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EDIÇÃO E PROPRIEDADE

Revisitando o «Boosco Deleitoso»
na companhia de Gil Vicente
Maria do Amparo Tavares Maleval

A anónima obra doutrinária Boosco Deleitoso foi editada apenas no primeiro quartel do século XVI, embora escrita na centúria anterior ou até antes,
segundo especialistas como Leite de Vasconcelos (1926)1 e os que lhe seguem
as pegadas — entre outros, Augusto Magne (1950) ou, mais recentemente,
Guido Alberto Bonomini (2008).
Se a obra portuguesa foi provavelmente escrita no século XV e publicada apenas em 1515, por iniciativa da Rainha D. Leonor, viúva de D. João
II e irmã de D. Manuel, o seu contexto de produção e receção teria como
orientação hegemónica o pensamento neoplatónico e o franciscanismo. Nem
podemos nos esquecer o modo atuante, em todos os sentidos, dos freires por
ocasião da Revolução de Avis e durante os primeiros reinados desta dinastia,
sendo inclusive franciscanos os confessores da família real por gerações. Nem
que, já na época de D. Dinis, a sua esposa, a Rainha Santa Isabel (c. 1269
‑1336), rezava pela cartilha do santo de Assis2, levando uma vida de destacada
devoção, humildade, caridade e paciência, inclusive buscando levar o amor
onde existia o ódio. E ao enviuvar, segundo a sua crónica (Nunes, 1921: p. 51),
vestiu o hábito da Ordem das Clarissas, passando a residir perto do convento
que construiu e manteve, só não se isolando nele pela vontade de manter‑se
no século para continuar ajudando aos necessitados, e à própria Ordem, com
os seus bens. Sua relação com o franciscanismo foi, pois, muito forte, sendo
‑lhe inclusive atribuída a responsabilidade de trazer para Portugal as ideias
mais importantes de Joaquim de Fiore (c. 1135‑1202), abraçadas pela ala
espiritualista dos franciscanos.
Voltando aos finais do século XV, inícios do XVI, vemos que a ligação de
D. Leonor com o franciscanismo é algo indiscutível, já desde o facto de haver
ela pertencido à Ordem Terceira de S. Francisco. Os feitos da sua vida atestam
a religiosidade e, principalmente, a caridade que a norteava, podendo‑se citar,
entre outros, a fundação da Misericórdia de Lisboa. E, no campo cultural, foi
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incentivadora da criação e publicação de obras de cariz religioso, como por
exemplo autos ‘de devoção’ do considerado ‘criador’ do teatro português, Gil
Vicente.
O religiosismo vicentino já foi inserido por especialistas, como Manuel
Delgado Morales (2003: p. 31‑43), no neoplatonismo veiculado na Europa
principalmente através de Santo Agostinho, do Pseudo‑Dionísio, do pensamento ibero‑judaico e dos franciscanos. Demonstrou ele como Gil Vicente se
afastou diametralmente do naturalismo de Juan del Encina3, que, na Égloga de
Cristino y Febea, faz Justino convencer Cristino a descer a montanha, abandonando o eremitismo, e (re)inserir‑se no mundo dos sentidos (do amor,
das festas, etc.). Ao passo que Gil Vicente, no Auto Pastoril Castelhano, não
permite que o seu protagonista homónimo, inclinado à vida solitária e contemplativa (Vicente: p. 23), ceda à vanidade e erro da vida mundana à qual o
incentiva outro pastor, Brás.
Retomando a questão, reportemo‑nos ao mito platónico, apresentado no
famoso diálogo de Sócrates com Fedro, que compara a alma a «uma força
natural e ativa que unisse um carro puxado por uma parelha alada e conduzida por um cocheiro», sendo que, no caso da alma humana, diferindo da
divina, «um dos cavalos é belo e bom, de boa raça, enquanto que o outro é
de má raça e de natureza contrária». Daí resulta ser tão árduo ao cocheiro
manter a direção: «conduzir nosso carro é ofício difícil e penoso» (Platão:
p. 224‑5). Os cavalos distintos, que medem forças para levar a alma humana
ao divino, ao mundo das realidades inteligíveis, ao céu das Ideias Eternas
ou baixá‑lo ao mundo enganoso dos sentidos, dos instintos, teriam nos dois
dramaturgos, nas citadas peças, as suas expressões4.
Platão ensina ainda que, se a alma humana consegue evoluir, «chega
a conhecer as essências, esse conhecimento das verdades puras a mergulha
na maior das felicidades» (ibid.: p. 226). Mas as que não o conseguem, «na
impossibilidade de se elevarem até a contemplação do Ser Absoluto, caem e a
sua queda as condena à simples Opinião» (ibid.: p. 227). A explicação dessa
atração para o «céu da Verdade» é que «somente aí poderiam elas encontrar
o alimento capaz de nutri‑las e de desenvolver‑lhes as asas, aquele que conduz
a alma para longe das baixas paixões» (ibid.).
Se até aqui podemos perceber a sintonia desse mito com o Cristianismo,
necessário se faz observar que deste se afasta ao apontar o Filósofo para as
ideias de reencarnação e de politeísmo: «toda alma que segue a de um deus,
contempla algumas das verdades; fica isenta de todos os males até nova viagem e se o vôo não se enfraquece ela ignorará eternamente o sofrimento»
(ibid.).
No Auto da Alma, de Gil Vicente, conhecida ‘moralidade’ escrita pelo
dramaturgo para a rainha D. Leonor e representada diante da corte na quinta
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‑feira da Paixão de 1508, fica muito clara a conceção cristianizada do mito
platónico. Inicia‑se ele, significativamente, com a fala de Santo Agostinho
(que, como se sabe, ‘cristianizou’ a filosofia de Platão), falando da existência
terrena como «triste carreira», na qual a «humana transitória natureza vai
cansada» (Vicente: p. 189) e tem necessidade de pousada para descanso e
alimento. Aqui se exalta o papel da Igreja nesta peregrinatio existencial, dado
ser ela a maternal «santa estalajadeira» que possibilitará o (re)fortalecimento
da alma (ibid.: p. 190).
Em seguida a Santo Agostinho, vem o Anjo Custódio com a Alma, que
apresenta como «formada / de nehũa cousa feita», «de corrução separada»,
planta caminheira colocada «neste vale / pera dar celestes flores / olorosas»
e retornar à «pátria verdadeira» de onde veio e da qual é herdeira (ibid.:
p. 190‑1). Assume pois, claramente, a separação e diferença essenciais entre
alma e corpo, insistindo na pureza antes de a este ligar‑se. Para Platão, «não
tínhamos mácula nem tampouco contato com este sepulcro que é o nosso
corpo ao qual estamos ligados como ostra à sua concha» (Platão: p. 229).
A Alma é ‘caminheira’ entre a orientação do Anjo Custódio e as tentações do Diabo; este recorre a sofismas subvertendo o próprio discurso bíblico
(Eclesiastes, III, 1‑8) na sua argumentação, reiterada, com relação ao tempo:
«Há i tempo de folgar / e idade de crecer / e outra idade / de mandar e
triunfar / […] / Ainda é cedo pera a morte / tempo há de arrepender / e ir ao
céu» (Vicente: p. 197‑8). Em seu processo de persuasão, lança mão também
da doxa: «todos fazem assi» (ibid.: p. 194). E a Alma termina por ceder ao
lugar comum: «Faço o que vejo fazer / polo mundo» (ibid.: p. 196) — o que
nos remete à Opinião de que nos falara o Filósofo a propósito da decadência
da alma.
Aceitando os ornamentos que lhe são oferecidos, torna‑se pesada, «carregada / e embaraçada / com cousas que à derradeira / hão de ficar» (ibid.:
p. 199). Como diria Platão, se «devido a um desvio funesto ela [a alma] se
enche de alimento impuro, de vício e de esquecimento, torna‑se pesada e
precipita‑se sem asas ao solo», afastando‑se da divindade (Platão: p. 227).
No entanto, existe a Igreja para «pensada» e consolo. Levada pelo Anjo,
nela é recebida e confortada pelos seus pilares, os doutores santos Agostinho,
Ambrósio, Jerónimo e Tomás, que lhe oferecem os manjares fortalecedores,
insígnias da Paixão redentora de Jesus Cristo: açoites, coroa de espinhos,
cravos e cruz. E terminam com louvores adorando o sepulcro, junto com a
Alma humilde e contrita.
Dentre os muitos outros exemplos que podem ser citados para comprovar o direcionamento neoplatónico do teatro de Gil Vicente, destacamos a
antológica fala da Mofina Mendes no auto que esta personagem tragicómica,
que tresloucadamente tece sonhos para o futuro a partir de bens perecíveis,
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terminou por intitular: «todo o humano deleite / como o meu pote d’azeite
/ há de dar consigo em terra» (Vicente: p. 126).
Também vale lembrar, por óbvia, a lição do mestre Gil aos padres que se
arvoravam sabedores do porvir, através de carta a D. João III, sobre a imperfeição do mundo terreno face à perfeição divina:
O altíssimo e soberano Deus nosso tem dous mundos. O primeiro foi de
sempre e pera sempre, que é a sua resplandecente glória, repouso permanente,
quieta paz, sossego sem contenda, prazer avondoso, concórdia triunfante,
mundo primeiro. Este segundo em que vivemos, a sabedoria imensa o edificou
polo contrairo, scilicet; todo sem repouso, sem firmeza certa, sem fausto permanente, todo breve, todo fraco, todo falso, temeroso, avorrecido, cansado, imperfeito, pera que por estes contrairos sejam conhecidas as perfeições da glória do
segre primeiro. (Ibid.: p. 479‑80)

Voltamos, pois, à hipótese inicialmente colocada — tal seja, da orientação franciscana, considerada neoplatónica, por parte do contexto recetor
do Boosco Deleitoso, que vimos estar presente no teatro vicentino, bem como
em outras obras doutrinárias coevas, como o Horto do Esposo ou o Vergel de
Consolação, etc.
No entanto, uma questão pode ser aventada: se o Boosco se propõe, a partir da obra De vita solitaria, de Francesco Petrarca, o abandono da vida ativa
pela vida solitária, contemplativa, como relacioná‑lo com a Ordem fundada
por S. Francisco, que se baseava fundamentalmente no trabalho apostólico
junto das comunidades, exaltando a pregação, a caridade, a mendicância?…
Lembramos que o próprio fundador da Ordem dos Frades Menores em
muitos momentos da sua vida sentiu a necessidade de isolar‑se. Mas tamanha
era a sua força e santidade que conseguia fazê‑lo mesmo que em público.
Segundo seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano, na segunda biografia que
escreveu do santo de Assis, este
Procurava sempre um lugar escondido, onde pudesse entregar a seu Deus
não só o espírito, mas todo o seu corpo. Quando estava em lugares públicos e
era visitado de repente pelo Senhor, para não ficar sem cela, fazia um pequeno
abrigo com sua própria capa. Às vezes, quando estava sem capa, para não perder
o maná escondido, cobria o rosto com as mangas. Sempre interpunha alguma
coisa aos circunstantes, para não perceberem o toque do Amado, e para poder
rezar sem que o percebessem, mesmo nos estreitos dum navio. Se nada disso conseguia, fazia de seu próprio peito um templo. Fora de si e totalmente absorto em
Deus, ele parava de tossir, de gemer, de suspirar forte, de se entregar a qualquer
manifestação externa. (Assis: p. 355)
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E vemos que da mesma forma no Boosco Deleitoso, embora seja uma apologia do eremitismo, tal facto aparece em dado momento reconhecido: a vida
solitária é recomendada ou concedida ao ‘mesquinho pecador’ por não ter
forças para lutar contra os vícios na vida mundana:
E pensei que o Senhor Deus, meu padre binino, sabendo que eu era fraco
e de pouco poder e saber e desperteencente pera tôdas cousas, nom quis que eu
servisse e ministrasse em obras pirigosas e caras de fazer e envôltas e implicadas,
mais pola sua piedade quis me consolar per folgança e assessêgo de contemplaçom, assi como fraco e enfêrmo e homem pera pouco. Mas veendo êle os outros
ferventes em caridade e fortemente arreigados em ela, quise‑os ordenar sôbre
as cousas pirigosas e caras, e nom lhe leixa porém de dar consolaçom em no
trabalho e folgança depois do trabalho… (Anónimo: p. 316)

Mas não nos enganemos: a vida contemplativa é logo adiante exaltada
enquanto superior à vida ativa. Esta «é em obras de justiça e de misericórdia e
resolve‑se em no proveito do próximo». Mas a contemplativa é «vaga de todo
negócio e aficada é soomente em no amor do Senhor Deus». Aquela «é boa,
mas ainda é mizquinha, mas a contemprativa é melhor e bem‑aventurada e é
mais segura e mais folgada e mais lêda e é semelhante aa vida celistrial e é fim
de perfeiçom da vida autiva» (ibid.: p. 317-8).
Já tem sido suficientemente indicado pela crítica que a obra é uma glosa do
De vita solitaria escrito por Petrarca entre 1346 e 1356 e ao qual acrescentaria
o chamado suplemento romualdino feito em 1372, não usado pelo anónimo
autor do Boosco Deleitoso, que não faz menção a S. Romualdo no arrolamento
dos solitários exemplares. Composta por 137 capítulos, já observara o seu editor
no Brasil, Augusto Magne, que do capítulo xvi ao cvii é uma tradução, com
algumas «falhas e interpolações» (ibid.: p. V), do citado livro do humanista
aretino. Este se compõe de duas partes, como aliás propunha Aristóteles para
a constituição dos discursos5; apresenta o elogio da vida solitária na primeira,
«em que o conceito eremítico e religioso de solidão se confunde de contínuo
com a idéia do bucolismo clássico» (ibid.: p. IV), e uma farta exemplificação
de solitários na segunda, cristãos ou não cristãos, de várias épocas e lugares.
Dentre os paradigmas apresentados, e o que muito nos interessa, se inclui
S. Francisco. No entanto, deste, o apostolado caritativo não é destacado pelo
nobre solitário D. Francisco, homónimo de Petrarca, em seu discurso visando
à conversão do Pecador; mas, sim, o pendor do santo para a contemplação,
considerada a causa das distinções alcançadas:
se ficara em a cidade de Assis donde era natural, nom creo que houvera aquela
virtude, que ouviam as aves a sua preegaçom. Nem creo que houvera aquêle
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ardor de Serafim mui maravilhoso, per que a sua mente era arrevatada em alta
contemplaçom, nem houvera aquêles mui nobres sinaaes das santas chagas de
Cristo, pelas quaes os seus membros chagados mostravom que em o seu coraçom
era chagado com o mui ardente amor de Jesu Cristo. Nem creo que houvera tanto
acrecentamento de geeraçom de filhos esprituaaes do casamento da proveza,
com que se ajuntou, em tam pequeno tempo êste grorioso Francisco, como quer
que escolhesse pera si e pera os seus cavaleiros velas e vigílias perigosas antre as
~
batalhas da vida dos homees,
e esto per saúde de muitos, per conselho e revelaçom de Deus, segundo dêle contam. (Ibid.: p. 202)

Boosco Deleitoso é não um tratado abstrato, mas uma narrativa exemplar,
repleta de alegorias e escrita em primeira pessoa, na qual o discurso direto
avulta em importância. Essa primeira pessoa do discurso é inicialmente um
Pecador inominado, que se apresenta como «mui mezquinho, desterrado do
paraíso terreal das mui doces deleitações, polo pecado dos primeiros padres, e
lançado em o vale da mezquindade dêste mundo», no qual padece «muitas
coitas e trabalhos e mínguas e tribulaçoões sem conto» (ibid.: p. 3). Apresenta,
pois, neoplatónica concepção de existência terrena como lugar de carências,
dificuldades e sofrimento, de expatriação causada pelo pecado original dos
primeiros pais, Adão e Eva.
Além desse desterro do Éden, a sua situação é agravada pelos próprios
pecados, que o afastaram também do paraíso espiritual: «muito mais era
grande a minha tribulaçom e mezquindade porque a minha alma era desterrada do seu paraíso espiritual, que ham as almas santas enesta vida, do qual
se trespassam ao paraíso celestial» (ibid.: p. 3). E esclarece que «este paraíso
espiritual da alma é a casa da boa consciência» onde há «abondança de paz»
pelo «ajuntamento das virtudes», sendo «a alma do homem virtuoso» «em
paraíso espritual enesta vida presente», ao contrário do pecador, que já aqui
sente «as penas infernaaes» e vive «cercado de mui grandes treevas» (ibid.:
p. 3‑4). Pecado e culpa, portanto, redundam no inferno em vida.
Consciente, pois, de sua triste situação, passa a afastar‑se da cidade para
um «campo mui fremoso, comprido de muitas ervas e froles de boõ odor»,
embora de sobre si não saíssem «aquelas treevas mui escuras» que o «cercavam em‑derredor e dentro» em sua consciência (ibid.: p. 4). Próximo a este
campo encontrava‑se um bosque «mui espêsso de árvores mui fremosas»
com «muitas aves que cantavam mui docemente». Mas o bosque era escuro,
enevoado.
Clamando pela ajuda do Senhor, aparece‑lhe o belo e resplandecente
Anjo Custódio, ricamente adornado, que lhe explica serem as aves — que,
respondendo ao seu apelo, lhe davam alguma esperança de redenção — os
«santos doutores que ordenarom a santa escritura» (ibid.: p. 5). Após expli14

cações várias, inclusive da simbologia dos seus adereços, o Anjo o conduz por
um estreito caminho, florido mas espinhoso e empedrado, que lhe causava ao
mesmo tempo prazer pelas flores e frutos e sofrimento pelos espinhos e pedras
que o feriam. É o início da sua peregrinatio, por sendas ásperas e cada vez mais
perigosas que, trilhadas, conduzem a belos prados onde se encontram as virtudes, personificadas como belas senhoras.
Tais alegorias, com qualidades específicas, o rejeitam uma a uma
na seguinte ordem: a Justiça, «tam espantosa» aos maus (ibid.: p. 10); a
Temperança, «mui dilicada» (ibid.: p. 10); a Fortaleza, «aposta e bem composta de seus membros» (ibid.: p. 11); a Prudência, «mui cuidosa» (ibid.:
p. 12). São as virtudes cardeais, que, aliás, já na Ética de Aristóteles (1979:
p. 121‑7) se apresentavam como indispensáveis ao alcance da felicidade.
Dentre elas, o Sábio estagirita considerava ser a justiça «a maior das virtudes»;
nela «estão compreendidas todas as virtudes», «não é uma parte da virtude,
mas a virtude inteira»6. Coincidentemente, no Boosco grande destaque é dado
à mesma, sendo das virtudes cardeais a que constantemente fala, para atemorizar o pecador que tanto transgrediu os seus ditames.
Com o incentivo do Anjo Custódio, o triste Pecador, já desanimado,
reinicia a sua peregrinatio, por um «caminho mui longo e mui fragoso», com
«muitas águas e per muitos passos prigosos» e «muitas animálias bravas»
(Anónimo: p. 13), confortado apenas pelo seu Guia e pelo doce canto das aves,
que, como vimos, representam os autores das Escrituras sagradas. Neste ermo,
se deparam com uma «casa de três cantos, mui fremosa e mui bem lavrada de
pedra mármor mui branca», cujo telhado era «todo coor de azul, com estrêlas
de ouro» (ibid.: p. 14). Em cada canto havia uma cadeira, onde se assentavam
donzelas muito formosas, com vestidos de várias cores e mantos de ouro e
coroas de ouro com pedras preciosas nas cabeças, que as identificavam. Tais
eram as virtudes teologais, Fé, Esperança e Caridade, identificadas respectivamente pela esmeralda, safira e rubi. Também estas não o acolhem por motivo
de suas más obras, vaidades e apego ao mundo e às coisas terrenas.
O fraco Pecador reinicia nova longa caminhada em meio a perigos,
sempre estimulado pelo Anjo, até chegarem a um locus amoenus, com muitas
árvores frutíferas e fontes de claras águas. Aí encontram, sob uma videira, uma
donzela «mui graciosa e de mui boõ doairo» (ibid.: p. 15): a Misericórdia,
que apresenta como possível a remissão dos pecados pela Graça decorrente da
encarnação e paixão de Jesus Cristo. Então, de mãos dadas com a Misericórdia
e o Anjo, é conduzido a um vergel «deleitoso», no meio do qual havia uma
casa «mui alta e mui fremosa e mui grande» (ibid.: p. 16), na qual se encontrava uma dona «mui fremosa e bem guarnida», «mui alva» e com uma
resplandecente coroa (ibid.: p. 17). Esta outra não era senão a Ciência da
Escritura de Deus, rodeada de «santos doutôres» e sábios, cuja função divina
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era «ameezinhar os contritos de coraçom» e «consolar os tristes e os chorosos» (ibid.: p. 18‑19).
Diante da hesitação do pecador em abandonar a sua vida comandada
pelos prazeres e posses materiais, apesar da doutrinação que lhe é proporcionada pela «mui fremosa» Ciência das Escrituras, a Justiça «espantosa»
o acusa e o atemoriza constantemente, do mesmo modo que a Misericórdia,
«mui piedosa donzela», o consola.
Em meio a esta situação é que «a dona sabedor e mui fremosa» dá voz a
um nobre ermitão, D. Francisco, para que apresente ao Pecador «o louvor da
vida solitária e apartada e assessegada» (ibid.: p. 45). Começa, então (capítulo
xvi), a tradução, nem sempre fiel, do De vita solitaria escrito pelo toscano
Francesco Petrarca (1304‑1374), que, considerado o iniciador do Humanismo,
propõe a vida afastada da cidade não apenas com finalidade mística, de contemplação, mas enquanto propiciadora de autoconhecimento e saber a ser
passado a todos através de obras escritas.
Baldados os esforços de D. Francisco, de convencer o Pecador a mudar
de vida, abandonando a cidade e seus pecados, apesar dos muitos exemplos
de sábios que o fizeram e de vozes que assumem o discurso direto para serem
mais convincentes, diante da indecisão e demora da conversão entra em cena,
já no capítulo cx, uma estranha dona, com duas faces — uma muito «amargosa», para os pecadores, e outra muito bela e doce e resplandecente, para os
virtuosos. A «fremosa dona», isto é, a Ciência das Escrituras, explica ser ela
«a mais alta sabedoria e a mais alta filosofia, e a mais proveitosa que tôdalas
outras sabedorias»: «a memória e relembrança da morte» (ibid.: p. 259).
Cita a Platão como fundamento: «assi o diz o mui antigo e alto filósofo Dom
Platom, que tôda a vida dos sabedores é nembrar‑se e pensar na morte, que por
esta nembrança fugem os pecados». E conclui: «esta faz o homem despreçar
o mundo e faz reger dereitamente a vida presente, e esta leva a deanteira antre
tôdalas obras de Deus; esta é a que remata tôdolos pecados» (ibid.).
Apesar das muitas demonstrações da precariedade da vida material, o
Pecador ainda resiste, levando inclusive a Misericórdia à aspereza. Até que o
Pecador é convertido por graça do «mui alto Deus» e começa a sua penitência no Bosque Nevoso, tendo diante de si o «fogo do inferno e o fedor dos
pecados e as tormentas do juízo de Deus» (ibid.: p. 287).
O seu itinerário existencial é resumido no capítulo cxxiii: partiu do
Vale Tenebroso da vida pecaminosa ao Bosque Nevoso da penitência; deste,
ao Gracioso Campo da meditação que leva à Sabedoria (nova alegoria que se
apresenta) e ao deleite espiritual; e, daí, sempre em companhia da Ciência das
Escrituras e do Anjo Custódio, vencidas as últimas batalhas contra a carne, o
diabo e o mundo, eleva‑se ao Alto Monte da contemplação, em cujo início se
encontra a morada da Sabedoria, início também da vida contemplativa. Subir
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o Monte é alcançar o máximo deleite espiritual em vida, só conseguido através
do cultivo das virtudes, sendo considerada o estável fundamento das mesmas
a humildade (ibid.: p. 309). Muito mais que da Alma vicentina é demorado,
interiorizado e conflituoso o seu processo de ascese espiritual.
O Monte é descrito como um locus amoenus, comparável ao paraíso (ibid.:
p. 311). E aí alcança o Pecador a humildade completa, só conseguida a partir
do autoconhecimento — aliás, condição que era recomendada já nos antigos
templos de Apolo —, pois «aquêle que nom sabe nem conhoce si meesmo
nom pode estimar nenhuũa cousa dereitamente» (ibid.: p. 320). E, em meio
a orações e louvores, estendia as ‘asas do coração’ com o desejo da revelação
divina (ibid.: p. 321), de receber o Esposo da sua alma, embora a entrega total
tardasse. O amor místico é então descrito de forma bastante sensual:
E depois que o taámo mais de dentro da minha alma era perfeitamente
apostado e ordenado e o amado era dentro metido, crecia a fiúza aa minha alma
e tomava grande atrevimento e com grande atrevimento e com grande desejo,
que a costrangia, nom se podia mais deteer, e lançava‑se sùbitamente aos beijos
do seu amado e, com os beiços apegados enele, aficava‑lhe beijos de devaçom,
mui de dentro do coraçom. (Ibid.: p. 323‑4)

Saímos, deste modo, do plano das ideias abstratas de Platão para o concretismo do homem medieval, como também aconteceu através da personificação de abstrações como as virtudes, tal qual o Anjo bela e simbolicamente
adornadas.
Assim, a alma «saía fora de si meesma», através de meditar e pensar,
elevando‑se daí à contemplação, que lhe proporcionava o maravilhar‑se «das
cousas que viia e entendia», após o que «levantava‑se em alheamento per que
era posta fora de si, em êxtasi» (ibid.: p. 330‑1).
Passa, então, a almejar a Pátria Celestial, a sair do desterro que é a vida
terrena. E atende ao convite do Esposo divino, para o «paaço celistrial. Ca já
passou o inverno da vida do mundo». Em linguagem corrente na Bíblia7 e
no universo trovadoresco8, dizia o Amado: «Levanta‑te trigosamente, amiga
minha, fremosa minha, poomba minha, espôsa minha, e vem‑te, ca eu cobiiço
a tua fremosura». Ao que a Alma respondia com igual registro: «assi como
deseja o cervo as fontes das águas, assi desejo a ti, meu Senhor Deus» (ibid.:
p. 339).
A descrição que é feita da vida celestial remete‑nos ao trecho já citado de
Gil Vicente. É
vida bem‑aventurada, vida segura, vida assessegada, vida fremosa, vida limpa,
vida santa, vida que nom sabe morte nem tristeza! Vida sem çugidade e sem cor17

ruçom e sem contorvaçom, sem desvairo e sem mudaçom, vida de tôda nobreza,
comprida de tôda dinidade, u nom há aversairo lidador, u nom há tentaçom de
~
pecado, u nom há temor nehuũ,
mas amor perfeito! (Ibid.: p. 337‑8)

Na Jerusalém celestial não existe «treevas nem noite nem nenhuũ mudamento de tempo», iluminada pelo «Senhor Deus, que é luz, e o Filho de
Deus, que é verdadeira luz de luz e sol de justiça» (ibid.: p. 340). Entre outras
deleitações, «ali reina a caridade perfeita, porque Deus é tôdalas cousas em
todos, o qual todos veem sem fim, e vendo‑o sempre ardem em seu amor…»
(ibid.: p. 341).
Enfim, Platão e o Cristianismo se encontram nesta concepção da imperfeição do mundo material, cujos valores são passageiros e não devem
ser cultivados, face ao mundo perfeito e iluminado das Ideias eternas ou do
Céu. Quanto a S. Francisco, que condenou da forma mais verdadeira os bens
materiais, embora valorizando a meditação e a contemplação, a sua doutrina
se baseou fundamentalmente na caritas, consubstanciada no amor pelo
semelhante, na caridade da palavra e do pão. No «Elogio das Virtudes», de
sua lavra, nos diz:
Salve, rainha sabedoria, o Senhor te guarde por tua santa irmã, a pura simplicidade!
Senhora santa pobreza, o Senhor te guarde por tua santa irmã, a humildade!
Senhora santa caridade, o Senhor te guarde por tua santa irmã, a obediência!…
(Assis: p. 166)

Incluiu, no panteão das virtudes oficiais, além da Sabedoria, irmã da
Simplicidade, a Pobreza e sua irmã, a Humildade. Aliás, Gil Vicente, no Auto
dos Mistérios da Virgem ou da Mofina Mendes (Vicente: p. 111‑33) colocou
em cena tais alegorias, ao lado da Prudência — virtude cardeal — e da Fé —
virtude teologal. E no Boosco, somente a completa Humildade, alcançada
através da Sabedoria, permitiu ao protagonista a ascenção ao Alto Monte; à
contemplação e religação com o Altíssimo. Mas o que aí prevalece é a apologia
da solidão ou da reclusão monacal, comparando‑se, em discurso direto de
S. Bernardo, o claustro ao Paraíso na terra:
ali som os prados verdes das escrituras; ali som as águas dos rios das lágrimas
que correm avondosamente, as quaaes o amor lança e coa das afeiçoões e das
vontades mui puras. Ali som as árvores mui altas, que som os coros dos santos, e
nom há i tal que nom tenha e que nom dê muita avondança de fruito. (Anónimo:
p. 98-9)
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Para finalizar, gostaríamos de colocar em questão o neoplatonismo
franciscano a partir do Cântico das Criaturas ou do Irmão Sol: «e ele é belo e
radiante / com grande esplendor: / De ti, Altíssimo é a imagem» (Assis, 1988:
p. 71). Como pensar esse enternecimento de São Francisco pelas criaturas e
pelo Criador em relação ao mito da caverna de Platão?…

NOTAS

1 Conhecidas são as teses de Leite de Vasconcelos sobre os arcaísmos linguísticos da obra, desaparecidos no século XV; o que torna possível situar‑lhe a escrita em fins do século XIV ou inícios
do XV. Cf., a propósito, a introdução de Augusto Magne (Anónimo: p. II).
2 S. Francisco nasceu por volta de 1181 e faleceu em 1226, sendo canonizado dois anos depois.
3 Manuel Delgado Morales, endossando a lição de Menéndez Pelayo (1962), insiste em que a
época em que foi produzido o teatro vicentino era de franco florescimento do neoplatonismo
italo‑hispano (Morales: p. 32), através de nomes como Marcilio Ficino, Cristoforo Landino,
Pico della Mirandola, Leão Hebreu e Sebastião Fox Morcillo. Não tendo, como afirma, a intenção de demonstrar que Gil Vicente fora leitor de Marcilio Ficino ou de Pico della Mirandola,
buscou, sim, «ressaltar a afinidade do seu pensamento com o contexto neoplatónico da
época» e a reconhecida influência dos franciscanos na sua obra (ibid.: p. 34). Quanto a Encina,
participando de outra tendência da época, usaria «a linguagem e os motivos do naturalismo
que vão desde Lorenzo Valla ou Maquiavel a Rabelais e Montaigne» (ibid.: p. 32).
4 Observa no entanto o citado estudioso que Encina, passados os arroubos juvenis, buscaria
desprender‑se da materialidade, «en la Trivagia, quando alza los ojos a la ‘celestial sierra’ […]
por onde siempre caminaron los espíritus alados de Gil Vicente» (Morales: p. 41).
5 Aristóteles ensinava que as partes do discurso são essencialmente duas: proposição (exposição
ou indicação do assunto ou questão) e demonstração (argumentação, provas), aceitando‑lhe
no máximo quatro partes — exórdio, exposição, prova, epílogo (Aristóteles, s.d.: p. 246). Ao
passo que os romanos, como Cícero (1997, p. 31), propunham seis partes: exórdio, narração,
divisão, confirmação, refutação e conclusão. Disso decorre que a retórica aristotélica era mais
conhecida na Idade Média do que se pensa, sendo muitas as hagiografias e tratados que seguem
essa divisão binária do discurso.
6 Destaca o Filósofo, dentre outros ensinamentos, que a justiça se baseia na equidade, na proporcionalidade, na reciprocidade (Aristóteles, 1979: p. 121‑7).
7 Cf., por exemplo, o segundo poema do Cântico dos Cânticos: «Como um gamo é meu
amado…» / «Fala o meu amado, e me diz: / ‘Levanta, minha amada, / formosa minha, vem
a mim! / Vê o inverno: já passou!…» (Bíblia: p. 851). Ou o Salmo 42‑43 (p. 41‑2): «Como
a corça bramindo / por águas correntes, / assim minha alma está bramindo / por ti, ó meu
Deus!» (Bíblia: p. 690).
8 Cf. as ‘cantigas de fonte’ de Pero Meogo: «Passa seu amigo, que lhi bem queria: / o cervo do
monte a áugua volvia. / Leda dos amores, dos amores leda» (Azevedo Filho: p. 59).
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