Salomão. Contudo, a referência de Abelardo a •sola ... muliem, a uma só mulher, é inexacta e bem parca, porquanto a Bíblia fala de setecentas esposas de sangue real e de três centenas de concubinas 14
Callidissimus. Este expressivo adjectivo designa a serpente tentadora do Génesis, 3, 1. 15 Job, X,1 16 Mora/ia injob, IX, 43; PL, LXXV, 896c. 17 De poenit. , II, 10; PL, XVI, 542a. 18 «missarum sollempnia>>:«solenidades das missas» é a expressão mais consagrada para designar a celebração da missa. Cf. J. A.Jungmann, Missarum solemnia, 3 vol.
Paris, 1951-54, (Théologie, 19-21) 19 Rom.,VII,24. 20 Rom. ,VII,25. 21 Sai.,VII,10 22 Sai.,XXXVI,27. 23 Is., III, 12. 24 Ez., XIII,18. 25 Eccl.,Xll, 11 . 26 Jer. ,XVII,9 . 27 Prov. ,XIV, 12 e XVI,25. 28 Eccle., XI,30. 29 II Cor. , XII ,9. 30 Tim., II,5 . 31 Adversus vigilantium, XVI; PL XXIII, 367b. [258) Da carta V de Abelardo a Heloísa Prece de Abelardo A carta
de Abelardo é uma longa epístola de direcção espiritual dirigida a Heloísa. Aparentemente menos reservada que as restantes, se atendermos ao conteúdo, mas igualmente fria e seca na fórmula de saudação inicial: Sponse Christi, servus ejusdem 1. Contudo, ao longo do texto, Abelardo deixa cair a sua frieza e uma certa emoção pessoal transparece
das suas palavras. Esforça-se por convencer Heloísa de que os sacrificios e as provações por que ambos passaram e continuam a passar são, aos olhos de Deus, o melhor e o mais salutar remédio para a remissão dos seus pecados. Heloísa deve aceitar sem reservas esta nova mística, esta nova vida em Cristo, com espírito de sacrificio e de missão,
liberta de quaisquer laços e prisões humanas, para assim atingir a perfeição em Cristo. A carta termina com uma fórmula que Heloísa deverá recitar para que a graça divina surta efeito e se derrame em abundância sobre um e outro, de modo a que ambos alcancem a perfeição em Cristo. Esta prece, conhecida pela sua rara beleza, é como que o
corolário da história pessoal de Abelardo, o ponto final das suas vicissitudes e o seu testamento espiritual. Tanto quanto sabemos pelo testemunho da Historia Calamitatum, Heloísa terá uma vez mais obedecido cegamente ao pedido de Abelardo, refugiando-se num silêncio sagrado, quebrado apenas por escritos de natureza espiritual. 1 À esposa de
Cristo, o servo de Cristo. [259] [. .. ] «Deus, qui ab ipso humane creationis exordio femina de costa viri formata nuptialis copule sacramentum maximum sanxisti, quique immensis honoribus vel de desponsata nascendo ver miracula inchoando nuptias sublimas ti, meeque etiam Jragilitatis incontinentie utcumque tibi placuit olim hoc remedium
indulsisti, ne despicias ancillule tue preces quas pro meis ipsis carique mei excessibus in conspectu majestatis tue supplex effundo. Ingnosce, o benignissime, immo benignitas ipsa, ignosce tot e tantis criminibus nostris, et ineffabilis miericordie tue multitudinem culparum nostrarum immensitas experiatur. Puni, obsecro, in presenti reos ut parcas
infuturo;puni ad horam ne punias in eternum.Accipe in servos virgam correctionis non gladium Juroris. A.ffiige carnem ut conserves animas. Adsis purgator non ultor, benignus magis quam justus, pater miericors non austerus dominus. Proba nos, Domine, et tempta, sicut de semetipso rogat propheta, ac si aperte diceret: prius vires inspice ac
secundum eas temptationum onera moderare; quod et beatus Paulus .fidelibus tuis promittens ait: «Fidelis est enim Deus, qui non patietur vos temptari supra id quod potestis, sed Jaciet cum temptatione etiam proventum ut possitis sustinew>. Conjunxisti nos, Domine, et divisisti quando placuit tibi et quo modo placuit. Nunc quod, Domine,
misericorditer cepisti misericordissime comple; et quos semel a se divisisti in mundo, perempniter tibi conjungas in ceio, spes nostra, pars nostra, [260) [. .. ] «Ó Deus que, desde as origens da criação, ao formares a mulher da costela do homem, instituíste o grande sacramento da união nupcial e que elevaste o matrimónio a uma dignidade sem
limites, quer nascendo de uma virgem desposada, quer com o primeiro dos teus milagres; tu a quem noutro tempo aprouve conceder-me este remédio para a fragilidade da minha incontinência, não desprezes as súplicas da tua humilde serva que derramo suplicante na presença da tua divina Majestade, pelos meus muitos excessos e os do meu bem
amado. Tu que és sumamente bondoso, ou melhor, a própria bondade, perdoa, perdoa os nossos muitos e grandes crimes, e que a imensidão das nossas culpas experimente a vastidão da tua inefável misericórdia. Castiga, suplico-te, estes réus na vida presente, para os perdoares na futura; castiga-os em vida, para não os castigares na eternidade.
Aplica a teus servos a vara da correcção, não a espada do furor. Atormenta a carne para conservares a alma. Mostra-te purificador, não vingador; benigno, mais que justo; pai misericordioso e não Senhor severo. Põe-nos à prova, Senhor, e tenta-nos, à maneira do profeta 2 que o pedia para si mesmo, como se dissesse sem rodeios: «primeiro examina
as nossas forças, depois, em função das mesmas, modera o peso das tentações». É o que S. Paulo promete aos teus fiéis quando diz: «Ü Senhor Todo-poderoso não consentirá que sejais tentados acima das vossas forças , mas quando vier a tentação fará com que possais fazer-lhe frente com proveito\> . Senhor, uniste-nos e separaste-nos quando e
como te agradou. Agora, Senhor, o que com misericórdia começaste, acaba-o mais misericordioso ainda. E aos que uma vez separaste no mundo, une-os contigo no céu eternamente; 2 3 Salm. , XXV,2 . I Cor., X , 13. [26 1] expectatio nostra, consolatio nostra, Domine, qui est benedictus in secula. Amen. Vale in Christo, sponsa Christi, in Christo vale,
et Christo vive. Amen. '> (262] tu , nossa esperança, nossa porção, nossa expectativa, nossa consolação. Tu, Senhor, que és bendito pelos séculos. Ámen. Adeus em Cristo, esposa de Cristo. Permanece em Cristo e vive em Cristo. Ámen. » [263] Vida de Abelardo 1079 Le Pallet- Nascimento de Abelardo. Filiação: Berengário e Lúcia. Irmãos: Raul e
Dagoberto. Irmãs: Porcária e Denise. 1102 Melun- Fundação de uma escola. 1104 Corbeil- Fundação de uma escola. 1105 Le Pallet- Regresso à Bretanha. 1108 Paris- Ensino na escola capitular da cidade. Bretanha. Laon. 1114 Paris. De novo na escola capitular. Idilio de Abelardo e Heloísa. 1117 Nascimento de Astrolábio. Saint-Denis: Heloísa entra
para o convento de Argenteuil. 1118 Saint-Denis: Abelardo entra para a abadia e torna-se monge. Provins. Saint-Médard. 1120 Nogent-sur-Seine. Oratório dedicado à Trindade. 1122 Nogent-sur-Seine. Fundação do Paracleto. 1127 Saint-Gildas de Rhuys. Eleito Abade do mosteiro. 1129 Saint- Gildas de Rhyus. Expulsão das monjas de Argenteuil.
Abelardo oferece a Heloísa o Paracleto. Heloísa, abadessa. 1133 Paris. 1140 Monte de Santa Genoveva. Condenado no Sínodo de Sens. 1140 Cluny.Acolhido por Pedro o Venerável, abade de Cluny (1092-1157). 1142 Chalons, Saint-Marcel. Morte de Abelardo (21 de Abril). Trasladação dos restos mortais para o Paracleto. 1164 Nogent-sur-Marne.
Morte de Heloísa. Sepultura comum aos dois esposos. 1817 Paris. Exumação e trasladação dos restos mortais dos dois esposos para o cemitério do Pere La Chaise. (265] BffiLIOGRAFIA Para comodidade do leitor, indicamos a seguir alguma bibliografia que não dispensa, no entanto, a consulta do acervo bibliográfico de referência que documenta o
artigo do Prof. Hubert Silvestre. EDIÇÕES Cousi , V. , Petri Abaelardi Opera , 2. Vols. Paris, 1849. MIGN E, J. P., «Patrologiae cursus completus», Series latina, t. 178, Paris, 1855. MUCKLE, M .J . T. , «Historiacalamitatrlm >>, Mediaeval studies, t. XII, 1950. MON FRIN, J., Abélard, Historia calamitatum: texte critique avec une introduction, Librairie
Philosophique J. Vrin, Paris, 4." ed., 1978. ESTUDOS, ENSAIOS E TRADUÇÕES BAGGE, S., «The autobiography of Abelard and Medieval individualism», journal of Medieval History, (1993), 19, 327-50. BAYLE , P. , Personnages de l'a.ffaire Abélard, Paris, Âge d'Homme, 2002 BEGG IATO, F., (ed .) Le lettere di Abelardo ed Eloisa nella traduzione di
Jean de Meun, Studi, Testi e Manuali, 5, Vol. II , Modena: STEM-Mucchi, 1977. BENTON, J., «Fraud, Fiction and Borrowing in the Correspondence of Abelard and Heloise», CLUNY, 469-511. _ _ «The Correspondence of Abelard and Heloise», em Fiilschungen im Mittelalter; Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, Schriften:
Band 33, V, Hanover, (1988), 95-120. BOSWELL, J., Christianity, Social Tolerance and Homosex uality. Gay People in Western Europe from th e Beginning of the Christian Era to the X!Vth Cent ., Chicago, 1980. [267] CHARRIER, Ch., Héloí'se dans l'histoire et dans la légende, Paris, H . C hampion, 1933 (reimp.) 1977 . _ _ Jean de Meun . Traduction
de la premiere épftre de Pierre Abélard, (Historia calamitatum) , Paris, H . Champion, 1934. CONSTABLE, G. , 77u letters of Peter the Venerable,Vol. II , Harvard Univerity Press, Cambridge, 196 7. CRAHAY, R. ,
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