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FALAM VflHOS MANUSCRITOS ... ^ f

J)a celebridade

de Uriel da Costa

Omru
prrudn r culto amigo Sr. Anlnlg Aiipislo Baptista, a quem

nem . o chapus lntersura .. enviou-me h algumas sema-

nA, rrcortmdo da Repblica., um bem elaboraria artUo. em cujo

I cabealho m l:URIEL DA COSTA, por Manuel Mendes. Junla-

mente Tinha um bilhete de vlalta, com esi.\s pala^Tas:

w^^

<Msu bom amigo

Que aab desse ripeiro? P9fenc

Tsalmente Galeri* dos Homens

clebres? O u dedicado miqo.

BtC.

(^ A. A. Baptista.

Rf^pnndl .. ndlando a resposta pan a

primeiri oportunidade e prometendo

di U nas rohinas do ".lanelro.

Venho cumprir o prometido.
N*o tet o mcii amUo e sr. Boptlsta

ronhece a -DescrlcSo Histrica da Ci

dade do Porto, do P-idre ARosflnho

Rebelo da Costa, piibllr.ida ero primeira

rdlvAo. nesta ridade. em n8H oii 89; c

nto conhece... aronsclho-lhe qiie a com

pre. Nio di por mal empregado o di

nheiro que ela llie ciislAr. A Llvrarln

Proffredlor fez no ano pas*;ado uma se-

Runda edlfto, e por Isio nJlo teri difi

culdade em rnrontrar venda (a obra

to rhela de Interesse para quem lEOsta

de felharias portuense.:.

Ora nt";*i lUro, o seu utor di-noi

nma eitensa lista de Portuenses Ilus

trei em lrrr;(s. e .iraha-a referiu do-se

f-Lm^nie a l.rlel da Costa.

Traniwrevo :

URIEL DA COSTA, secular.

que foi constrangido a escdoar-se da

rua pfria pr iugir 3^.^ rigorosos

casfjgos gue os leui erros mere

ciam, mudando para maior d s ."

o ncrnie de Gabriel da Cosra no de.

t/rieJ d Cosfa. Passou a Holanda

ali dominado de um horroroso la

nalismo. depois de **' o 'Ahi.T do

povo. chegou a mafarse com as suas

mos. Deie talam muioi A A doi

(COSTINVA SA i.* PAGISA)

^fcW Continuado da 1.- pgina

dicionrios geogrficos, apontando \
BSfa cidade do Poro por sua Pafr/a;

mi! sem idv^ri-.tf-m que eJa expul-

tou -^e Sl esfe monsfro, do gual se

con/ess madrasta e ho me. Patecia

/usfo que enfre as brihanes Uirfs

de tantos astics de sabedoria, guan-

(n ela produiu e produxir*. pas

sasse correndo esfa escura nuvem '-

Jhes realasse desta sorte os seus

Tlvos respendores.

iWr\\ 'r

rji-if^^d

FAriM VELHOS MANUSCRITOS .. . 3'

Alguns pormenores

biogrficos
DE URIEL

LI.
-SI no magnifico estudo de D. Carolina Michaelis sobre)
Uriel da Costa:

loi na idade de vinte e cinco anos. formado em direita |
cannico imediatamente nu, com mais probabilidade, algo I

depois quc Gabriel, cm ocasio farorvel, tomou posse do |
iar^,i de tesoureiro de uma Colegiada, a que lhe dava ius a for- |
tuna (lo pai, conj casa opulenta no centro da cidade, e a for- |
matura.

M

aftr-

rarcol

senAof

^ ^'illin:

romu se v, o P.uJri

r (I ijii.- rir diz n.'i'i '

Nio diz iniil

Rebrio (Lt ('>^i;i. e

nada 'ioi:u<'.<. para o ^ll i.icLr.H.Kin

pnK se .l'* lll- d U Cirlii!,.,!-!. f|'ii''"'

f ;n ),
'

^.l eiil iiilo. (- JiiMuii-lt"-

dUn;* dr nol.i para o rn.sM. r*""". d*-

TKta eM raWa l^^'1frl(l.l il<> ""! d"

sacerdote. Como ele p*nN.iva, pensou e

I>ensar&. talvti, multo boa ;vn'e, I le

chAmou-lhe monstro; outros rli4iii.ir.trii-

-Ibe -ipstaU, rcnec.^do, r-prub.. re

gride* porque, edifadu no < .u-ili' i .mi,

passou primeiro ao JudaKmo e depois ao

Uvre-pen^amentn. iMi> no, alnd.i relio-

glosRslmo, sf. XVIi;

\kn Admli:*. ils. que em Portun-il a

tua flCiiLi, a ^til lida r B itn ac.lo

Hlo^olira sej:im relativ.unenle pouc

rf>nheldas fT. do rrdu/uio rlrculo d.v

pftUMia zaai ou menus eruditos. Com

preende - %t farllmente que o seu

iif>me nSo esteja muito vulRarlzado

entre ns. embora fori..i^u v<>Ja rrfonhe-

cer concordamos ti i>j" '"" as sua

idriAS, que Irlei d.i t ^(.i f-i tim por-

inrns^ ilustre, n.n (alert;i dos (|ii.iK,

alia-;, n prprlu Padre Rebelo da tostj

niJK l.irii.- S^iniwlo Bruno, com r-i/m,

o inrliiir.tm.

No \t)l 1 dos Portuenses llu^trf.'.

,(>,.ri" I!f<i:.. PB. 179-384. Bruno ocu-

r.i -LP l*" 1>I#! bem mais defcnvolvlda-

in-nt.- d., qiif O Padre tota,bseando-

.f sotirpi iiri'i. nas InformaOen dum

outro r> i^-iAsiu^.. te doutssimo e

bem T^r.r, loP-r. me. nada afiressivo para

- m.nx.il.x 'lo [..iisador portuense
: r^Tl-

rn-m* a Dip-o B;-rbo M;<.hado, Abade

dP Santo AlnAo de Se^ er e *'
^'^^^-^

rtn Nmero da \rad-m.A R*-,^' /^
"

y
. .._ r *_, ,v.., a -Blbllolera l.u-

ir na i>*ilavra G.ibrlel

O^V

Vo hi. para fundamento da

mSit} d ter Irlel eiercldo o

de tesoureiro duma Colerlada

aquilo que n prprio Crl^! escreveu

na sua auto-blocrafia. NIncum. pO'

rim, I onl^sta tal farto, f nem a cir^

. iin^i^rii \a rerentemen' averlcuad,

de I rl'l ter rasado catoliramenle ni

Pr>rto em 161?, pode ter aduzida com<

arKumi-nlo ron tra a possibilidade de

i:rlel trr desempenhado o refertdol
I arjco. Ia D. Carolina Mlrhaelli decla

rou ser tn)usilfIrada a fantasia dosi

fjiii- arbitrariamente o ercuem a rne-

CO.; I.ftclo de Arevedo nun seus pri

meiros pMiifjo Mbre n*. "Crlstios-N-

vo ni Poriucal foi doi que anslm

pensaram, mas posteriormente modi

ficou rtifiA opinio. esrreTcndo 'F.m

l'or 1 iJK.il t ri-! fora, ^rctindfi pjrtce,

ieri-o pflo m^Do possura um b-

ikIkki ei lehli-ilifo, (-Hntiria doS

( rl\r,tn' N<tro^ rm Portlljal )

I :^mi fii^^iiiTA nm h^n^-fi-. t< rlesii-

itli-cj, f rm <|ue Icreja"* Segundo a eru-

Idlta professora ) rltada. n tal luear

I (le tesoureiro n&o pode ler sido o de

Ir-oiirrlr. Mi..r. da ColesUda de

tedofeda, pois > era disntdade ca

pitular, mero rarco de honra sem

funAev que Juitlfliassem o n-itn^ f

admlsilvel. porm, que naquela curpn-

r:i<.n reliKtoNa, ou em qualquer das

mtiir.is outras qne havia no Porto,

l fl-l tlSeiWe Ktdo n -fn '-rf..d.i da

leMfurarlS), Isto , um t^ ri.iri-Hro

"tetourelroi, emprego eite que ron>-

III ula, na verdade, um bmefeto erJe-

fil.istlco, dado por T*/f a rapazes

nuviM. adscritos ao etado clerical*

't.'af. Ml' h ,

\ir.rl,t que '..i^ li^Atei " losicm

. nnf -rildt. j qu-rm <r enMfaBan

j,y.r;-r, ao ^' rd.. < i ^ I .1 [ iBffa que

fabrlrl da tosta t - > "se ;J*rljo.

nem por i^so ele etl'-'a impftiblllta-

do de casar, poU tabe-se que antua-

mente o nome d^ rlrlco era dado. s*-

iinfln n<ina San'.^ RoM Vllerho. .301

m^rns vrrenturtos da icrfU (iiti^

^rtiio no requeria cramfnto rtf r>r-

<1rm .. entrando jui'npni- n^*> ca-

ircona os .--Annmot que f lM *' m la <

rendas da Icr-J-i^

III

Falam Velhos Manuscritos...

n.t

d.TiA i

piin-^.

(il ( Ost.* (11).

,.ln, afp enlAn lnMlto relfltivo a

rsln d* Lrlel toram maU tarde pu-

b,. iQ.> no livrn do Prof. Mendes dos

Bpmpdlos -Os Judeu Pf';'K"*'^f
* '""

Am--f**rd,im- (folmbra. lHi):
iHjm-se

al numerosos outros livrr.. portuRur^es

., ...ir tnceh'-^ em que pode *er estu-

Id.t e a nro dr t rlel; .Ml-

urlo'^. proTeilosa. ou Com-

tirad* d. .nrn...,r, obr.^.s d.,-;

N,o.?i E5tr.1ncelr..^.. tiortu/id. ^

"r;^
n.iri.. por C. I.. LIOhm. i:m voI. 111.

,, ]^^ tntroduo dr l>no Bra^a

-F i>*Hio de Vida Humana, em

Y'^
ri^ \ fntph..nlo da Silva Dias, 1 '^

''";
).t.H. miroUuHo

em que TeHo /"*!,'.'!
a ( riH I.linAo errada P*^r <. confundir

,om um outro Gabriel da 0..i.. i-ro-

rf...<.r'da Universidade de ( ..lmt>E.i, Ma-

i-MUno Lemos -Zaruto
' .^U-ni". M-no

,.H,-, .
AHifd K.rr tn-l A......!, 1 rb-n

,.,.rt R.-kf-nninl- elnes I w-i.li-nkrr. vor

, .h:.n., ,Vld. r ..>nf.,..M. de um

(] h.'i .UM anosi, licrhr

Continuado da l.*^ pgina

v.llO

Inre-pei

.4ril;.o^ na "ii-nl-l

rm \\"li 0'hl. Hrbiac;. ;

Alem drvi.v, e doiilr.<s t)h

pr.r Mendes d.-. K^m^dlo-; 1

|..mb'j(l.^ rnuli.s nvit^ ,iind

KK \( loi>''di(

r i-^ita'

.l^ referld.i

.ndcrl.im srr

I
, parere-me

pmoto liTro

em i:<0. publl-
tltulo Th!- re-

.^1 n-ta, an eml-

vKl.i noU^vrl de

Formado em ISO rm Direito fano

nlro. toii melhor, nio tendo onrluido de l rlel .pois
3 formatura), fo| r.-iv / nesse .tic- tnAr r Innes,
mn ano ou mixlme> em iti<' diz D.

CaroHn.1, que Urlel obtere o referido

beneficio.

As suas IflMirai de Iitos ^-si-AAnt.

a* suas rrflfies, .i* .ii<^ rn-dii .,f nr.

levar.!m -no, pnm os anos ii*piit'. ,1 ir-

negar a Fe t^tollca em que ttnha sido

educado, e a regressar ao Judai^mn
*a fe dos seu^ anirpasiadu^".

-F. como l!uo fosse Liipo^^^^irel em

PortUKal, pTistMi em -\p;riir *, em

p ror u fa r o u ni r o uns eu ropeu, rm

que havia Mhrrdadr if lin ]>..), putirn-

do o Judeu 4 ircuneldii-ic e adorar o

..ih " - Adonal de Jerusalm numa

^luafTOEa : Esse p.us rm & Holanda.

D. < .irulin.t \lH iiTiis { oatlnua.

.K'sa f\p.ilri,.^.iii rei!l7r>n a tlvremen-

tt, mas riandestinamente. <\un slne

magno perlrulo>. Resignar o posto de palias, ena venda se deverU ler rea

tesourei ru da Coleclada. vender a sua llrado de mnUrn. ta rom aiitrot rrls-

hrla rasB, persuadir ou i-onvencei tios-novos. Hoje, porem, sabemo*

Pelo menos sete peifoas rrnrA:.

raram dlte Judirlosameot^ a #m:

n^nr profeuora. Sko pensava ela qn-

tlvesoe embarrado tamhem a mulher

I refere-e apenas .>

como companheiros
toa omisiio pode Lalrex expllcar-se

pelo farto de Do Ffmpi-r terem

ddo df-spreradat ai r^ffTr-ni -.it a tudo

qar nio intereisasiie a 1^ .miia d.)

irjcrdia do autor.

*;^ pelo oEcemplar) -.. abe qu-

Irirl foi rasado nlramrnte peta

cirrnnonrla de em < r r' :i aJiiira dl-

Tf>r qtir pr^trndera rasar (erunda te;

i ^pos.4 nio airjhul quaJquer Infer

ir rf o <i a boa ou m*. na iua rip-.; rn

lora. Ela rrut.-m! redo, em ik-'.' d*

muros ^ que ti^rr.im infliirn<ia no

su futuro, oi irmAoi prr<r: uird (

a mSc amparando-D. lozlnha contra

todos.

D. Carolina afirmou que Irl*! -rm

deu a siia bela cava *. ' aereseenrou

para nio serem levantadas suS'

que Thomfts hi'^i"n,

cou em Irfmdft^, '>'>b \

markable Ue "t 1 nrl

nenl FreethlnUer (A

Vrlel Aco*la. eminente
l^rr pvnsaflor

Posieriormcnle ao -ir"

^.ludeus PortULiieses em V

eminente Prors<iorn n

rhalU d. Vasronrellos PU.Hi...u^^ ^^^
ni i';niHt (1 r \ si" * snni

lisr\-Sot,ts n-l,Mv.,^ .- s'i., vida r '

5" Inlv, de trMn.hr.,, vol. VIII. nos 1

,, ,, \ r-.s ^PH>.s d.- mvr.ili:..

M>(t que Kitr a MI.1 llM^li^ Mil"

rant- lonRO* ano cn l"i:i j

nniuo A pouio vom plfdii^i. iMNr.,-,r

vAr-nim. ela em l't-i outras i"'l'0

^nllls^lm..'; noi9
> m':''!"''''' '.*

""'^

rt..^ d.im livro p.l.:H....,n ;"";''"'
Cehh.rdt- .VH,..M f "" ^l'""*'''

ni.ilor dos spn

iinento dos

>. a

1 tri-

ril.iudn

como cheTr de famlia (o teu pai

lerera, lcriur,i ;.< quaiido). a mie r

AS IrmAoi J.t jii te7a dos passos qi>r ia

dar. rontratnr pasiacem para kete

pessoas 1'rlel,

e uma IrmA, mmini-' ninn navio

ancorado no l>0'ii rii)i<.ir< .tr rom os

seus haveres creio que o nio podia rea-

lixar sem de<:periar suspeita, a uAo

ner dr ronlvnrla on outros 1 ivjkn^-

noios. que por ex. rotnpra-.^em a

rasa rom todo o seu recheio, r l^ii.tl-^
tnente tomassem conta do emprego*.

Em que data ororreu a fug'4?

D. Carolina ronjeclura que toda a

fam tila Judalmu na Holanda em IRlS,

e dubilatlvamenie colnca a satda de

P'^r!li.Ml rm 1615.

rolsa* verdadeiramentecomo

passaram.

T'm documeolo dr t^.M

Jorge de Mas* aranha*.

f-
I? qur

Vedor da \

K

Kiia mie. quatro Irmos Casa de El-Rei. antigo capito e co f
vemador de Masagift, e futuro ,M xr

qiifs de .Montalvo arrendara a sua 1

comenda de Vil. Cova -a Gabriel |
da Costa. cnft.io noto, morador que

foi na ma de 'i Micifl de.sta rtdadr

(do Porto) em pre^o de SOO.OOO por .

tempo de um ano, e por quantn ^r
'

ausentou d^sle reino o di'o Gabriel il

da Costa sem ter atUfrlin ao dtin f

D- lorcr de Ma\<rpnrn o dlinl

preo-

Comptetajn-t'' estas InformaAes I
om as duma sentena proferida em 1

ri

[in

IKlIttlo

(.ilPl d.t Mlt ) i

t_:ilcl III

ire* c 1'"

d'

d'

Como por

ladonh rt

Ut-tr ldel.i,

por PI

Ji aqui disse
no^

liltimo ti* Q"* 11 dr Julho de 1616 donde conua qur
jj^ Gabriel da Coita hipotecara >ao dito

arrendamento ai rasas qne Unha

nesta cldade>; por i:i[n tendo-ne au

sentado sem pagar o que derta. D.

Jorge apropriara- se das dltax casas e

com elas flrou. multo embora um iat

declara. -que Miguel Chamorro lhe tivesse posto
Brandio as qnMIfto Judicial com o fnnd.-unrnru

a fuga se deu rom 1 rrir/.i antes

''t do .VhrU d*".ip ultimo ano.

Fm 7 df M.ir^o. ao taT^r-se o Toni-

ho dos hens rin i nnrelho do Porto p-

rrrr^ ^e: ucaitai do< herdeiro de

Bento da t (^''> Biandio-; ma em 'l'^

de \hril, o e^<rl.t.

niisMiM.do Brnto da

I tnhll.-ui.tlli

l.ilve/. uu-

e pnitr J.'

llTlfOM que li'in

prln
lin \

.1,U

. nuindo lorn sobre t tic!

,s( , ai rcsreutar qur n"

,.111.. citado, de D. Cato-

II,, M. .'Ill tnir.i imii

.lUii I lio Fsi rilus dp Iflfl

) Il U 1- iin *( 'sliiu re-

,..,., ,.-s
hihlioui..lli:i<. em

,l^nlinl. Ir.in.fs, hol.iiul.v.

n l.iMu e hPbi.iUo' l.ini

ilrr.iiui;. i.nlUl"tu.

dt(<^ <-tt> se falecera e ficando

seus hmlcirn- rlc* sp .iiisrni aram e

fugiram e as dlta.s casas andavam <o-

bre eifls em demanda Dom Jorge, e

.ivsini mais andava sobre elas em de-

m.-iitd.i Mlciicl CliAniorro. ^m pendeu-

cl.is e diiM(I.i5 a quem perienrlam>.

dr quc tendo sido rir quem denun

riara s autoridades a Xwtf^ do rrlstio-

-novo. era a ele qur a ki ron feria o

direito de receber nma parte dos

bens do fugitivo.

Nio houve, portanto, propriamente
uma venda. IMas f perfeitamente cri-

<|ii
<>\i-l.i e dr, de

um drslr li)

Pfh.
SC -1

ppl

K.

-,n llrcvd--
prln , ,

jl .1,. Ip/pnibru dc IKHi - ^'l t""

cem .1 ni>s I
* ...i . .

Duvida ainda, meu querido Ainiui r

Rr. Baptista, que seja um homem <e-

bre o novM> irlprlro ""^LiT '

Mponho que no pode ^^^^'^^^.
.

Ita responder i ouir pergunta.

I- ael de Urlpl da Co&ta ?

o que 11 e que todoj podem saber,

especialmente o que tive a feUc -

i- desrobrlr em -velhos manuscrl-

tornei phllio h* anos, em mais

artigo, publicados na excelente

a de Coimbra -O Instituto.. Ji

\% do falecimento da eruditssima

sr D Carolina MlrhaHlls de Vascon-

criov Ate enlio os nico doumenloi,

dr Arquivos pori usuesei. que
se conhe-

ciam respeitantes a L'rlel eram os qu. I

o 'profs. Mendes do Remdios e Gar-

Ma de Vasconcelos descobrlrarii no

Aroolvi LnlvrrsiUrlo de Coimbra.

Nada mais; -Nos Arquivo* io Porto nio

..arecera coisa alguma. No Porto.

.Vra da naturalidade de Gbri.i da

costa ou nio se Unham te. Inves

tigaes com aquele objecllvi

F' evidente. portanto,_que
em 29 de rei que n Jorge de Mascarenhas fosse
""

conivente e estivesse no segredo, tal-

ei ..inhPippsr perfeitamente o nego

cio que (axia e quc segundo parece

nio resultou vantajoso para ele. t rlri

rcrebrii e levou consigo as rendas du

ma comenda que valia fiousnoo, e del-

Tnn para carantla da sua divida umas

I asa. que, vendidas mi lAlI. dpram

a I) Jorge apenas 3(M)snn(i (deviam no

pni.inii> i^PT boas c amplaii, pois na-

qurle tempo Issn custava um hom

predtn de raa no Porto. Trr/enios

mil rei* era uma fortuna' 1

F nio rom i.rd;irla O. -lorcr de Mas

carenhas rom a iran^.K rHo por espe

ciais ra/irs'

t)rpmn no de que sua mie se

Jernima de Casiro ej
de Urlel ttnha por no-

Abril os herdeiros dr Bento da Costa

Brandio Ji tinham fugido; e como

no assento dr 7 dr (Maro ainda a lai

facto se n.i" aludiu, pode admitir ^f

A hlpfltese de que a iica tenha ocor

rido extaitamenie naquele intervalo

d^ irnipo. M.TS iiode irr ocorrido ainda

a n ( p '

1'' quantas prxsoas rmharcaram?

l. Carolina rnumrra sele, mas

acrescenta -mlnlme' O pai de Irlel

nio pode trr >iido dpssp niimrro, pi>r>

que Ji linha murndo. publiquei o

registo do sen ohHn, niir nos revela a

data iO dr ,11, tio de ifiOX, e veio pro

var que as cou Jert uras de . Caroli

na a tal respeito nio se afastavam da

vrrd.ide (rolocoti rsvi morte piiire J60K c]iamava r>o

e 1610).
, qiir

telto Invs

ou elas

Oporfunamenfe chegor

RAPALLO

disposto a servir bem

me Frinrlsca de Castro... Nio h.^r

ria qualquer parentesco entre un')'^'

Os pais d Francisca de Castro fo

ram Amador de Castro e Leonor Men

des sua mulher, moradores em Lisboa,

como D. Jcr6nUna. Se nio eram pa-

rcnlSs desta nobre dama, nio seriam

ao menos todos conhecidos e ami

gos?! .

Interessante problema decifrar...

A. MAGALHES BASTO

oarle menos conhecida da biografia d-

Erlf Costa: l-l *. relativa i sua

hillla sua vida antes da expatria-

pStt nwra a llLanda.

.Ml 1U1 "^O"" 4.MM Th.llO.

K emana.

A, DE MAGALHES BASTO.



*

1



^;





f

Carolina Michaelis de Vasgongellos

^* Jr* yJ

URIEL DA COSTA

NOTAS RELATIVAS SUA VIDA

E S SUAS OBRAS

f^

JFnculd.de d^; Cbcias Sor; : : v;- :.-.,,
--^

COIMBRA

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE

M DCCCC-XXII

''d
"

'"

^..-



T*V' ;



Uriel da Costa

NOTAS RELATIVAS SUA VIDA E S SUAS OBRAS





Carolina Michaelis dc VasConccllos

URIEL DA COSTA
NOTAS RELVTIVAS A SUA VIDA

K AS SUAS OBRAS

'l.intLim rcligio potii'! siuidere malorum.

Lucrcio, 1, loi

l (.'Ichc Rc/i^io icli bckenne? Keiie vou allen

Dic Dii mtr nennst Und warum keine? Aiis Religion.

ScHiLLiR, Votiv-Ta/el 28: .Meii Glaube.

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE

COIMBRA, 1921



SEPARATA

DA

Revista da Universidade de Coimbra

Vol. VIII. N.' I a 4



PROLOGO

A fonte-me, de onde derivam os nossos conhecimentos relativos

tragdia do livre-pensador judaico-portugus Uriel da Costa que

por causa da religio sofreu causas inauditas, porque, filho de pais

cristos, descendentes de Judeus, e de alma profundamente religiosa,

mas dotado de raciocnio incapaz de acreditar em coisas transcen

dentes revelaes, milagres, dogmas, como o da imortalidade e res

surreio de mortos passou primeiro ao judasmo, e, finalmente,

dos dois monotesmos revelados que confessara, simples religiosi

dade Jiatural essa fonte-me continua a ser o testamento apolog

tico a que ele deu o ttulo sugestivo de E.xemplar Humanae Vitae.

Exemplo de calamidades humanas.

Autobiografia , mas no Curriculum Vitae. Antes Histria de

uma conscincia.

Circa religionem passus sum in nta incredibilia. Assim o diz e

demonstra nas pginas que em latim individualista e impetuoso traou

nos dias imediatos fnebre ceremnia de retratao, reconciliao e

expiao em que, na primavera de 1640, dentro da Casa de t)eus

novamente construda, os Fariseus do Sanhedrin de Amsterdam o

haviam despiedosamente flagelado e calcado aos ps.

Diz e demonstra-o com alma febril, cheio de indignao, tanto

pela sua prpria fraqueza e ingenuidade como pela falsa-f e hipo

crisia dos que, tendo-lhe prometido brandura e carinho de pais, o

puniram, como juizes tirnicos, sem autoridade e direito.

Esse testamento foi realmente a sua ltima palavra. De ndole

nobremente avergonhada, adversa aos insolentes e prepotentes, Uriel

estava resolvido a saldar, e realmente saldou, com a prpria vida a

ignomnia a que, incauto e imprevidente, apesar de j experimentado,
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ele no soubera subtrair-se, por estar velho, exausto de foras, po
brssimo (em virtude de injustias dos seus prprios parentes), e an-

cioso de paz. Farto de lutar. Um verdadeiro vencido da vida.

Poucos anos depois, esse (.^Exemplo do que e vale a vida hu

mana comeou a ser explorado : considerado, pelo cunho de verdade

que tem, como fonte segura, embora escassa em dados positivos e

absolutamente despida de datas. Quanto ao esprito, todos concor

dam em que perturbadoramente trgico.

O autgrafo fora encontrado~junto ao cadver do suicida pela au

toridade holandesa que provavelmente tomou conta dele. Mas o

autor, desta nica vez cauto e previdente, entregara quer cpia, quer
o borro a algum correligionrio de Amsterdam, para assirn salva

guardar e transmitir posteridade a sua confisso; e nessa confisso

a sua vingana.
Penso era Simo Episcpio, o liberal e racionalista Arminiano,

tio-av de Felipe de Limborch, que a pubhcou.
A propaganda, ainda perigosa no sculo xvn, como se v na sorte

de Oldenbarneveld e Grotius, Descartes e Espinosa, foi naturalmente

lenta.

Por causa da sua audcia de pensar, alguns dos que antes de

1750 falaram de Uriel de um lado ortodoxos da religio pontifcia,
do outro lado protestantes antisemitas trataram-no como os coevos,

ora de ateu, ora de saducco, ora de naturalista ou deista ou apenas

de apstata, renegado, rprobo, rebelde, quer com fingida indife

rena, quer com verdadeira antipatia. Entre ns por exemplo Rebelo

da Costa.

Outros (poucos) disseram circunspectos, com piedade relativa,

que os seus talentos, a sua perspiccia e os seus anceios de verdade

mereceriam qualificao de grandes se deles tivesse usado bem.

S desde a segunda metade do sculo xviii surgiram pensadores

independentes, filosofantes, que, ocupados com a rehabilitao do

panteista Espinosa, reconheceram em IViel da Costa um predecessor.

Eles adivinharam que a impetuosidade e sinceridade desequilibrada
do Novo-Cristo, nascido na pennsula e educado por fanticos do

Catolicismo (talvez Jesutas), ensinara indirectamente ao Judeu Baruch

Espinosa, nascido e educado na prpria Amsterdam por Rabinos.,
no menos fanticos, a ser cauto e circunspecto. Virilmente resi

gnado, vivendo uma vida solitria, activa e contemplativa, fora da

Nova-Jerusalem, redigiu, com a autoridade que o seu ntimo conhe

cimento do Judaismo e das scincias lhe proporcionava, a sua filosofia
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tica, arquitectando-a, com frio raciocnio, ordine geomtrico., no

sem todavia manifestar no fim um profundo amor mstico de Deus,

proveniente das impresses da sua educao judaica.

Foram, sobretudo, pensadores germnicos da envergadura de

Lessing, Jakobi, Herder,, Goethe e posteriormente Heine na Ale

manha, BjTon e Shellej' na Inglaterra, que receberam do amor in-

tellectualis Dei e da acquiescencia animi de Espinosa, impresso

moral to penetrante que, envolvendo-os num halo e hlito de paz,

lhes acalmava as paixes.
S um deles, Herder, fala todavia de Uriel

Na Frana foram scpticos racionalistas como Bayle e J^oltaire

quc ligaram interesse (mas no simpatia) a mentalidade puramente

humana do crente-descrente sem ptria, que fora perseguido e

martirizado por pensar e errar com a sua prpria cabea, sentir e

sofrer com o seu corao, e preferir uma vida segundo princpios

ticos seus, a um credo dogmtico que no compreendia

De 1800 em diante, no sculo da crtica histrica, as lacunas e

obscuridades do Exemplar, j traduzido para alemo e ingls

levaram a investigaes nos Arquivos de Amsterdam e fizeram brotar,

pouco a pouco, tnues fios de informao documentada, que confir

mam belamente e as vezes completam os factos alegados pelo prprio

Uriel, com paixo sim, mas verdicamente.

Alm de numerosos trechos em Obras de Enciclopedistas, cujos

ttulos constituem o meu ltimo Captulo, a sorte de Uriel da Costa

inspirou diversos opsculos crticos e outros de fantasia: dramas,

novelas e quadros, em almas perfumadas pela flor azul da tolerncia.

Foi contudo h muito pouco, no primeiro decnio deste sculo xx,

que tenta realizar uma valorizao nova dos valores espirituais, que

um professor de Berlim lhe dedicou uma obra especial Vida e con

fisso de um Iwre-pensador de ha trezentos a/ios aproveitando qusi

todas as achegas descobertas de 1628 a 1909, narrando e analisando-as

com piedade e simpatia sincera.

Escaparam todavia vrios pormenores ao Professor
Alfredo Klaar,

fixados em Portugal recentemente, assim como o importante achado

hebraico de um Rabino de Breslau, que teria ministrado traos signi

ficativos tanto para a vida de famlia de Uriel como para o carcter

daqueles Prncipes do povo eleito, que vindos do Sul ricos, cultos,

elegantes, industriosos se portavam no refgio holands como aris

tocratas, de nao e de raa privilegiadssima, e olhavam com so-

branana no somente para as Gentes Goyim ,
mas tambm e
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especialmente para aquelas parcelas judaicas que, oriundas da Ak"

manha e Polnia, eram humildes, pobres, supersticiosos, arcaicos no

pensar e trajar.

Eles, Sephardim: Hispano-portugueses que se diziam descen

dentes de Juda, sem mistura de sangue brbaro, para os Aslenaiim

que no Oriente da Europa se haviam misturado, segundo fama,

com Gregos, Turcos, Eslavos, Germanos !

Ainda em 1639, na prpria Amsterdam, a Sinagoga Talmud-Tora

(em que tinham fusionado as trs congregaes antagnicas (Beth Ja

cob Neiveh Shalom Beth Israel) era reservada aos Sephardim.
Os Askenaiim s com licena especial do Directrio podiam entrar

nela para rezar
'

Como intermediria nata entre a cultura neo-latina e a germnica,

simpaticamente interessada de mais a mais, no meio tolerante em

que nasci, pelo luso-judeu Uriel da Costa, desde que, menina e moa,

mas j sabendo castelhano e portugus, assistira a uma representao
do drama de Gulzkow, ao lado de uma descendente liberalssima de

Leo Hebreu e de outra menina ortodoxssima da famlia Steinschnei-

der tenho coleccionado oportunamente materiais para a vida, e

meditado sobre a psique de Uriel Acosta, confessor violento como

Saulo-Paulo e Luthero, conquanto nem de longe se possa comparar

a esses dois Reformadores. Ein Belcenner.

Pela nefasta guerra mundial ficaram interrompidas investigaes

que estavam a fazer-se a meu favor, e por minha iniciativa sobre

tudo em Hamburgo e talvez resolvessem certas dvidas a respeito
do desterro, quer voluntrio, quer involuntrio do hereje, que saiu

temporariamente daquele Zio de Amsterdam, que para le era uma

triste e nefasta Babel.

Insatisfeita, no s por elas no se haverem realizado, mas sobre

tudo porque as actas dos processos judaicos e holandeses se que

existem e no foram propositadamente destrudas continuam a ser

avara e estupidamente sequestradas ncia de saber de todos os

estudiosos cedo s solicitaes de amigos, e publico em forma de

Ntulas provisrias, os frutos que at agora colhi.

O Sr. Klaar h de estimar, certamente, conhecer as Matrculas

todas do estudante Gabriel da Costa, porque nos permitem colocar o

nascimento dele no lustro de i5So a i685, e fixar sessenta anos (ou

qusi) como idade que Uriel atingira em 1640.

Igualmente estimar a notcia que em Amsterdam foi descoberto

o primeiro antema que os Sbios da Nao lanaram contra o no-
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conformista no ano de 1623, pela boca de Samuel Abarbanell e outros

quatro vultos da Sinagoga.
O sbio professor da Universidade de Coimbra Dr. Mendes dos

Remdios, a quem devemos esses achados, e vrios outros, consi

gnados no precioso volume sobre .Os Judeus portugueses em Amster-

daTin, h de gostar, pela sua vez, de vr completadas as Matrculas.

Ambos, espero, ho de interessar-se pelos Captulos do primeiro
Exame das Tradies farisaicas que Samuel da Silva copiou do ma

nuscrito autgrafo de Uriel ipsis verbis e que eu agora reimprimo.
A leitura da correspondncia rabnica, relativa velha me de

Uriel que, fiel at o leito de morte ao filho das suas entranhas, foi,
salvo erro, forada a separar-se dele in-extremis afim de ser enter

rada em sagrado, no cemitrio de Ouderkerk, no a faro de certo,

sem ntima comoo. Mais severos do que a prpria Lei, desejosos
de estaturem um exemplo amedrontador ne deinde audeat aliquis se

opponere ipsorum placitis et contra sapientes scribere que os Ra

binos Fariseus e Grammateis (Schnftgelehrte) cheios de virulncia

vingativa, nem mesmo respeitaram o amor de me, talvez porque nas

lucubraes de Uriel exactamente esse amor o ponto de partida da

sua religiosidade natural, oposta s Leis da Escritura que mandam

que o pai, o irmo, o esposo, o amigo mate ou atraioe o filho, o

irmo, o cnjuge, o amigo por causa da religio.
Se Sara da Costa, expirando, tivesse previsto a ignbil ceremnia

de 1640, e seu eplogo trgico, talvez preferisse sete palmos de terra,

fora do recinto judaico de Ouderkerk, num qualquer canto profano, ao

lado do filho suicida, pensando que

Immerhin ! Mich wird iimgeben

Goltes-Himmel, dort wie hicr ;

und ais Totenlampen schweben

nachts die Sterne iiber mir.

Ao anatemizado, mas formalmente reconciliado, parece que a co

munidade hebraica (obrigada, ainda assim pelo Magistrado de Ams

terdam) sempre teve de conceder, como me, um rinco do seu

domnio.

Assim suponho, porque eruditos holandeses afirmam que no s

culo passado os Judeus ainda sabiam mostrar esse rinco aos visi

tantes, assinalado por ventura por um monto de pedras, acumuladas

uma a uma pelas mos de Israelitas, descendentes dos que lastima

vam no o poder lapidar.
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A traduo de uma Epstola latina de 1622^ escrita pelo primeiro

publicador do Exemplar, em que se confirma a extrema pobreza final

de Uriel, e tambm certas elucidaes minhas com respeito a outra

carta, portuguesa, de 1641 espria a meu vr parece-me que so

tambm elementos apreciveis.

Retratos autnticos de Uriel

da Costa no existem. Debalde

procurei entre as pinturas e

gravuras do grande Rembrandt

uma que ojt?z//esse representar.
Eaute de mieux fao figurar

como Uriel o actor alemo

Otto Sommerstorff que em

Berlim encarnava, em 1907, o

protagonista do drama de Gutz-

kow^ dando-lhe uma mscara

de impetuoso e atormentado

scismador muito caracterstica.

Solicitei e obtive a licena

precisa.

URIEL DA COSTA.

Eis agora o elenco das Ntulas provisrias a que reduzi o que

nos meus materiais me pareceu novo e merecedor de ateno.

I Vida

I. Gabriel da Costa, estudante de cnones em Coimbra

II. Ano provvel do seu nascimento.

III. Os livros de teologia moral cuja doutrina apavorou o

adolescente.

IV. O posto de tesoureiro numa Colegiada do Porto.

V. A expatriao.
VI. Amsterdam e a Comunidade israeltica.

VII. Conflito com os Rabinos; cominaes, e primeira esco-

munho.
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VIIL Desterro; e estada em Hamburgo.
IX. A me de Uriel.

X. Primeira reconciliao, e nova condenao
XI. Segunda reconciliao.
XII. A vingana. Tentativa de homicdio?

XIIL O suicdio.

XIV. O carcter de Uriel. Sua filosofia moral.

XV. Nomes diversos usados pelo luso-judeu.
X\ I. O procedimento do Magistrado de Amsterdam. As

sectas holandesas.

II Obras relativas a Uriel, e de Uriel

XVIL Correspondncia judaica, aparentemente espria, de 1 641 .

XVIII Os primeiros Protestantes e Remonstrantes alemes, de

Hamburgo, Flensburgo, Rostock, Greifsvi^ald, Lubeck, etc, que se

ocuparam de Uriel. 1644, 1662, 1687 a 1725, etc.

XIX. O primeiro Exame de Tradies Earisaicas escrito por

Uriel.

XX. A rplica do Dr. Samuel da Silva.

XXI. O segundo Exame de Tradies Earisaicas.

XXIL Exemplar Humanae Vitae.

III. Documentos Ilustrativos

XXIILMatrculas

XXIV. Carta dos Rabinos de Amsterdam a Jacob Halevy

(em Veneza), e resposta do mesmo.

XXV. Carta de Daniel Levi de Barrios, dirigida em 1641
de Amsterdam ao seu amigo Antnio Enrique^, em Lisboa, publicada

(segundo se diz) por Menendez Pelayo em 1881.

XXVL Traduo do trecho relativo a Uriel, contido no Ju

daismo detecto de J. G. Muller, de Hamburgo, 1644.

XXVIL Traduo de uma Carta latina de Philippe van Lim-

borch, de 12 de Maro de i(562, a Theodoro Graswinckel.

XXVIIL Indicaes de Limborch acerca do Exemplar Huma

nae Vitae (a pg. 344 do livro De ventate religionis christianae,

1687).
XXIX. Artigo de Joh. Moller de Flensburg, (anterior a 1725),

publicado na sua Cimbria litterata em 1744. (Vol. 11, pg. 954),
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XXX. Traduo de um trecho alemo com que o historiador

Johannes G. von Muller acompanhou em 1793 a sua verso incom

pleta do Exemplar, na publicao : aBekenntnisse merkivUrdiger Man-

ner von sich selbst, i. ., Autobiografias de homens extraordin

rios.

XXXL Traduo de uma Carta de J. G. von Herder: a 39.*

das escritas a favor da tolerncia Briefe ^ur Befrderung der Hu-

manittf). Em Nota, um trecho de Vohaire.

XXXILTraduo de um trecho dedicado a Uriel por Frede-

nck Pollock, no seu aSpnola, Jus life and phdosophyr>.
XXXIII. Traduo de um trecho que no Spnola de Dunin-

Borkowski se refere a Uriel. .Der junge Spnola, Leben und Wer-

degang im LicJite der Weltphilosophie (pg. 104-107).

XXXIV ndice dos CapUulos do Tratado da Imortalidade da

Alma, de Samuel da Silva, acompanhado de Resumos de V^^olf.

XXXV. Captulo xxiii, xxiv e xxv da primeira redaco do

Exame das Tradies Earisaicas, de Uriel da Costa.

IV

XXXVI. Sinopse cronolgica da Vida de Gabriel-Uriel da

Costa.

V

XXXVII. Lista cronolgica de obras relativas a Uriel da Costa,

ou por le escritas.



PARTE PRIMEIRA

A VIDA DE GABRIEL-URIEL DA COSTA

I

Gabriel da Costa estudante de direito cannico

na Universidade de Coimbra

Jurista o ttulo que foi dado ao luso-judeu pelo primeiro pro

pagandista estrangeiro que o mencionou, em harmonia com os factos,

verdicamente (embora vagamente) indicados pelo prprio Gabriel-

Uriel na sua autobiografia ^

Canonista teria sido muito mais exacto, uma vez que o estudante

escolhera entre as duas Faculdades jurdicas a dos Direitos da Igreja,
ou Cnones, e no a dos Legistas civis. Mas como le dissesse

apenas estudei Direito (jurisprudentiae operam dedi) e por este

tempo cursava eu as aulas de Direito (per hoc tcmpus Juris, ut

dixi, studio vacabam), a meno do beneficio eclesistico que obteve

numa Colegiada do Porto, mal podia elucidar a esse respeito.

Serviu todavia a vrios investigadores suporem, que tendo estu

dado teologia tomou ordens e chegara dignidade de cnego, ou

outras superiores !

O erro estranho de Tefilo Braga -que confundiu o Canonista

com um Telogo homnimo ^, o livre-pensador que se expatriou afim

t Johannes Moller, de Hamburgo, em 1644. Vid. Documento 7F(N.o 26). O

nome que cita Uriel Jurista.

^ L-l na Iniroduo ao Exemplar Humanae Vitae, traduzido por Epifnio Diasj

que T Braga enunciou em 190 1, aquela cerebrina excogitao, como disse o

Dr. Ricardo Jorge Contra um plgio do profssor Tefilo Braga (1918), p. S3-8.^,
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de judaizar, ficando a ser Uriel, e, duas vezes anatematizado pelos
Rabinos de Amsterdam, se suicidou em Amsterdam em 1640, legando

posteridade os seus gritos de alma martirizada, com o Lente de

teologia Gabriel da Costa, estacionrio em Coimbra, que, natural de

Torres Vedras, regia na Universidade cursos de Escritura, e faleceu

em 1616, jubilado um ano antes erudito cuja biografia, esboada

apenas por Nicolau Antnio ', foi cuidadosamente elaborada na Bi-

bliottieca Lusitana ^, onde Barbosa Machado o distingue perfeita
mente de Gabriel Uriel escuso rectific-lo, visto que um insigne

portugus j o refutou e verberou ^, baseando-se em documentos de

incontestvel valor, relativos ao mais novo e famigerado dos dois

homnimos *.

Acompanhado gentilmente nas suas pesquisas no Arquivo da Uni

versidade, pelo director dele, o nunca assaz louvado duca e inaestro

da nossa Faculdade de Letras, Dr. Antnio de Vasconcelos, que

aquele benemrito procurou, descobriu e pubhcou (em resumo) uns

sete assentos diversos, relativos ao estudante de Cnones, dos anos

1604 a 1607 : Matrculas (cinco) em que se indica a terra e o pai de

Gabriel da Costa ; e Provas (duas) de cursos que frequentou ^.

Ajudada pelo mesmo, que tambm com carinhosa generosidade
me emprestou os documentais Estatutos da Universidade de Coimbra

de i5gi ^, posso hoje publicar
^ mais quatro registos da mesma es

pcie, entre os quais o ltimo de 18 de Junho de 1608 e o primeiro,

de 19 Outubro de 1600, se me figuram de particular importncia pelos
factos que revelam e me levam a tirar deles ilaes psicolgicas.

Todos os assentos certificam que o estudante Gabriel da Costa

A respeito do telogo tinha falado anteriormente, e bem, na Histria da Universi

dade, vol. II, p. 473-726 (passim)
1 Bibliotheca Hispana, vol. i, p. 384 (1672).
2 Vol. 11 (1747), p- 3ii-3i3, e IV, p. 148.
O Dr. Mendes dos Remdios, em Os Judeus portugueses em Amsierdatfi,

p. 164-168.
* O caso est registado na Homonymo-scopia, de Joh. Moller de Flensburgo,

a que ainda terei de referir-me mais vezes,

5 Remdios, p. 166 e 167.
6 Estatutos da Universidade de Coimbra, confirmados por el Rei Dom Phelippe,,

primeiro deste nome, nosso Senhor. Em o anno de i5yi. Em Coimbra. Com li

cena do Ordinrio e seta Inquisio. Impresso por Antnio de Barreira, Impres
sor da Universidade Anno MDXCIII. In 4. grande de i52 folhas.

^
Reproduzo-os todoS; como Documento I, e dou fac-similes de alguns e do fron

tispcio dos Estatutos.
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era do Porto *. As matriculas comunicam alm disso que o pai se

chamava Bento da Costa -.

Da matrcula de i(3oo (19 de Outubro, embora o termo legal fosse

a i5 do ms) resulta que o rapaz (cuja idade claramente enunciada

seria um elemento precioso para o historiador), viera apresentar-se

pela primeira vez na Secretaria da Universidade, afim de se matn"

cular em Leis, nos cursos de Inslituta 3, obrigatrios para todos os

Juristas ^, e trouxera certido de exame de latim.

Essa exigncia era legal ', e absolutamente necessria, porque

todos os lentes preleccionavam em latim **, e os estudantes, caso se

dirigissem com preguntas a algum deles, deviam empregar igual
mente o idioma de Ccero ", lngua da erudio em todos os pases

cultos.

* Natus sum ego in Portugallia, in civitate ejiisdein noniinis, vulgo Porto.

2 Pena que no se registasse tambm o nome da me A esse respeito a lei

universitria no era bastante explcita. Quanto as Matrculas estava preceituado

apenas Todos os estudantes se escrevero cada anno em captulos separados

das faculdades . e far o Secretario em cada assento men(j do tepo em q os

estudantes se vem escreuer na matricula &. da terra donde tO cujos filhos sam.

Livro III, Ttulo I, pargrafo i
"

Os nomes Jorge Gomes e Ins Alvares, que eram dos pais do Telogo Gabriel

da Costa, foram erroneamente atribudos aos de Uriel por Bruno, nos Portuenses

ilustres.

De mais a mais atribue tal erro ao Abade de Sever, referindo mal o acres

cento do Vol. IV, p. 148, a Gabriel-Uriel.

3 Todos os neo-latinos devem saber que Institua (ou Institutiones) designa o

ensino daquela parte do Corpus Juris que contm o resumo do Direito Romano,

elaborado em 533 por Justiniano.

Em Coimbra havia duas cadeiras de Institua, frequentadas, como digo no texto,

por futuros Legistas e Canonistas.

* Vid. Estatutos, III-43-1: Todos os estudantes destas duas faculdades faro

primeiro hum curso de institua, ouuindo as lies ordinrias delia- & sem o dito

curso no sero admitidos a actos, ne a proua de mais cursos . ...

5 Eis o que preceituam os Estatutos, 111- 1-2 : O Secretario no matricular nas

faculdades de Theologia ou medicina pessoa algua que no seja licenciado em artes

ou bacharel, com certido de como ouuio todo o curso; dc quando a matricula

ouuer de ser em direito cannico ou ciuil, & a tal pessoa vier nouamente comear seu

estudo, o dito Secretario o n,w assentar na matricula sem trazer certido do prin

cipal de como foi e.vaminado tD achado suficiente pera poder ouuir direito-^ esta

certido guardar o dito Secretario e far delia meno na matricula pera em todo

O tempo se saber como o tal estudante foi examinado. . ,.

6 Vid. Estatutos ll-Xl-io: ..Todos os lentes era em latim suas lies.
1 Ib. III-XI-i 1 : ('Os lentes no fim de suas lies estaro s portas do geral em

2
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Sendo certo portanto que Gabriel da Costa demonstrara suficin

cia em latim, perante o Principal das Escolas Menores de Coimbra,

ficamos ainda assim ignorando onde a adquirira. ; Numa das escolas

preparatrias da lusa Atenas? ^ na capital do Norte ? le l num Co

lgio de Jesutas ?, iou na casa paterna, instrudo por um aio e pro

fessor particular ? ^

Entraria o estudo da pasilngua no grupo das artes em que cos

tumam ser ensinados moos bem-nados, a que o prprio alude no

seu desabafo final: aliquibus artibus tandem instructus quibiis solent

honesti pueri, orao essa a que liga directamente a outra j alegada:

jurisprudentiae operam dedi.

O excelente estilo individual do Exemplar, seguramente ainda

no o possua o caloiro (entre os quinze e vinte). Ouvindo os

lentes de Coimbra, falando, discutindo, escrevendo, mas sobretudo

lendo muito, e tratando na Holanda com grandes mestres, que

adquiriria o desembarao que caracteriza o nico escrito seu em

latim que subsiste.

Pela segunda Matrcula, e a primeira e segunda Prova combinada

de Gabriel da Costa, ficamos inteirados do estranhvel caso de o es

tudante ter cursado Institiita apenas durante cinco meses escassos, e

no oito completos, como mandava a Lei ^, parando de repente com

os seus estudos pelo que se v nos respectivos registos universit

rios, durante trs anos e meio
' ^

Saindo em 19 de Fevereiro de 1601 de Coimbra, voltou a 7 de

Novembro de 1604, desejoso de cursar o tempo que ainda lhe faltava

de Insiituta, e depois Cnones, o que realizou, admitido a prov-lo

(Primas e Vspera) por proviso especial de Sua Magestade.

que lerem, da banda de fora, o tempo que for necessrio pera responder s

duuidas que os discpulos lhes mouerem sobre as lies quelhe vo cada dia lendo,
& assi s preguntas que sobre as matrias delias lhes fizerem o que tudo faro e

latim pera os estudantes se acustumare a o fallar e entender bem.

1
Portugueses muito cultos como Ferno de Oliveira, Joo de Barros, e prova

velmente Games, ensinavam em casas ilustres como aios e mestres particulares.
2 Eis o que mandam os Estatutos III-I-9: O curso em cada anno ser pello

menos de outo meses, & aqui ho de chegar as provas : porem se algCs estudantes

cursarem em algum anno seis meses sero admitidos a os provar & podero sup-

prir a falta dos dous meses com o tempo de deante... tomando do dito tempo O

que lhe for necessrio pera supprimento da dita falta,

O que digo na Anotao sobre a peste, torna improvvel que Gabriel re

eidisse em Coimbra, sem frequentar a Universidade.
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As provas duplas de 7 de Maio de i6o5 ' esto assinadas pelo

Praxcptor infelix. aquele desgraado Dr. Antnio Homem que, acu

sado de judaizante e do crime nefando, foi duramente perseguido e

finalmente vitimado -

De a em diante as Matriculas correm regulares durante trs

anos, at outono de 1G07 ^- Assim mesmo as Provas at 18 de

Junho de i()o8. Elas documentam que Gabriel da Costa ouviu De

cretais, Decretos e Clementinas em seis cadeiras, de iGo5 a 106,

nas cinco grandes de 1606 a 1607, e de 1607 a 1608*.

Em meio deste seu quinto ano, o acadmico deveria ter requerido
o primeiro exame de concluses ', comparecendo, depois de admi

tido, perante a Congregao da Faculdade, em que eram sorteados

os candidatos para se fixar a ordem por que deveriam fazer seus

exames ^. Mas no h vestgios de que requeresse ou comparecesse.

Percorrendo com cuidado os respectivos Livros de Autos e Graus,

meu nobre auxiliador estabeleceu que Gabriel da Costa no figura
neles.

No podia portanto prosseguir nos estudos, afim de, ao cabo do

6.'^ ano, se apresentar para segundo exame ; pelo qual ficaria bacharel

corrente; e finalmente depois de um 7 e 8." ano de Leis, terminar

a formatura por meio de um terceiro exame, sendo ento e s ento

bacharel formado em Cnones, auctoritate apostlica
'

Formado e

habilitado a exercer as profisses para que tal ttulo era condio,

sem o qual nenhum letrado pode usar de suas letras ^

1 Como a sua frequncia fosse inferior a seis meses, e de mais a mais le tivesse

interrompido os estudos, precisava de licena especial para poder recome-los.
2 Vid. T Braga, Hist. Universidade, II, p. 473; Lcio de Azevedo, Estudos

para a Historia dos Christos Novos em Portugal, em Revista de Historia, III, p. 9,

e sobretudo Antnio Baio, O Sbio Canonista Doutor Antnio Homem (1616-1624),

interessante captulo dos Episdios Dramticos da Inquisio Portuguesa, publicado

em A guia, n.' 91-93, p. 41-50.
3 A matrcula contm a data 12 de Dezembro, mas nas Provas certifica-se ter

le estudado desde princpios de Outubro.

4 Das cadeiras que ha de haver em Cnones, trata o Ttulo 5. do Livro III

dos Estatutos (f. yS). Havia cinco grandes ou maiores, e duas pequenas, chamadas

tambm Catedrilhas. Vid. Documento I.

5 Estatutos, III-XLIII-i e 2: Das concluses do quinto ano.

6 Vol. xxii (1607-1610). No Livro i., fl. 5-] \., que se encontram os nomea

dos conclusionistas de 1608. Eram quarenta e trs em Cnones.

1 O Legista formava-se auctoritate regia.
8 Estatutos, III-XLiy-8.
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Tentemos adivinhar agora porqu o estudante abandonaria de

finitivamente a Universidade sem estar graduado, em 1608; e por

qu a teria abandonado j uma vez, temporariamente, em 1601.

No havia peste, como a princpio supus. Exactamente os anos

lectivos de 1600 a 1604 decorreram regulares
* De doenas dele

ou dos pais no se fala.

O que o prprio conta com relao acidentada evoluo do seu

esprito e o que se sabe em geral da mentalidade dos meditabundos

e scismadores, vagarosa e hesitante em regra, faz supor de prefe

rncia que o estudo de Leis no se coadunava com as tendncias filo

sficas. Os escrpulos religiosos e os terrores que na sua adoles

cncia, c//w/7/// essem adolescens, lhe inspirava a confisso e absolvio

por autoridades deste mundo, assim como a salvao e danao

eterna haviam comeado provavelmente a assalt-lo em 1601, impe-

dindo-o de se dedicar deveras ao Corpus juns ''^.

Voltaria a Coimbra, depois de estar terminado o primeiro perodo

agudo das angstias, depois de a Razo haver vencido a sua Sensibi

lidade ^. Recobrando o equilbrio e sossego de alma, sem o qual

impossvel trabalhar com vantagem, recomearia os estudos, bem

disposto e bem intencionado.

Em 1608 teria novo acesso de inquietao, e ausentar-se-ia, incapa
citado de se submeter argumentao sobre nove pontos de matria

dada, discutindo com trs condiscpulos e trs doutores-lentes ^. Talvez

contasse retomar posteriormente os estudos, provido novamente de

uma ordem rgia. Mas quer houvesse agravamento do seu mal,

quer o falecimento do pai o transformasse em chefe da famlia, e

1 A peste visitara Coimbra de 1598 a 1599 ^^^ enorme violncia, e continuara

at fins do sculo. Por isso a Universidade s abrira para os novos cursos nos

princpios de 1600.

2
Impossibile milii visum est peccata confiteri more romano ut dignam posseni

absolutionem impetrare et omnia implere quae postulabanur. S de passagem

seja lembrado que s Provas dos cursos no era admitido estudante algum, sem

que mostrasse um assinado do confessor {Estatutos, III-1-7). Alm da desobriga
da Pscoa, todos deviam confessar-se, pelo menos, trs Vezes no ano [ib., Ill-m-i),

^ Quievi. Nesse verbo resume o seu estado de alma depois de se ter libertado

dos horrores que se contavam da outra vida.

* Vid. Estatutos, f. 107-108,



lhe desse inteira liberdade de continuar ou no continuar em Coimbra

at ser graduado, Gabriel da Costa ficou no Porto; aceitando, como

se ver, um lugar semi-eclesistico *, para o qual o habilitavam os

seus conhecimentos e bens de fortuna.

Justo lembrar que le nunca se declarou formado. E os bi

grafos que leram o Exemplar com o devido critrio, observaram

sempre a mesma cautela.

Jurista no significa apenas formado em Leis ou Cnones. Si

gnifica tambm aluno de uma faculdade de direito.

II

Data provvel do nascimento de Gabriel da Costa

A ordem, pela qual o autor do Exemplar se refere primeiro aos

seus estudos universitrios e concomitantemente ao terror religioso

que o precipitou em perplexidades e anciedades inextricveis, men

cionando depois o seu acalmamento e novamente a Faculdade de

Direito a que pertencia, e sem interrupo o cargo de que foi inves

tido, muito ou pouco depois do seu regresso ao Porto, torna provvel

os meus clculos conjecturais.

Os terrores relativos boa confisso, absolvio e penitncia e ao

modo de ganhar a salvao comeariam, como j disse, quando ado

lescente mal tinha principiado a frequentar a Universidade (1601-

1604).

As dvidas relativas vida eterna e verdade do que sobre ela

e em especial sobre os prmios e castigos de Alm-tmulo a Igreja

ensina, constituem segunda fase que teve comeo aos vinte e dois,

e durou pelos ltimos tempos dos estudos e primeiros da nova estada

no Porto, provavelmente at os vinte e cinco.

O intervalo de serenidade relativa abrangeria portanto os anos de

1604 a 1608.

Clculos feitos sobre dados apenas deduzidos como esses, claro

que no podem sair seguros, j Redundam em pouco mais ou menos!

Ainda assim acho justo abstrair da data documentada 1600, como

princpio de estudos universitrios, o ano provvel do nascimento de

Gabriel-Uriel.

Com exame de latim feito, deveria ter minime dezasseis anos.

1 Ele prprio chama-o beneficium ecclesiasticum.
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Nascera nesse caso em 1384. Creio contudo que teria mais idade,

pela razo psicolgica j alegada, e porque se chamou a si prprio

homo senex em 1640.

l De sessenta ? i ou mais um pouco ?

O menos arriscado para os escrupulosos ser dizermos que nasceu

no primeiro lustro do penltimo decnio do sculo xvi. Isto : entre

i58o e i585.

. Eis agora as datas supostas pelos diversos bigrafos, antes que

se conhecessem as Matrculas, quando apenas se sabiam as datas da

impresso do Exame das Tradies farisaicas e do Tratado da

Imortalidade da Alma de Samuel da Silva (i623), e 1640 como ano

do suicdio, j registado em Hamburgo em 1644*.

Pelos fins do sculo xvi indicao de Ribeiro dos Santos, 1697,

de Van der Aa; 1694, de Jellinek e Weller^; cerca de 1590 de

Graetz; i5(.)o, de Volkmann ; antes de 1690, de Kayserling; entre

i585 e i588, durante os aprestes da Invencvel Armada, de Meinsma;

i58o, ou mais cedo, de Perles; 1579, do Dr. Mendes dos Remdios ^.

III

Summae Confessariorum

Voltando para trs consideremos quais seriam os livros espirituais

que o jovem Gabriel manuseava, levado pelo sincero desejo de com

preender palavras e coisas e de pr em harmonia os seus ditos e os

seus actos, caminhando na direco da perfeio ideal. Livros dou

trinrios, salvo erro, que consultava, alm dos Evangelhos, cujos
versculos sabia de cor, e, incomparavelmente belos e salutares em

bora, foram para le ponto de partida no s de dvidas, mas tam

bm do seu futuro regresso ao Judasmo dos antepassados.

1 Como datas supostas da morte de Uriel, corriam, alm de 1640, os anos 1645
e 1647 Vi-as registadas em Portugal, p. ex. pelo editor das Memorias curiosas, e

por Inocncio da Silva; l fora por Jean Leclerc e Van der Aa.

2 Weller imprimiu 1694, mas pensava iSgy, visto dizer que em 1623 Uriel con

tava vinte e seis anos.

3 O clculo feito por este meu digno colega no me parece plausvel. To

mando como ponto de partida o ano de 1604 o da primeira matrcula que le

apurara e considerando-o ao mesmo tempo como termo da nomeao para o

benefcio eclesistico (o que inaceitvel) faz a operao aritmtica 1604 menos

25 = 1579.



l Que seriam as Summae Confessariorum mencionadas no Exem

plar ?
1

Eu interpreto Manuais ou Compndios do que deve ser confessado.

Sumrios de confisso ou mesmo Confessionrios (Beicht-biicher).

Mas no Confisses (Bekenntnisse) como p. ex. as de Santo Agos

tinho, conforme pensa Klaar (Ergebnisse glubigcr Bekcnner). Nem

to pouco livros coufissiouais (confessionellc Schriftcu), como explica
Weller. Muito menos amda Sumas dos confessores, no sentido de

Tratados gerais de teologia moral que Epifnio lhe d, ou de Teo

logia /iistica, como seria prefervel dizer -.

Adivinhar em especial quais (directa ou indirectamente derivados

da Parte Segunda da Summa teolgica de S. Toms de Aquino) seriam

os volumes que Gabriel, cheio de paixo e terror, manuseava angus

tiado, no Porto e em Coimbra, ultrapassa as faculdades do histo

riador.

Mesmo que eu estudasse a abundantssima bibliografia anterior a

1600, representada na Lista de Teologia Moral de Barbosa Ma

chado ^
em Confessionrios, Penitencirios, Exames, Avisos, Pr

ticas, Advertncias, Casos de Conscincia s poderia apresentar

Conjecturas, E para o resultado de inquietar, e consumir em dr

e tristeza
^
um esprito religiosamente sensvel em excesso, como o

do scismtico Portuense, chegavam, a meu ver, os simples pargrafos

do Catecismo Romano que contm a definio de Purgatrio e In

ferno. Est purgatorium ignis. etc.

IV

O posto de tesoureiro de uma Colegiada

F'oi na idade de vinte e cinco anos, formado em direito cannico

imediatamente ou, com mais probabilidade, algo depois que

i Uriel diz confessariorum, e no confessoruni. Trata-se portanto do genitivo

de confessaria, n. pl. de confessanum = 0 que deve ser confessado. Vejo o termo

empregado p. ex. no Directorinn Confessariorum de P^rei Antnio do Esprito

Santo (Lugduni, 171) (Conlinens deceni Decalogi Praecepta et totam materiam

de Justitia et Jure), Diverso confessorius, p. ex. em actio confessria, oposta a

actio negatoria.
2 Em todo o caso os livros cuja doutrina o perturbou, tratavam de confisso au

ricular

^ Vol IV, p. 5o8-5ii.

^ Moerore et dolore consumebar.
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Gabriel, em ocasio favorvel, tomou posse do cargo de tesoureiro

de uma Colegiada, a que lhe dava jus a fortuna do pai, com casa

opulenta no centro da cidade, e a formatura.

Como le prprio diga expressamente impetravi dignitatem the-

saurarii in collegiata ecclesia, injustificada a fantasia dos que

arbitrariamente o erguem a cnego, como p. ex. Kayserling na His

toria dos Judeus em Portugal (p 286), e Lcio de Azevedo nos seus

substanciosos e elegantes estudos sobre os Cristos-Novos em Por

tugal ^. Outros lhe do pelo menos ordens sacras menores. Injus

tificada tambm a fantasia dos que julgam que, interessado como

era por problemas religiosos, estava pre-destinado a altas dignidades
eclesisticas -.

Tudo isso provm simplesmente, creio, de uma miragem evocada

por Limborch e Schudt que, ocupando-se dos Judeus peninsulares,
contaram como alguns chegaram a cnegos, inquisidores, bispos, etc,

por terem o fanatismo de convertidos, como D. Alfonso de Cartagena.
A Colegiada (isto a igreja no-episcopal que possua um corpo

de Cnegos) talvez fosse a da antiqussima e muito-afamada igrejinha

gtica de Cedofeita, que em todas as descries antigas e modernas

da cidade do Porto ocupa o lugar primacial
^ Mas visto haver

muitas outras, menores, cada uma naturalmente com o seu Tesou

reiro, tambm essa questo fica por resolver.

Enquanto Gabriel da Costa ia desempenhando o cargo de tesou

reiro,
*

suponhamos que ma.xime de 1610 a i6i5^, a psique inquieta

1 Rev Hist., III, oS e 121

2
Klaar, p. 23.

^ Citarei apenas a clssica Descripo da Cidade do Porto, de Rebelo da Costa,

1789 (cap. III, 14, p. 94). No tempo dele a Real Colegiada de Cedofeita se com

punha de um D. Prior, um Chantre, um Mestre-Escola, um Tesoureiro Mr; oito

cnegos prebendados, trs de meia-prebenda ,
oito capeles ; um sacristo, coristas,

serventes e um padre-cura para a administrao dos sacramentos.

^ Rentmeister Claro que Gabriel da Costa, no podia ser Tasoureiro-Mr

Essa dignidade era capitular como a de Chantre e Mestre-Escola mero cargo de

honra sem funes que justificassem o nome. As tesourarias das pequenas Cole

giadas, essas eram por- vezes dadas a rapazes novos, adscritos ao estado clerical,

para depois da prima-tonsura, com os magros benesses desses insignificantes bene

fcios eclesisticos, poderem seguir os estudos e ascender ao sacerdcio. Manuel

Garcia, irmo de Brs Garcia Mascarenhas, foi, p ex (como gentilmente me co

municou o bigrafo do poeta), tesoureiro (ecnomo) da Colegiada de Nossa Se

nhora da Assuno, de Av, antes de ser padre, o que consta do processo para a

sua ordenao de dicono, que correu em Dezembro de 1624.
5 Ou de 1608 em diante Na Cimbria l-se apenas^ in studio . . pergebat ju-

I
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de Uriel no sossegou. Pelo contrrio, arremessou-o a passos que

tiveram consequncias positivas.

Comeou a lr de preferncia o Velho Testamento, estudando de

um lado a Lei no Gnesis e na amplificao do Deuteronomio, e do

outro lado os trenos dos Profetas inspirados, os eternamente belos

Psalmos de David e aquela impressionante epopeia do Infortnio

que se chama o Livro de Job. E ficou empolgado, formando idea

grandiosa da fisionomia moral do povo israelita, julgando o Judeu

ntegro, recto, temente a Deus,

Reflectindo e comparando fixou-se em dois factos. A Lei cha

mada de Moiss ou do Sinai, o Declogo, venerada por Judeus e

Cristos ao passo que os Evangelhos e as doutrinas complicadas,
em grande parte transcendentais, deles derivados, expostas nas Eps

tolas de S. Paulo, no falam seno aos povos cristianizados, de raa

sobretudo indogermmca.
Em segundo lugar a Lei, com prmios e castigos meramente tem

porais, sem salvao e condenao eterna, sem Satans, sem o mis

trio da Trindade, sem a imaculada Conceio, sem confisso e sem

penitncias, mais simples e compreensvel.

Chegado, em longos estudos comparados, a essa convico, tomou

resolues extremas ^-

Resolveu regressar f dos antepassados. E como isso fosse

impossvel em Portugal, pensou em expatnar-se, em procurar o nico

pas europeu, em que havia liberdade religiosa, podendo o Judeu

circuncidar-se e adorar o Jahve-Adonai de Jerusalm numa Sinagoga.

y

A expatriao

Essa expatriao realizou-a livremente, mas clandestinamente.

Non sine magno periculo. Resignar o posto de tesoureiro na Cole

giada, vender a sua bela casa, persuadir ou convencer, como chefe

de famlia (o seu pai falecera, ignora-se quando), a me e os irmos

da justeza dos passos que ia dar, contratar passagem para sete pes-

ridico eosque faciebat progressus ut anno aetatis 25 thesaurarii in aede patriae

civitatis collegiata dignitatem haud difficulter obtinuerit.

1 No Exemplar, que a traos largos fixa apenas as diversas etapes da evoluo

da sua conscincia, tudo parece dito e feito num instante. Mera iluso, bem se v.
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soas
*
num navio ancorado no Douro ; embarcar com os seus haveres

creio que no o podia realizar sem despertar suspeitas, a no

ser de conivncia com outros Cnstos-Novos, que p. ex. comprassem

a casa com todo o seu recheio, e igualmente tomassem conta do em-

prego
-

Ele prprio explica que na ocasio os convertidos e descen

dentes de conversos, a que era costume dar a odiosa denominao

manoelina, j por mim empregada, de Cnstos-Novos, ou o ttulo

injurioso de Marranos^, no podiam sair do reino sem especial li

cena rgia
*

O asilo, para onde os Judeus peninsulares se refugiavam, fartos

de aturar leis vexatrias e contraditrias, perseguies de toda a

espcie saques e matanas, masmorras com torturas, sambenitos e

fogueiras era a Holanda ou Batvia neerlandesa: as sete provn
cias setentrionais dos Pases-Baixos que, conjugando-se na Unio de

Utrecht (1679) e libertando-se do jugo espanhol da casa de ustria

(i58i), contrrio a todas as aspiraes materiais e espirituais, tinham

promulgado imediatamente liberdade religiosa absoluta.

J ento rica pelo comrcio e a navegao, a activssima Amster

dam, com boa e previdente poltica, acolhera desde 193, e sobre

tudo ia acolhendo de 1606 em diante. Judeus hispnicos, em grande

parte ricos, cultos, comercialmente activos, fugidos do Tribunal de

1
Uriel, sua me, quatro irmos vares e uma irm, minime

- O Arquivo da Colegiada de Cedofeita pereceu num incndio de meados do

sculo XIX.

3 A respeito de ambos os termos leia-se o estudo exaustivo que Arturo Fari-

nelli publicou nos Studi letterari e linguistici, dedicados a Pio Rajna. Marrano

(Firenze kjii) Em especial as pginas 525 e 545. Os prprios Judeus denomi-

navam-se genericamente, como lodos sabem, gente da nao ou homens de nao-
* Non licet z///.s- qui ab Hebraeis originem dncunt a regno discedere sine speciali

Regis facultate. Basta esta afirmao para sabermos que a expatriao se realizou

depois de 1610.

Entre as leis portuguesas manuelinas, joaninas e felipinas incoerentssimas,

que foram promulgadas entre 1497 e 1641 a respeito da permanncia e sada

de Marranos, h uma que estava em vigor no segundo decnio do sculo xvn

de D. Sebastio, de 3o de Junho de 1:67 (vid. Ferreira Gordo, Memorias VIII

p. 33), confirmada e especificada a 2 de Junho de 1573. Revogada por Felipe III

em 1601, foi pelo mesmo revalidada novamente em i6o5, 1610 e 1612. Vid. Ord.

Man., V, 82, I ; Ord Felip., F, 111, i
,
e sobretudo Leis Extravagantes do Reino

de Portugal, p. 188 e 525. Providencias sobre a Saida dos Christos Novos do

Reino. Cv Rev Hist., Vol. iii, p. 8, e Lcio de Azevedo, Estudos para a Historia
dos Christos Novos cm Portugal
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sangue; e deixava-os viver, negociar, e adorar o seu Dio, segundo a

sua Lei, com Sinagoga aberta, cemitrio seu, privativo, e jurisdio

sua, quanto a questes religiosas.
Foi a esse Id-Dorado, verdadeira terra de promisso e de Con

solao s Tribulaes de Israel que, deixando os lares prprios e

natais, e renegando a confisso crist que perturbara a sua mocidade,

o idealista religioso Gabriel da Costa se encaminhou por mar, cheio

de ideais. . . e de iluses. . .

l Experimentando as ondas do mar, no lhe viriam ao corao

ondas prsagas das novas tormentas por que havia de passar ?

Parece que no. Entrou na Comunidade de Amsterdam, iniciada

em i5q3 e j vigorosamente arraigada ^ Sujeitou-se circunciso.

Mudou de nome E casou. A esposa faleceu todavia, ao cabo de

poucos anos, sem descendncia -

Da data da sepultura (1622) no cemitrio de Ouderkerk, de uma

criancinha, filho ou filha de seu irmo Mardochai (1617), que se

deduz que os actos rituais, pelos quais toda a famlia Da Costa ju-

daizou, se passariam em 1616.

O verdadeiro nome da me, que ignoramos, ficara sendo Sara, tal

qual o da mulher. Os irmos, cujos nomes de pia tambm se desco

nhecem, eram de a em diante- Mardochai, Abraham, Aaro e Joseph.

Gabriel nome hebraico de um arcanjo, (e que significa homem

de Deus), passado ao Cristianismo pela potica scena da Anunciao

foi com pequena alterao

transformado em Uriel, lu{

de Deus, nome de outro

arcanjo
^

Sempre sinceramente

empenhado em inteirar-se da ^'erdade, Gabriel-Uriel assistia s Con-

1 Em todas as obras modernas, dedicadas a Espinosa, h exposio mais ou

menos pormenorizada da fundao da comunidade israeltica. Recomendo, alm

de Dunin-Borkowsky, as pginas de Os Judeus Portugueses em Amsterdam, que se

referem ao assunto.

2 Foi em iSS3 que D. Henriques de Castro, investigando o cemitrio de Oude-

kerk, e as actas correspondentes do Arquivo, fixou na obra bilingiic, registada na

minha Bibliografia, diversas datas relativas a Uriel e aos seus o enterro a 3o de

Outubro de 1617 de uma creana de Mardochai da Costa, o falecimento, a 29 de

Dez. de 162-2, de Sara da Costa, mulher de Gabriel, o de outra Sara da Costa, se

gundo todas as opinies autorizadas, me do Renegado, a 4 de Out. de 1628.

3 Vid. Cap. XV
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gregaes dos Rabinos; contribua a obras de caridade *; tentou viver

a vida da comunidade, cingindo-se s Leis do Smai. Homem de

virtudes, e modesto (como confessa o seu mais encarniado adver

srio), solcito da sua salvao, temeroso de condenao, embora

tivesse renegado as crenas evanglicas, poderia ter sido feliz, se o

deixassem viver como queria.

VI

Amsterdam e a comunidade israeltica Fariseus e Saduceos

O panegrico da Holanda, e sobretudo de Amsterdam, como

baluarte da liberdade, que se encontra no Tratado teolgico-poltico
de Espinosa, nado e educado no bairro judaico de Amsterdam,

posterior a Uriel da Costa. O que Descartes, residente nos Pases-

Baixos de 1629 a 1649 (^"^ Amsterdam s esteve em 1643), teceu

uma carta particular ao seu amigo Balzac, coevo do apaixonado
Luso-Judeu.

Todo o mundo ocupa-se aqui activamente de negcios. Posso

viver vontade sem que reparem em mim. Atravesso diariamente

a densa multido nas ruas to sossegadamente como Voss as suas

alas. Se l olha, cheio de satisfao, para as rvores fruteiras

do seu jardim, porque prometem farta colheita, no imagine o Se

nhor que eu c no experimento o mesmo prazer, ao observar os

navios que entram neste porto, trazendo os produtos da Europa e

das ndias, i Onde encontra Voss no mundo inteiro um stio em

que haja como aqui tudo quanto delicia o paladar e lisongeia a vai

dade ? i Haver pas onde se logre maior liberdade } i onde se

durma com mais completa tranquilidade ? i onde as leis nos protejam

melhor contra criminosos ? i onde faltem envenenadores, traidores,
caluniadores ? i onde, numa palavra, se gozem restos da felicidade e

quietude antiga ? -.

1 Em 1857, Isaac da Costa (ignoro se descendente, ou no, de algum dos ir

mos de Uriel), descobriu um autograma dele, o nico at agora conhecido. le
est numa colecta de uma associao de beneficncia. Foi publicado na revista

Navorscher (Investigador) e reproduzido na Jewish Enciclopdia, na Geschiche

des Judeus, de Graetz, e por Meinsma, Klaar, Mendes dos Remdios e Maximiano

de Lemos.

2 Ren Descartes, Oeuvres, ed. Cousin, 1824-26, Vol. 11, p. 7 Cfr Discours

III, 7: En un pays... ou parmi la foule d'un grand peuple fort et actif et plus
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Assim Descartes. Espinosa frisa sobretudo a liberdade de

pensar :

Temos a \ antagem de viver numa repblica onde a cada um

concedida liberdade completa de pensar e de adorar Deus, conforme

sua mentalidade individual, e onde nada existe mais venerado e

amado do que a Liberdade. . . E em outro stio:

Nesta fiorentssima repblica, e em especial nesta notvel cidade,
vive gente de todas as naes e de todas as seitas em suma concr

dia. A quem estiver acreditado pelo seu bom procedimento, s in

dagam se rico ou pobre, e se costuma proceder de boa f ou dolo

samente. Nada mais. Ningum se importa com confisses e sectas.

Perante o juiz, para ser absolvido ou condenado, no influe a Reli

gio. Nem h dissidentes, odiosos embora, que, contanto que no

lesem ningum, dem o seu a cada um, e vivam honestamente, no

sejam protegidos e amparados pelo Magistrado
*

Por muito que se possa objectar a esses encmios, repito que

Amsterdam era o lugar onde L'nel <c homem dc virtudes e modesto

poderia ter vivido em paz, se no tivesse mudado de confisso, esco

lhendo a que desde os seus princpios foi a da intolerncia.

A atmosfera que no sculo xvn envolvia as Provncias-Unidas era

com efeito liberal, de senso-comum, racionalista. Isso sobretudo

desde que em 16190 Snodo de Dordrecht - tinha estabelecido um

armistcio entre Calvinistas, Arminianos ou Remonstrantes, Contra-

remonstrantes, Socinianos, Gomanslase Doopsgeinden (Taufgesmntej
isto , entre o sectarismo desenfreado que havia convulsionado a

primeira gerao dos Protestantes libertados do jugo espanhol. To

davia nos decnios imediatos ainda havia nas almas um rescaldo do

fanatismo que a Igreja catlica acendera e exa:erbara ^.

soigneux de ces propres aTaires que curieux de celles d'autru, sans manquer d'au-

cune des commodits qui sont dans les viles les plus frquentes, j'ai pu vivre

aussi solitaire et retire que dans les dserts les plus carts. E em outra carta

a Balzac, i63i <>... en cette grande ville ou je suis, n'v aynnt aucun homme ex-

cept moi qui n'exerce la marchandise, chacun y est tellement attentif son pro'

fit, que j y pourrais demeurer toute ma vie sans tre jamais vu de personne.

1 Tractatus theologico-politicus, 1670.
2 Lembrarei apenas dois factos marcantes, anteriores ao armistcio: o velho

Oldenbnrneveldt foi decapitado (1619); e o fundador do Direito das Gentes, Hugo
De Groot (Grotius), condenado a priso perptua, fugiu e expatriou-se.

3 P.iiste recordar que Voetius acusou Descartes com.o Scptico e Ateu, e quis

que as obras dele fossem queimadas pela mo do algoz. O Snodo de Dordrecht
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S por ser o sonhador idealista e confessor ingnuo que era, e

por se haver convertido ao Judaismo, que o Luso-Judeu no lucrou

dos benefcios da Liberdade Holandesa, seno o de se circuncidar,

mudar de nome, casar com uma Judia, frequentar a Sinagoga e a

sociedade dos Rabinos, para com eles discutir a verdade da Lei e

das Tradies, e suscitar pela sua franqueza e independncia, perse

guies despiedosas, no somente da parte deles, mas tambm da

parte do Magistrado holands ^

Estado dentro do Estado, merc, de um lado, da tolerncia da

Holanda e do outro lado em virtude das tendncias usurpadoras da

Comunidade israeltica, os Fariseus modernos que nela governavam,

fiis aos costumes e ao inghio malino dos antigos, excluam todos

os correligionrios da liberdade de pensar, falar e agir.

Unida por ideias raciais e partidrias, rigorosamente sugeita a um

complexo enorme de leis, preceitos, praxes, cerimnias, actos cultuais

e tradies, a Comunidade, representada pelos Prncipes da Sinagoga

Juzes, Doutores, Ancios, Deputados da Nao (Pernusim, Ha-

kamim, Parnassim Ha:{anim) vigiava pela ortodoxia absoluta.

(s-Nullo modo passi sunt ut iiec in minimis rebus ab aliis discede-

rem sed per omnia vesligia eoruni inviolabiliter sequerery>.

Ameaavam com excomunho todos os delitos contra a rigorosa

manuteno das praxes
- Extra ecclesiam niilla salus.

Essa intolerncia judaica, farisaica, claro que tem explicao gerai
e especial.

de i656 declarou anti-religiosa a doutrina dele, e todos os Cartesianos incapazes
de exercerem a magistratura. Espinosa, escomungado pelos Rabinos nesse mesmo

ano, achou prudente sair de Amsterdam. Volkmann tambm (p. 7) conta vrios

casos de intolerncia holandesa.

1 Nas obras j acima mencionadas de Pollock, Meinsma, Freudenthal, Dunin-

Borkowsky, o leitor encontra exposies e ilustraes do que era a Liberdade ho

landesa, preciosssima sim, mas imperfeita, como toda a obra humana. Quanto

comunidade israeltica, consulte-se ainda Maximiano de Lemos, Zacuto Lusitano

(Porto, 1909), e sobretudo Mendes dos Remdios.

2 O curioso leia os Regulamentos da Comunidade na obra que D. H. de Castro

dedicou Sinagoga de Amsterdam (Gravenhage, 1875), ou o extracto que deles d

o Dr Mendes dos Remdios. E encontrar a p. 14, i5, 17, 18, etc, cominaes
eom o Herem.
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A geral a seguinte- E um facto comprovado da Histria da

Humanidade, e um dos mais tristes, que mal uma comunidade per

seguida v segurada a sua liberdade, principia a perseguir pela sua

vez! ^'^iu-se isso na Igreja dos Reformados dos Pases-Baixos * Os

que pouco antes se queixavam da crueldade de Roma, mal se virani

libertados quando reclamaram e iniciaram a perseguio dos antago

nistas. E os colonos americanos, Puritanos da Inglaterra, estabele

ceram no Novo mundo (New-England) uma tirania eclesistica, muito

mais opressiva e inquisitonal do que aquela a que se tinham sub

trado -.

Eis agora a motivao especial: A consolidao recente das co

munidades judaicas nos Paises-Baixos no admitia que discrdias in

ternas a tornassem novamente periclitante. A reunio do.s Marranos,

at ento espalhados pelo mundo fora, realizada com grandes sacri

fcios, sobre a base da f israeltica comum e una no a queriam

vr de novo exposta, em consequncia de heresias e apostasias 3.

Que maravilha, se os membros da jovem colnia, que conservavam

viva a memria das perseguies atrozes, sofridas nas antigas ptrias,
e a viam avivada constantemente por perseguies novas ^, se esfor

avam com suma diligncia, (empregando nem sempre meios nobres

e generosos, preciso confess-lo) a arredar o pengo de novas per

turbaes da sua existncia tranquila, tanto religiosa como civil

perigo ao qual iam expr-se, se a ateno do governo do pas se

fixasse em rebeldias religiosas, suscitadas no seio da comunidade ^

Nem mesmo assim a intransigncia dos Fariseus Rabinos orto

doxos ^, eruditos propagandistas como Melchior Mendes Franco,

Izaac Uzziel de Fez, Izaac Aboab da Fonseca, David Joseph Pardo,

Saul Levi Morteira e sobretudo o activssimo Manasse Ben Israel ''-

foi capaz de evitar dissidncia e descrenas e as heresias dos Sadu

ceos que tanto receavam.

1 Veja-se a Nota i
* da pgina antecedente. No Spino^a de Melilsnla h etd-

lentes exemplos,
2 Frederick Pollock, Spnola, p. lo,
3 Perles, p. 210,
4 Os autos da f, celebrados em Lisboa a 5 de Maio de 1G24 e em Dez. de 1647^

impressionaram os Judeus do mundo inteiro^
6 Ginsberg, apud Perles, p. 21 1

6 Ortodoxos, segundo a sua maneira de ver. No fundo os verdadeiros ort**

doxos eram os Saduceos, fiis unicamente Lei, que Uriel queria acatar, abando-^

nando-as.

Os livros de Manasse salientam-se pelo rancor contra os Herticos,
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Alm de Uriel, a principal ovelha desgarrada do rebanho e essa

j vinda leprosa de Portugal houve seguramente outras, embora o

assassinato pelo silncio, habilidosamente imposto a toda a comuni

dade, fizesse que pouco saibamos deles *.

Afim de dar idea do fanatismo dos Fariseus, recordemos trs

factos.

Mos Zacut imps a si prprio quarenta dias de jejum para que,

de crebro enfraquecido, desaprendesse a linguagem do diabo: o

latim do paganismo e do Renascimento.

Um Rabino de Hamburgo, temporariamente em Veneza, viu-se

virtualmente obrigado a expor os argumentos mais eficazes para Is

rael combater os seus livrespensadores {v. g. Saduceos) num Manual

intitulado Objeces contra os que se desviam ou separa?n no tempo

de agora da crena da Lei Oral. Em hebraico, est claro *.

E certo Jacob Chagis no teve dvida em responder redonda

mente pregunta : ^ Qiie merece quem fa\ escrneo das palavras
dos Sbios ? com a sentena: Quem o ?natar, mereceprmio ^, e o caso

ficar enfileirado na lista dos feitos que no rebaixam, mas elevam.

Cingindo-se a tais teorias que um Judeu de Amsterdam tentou

apunhalar Espinosa.
Do Exemplar e da Carta a Jacob Halevf, de que falo no Cap

tulo XVI, se reconhece, de resto, quanto os Fariseus de Amsterdam

sentiam, no poder, em territrio holands, lapidar simplesmente o

Hereje que os escandalizava com as suas ideias.

Fariseu^ e Saduceos. No segundo sculo antes de Cristo, depois
do exlio, quando o Helenismo e o Parsismo actuavam em Israel, os

^ Dos sermes de Uzziel e dos livros de Manasse ressalta clara e positivamente
a existncia de dissidentes (Saduceos) em Amsterdam isolados embora, nem

mesmo agrupados num conventculo. Mas lei e praxe era, ningum enunciar os

nomes deles, nem de boca, nem por escrito. Por isso ignoramo-los.
2 Perles, p. 21 3. Creio que ficou manuscrito. Kayserling pelo menos, no o

regista no artigo da Biblioteca dedicado a Samuel Aboab

' Quanto mais depressa algum o matar Literalmente : O primeiro qite o

fnatar merecer o maior prmio. Ignoro quem seja esse Jacob e onde escreveu

(em hebraico, bem se v) esse pequeno Dilogo modelar, indito at 1877 Perles,

p. 2t3. Na Alemanha protestante de 1700 que, evitando o nome Fariseus, o

substituram por Apellas, plural evidentemente do Judaeits Apella (liberto transti*

berino de Horcio. Sat. I, 5i-ioo).
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Fariseus constituiram-se em zeladores rgidos da Lei. Assim mesmo

procediam os Doutores e Escribas no sculo xvn no seio dg rebanho

de novo reunido Zeladores rgidos e supersticiosos no da Justia,
nem to pouco somente das Leis inscritas nas Taboas, mas dos seis

centos e treze pargrafos da Thora . 3t)? proibies e 198 manda

mentos. E alm disso, dos milhares que a Tradio e os intrpretes
do Talmud haviam acrescentado ao Gnesis e ao Deuteronomio *.

Fariseus, no sentido de ortodoxos. Seleccionados fdie Geset^es-

frommen) era o nome oficial das autoridades da sinagoga, chamados

tambm sbios e santos
- Vm hebraico t^enishim '. Mas tal qual

os das Parbolas do Evangelho, esses modernos Separados eram

orgulhosos, formalistas, hipcritas. IViel da Costa nunca emprega

o termo, sem subentender sse^ qualificativos de censura ^.

Saduceos"', pelo contrrio, eram (js antagonistas dos Fariseus.

Quanto a Lei de Moiss, ortodoxos como eles. Por se haverem li

bertado todavia da Lei Oral da Tradu.o, e por negarem a Ressur

reio dos Mortos, passavam por rebeldes, gente m, perversa, per

dida. Epicurios e acomodatcios.

^ E costume falar de trs mil. - Vid. J Basnage, Histoire des Juifs, Vol. 11, 18,

8 (1700). lis soutenoient qu'outre la Lwi d^nne sur le Sinai et grave dans les

Ecrits de MoTse, Dieu avoit conliL \ .-rbaLMient ce Lcgislateur un grand Nombre

de Rites et de Dogmes qu'il avoit fait passei- la Pustrit sans les crire. lis

nommoient les Personnes par la Bouchc desqucls ces Traditions s'toient conser-

ve^, ils leur donnoient la mme Auturit qii'a la Loi L"Enttement pour les

Traditions a passe des Pharisicns ancieis aux modciaies. lis soutiennent que celui

qui rejette la Li>i Orale desient apostat, qu"il mrite la Murt, sans aucune forme de

procsu
2 O mais erudito, tecundo e patritico dos l\'abinos que viviam em Amsterdam

no tempo de Uriel .Manasse Ben Lrael diz expressam( nte que todos eles con

sideram como ttulo de honra o nome tantas vezes secular de Fariseus Vid. De

term. vitae, p. 19' secta Pharisaeorinn cx qna nos esse lubenter agnoscimus.
3 Perushim ou Perussini. Vid. Samuel da Silva, p. 128. Cfr J Huby, Christus

(passim), Klaar, p. 164, Perles, p. \(j? , Volkmann, p. lo. Nota 3.

* Uriel chama detestandos aos Fariseus. E diz que nunca procedem sine spe

proprii lucri. Com aluso aos Evangelistas repete tambm que querem para si as

primeiras saudaes na praa e os primeiros lugares no templo, aludindo ao banco

especial que realmente ocupavam na Sinagoga de Amsterdam Veja-se a esse res

peito o Artigo 18." do Regulamento, publicado por D H. de Castro, em De Syna-

goge der Portugeesch-Isradietische Gemeentc te Amsterdam. Gravenhage, 1875.

^ O nome deriva de um sacerdote chamado Sadok. Nada se sabe dele de po

sitivo, a no ser que passava por mau e perverso e angariador de gente perdida.

Frases irritadas contra os Saduceos abundam nas obras de Manasse e nas de Sa

muel da Silva.

3
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Nos tempos modernos, a denominao foi aplicada, em sentido

lato, aos Judeus liberais e avanados, no respeitadores do transcen-

dentalismo : scpticos, racionalistas, oportunistas. Aos heterodoxos

em geral. Maes, diria o Portugus.
Todo o Israelita ver

dadeiro os amaldioa dia

riamente por trs vezes,

recitando uma das oraes

rituais que santificam a

vida como servio perma

nente do Deus vingador do

povo eleito.

Dos Sefardim de Ams

terdam, ricos negociantes,
mdicos e rabinos, luxuo

samente vestidos de ve

ludo e peles, e enfeitados

de correntes e firmais pre

ciosos; to profanos que

mesmo na Sinagoga no

largavam a caixa de rap
e exigiam para si o ttulo

nobilirquico de Mijnheer

(Sua Senhoria), possumos belos retratos de Rembrandt que atestam

intelectualidade, mas tambm orgulho, vaidade, fanatismo
*

1 Vou relatar um facto, apurado por D. H. de Castro (na obra citada, p. i6),
afim de provar quo pequeninos so s vezes homens, tidos por grandes:

Em 1640 (a 16 de Ijar, pouco depois do fustigamento de Uriel portanto), os

Parnassim de Amsterdam, baseados no Regulamento novo que ameaa os infra

ctores dos seus pargrafos de excomunho, tinham enermado a Moiss Belmonte e

Jona Abarbanel, cunhado de Manasse, por terem espalhado panfletos, cheios de

injrias contra a Sinagoga. Acto contnuo levanta-se Manasse, escandalizado

por os Parnassim no terem dado ao seu parente o ttulo de Mijnheer 11 Lem-

bram-lhe que tal ttulo s dado aos Parnassim. Mas le continua a desbaratar.

Nem mesmo os ameaos de excomunho o fazem calar Ento le tambm apar

tado da nao. Ao sarem do recinto sagrado da Sinagoga, le continua a bara

fustar e, batendo com os punhos na mesa, afirma que s le tem o direito de os

excomungar Cedendo por causa da paz e dignidade prometem anular o an

tema, no dia imediato. Manasse teve todavia de pagar uma multa de vinte florins.

Nem teve hcena de pregar seno ao cabo de um ano. ; Em 1647, a folha do livro

em que se narra o caso, foi coberta de outra branca e assim permaneceu at 09

nossos dias !
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Lembremo-nos das palavras do Evangelista:

jAi de vs, escribas e fariseus hipcritas, que dizimais a hortel,
o endro e o cominho, e haveis deixado as coisas que so mais im

portantes da lei : a justia, a misericrdia e a f '

,
Estas coisas eram as

que deveis praticar sem

que omitsseis aqueTou-
tros I condutores cegos,

que coais um mosquito

e engulis um camelo '

; Al de vs, escribas

e fariseus hipcritas, por

que limpais o que est

por fora do copo e do

prato, e pordentro estais

cheios de rapina e de

imundcie
'

, Al de vs, escri

bas e fariseus hipcritas,

porque sois semelhantes

aos sepulcros branquea

dos, que parecem por

fora formosos aos ho

mens e por dentro esto cheios de ossos de mortos e de toda a asque-

rosidade '

j Assim tambm vs por fora vos mostrais na verdade

justos aos homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de

iniquidade !.

Lamentando de novo que o genial pintor, que poderia ter encon

trado nas ruas de Amsterdam tanto a Uriel da Costa, como a Des

cartes e Espinosa, no nos conservasse as fisionomias dos trs pen

sadores *, reproduzo duas de Rabinos que atraram a sua ateno,

porque as acho esclarecedoras da penosa situao do immigrado re

belde 2. , Contra fanticos como esses dois, deveria ser difcil lutar !

* Do Solitrio da Haia existem bastantes retratos autnticos. E alguns inten

cionalmente falsificados. Goethe viu em verdes anos um que levava o sinal da re

provao na cara: signum reprobationis in vultu. E por j saber que a nobre se

renidade da tica desmentia soberanamente essa marca, comeou a internar-se

nela, cada vez mais interessado.

2 Rembrandt pintou pelo menos meia dzia de Rabinos. Nem todos de mina

arrogante, e traje luxuoso. S um retrato tem nome. O de Manasse Ben Israel,

de fisionomia agradvel e esperta. Esse (N. 269 das Aguas-fortes do ano i636)
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Entre as anecdotas, que corriam a respeito de ricos Judeus leigos,

h uma relativa a certa casa de 1640, toda de mrmore, com o

soalho da sala principal feito de ducados*. E dos de Hamburgo consta

que no vestiam somente mantos bordados a ouro e prolas e jias,

mas usavam baixela de prata em dias de festa, e tinham coche com

batedor e trintanrio -.

Alm dos Judeus abastados, vindos das trs pennsulas latinas do

Sul da Europa, mas sobretudo da ibrica, cultos e bizarros, com pre

tenses a nobres, descendentes, si vera est fama, de Jud, sem mis

tura de sangue brbaro, havia em Amsterdam, nas pobres e hu

mildes trezentas a quatro centas casas da Vlooienburg^, os Aske-

na^im, vindos do Oriente europeu (Alemanha e Polnia), arcaicos no

seu traje, sem fortuna, pouco asseados, de caras macilentas, cheios

de supersties, considerados como proletrios.
Se Uriel contribua a sustentar esses infelizes, as suas relaes

pessoais eram seguramente com Doutores, Juzes, Escritores e Poetas.

VII

O conflito, as cominaes e o pequeno antema

Vivendo com virtude e modstia (como Samuel da Silva atesta,

considerando embora essa virtude e modstia como fingida) Uriel,

casado mas sem filhos, comeou breve a irritar os Rabinos, com seu

modo de vida, e as ideas que confessava.

Emigrado na f de encontrar na Nova Jerusalm um judaismo

foi reproduzido por Maximiano de Lemos no seu Zacuto Lusitano (Porto, 1909,

p. 144) O curioso encontra outros no Rembrandt de Adolf Rosenberg {Klassiker
der Kunst in Gesanitausgaben, 1904) a p. 88, 142, 144.

Quem sabe, com quo soberano capricho Rembrandt enfeitava os seus modelos,
sobretudo os de famlia, podia imaginar que o vesturio dos dois Rabinos de Ams

terdam tambm fosse fantasiado. Ele concorda todavia com as descries dos

historiadores.

O original do segundo quadro que reproduzo, e representa um velho de ati

tude arrogante, diante um infolio hebraico pintado em tela em 1634 encontra-se

em Praga, na coleco do Conde de Nostiz.

O primeiro, do ano imediato, pintado sobre madeira, pertence ao Duque de

Devonshire (Chatsworth). Vid. p. 84 da obra citada.

1 Lembremo-nos da Casa dos Bicos (ou Diamantes) de Lisboa.

2 Vid. Meinsma, p 1 38- 139, e Graetz, X, 21

3 Castelo de pulgas. Pulgatrio.



- 37 -

simples, primitivo, puritano, baseado no exclusivamente nos Manda

mentos do Declogo, mas nos cinco livros chamados de Moiss, em

cuja origem divina amda acreditava, reconheceu logo, transacis

paucis diebus, que os Sbios da Escritura tinham acrescentado a an

tiga Lei mil preceitos convencionais, aos quais se cingiam, e decre

tavam que todos se cingissem.

E julgando fazer obra grata a Deus comeou a combat-los como

Reformador.

Itaque non potui me continere, imo gratam rem Deo me faclu-

rum putavi, si libere Legem dc/cnderem.

Falou e escreveu
^
com a audcia do revertido, expondo as suas

ideas individuais sobre a Lei, a Tradio, a \'ida Eterna, entrome-

tendo na discusso reminiscncias dos l^vangelhos, que devoto lera

e relera tanta vez, assim como conjecturas sobre as tendncias in-

natas ao homem, que conduzem a uma religiosidade puramente hu

mana.

Educado como fidalgo, letrado e cristo, no como futuro Rabino,

le era bom Latinista, Mas. no estudara o hebraico. No podia
familiarizar-se com o Talmud, nem com a Kabbala, nem com os

filsofos rabes e judeus da Idade-mdia

Eis o que nas congregaes lhe increparam constantemente, tra-

tando-o coni insistncia e ironia de ignorante, sem autoridade.

,
Sobretudo o mdico Samuel da Silva, que de mais a mais se ia

oferecendo, durante anos, a ser mestre de Uriel, tanto da lngua santa,

como de filosofia e verdade hebraica -, sem nada conseguir
'

l Escreveu ? ^ O qu ? i Cartas ? i Tratados ? O jovem Espinosa teve

de defender-se tambm contra as acusaes de heresia, numa Exposio que talvez

ainda exista no Arquivo israeltico guardada como prova de acusao. Quanto

a Uriel, Samuel da Silva que primeiro declara no Prologo ao benigno Lector que

chegado prova Uriel no duvidou dar papel de sua mo. E o deu, negando

nele a Tradio e Lei de Boca, e o mais que o leitor encontra na reimpresso feita

por Mendes dos Remdios. E com relao a tempos um pouco posteriores o

mesmo afirma que viu, e outras pessoas viram escritos de sua mo, de tantos

escndalos e insolncias que com razo pudramos rasgar as vestiduras.

2 No sabe nada de hebraico nem quis aprend-lo por pura contumcia.

Vid. Tratado da immortalidade da alma, p 77 ; ^"'" li"iie da lingua santa, p. 78.

Aprende (imp.j primeiro hebraico, p. 11 5. Cfr. p 3i, 33, 2, 76. No Captulo xx

torno a traiar desse ponto. Claro que a maior parte dos Judeus ignorava a lngua

santa. No Conciliador de Manasse Ben Israel h um encmio escrito pelo Se

nhor Haham Abraham Cocn de Herrera, filsofo, telogo e cabalista insigne, em

que afirma que os Senhores da nao portuguesa tem pouca notcia da fonte he-
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Alm disso o homem feito, com costumes arreigados, ) se no

habituava a respeitar as leis da boca e o descajiso sabatal, nem to

pouco a recitar as oraes rituais que acompanham os afazeres do

dia. Francamente crtico ironizava, pelo contrrio, os Fariseus e

escribas, tephilim e fjie^nuah: tudo quanto, novo para le, era oposto

praxe de mais de trinta anos, e tinha por isso mero valor formal.

E os Rabinos ficaram horrorizados, cotejando a renitncia de Uriel

com a facilidade com que regressavam aos ritos hebraicos os verda

deiros Marranos que, descendentes de Judeus, convertidos fora

s prticas do catolicismo, sem estarem compenetrados das respe

ctivas crenas, por isso mesmo tinham judaizado a furto, com fana

tismo. E tratavam-no de Saduceo e Epicurio *.

Primeiro \ depois de quantas discusses ! foi admoestado pelos

Ancios com toda a suavidade e brandura. Seguramente em par

ticular, ou pequeno conventculo.

No faltaram amigos e zelosos do seu bem que lhe pediram e

aconselharam uma vez e muitas vezes, tornasse ao caminho que

devia 2.

braica, e por isso devem agradecer ao autor, que com tanto estudo, lio, scincia

e trabalho lhes deu obra to excelente e proveitosa (i632).
^ Era praxe dos telogos judaicos equipararem Saduceos e Epicurios. Quanto

a Uriel, Samuel da Silva designa no Tratado (p. 71) os Epycuros como primeiros

autores da m seita dos Saduceos. Manasse na Ressurreccion de los Muertos, di

rigido contra tantos Epicureos que oy abrai^an el mundo, chama-os em tudo depra

vados e afirma que negam a imortalidade das almas para mais a rienda suelta se

deixarem levar dos seus apetites lascivos (trecho citado por Maximiano de Lemos

no seu Zacuto (p. i32, Nota i). Vid. Lange, Geschichte des Materialismus, 2." ed.,

Vol. I, p. 209, Nota 14; e Perles, p. 197

No Captulo XIV terei de tornara falar de Epicuro, Aqui acrescentarei apenas

que inexacto o que o autor da Miscellanea Curiosa e Proveitosa afirma. Uriel

no intentou um processo criminal a seus inimigos por lhe darem o nome de dis

cpulo de Epicuro; nem foi desse procedimento que se envergonhava quando

dele se lembrava. Muito pelo contrrio* arrependia-se de ter tomado a mal essa

designao e de ter chamado insano ao filsofo grego.

2 Samuel da Silva quem o diz. Quanto frequncia com que os Rabinos

excomungavam, veja-se Mendes dos Remdios, p. 84, 189 e 192. O pargrafo pri

meiro do Regulamento de 1639 diz redondamente: O Mahamad tem autoridade

absoluta e incontestvel. Ningum pode ir contra as suas determinaes sob pena

de herem.



-

39-

Mas como no cedesse, foi ameaado, creio que formalmente, per
ante o Conselho Magno (reunido na Sinagoga) de que, se no se

cingisse rigorosamente a todas as praxes e crenas, deixando de gra

cejar delas, seria declarado hereje, e separado da comunidade.

Minati sunt separationem a congregatione et communicatione

omnium tam in divims quam in humanis.

Uriel persistiu, contudo. Declarou que no deixara a ptria, os

lares, o posto lucrativo, e a antiga f, vindo a Amsterdam, se no

por causa da liberdade; e de modo algum estava disposto a sacri

fic-la *. j De mais a mais cedendo a quem no tinha o direito de

mandar !

Ento foi en-ermado com o pequeno Herem (Nidui). Isto se

parado de toda a sociedade, mesmo da dos irmos, que tiveram de

sair da casa comum, no prazo de oito dias.

Mulher e filhos (que segundo a lei podiam ficar com o enermado)
-

j sabemos que no os tinha em 1623. Da velha me nada se diz

na Excomunho, de 3o de Horem de 5383. Essa, penso, foi comu

nicada ao Magistrado cristo, assinada por cinco Reverendos, entre

Juzes e Rabinos, na sua qualidade de Deputados da Nao ^.

Quanto data, Graetz, Meinsma e outros fixaram-na em 161 7,

calculando da seguinte maneira : 1640 menos vinte e dois, isto ,
menos os quinze e os sete anos de separao, de que Uriel fala. E

por ISSO designaram como instrumentos da excomunho os Rabinos

Joseph Pardo, Uzziel e Morteira *

Agora conhecemos, merc da feliz descoberta do Dr. Mendes dos

Remdios^, alm da data mais tardia de 1623, os nomes:

*
Quia vero minime decebai ut propter talem metum terga verteret ille qui

pro libertate natale solum et utilitates alias contempserat, et succumbere hominibus

praesertim jurisdictionem non habentibus in tali causa nec pium nec virile erat, de-

crevi potius omnia perferre et in sententia perdurare. Logicamente essa sentena

deveria ser a cominao ; creio todavia que Uriel se refere excomunho.

2 Vid. Basnage VI 22, apud Volkmann.

3
o que deduzo da forma com que principia o Herem Os Snres Deputados

da Nao fa:^em saber a Vsms. No Arquivo holands deveria haver o documento

respectivo, provavelmente bilingue : original portugus e traduo holandesa. Quem

procurasse entre os processos do ano 1628-24, e no como at hoje entre os de

1617 a 18, oxal o encontrasse.

* Vid. Graetz, X, 441 ; Meinsma, p. 146; Volkmann, p. 20.

* Vid. Judeus Portugueses em Amsterdam, p. 161
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Samuel Abarbanel
^

Benjamim Israel Abraham Curiel^-.

Joseph Abenacar ^
Rafael Jesurum

^ Jacob Franco ^

Suspeito que os trs primeiros seriam os trs Juzes que era cos

tume eleger anualmente entre os mais ancios e venerandos, e cons

tituam uma espcie de Senado e Tribunal ^ e que os ltimos trs

seriam Rabinos ou Doutores, daqueles que era uso chamar quando

se discutiam casos complicados de f.

Uriel que no Exemplar narra a sua vida a traos largos, impor-

tando-se apenas com os acontecimentos que influram na sua evoluo

religiosa, mete entre a expatriao, a desiluso e a excomunho

apenas breves dias (transactis paucis diebus).
Das sentenas j proferidas no meio tempo na cidade livre de

Hamburgo e em Veneza, com cuja comunidade israeltica a de Ams

terdam estava em assdua correspondncia, imitando at qusi em

tudo as praxes de Veneza, direi alguma cousa no captulo imediato.

Dos livros que Uriel escreveu acto contnuo, falarei nos captulos xix

e XXI.

VIII

l Desterro ? i Estada em Hamburgo ?

O Magistrado holands, avisado dos crimes de Uriel princi

palmente do gravssimo de le ofender pela doutrina, defendida no

Exame das Tradies Farisaicas, no somente a Lei J^elha mas

tambm a Lei evanglica da Graa, negando a imortalidade da alma,

encarcerou-o durante oito a dez dias, imps-lhe uma multa de tre

zentos florins; exigiu dos fiadores uma cauo de mil e duzentos; e

procedeu ou ordenou que o magistrado judaico procedesse cremao
de todos os exemplares do livro impresso por Paulo de Ravesteyn ^.

'
Ephraim Samuel Abarbanel chegou a ser chacham em 1640 (Castro, p. i5).

2^0 que era preceptor em Ets-Aim ^ i O que escreveu um Eplogo Copia de

David Curiel ?

3
Representante da Congregao de Newe Salom, segundo Castro, De Syna-

goge,p. i3

*
^Ser Rehuel Jessuriin, alis Paulo de Fina? (Kayserling, Biblioteca, p. 89).

^
Gabay eni 1640. Como Parnassim fungiam Morteira, desde 1616, Pardo,

desde 1618; Manasse Ben Israel desde 122; Aboab desde 1626.

6 Parnassim so Gcmeinde-ltesten, em holands Bestuurder. \'id. Basnage,

apud Volkmann 22, 2.

^ Procedeu
,
ou autorizou os Judeus a fazer um auto de f dos exemplares.
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Alm disso decretou, ignoramos se imediatamente (o que parece

pouco provvel), ou por ocasio de nova culpa e acusao, expulso

temporria de Amsterdam para longe
*

Curioso , em todo o caso, que ambos os factos paream indubi

tveis e que ainda assim na Autobiografia no haja uma nica palavra
alusiva a esse desterro, nem estada, voluntria ou involuntria, de

Uriel da Costa em Hamburgo, nem condenao, a e em Veneza,

pronunciada por Rabinos, certamente vista de escritos dele ^.

Da expulso (temporria, visto que L^riel tornou a viver em Ams

terdam, penso que antes de liviS, ou de i632 em diante) falam os

prprio.s Rabinos da Holanda em carta a Jacob Halevi de Veneza:

degradaram-no a um lugar afastado do teatro dos seus feitos. Fala

tambm Samuel da Silva no Prlogo do seu Tratado: pareceo bem

faz-lo degradar como se degradam os empestados ^. E no texto

o mesmo injuria diversas vezes a Uriel por le se queixar de que

pola Lei padece o desterro *.

Poucas pginas depois avisa, de resto, que os Rabinos consenti

ram que ficasse na terra frase que. fingindo estivesse na alada

deles proibi-lo, mostra apenas o que j disse: que Uriel regressou ao

cabo de um prazo no muito longo.
A Hamburgo como stio do desterro referem-se dois letrados ale

mes, ainda do sculo xvn, os primeiros que chamaram a ateno do

mundo europeu para a trgica sorte do Saduceo de Amsterdam e

para a prosa latina perturbadoramente comovente do Exemplar.

O primeiro o telogo Johannes Muller, pastor antisemita da

cidade livre do rio Elba, autor de um livro polmico sobre o Judaismo

detecto (1644).

O segundo um seu qusi homnimo Johannes Moller, reitor da

Escola latina de Flensburgo, residente temporariamente em Ham

burgo, o notabilssimo redactor da Cimbria Litterata ^.

- No dizem todavia que Uriel fora obrigado a retirar-se ao flores-

1 Na Jewish Encyclopedia (I, 168) se fala da expulso como possvel (seems

to be).
2 Cartas ou Tratados manuscritos.

3 Fa^-lo degradar, e no degradaram. O Magistrado de Amsterdam era evi

dentemente a nica autorida4e que podia decretar esse castigo. Na Carta a Jacob

Halevy diz-se tambm que conseguiram finalmente expuls-lo da cidade.

4 Neste caso podia tratar-se (mas no creio que se trate) da expulso que

todos os Judeus peninsulares expatriados costumavam chamar o desterro lusitano-

5 A respeito de ambos veja o curioso o meu Cap. xviii, e o xxix.
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cente emprio. Para o escolher (se escolha houve) podia ter contri

budo o facto de na sua importante colnia judaica haver outras ove

lhas desgarradas, correligionrios dele, como Benjamim Mussafia

(i65i) e David Cohen de Lara (1602- 1674). Possvel tambm que

o Abraham da Costa que teve parte na fundao do Banco de Ham

burgo (1619-1623) *, fosse irmo de Uriel, e que os capitais da famlia

toda, ou em especial os do apstata l trabalhassem 2.

A condenao dos Rabinos de Veneza e Hamburgo no podia in

comodar muito o j excomungado. Em todo o caso, le no foi feliz

entre os Hamburgueses. O autor da Cimbria alude a desgostos e

escndalos que l sofreu; e o autor do Judaismo detecto diz que os

Fariseus de l perseguiram o Saduceo com zelo veemente 3. Confir

mao desses assentos, h-os na Carta dos Rabinos. Imediatas ao

passo em que lamentam que no pas no existisse Inquisio, de sorte

que fosse possvel conseguir sentena de morte contra le, h as pa

lavras um tanto misteriosas : Porm os pecados do mau alcanado
ho, e le cair (i morrer ? ,; sucumbir ?)

*
no lugar aonde se re

tirou. Parecem escritas emquanto Uriel estava ausente, i Aluso a

doenas ? i perseguies ? i misria a que o condenaram os irmos, ne-

gando-lhe o que era seu, baseados na Lei e em particular na frmula

que o excofnungado est morto para os seus e extirpado do seu povo ?

Por certo, Uriel no sabia alemo. No Exemplar escrito em

Amsterdam, no pargrafo relativo primeira reconciliao,h a orao
cum advena sim in his regionibus fiec familiaritatem cum civibus Iia-

beam quorum etiam ignoro sermonetn. Mas ela refere-se todavia aos

Holandeses e linguagem flamenga
^

l Os motivos do regresso ? Se o realizou em 1628, ou anterior

mente, talvez o motivasse o desejo da velha me que o acompanhara,
de rever os filhos residentes em Amsterdam. Se o realizou em i632

ou i633, talvez o propsito de se reconciliar com a comunidade.

* Perles, p. 207.
2
Graetz, X, p. 19.
' Ais vorgedachter Uriel Jurista, ein Sadduceer dieses Ortes sich aufgehalten,

haben die andern Juden ais welche der Phariseischen Sect zugethan seyn, ihn ey-

ferig verfolget.
*
l Ou ento j caiu ? i decaiu, no lugar para onde se fora ? sabido que o

hebraico, sem indicao das vogais, oferece muita vez dificuldades quanto ao tempo
verbal empregado. Eu opto pelo tempo passado e aluso s desgraas que Uriel
sofreu em Hamburgo (^- reteno ilcita dos seus bens?).

5 Na Cimbria litterata tambm se diz expressamente nec sermonis gnarus bel-

gici. Perles refere essas palavras a Hamburgo e lingua alem.




