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A TRANSFIGURA(:AO ESPffiITUAL DO AMOR CORTES EM 
BERNARDO DE CLARAVAL 

Pennitam-me comec;ar com uma pergunta 1: Sera que havia arnor na 
Idade Media? Sen! que se amava nesses «tempos sombrios»? Afinal, a [dade 
Media nilo e aquele mar de trevas, com 0 cortejo dos seus apocaJfpticos hor
rores, as invas6es, 0 obscurantismo (, a bestialidade das procissoes dos auto
flagelantes, a brutalidade, a pobreza extrema e esgazeada, a ca~a as bruxas, as 
cruzadas, a inquisi~ao? Enfim, em tres palavras: a Peste, a Fome e a Guerra? 

A questao, como sublinha a reconhecida historiadora francesa Regine 
Pemoud, nao e de todo retorica ou capciosa. Com efeito, 0 modo como na 
televisao, nos jornais e TIa comunica~ao social em geral, ainda se utiIiza na 
actualidade 0 adjectivo «medieval» leva-nos a par seriamente a questao. Nao 
e verdade que quando se quer rotular uma pessoa, urn facto ou urn processo, 
qualificando-o de barbaro, atrasado, ultrapassado ou improprio do nosso 
tempo ... se Ihe chama inocentemente «medieval»? E nao e apenas 0 jomalista 
mal preparado ou 0 cronista faccioso que deixam escapar 0 motejo. Sao pes
soas que qualquer urn de nos consideraria 'cultas e bern formadas'. Sao igual
mente as opinion's makers mais creditados na nossa pra~a. Apetece-me apli
car aqui a afirma~ao de Alberto Magno, no'seculo XIII, zurzindo os seus con
frades dominicanos que 0 acusavam de dar demasiada importancia aos sabe
res arabes, as ciencias da natureza e a fil050fia: «Bestas brutas que blasfemaJn 

J Considero que 0 presente CicIo de Conferencias da APF sabre «0 arnor fla ldade 
Media», realizado em diferentes cidades do pais, ainda pode situar-se na linha daquele 
medieval sentido de translatio studii, de manuten!fao, cria!fao e transmissao de conheci
mento, agora aplicado it mesma Idade Media, ainda que as condi!foes sejam adversas c os 
destinatarios directos nem sempre as saibam aproveitar. Se e verdade que ja nao temcmos 
hoje as lnvasoes dos Vandalos, de Alanos, de Suevos, de Godos, etc., nao e menos verdade 
que sob os nossos olhos cresce hoje uma nova barbarie feita de incultura, de iliteracia, de 
indiferen~a, hordas de ignorancia atrevida. Neste sentido, a Idade Media, que chegou a ser 
chamada «ldade das Trevas» pelos prcconceitos obscuros dos homens da Luzes, bern pode 
ser hoje fonte de luz: nao digo de urn sol que cegue, mas daquele azeite minimo que rnan
tern a candeia acesa para 0 essencial, tal como as Virgens prudentes que Jesus louva nos 
evangelhos: Mt 25, 3. Sao Bernardo, Carta 42. 8: «Castitas sine caritate larnpas est sine 
oleo. Subtrahe oleum lampas non lucet. Tolle caritatem, castitas non placet.» 
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aquilo que desconhecem.». Com efeito, ha uma ilusao ou urn preconceito 
muito recorrentes no modo como nos referimos ao passado, pre-juizo que, no 
caso vertente da Idade Media, se acentua de modo peculiar. Dando um exem
plo concreto: sabemos hoje que na Idade Media jam.is se usou 0 celebre 
«cinto de castidade» que alguns associam, sem qualquer base de fundamen
ta,ao, a dama solitaria deixada no castelo pelo cavaleiro desconfiado, pelo 
cruzado em campanha, pelo homem de negocios. Ora, 0 uso do cinto de cas
tidade esta atestado, e ainda assim em casos excepcionais (pasme-se!) apenas 
entre finais do seculo XVI e meados do seculo XVIII, e quase sempre com 
finalidade diferente daquela que os libertinos e os romanticos inventaram: 
nao para uma abstinencia sexual for,ada (ainda que algum marido ciumento 
e ignorante 0 possa ter imposto com esse fim), mas para seguran,a e protec
<;ao nas viagens, nas guerras, etc. Apesar disso, muitos de n6s, herdeiros acrf
ticos da ideologia do progresso, filha do mesmo seculo XVIII, e dos seus 
sucedaneos, pensamos que estamos no ponto alto do processo hist6rico, na 
sua crista da aoda, senao mesma no seu fim, e, olhando com comiserac;ao 
para tras, para as dobras das eras perdidas na noite dos tempos, sentimos uma 
certa felicidade estUpida em pilr rotulos comodos ao que nos precedeu, pre
sumindo com iS50 tef compreendido. «Restas brutas que blasjemam.,,». 

E assim, por exemplo, que somos levados a pensar que 0 modo de com
preender e de viver 0 arnor deve tef sido sempre igual. Ou, se assim nao foi, 
entao talvez esses afectos e sentimentos nao devam seT propriarnente chamados 
«arnOT», mas antes qualquer Dutra coisa mais arcaica, talvez ... «medieval»! 

E verdade, temos de ser justos, que come,a a emergir nos nossos dias a 
consciencia de que e preciso fazer uma hist6ria atenta a vida privada e ao por
menor, atenta as margens daquilo que a hist6ria tradicional considerava ser «a 
Hist6ria». Verificamos hoje a emergencia progressiva de uma hist6ria do ima
ginario, de uma historia das lagrimas, de uma historia do traje, de uma histo
ria do pudor e, parque nao, de uma historia do amar? 

Em rela'.(ao a esta ultima, come'ta a haver consciencia, sobretudo 
entre os historiadores (e entre nos deixem-me referir a obra exemplar do 
Professor Jose Mattoso) de que cada epoca explora, desenvolve e esgota, 
quiC;a, inumeras possibilidades do sentimento amoroso, nas suas express6es 
ffsicas, simb6licas, literanas, filos6ficas, espirituais e religiosas e que, nesse 
sentido, talvez a nossa epoca seja profundamente pobre, ate mesmo unidi
mensional, quando comparada com outras do passado. Com efeito, se aten
dermos ao modo quase exclusivamente pornogriifico e sexual com que 0 nosso 
tempo se refere ao arnor, nao sera excessivo 0 jufzo de que, paradoxalmente, 
vivemos numa epoca de profunda penliria amorosa, medida ainda pela exube
rancia de «sfmbolos sexuais», pela venda ostensiva do 'sex appeal' das estre
las, expressao de uma sexualidade pretensamente livre, mas afinal patologica, 
senao mesmo perversa, onde tudo vale, mas sernpre do mesmo modo optico e 
voyeur. E assim,ja porque se confundiu 0 arnor com uma fonna ligeira, mais 
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ou menos passageira, de gosto e paixao, ja parque a exposi,ao mediatica das 
suas contrafac'toes au das suas perversoes cola ao ecra milh6es de gulosos 
espectadores, os discursos sabre 0 amor, e sobretudo as suas pniticas, toma
ram-se hoje praticamente numa sensaborona mecanica de fluidos. Paradoxal
mente, a nossa epoca parece desconhecer a complexidade dos sentimentos, e 
ate as requintes do sexo e dos seus secretos prazeres e, sobretudo, as variadfs
simas possibilidades existenciais do arnor e dos seus encantamentos. 

Sabemos, por outro lado, quao importante foi, e continua a ser, 0 lugar do 
amor na tracli,ao filosofica, a come,ar logo com 0 Eros em Platao 2, com a 
Ph ilia na etica de Aristoteles 3, ou com 0 Agape entre 0 cristianismo. E pela 
impossibilidade de redu,ao de qualquer uma destas express6es as outras, ime
diatamente se ve a complexidade da quest1io amorosa, desde a sua expressao 
carnal e ffsica ate a mais elevada dimensao espiritual e divina. E assim, tomando 
consciencia desta complexidade que,.recentemente, ja 0 amor-Eros (desejo), jii 
o amor-philia (amizade), ja 0 amor-agape (caridade), veio ganhando cada vez 
mais cidadania filosofica 4 em autores como Vladimir Soloviev, Jean-Luc 
Marion, Oliver Boulnois, Luigi Sartori, para referir apenas alguns nomes. 

Todavia, nao tanto como objecto de estudo, mas como uma fecunda pra
tica espiritual, como realidade vivida e praticada, a arnor sernpre esteve asso
ciado as raizes profundas do pensamento ocidental. Basta ler a Hist6ria da 
Sexualidade de Michel Foucault, para rapidamente nos darmos conta disso. A 
este proposito, 0 percurso e a conversao de Santo Agostinho sao lugares quase 
mitieos da nossa cultura 5, cuja henneneutica nem sempre teve as repercus
s6es mais libertadoras. Todos conhecem a historia do grande pecador, filho de 
Monica, historia que ele mesmo nas ConjissiJes carrega com as tintas escuras 
do maniqueismo, a fim de mais exaltar 0 amar de Deus: de homem perdido 
nas vielas nocturnas de Cartago, com uma sexualidade compulsiva e fogosa, 
de urn apetite sexual quase insaciavel, a homem convertido, tornado casto a 
for,a pela gra,a de Deus. Mas no rescaldo da sua conversao, e sobretudo face 
as polemicas contra Pelagio, talvez nem tudo nele tenha sido agraciado. 
Contudo, mais do que fazer aqui a interpreta,ao do modo como Santo 
Agostinho conseguiu, au m1.o, libertar-se dos fantasmas do sexo, interessa-nos 
sublinhar que a espiritualidade que ele legou ao grande filao de pensamento 

2 Cf. ROBIN, L., La theorie piatonicienne de I 'amour, pref. de Pierre-Maxime 
Schuhl, Paris 1964. 

3 Por exemplo, no celebre Iivro VIn da Etica a Nic6maco. 

4 Cf. SIMMEL, G., Pilosophie de l'amollr, Paris Rivages 1991. No que respeita a 
Sao 8emardo vide NEF, F., «"Caritas dat caritatem". La metaphysiquc de la charite dans les 
Sermons sur les Cantiques des Cantiques et l'ontologie de Ia contemplatiofl}}, in BRAGUE. 
R. (dir.), Saint Bernard et La philosophie. Paris 1993, 87-JOS. 

5 LOUREN~O, E., {(Santo Agostinho ~ Tabu do Ocidente?») Didaskalia 19 (1989/1), 
69-79. 
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ocidental que ficon conhecido precisamente como «agostinismo» - e onde 
em parte Bernardo de Claraval se insere - mantem as marcas desse fmpeto 
amoroso, dessa demanda cordial e fogosa do arnor Dei, 

Alias, a fenomenologia da espiritualidade nao se tem cansado de subli
nhar as profundas homologias entre a experiencia da conversao e a do apaixo
namento 6. Tal como a conversao produz uma especie de cegueira inciatica 
(religiosa ou filosofica: v,g" Moises no Sinai, 0 escravo de Platao na safda da 
Caverna, Sao Paulo na estrada de Damasco, etc,), logo seguida de submissao 
existencial, assim 0 apaixonamento produz uma cegueira semelhante - sobre
tudo no que diz respeito aos defeitos do amado(a), diz 0 povo -, a que se 
segue 0 que se poderia descrever como experiencia de ser tinieD, face aos 
outros, e de exflio relativamente ao resto: «it n'y a que lui», Neste sentido filo
s6fico-religiosQ, interpretam alguns ainda a experiencia de conversao e encan
tamento filosofico que Socrates produzia nos jovens, espanto, embara~o ou 
desajeitamento decisivos na progressao do jovem para a virtude, Convem nao 
esquecer que Platiio se refere por vezes a esta situa,ao atraves das metruoras 
da «mordidela» da tremelga au da «picadela» do moscardo socnitico, «ferida» 
essa que, transferida mais tarde para 0 domfnio da paixao cortes, seni cantada 
pela poesia trovadoresca das cantigas de amor sob 0 nome de «coita de amo!». 

Depois desta breve notula introdutoria, e uma vez que a questao que nos 
propomos abordar e A transfigurafiio espiritual do arnor cortes em Bernardo 
de Claraval, importa que saibamos, ainda que em tra~os largos, em que con
siste 0 amor cortes para, seguidamente, averiguarmos como e que Bernardo de 
Claraval, saido da sociedade feudal do seculo XII e entrando em religiiio, nos 
cistercienses de Citeaux, vai operar, a luz do Iivro biblico Cantico dos 
Canticos, a transfigura~ao espiritual da simbolica cortes, transferindo para 0 

amor a Deus e a Virgem Mae - cavalheirescamente chamada por Bernardo de 
«Nostra Domina», «Nossa Senhora» - 0 vocabulano afectivo do arnor cortes. 

I. 0 que Ii 0 amor cortes? 

o chamado amor cortes «<fin' arnors», «amour fine») e 0 cortejo das mil 
mesuras que 0 acompanham, corresponde antes de mais a uma exalta~ao e 
idealiza,ao das rela,aes entre um homem, normalmente um cavaleiro solteiro 
e nobre e uma mulher de elevada condi9aO social, por regra casada, A este 
proposito, vang1oria-se uma das mais famosas e misteriosas «trobairitz» do 
seculo XII, a Condessa Beatriz de Die, «esposa do Senhor Guillaume de 
Poitiers, boa e bela dama» que «se enamorou do Senhor Raimbaut d'Orange, 

6 LARDREAU, G., «Amour philosophique et amour spirituel», in Saint Bernard et 
laphilosophie, 29. 
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e sabre ele fez muitas belas CQl1f:oes» , num dos sellS Lais: «0 meu valor e a 
minha linhagem, e mais ainda a sinceridade do meu cora(:iio hii'o~de socor
rer-me» para cativar 0 meu amado. 

Do ponto de vista historico-geografico, 0 amor cortes nasce e desen
volve-se num tempo e num espa,o bem determinados: na Occitania, no 
sudeste de Fran,a, se bem que durante 0 seculo XII se tenha rapidamente 
espalhado a outras regiaes da Europa, nomeadamente a Bretanha e a regiao 
galaico-portuguesa, entre outras, 0 universo social de onde emerge, como se 
disse, e tambem bastante preciso: 0 universo das damas oobres casadas e 0 

dos cavaleiros livres, por norma deixados fora da heran,a paterna, que pulu
lam nas cortes senhoriais, onde prestam auxilium e consilium. Mas se 0 arnor 
cortes atravessa esta faixa nao mllito representativa da sociedade medieval, a 
mesma de onde sai 0 jovem Bernardo de Claraval, ele, amor cortes, do ponto 
de vista da sua afirma9ao publica,.«e um facto social e um facto litenirio», 
Segundo Georges Duby, que valoriza sobremaneira os factores sociais, a 
genese do arnor cortes estaria directamente relacionada com a estrutura social 
medieva, de modo particular com as linhagens nobres: senhores muito ocu
pados, cavaleiros desocupados, damas afectivamente disponfveis,., Cito: 
«Amontoados na corte do senhor r os jovens cava1eiros] esperavam que a 
dama deles as distinguisse com urn arnor sincero e desimeressodo, 0 ideal do 
amOT cortes, tornado comum aos grandes senhores e aos novas-ricos, cons
tituiu assim urn meio de atenuar a tens{fo entre as diferentes estratos da 
nobrezo feudal, (",) Conseguiu isso grafas a pressiio dos damas que oceita
vam, apesar de tudo, arnar cavaleiros de urn nlvel social inferior ao seu. 
Todos tinham a sua recompensa. Ficavam satis/eitos tanto 0 orgulho como a 
dignidade das grandes damas, 0 amor puro (fin'amor)", celebravo a absti
nencia, conservando ao mesmo ternpo uma colorar{io carnal e, por isso, 
agradava a alta nobreza. A exalta~:iio, ao mesmo tempo alegre e casta, do 
desejo suscitado pela mulher amada tomava uma tonalidade quase mfstica e 
saciava Jacilmente as Jantasmas dos mais modestos.» 7 

Segundo outros autores, importa ter ainda em conta que 0 folelore meri
dional sobre a mulher, proprio da cultura arabe catala e andaluza, bem como a 
moral e as costumes cavaleirescos, influenciaram profllndamente a regiao do 
Midi (Languedoc I Proven9a) onde nasce 0 dito amor cortes 8, Tem sido justa
mente sublinhada a influencia arabe, a sua exalta,ao idealizante da mulher e a 
sell elogio do arnor ate uma especie de comunhfio mfstica entre 0 amante e a 
amada, Ibn Zaydun de Cordova tem, a este proposito, palavras imorredoiras: 
«Se altiva e eu aceitarei. Demora-te e eu serei paciente. Se orgulhosa e eu serei 

7 DUBY, G. (introd.) et al., Amor e Sexualidade no Ocidente, trad. port. de A. P. 
Faria, Lisboa s.d., 108-109. 

B NELLI, R., L'Erotisme des Troubadours, Toulouse 1963. 
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insignificante. Foge e eu Qvanrarei. Fa/a e eu te escutarei. Ordena e eu obe
decerei» 9. Este estado de alma submissa conjuga-se na perfei<;ao com 0 codigo 
de hoora do cavaleiro medieval e com as virtudes viris da bravura, da hoora, 
da lealdade, da generosidade, do servi<;o, da discri<;ao e da finura que encon
trarnos, v. g., quer na celebre Chanson de Roland, quer depois no Roman de la 
Rose, no seculo XIII, onde 0 amor cortes atingiri uma especie de apogeu e 
declinio (dti-se a colheita da rosa ... ). 0 ideal da cortezia supoe, pois, uma sub
missao e fidelidade incondicionais do amado relativamente a sua Dama - a 
suserana do seu corayao - e, oeste sentido, ha uma clara transferencia sim
balica da vassalagem do Senhor para a sua Senhora: e uma fonna de vassala
gem de natureza afectiva que, mutatis mutandis, comporta as mesmos c6digos 
precisos e exactos da vassalagem ao suserano. Por isso e normalmente a esposa 
do seu suserano que e 0 objecto dessa vassalagem, facto que nao so 0 Senhor 
conhece como tacitamente pennite - ate porque esta muitas vezes ausente, e 
assirn tern urna certeza suplementar da fidelidade sexual da esposa -, 0 que 
vern cornplexificar ainda mais a natureza das rela<;oes psicologicas, entre 
outras, mobilizadas pelo amor cortes. 

Assim, nao so por ser urn jogo conhecido e consentido pelos proprios 
senhores - embora haja exemplos de maridos extremamente ciumentos, que 
nao toleram tal jogo, 0 que, afinal, ainda 0 torna mais intenso, pois a amada 
fica inacessivel e, portanto, mais sublimada -, mas porque existem limites 
que nao sao quebrados, nunca deve haver aduIterio. Oeste modo, 0 amor cor
tes bern pode funcionar ainda como uma tactica com que os Senhores gerem e 
man tern tens5es entre as jovens cavaleiros da sua corte, ao mesrno tempo que 
introduzem na institui~ao conjugal tradicional, 0 casamento - do qual 0 

seculo XII reitera a sacramentalidade teologica [0 -, urn condimento suple
mentar, uma especie de torneio ou justa sirnb6lica entre 0 jovem cavaleiro no 
vigor da sua pujan<;a e 0 seu Senhor, mais velho, urn senior, e que apesar disso 
mantem todos os direitos sexuais sobre a Dama. Desta feita, nos casos em que 
a cortezia e conhecida do Senhor, a arena da disputa e definida por ele, ja que 
ter uma esposa cortejada por outrem pode apimentar a sua propria vida sexual. 
o jovern cavaleiro, par seu tumo, vinga-se pela sedu<;ao da esposa, roubando
-Ihe 0 cora<;:ao, operando assim simbolicarnente 0 rapto tao tipieo e valorizado 
pelo cornportamento cavaleiresco. Oeste modo, na possibilidade de urn adul
terio efectivo (que rararnente se verifica, mas que nao e de todo impossivel), 
como que se mantem a tres essa ambiguidade do prazer de tudo 0 que e proi
bido, esse jogo de implicitos e de fascinio presente na transgressao da ardem 
estabelecida, deleite sempre iniquamente presente na blasfemia ou no pecado. 

Pode haver, pois, pelo menos em algum amor cortes, uma ambiguidade 

9 AplId MARROU, H.-I., Les Troubadours, Paris 1971, 124. 

I() Como faz Hugo de Sao Victor, na obra sobre os sacramentos (De sacramentis). 
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muito mais radical, onde 0 propno marido participa, senao por consenti
mento, ao menos por omissao. E excepto nos casas expressos em que a dama 
confessa detestar 0 seu marido e de s6 ser feliz com 0 seu arnante - v.g., 0 

ja referido Lai de Beatriz de Die -, talvez seja legitim~ admitir que Ii bern 
no fundo, num plano simb6lico furtivo, 0 amor cortes encena ainda uma das 
muitas rnetamorfoses «du menage a trois», 0 classico triangulo da intriga 
amorosa. Dai que 0 arnor cortes nao seja sempre a arnor do «terceiro
-excluido», ao contririo do que defendem alguns, sublinhando a sua genese 
citara e anticonjugal, ideia que, portanto, deve ser revista. 

Por outro lado, para Ii daquela influencia idealizante da mulher, vinda 
do suI arabe, urn outro costume, estranho, talvez mesma paradoxal, em rela
<;ao a exaltante mistica feminina, vern do norte para as cortes do Midi: e a 
chamada valentinage - que pennite as esposas, durante uma noite, ter toda 
as liberdades que quiserem com urn «valentino», isto e, com urn hornem esco
Ihido a sorte, desde que seja solteiro. Assim, este costume atestado entre a 
nobreza medieval, se bern que nao muito difundido, reflectiria ainda qualquer 
especie de inversao ritual carnavalesca, peculiar do folclore matriarcal nor
dico, inversao tipiea dos actos fundadores, de modo que se poderia ver em tal 
comportamento, nao urn ataque ao casamento como institui~ao sagrada, mas 
antes a sua refundac;ao sirnb6lica como hieros gamos» , passivel reminiscen
cia de qualquer ritual de fecundidade, de pritica exogamica ou de urn ata
visrno arcaico permissivo, mas sempre controlado, do papel da femea numa 
sociedade de machos. Ainda assim, em plena sociedade feudal, este costume 
e bizarro e perturbador ", sendo naturalmente invectivado pela 19reja. Ele 
vern reconhecer a mulher, ainda que simbolica e pontualmente, urn poder de 
decisao no perigoso dominio que Ihe estava absolutamente vedado: 0 do sexc. 

Seja como for, esta inversao mais all menos simb6lica esta ligada a uma 
outra, tfpica do arnor cortes, como veremos de imediato, que e a facto de este 
assentar numa dissimetria essencial, que nao apenas social, da reJac;ao amo
rosa. Para hi do social, sempre importante, temos de encarar esta questao no 
horizonte filosofico, Jogico e religioso do universo medieval, perfeito e 
fechado, para Ihe compreender as profundas implica<;oes, que vao desde a 
metaffsica a etica - note-se que na Etica Nicomaqueia s6 podia haver ami
zade-philia entre iguais. 0 amor dissimetrico ou entre desiguais no plano 
social, surge assim como algo que desordena, que introduz 0 caos, que nao e 
compreensivel a luz da logica racional e que, por isso, e perigoso e subver
sivo a urn nivel muito profundo. Assim, do ponto de vista filosofico, 0 arnor 
por algol por alguem que nao e do mesmo genero [2, levanta uma questao pre
mente: saber se e ou nao possive! haver composi<;ao de generos diferentes, 

11 Cf. DUBY, G. (introd.) et alii., ibidem, 106. 
12 Cf. LARDREAU, G., «Amour philosophiquc ... » 30. 
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problema 16gico e metaffsico que pode conduzir a suspeita de amor contra 
naturam, tanto mais que urn arnOT natural deveria pader consumar-se e pro
eriar, ao contrano deste - aspecto que a cfftica ecleshistica sempre sublinha. 

Ora, a nao-reciprocidade all a incomensurabilidade da distancia entre a 
amada e 0 amante era justamente 0 nervo do amor cortes. A grandeza de tal 
arnor residia no facto de por em rela~iio anti-natural ordens e polos com esta
tutos diferentes. E esta desordem potencial que 0 amor cortes introduz, ao 
relacionar urn amante e uma amada que nao sao do mesma genera: entenda
-se ja no sentido do cruzamento de ordens sociais, ja oa aparente inversao do 
jogo masculino-feminino. De facto, no amor cortes ha uma hipotetica inver
sao dos papeis masculino e feminino, oa medida em que a submissao COffi

pleta do amante a amada feserva aD macho uma atitude mais passiva - pali
tica que a tradi.;;ao sexual oficial sempre criticou no homem -, enquanto a 
amada assume tacitamente urn papel activo e viril, conduzindo a jogo, como 
se neste plano simb6lico a mulher se vingasse da submissiio a que se encon
trava sujeita no plano social. Deste modo, 0 amor cortes abria uma brecha no 
castelo das solidariedades masculinas de natureza guerreira, sujeitando a si 
urn homem proibido pela moral vigente. Mais ainda: afirma que a grande ini
cia9ao a vida ja nao e a guerra nem as provas fisicas, mas antes 0 arnor e 0 

pathos da alma que ele comporta. 0 amor surge pois como pedagogia e ini
cia~iio a estados mais complexos de consciencia, como fonte de perfei~iio 
moral e de inscri~iio num certo tipo de existencia inacabada. Ele e a <<Jons et 
origo bonorum», afinna sinteticamente Andre, 0 CapeHio. Para isso, a con
quista deve ser sempre dificil, graduada, esfor~ada, pois uma «conquista facil 
desvaloriza 0 amOf». Esta tonica subversiva do arnor cortes e trovadoresco, e 
sobretudo das 'trobairitz', do ponto de vista da ordem social, tern vindo a ser 
muito sublinhada pelos historiadores, no ambito de uma Hist6ria de Costu
mes e de Mentalidades, como urn momento na hist6ria da emancipa~iio femi
nina, mas sempre dentro dos limites que urna sociedade de homens consente. 
Com efeito, Ie gai savoir, a gaia ciencia, entre outros sentidos, tarnbem pode 
significar 0 'canto do galo', isto e, urn 'canto dos machos'. 

Amor fiel e desinteressado, portanto, 0 amor cortes nada pede em troca, e, 
havendo urn tal abismo, para 0 cavaleiro ja e suticiente recompensa poder amar 
a Dama it distancia. Mas, 0 amante pode ser tambem, e e muitas vezes, urn fiel 
servidor que priva na intimidade com a sua Senhor (Mi Dam), sem nunca exi
gir algo mais do que 0 reconhecimento e 0 apre~o, ainda que «esse algo» mais 
possa vir-Ihe a ser concedido. Efectivamente, neste subtil jogo simb6lico, urn 
momento importante e quase magico era quando ao amante era concedida a 
gra~ de poder contemplar uma parte do corpo nu da sua amada, ve-Ia de cos
tas a despir-se, espreil>i-Ia no banho ... Esta contempla~iio consentida pela Dama 
envolve urn jogo emocional muito intenso, oode, como no xadrez, urn e outro 
sabem muito bern 0 papel e 0 valor relativo que cada urn desempenha - Dama 
e cavalo -, sabendo que a sua transgressiio pode implicar 0 fim da rela~iio. 
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Depois deste primeiro grau de intimidade, do qual pode ficar urn trofeu 
para recorda~iio nas horas soedosas - v.g., urn len~o bordado com urn 
motive secreta, ainda com 0 cheiro da arnada 13 - era comum passar-se a 
troca do casto beijo, limiar de onde normalmente nlio se passava. Mas pelo 
meio, entre a vislio e 0 beijo, podia haver urn rol muito extenso e minucioso 
de sinais e de cancias: olhares significativos, ro,ar-se na passagem, aperto de 
mlios, toque de pes ... Alguns dos pretendentes eram charnados os «fenhado
res» porque apenas viam e suspiravam (visus, contempla~iio: l' graul, outros 
ja se!he podiam dirigir suplicando, mas sempre em atitude de paciente humil
dade: sao os «precadores» (colloquium: 2' grau). Aos namorados ou «enten
dedores» ja eram concedidos mais privilegios (contactus: 3" grau). Mas as 
liberdades corteses podiam ir bastante mais longe, ate mesmo it «prova» (0 
«asag»), concedida aos chamados «drudos» (isto e, aos «amantes propria
mente ditos), e na qual quase tud" era permitido. E ainda que a uniiio amo
rosa plena !factum: 4' grau) tendesse a realizar-se so no plano espiritual, cre
se que por vezes culminou na rela~iio sexual. 

A ja referida «trobairit», a Condessa Beatriz de Die, exclama no seu 
mais famoso Lai: «Oh! Como eu queria ter 0 meu cavaleiro, nos meus bra
f·oS nus, numa noite, ellche-Io-ia de alegria e seria para ele doce almo/ada. 
( ... ) 6 bela amigo, amavel e encantador, que urn dia vas tenha em meu poder, 
e que possa deitar-me uma noite convoseo, e dar-vos beijos de arnor; fieai a 
saber que terei grande prazer em vos ter nos meus braros em lugar do meu 
marido, na eondirao de que me prometais/azer tudo 0 que ell quiser ( ... )>>. 

Ha neste jogo uma intensifica~iio extrema da paixiio e dos sentimentos 
os quais, ao mesmo tempo, eram dominados e contidos dentro dos Iimites 
tacitos de uma abstinencia sexual livremente aceite por ambos. Podemos 
mesmo afirmar que acirrar e exacerbar 0 desejo e conte-Io nos limites de uma 
moral sui generis e a essencia ascetica do arnor cortes. Interroga-se ate Sao 
Bernardo, na Epistola 538 (na qual critic a duramente urn bispo amantizado 
com uma mulher) se «estar sempre com uma mulher e niio fer relaroes com 
ela nao e muito mais dificil do que ressuscitar os mortos?» Ao ati9ar 0 desejo 
ate a sua intensidade suma e, simultaneamente, ao frea-Io em extremo, sem 
consuma~ao nem orgasmo, visa-se talvez outra consUma9aO do arnor carnal 
num lugar onde a erotica se torna mfstica 14 - as representa~6es de alguns 
misticos, onde a expressao facial em extase mfstico sugere 0 paroxismo do 
orgasmo - porque se a consuma~iio sexual acontece, da-se a tragedia da 

i3 0 perfume, ornnipresente no universo amoroso e mfstico (v.g., 0 'odor de santi
dade'), e urn dos sfmbolos mais vcrsateis e aptos a transfigllra~ao espiritual. Sao Bernardo 
muitas vezes se Ihe refere. 

14 Cf. SONNET, 1.-P, S1, «Erotique et mystique dans Ie Cantique des Cantiqlles}) in 
Bernard de Ciairvaux, Sermons sur Ie Cantique, t.3, SC 452, Paris 2000, 365-386. 
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morte: ja a do arnar cortes em si, ja a morte dos amantes como unica possi
bilidade de unir as almas, uniao que 0 abra,o da carne repetidamente promete 
e recusa. Os amores tragicos de Tristtio e lsolda, Dutro grande romance amo
roso do seculo XII, au 0 F!amenca, no seculo XIII - em ambiente cortes, 
mas nos antfpodas do amar cortes, a este prop6sito -, mostram que na sua 
exaustfio extrema e carnal, na sua intensifica9ao orgiastica, se patenteia, a 
cOllfrario, uma necessidade de espiritualiza,ao que s6 a morte pode conceder 
como ben,ao ardentemente desejada, 

Mas, para Ii deste contra-exemplo de Tristiio e Iso!da, nao e linear 0 

papel indutor que a licenciosidade sexual pode ter jogado na genese do amar 
cortes, como estivemos a ver. Com efeito, 0 ideal do arnor cortes e conside
rado por alguns como emergindo de uma crftica social ao modo como 0 arnor 
era efectivamente vivido e praticado. Seria em nome de urn arnar purificado, 
ideal, que eram criticados as casamentos por contrato, as de conveniencia 
fundiaria - juntar os senhorios, em vez de os dividir -, as imoralidades e 
infidelidades conjugais, as licen"as sexuais, Oaf a sucesso junto de alguns 
trovadores de urn texto de Sao Jer6nimo - Adversus Jovinianum -, onde 
este (em nome de outros principios e par outras razoes) desfere urn violento 
ataque contra a casamento, ou melhor, contra aqueles para quem 0 casamento 
mais nao e do que uma prostitui,ao legalizada, Alguns chegarao mesmo ao 
ponto de encontrar aqui uma justifica,ao suplementar para valorizar 0 amor 
cortes extraconjugal, contra a falso amar conjugal. 

Este aspecto, alias, levou muitos a associar 0 amor cortes a certas here
sias, como ados ciitaros, dos valdenses, dos bogomilos, entre oS quais as 
mulheres tinham maior preeminencia social (v,g" a celebre Esclaramunda de 
Foix), Todavia, se tambem para as cMaros 0 casamento, tal como era feito na 
epoca, era considerado uma prostitui~ao - «0 casamento e um estado de 
pecado permanente, a cO/po requerperfeiriio e 0 casamento nega-lha, E pre
ferlve! 0 concubinato, porque Ii urn estado que pode ser modificado» - tal 
associa~ao carece de fundarnento mais solido, na medida em que estas here
sias (com excep,ao de pequenos grupos marginais, como os filiis do livre 
amor, etc,) tinham uma aversao ainda muito mais radical a sexualidade (restos 
de maniquefsrno), se bern que a sua expressao nern sempre fosse unIvoca. 

Urn outro costume atestado em certos estratos nobres da epoea, euja crf
tiea pode ter sido adjuvante do arnor cortes, era 0 ehamado «adulterio inter
conjugal», que consistia numa troca de esposas entre urn grupo restrito de 
senhores, Os jovens cavaleiros eram absolutamente exclufdos deste jogo, por
que nao tinham Senhora para partilhar, de modo que as suas energias afecti
vas se vingavam, ja denegrindo e satirizando moralmente as mulheres que 
consentiam e se prestavam a este jogo de arnor viI, puramente carnal e sen
sual, a esta refinada prostitui,ao, ja exaltando por oposi~ao extrema 0 para
digma da mulher perfeita, 0 modelo absoluto que reuniria em si a pura essen
cia do feminino. Ainda assirn, nesta dissocia~ao 0 arnor cortes naD e plat6nico 
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no sentido em que jarnais oblitera 0 caracter corp6reo e ffsico da arnada, se 
bern essa er6tica latente constitua mais uma catapulta para urn universo oni
rico, do que qualquer antecipa,ao au preliminar propriamente sexual, 

Com efeito, como se disse, 0 amor cortes comporta uma regra que nao 
pode ser infringida: a rela,ao sexual plena, com penetra,ao vaginal e ejacula
,ao, esta interdita, pois em caso de gravidez destruiria a institui~ao fundamen
tal da estrutura social medieval: a pureza do sangue na transmissao da linha
gem (ainda que, entre a baixa nobreza, a entrega da esposa, par uma noite, a 
urn cavaleiro da alta nobreza, funcionasse em sentido inverso), Afirma Jacques 
Le Goff, que, pelo menos desde 0 seculo IX, a linhagem e 0 sangue, passaram 
a ser as armaduras da aristocracia. E 0 principio dinamico desta armadura eram 
as estrategias rnatrirnoniais e de partilhas: casar as filhas com dotes m6veis; 
treinar para a guerra Oll fazer enttar na vida religiosa os outros irmaos; dar ao 
mais velho como heran,a as bens~de raiz, ate porque este ira procriar e dar 
continuidade it linhagem, No amor cortes, ao inverso destas estrategias 
sociais de poder ou de rela,iio sexual para procria,ao - seja legal, seja bas
tarda, com as servas, com a moleira IS ou com a pastora apanhada de fugida 
(0 amor vilao) -, emerge em contra-Iuz a finura, a complexidade e a subti
leza dos sentimentos e do jogo simb61ico entre uma «Domina» e 0 seu cava
leiro. A maior critica do arnor cortes e a de que 0 arnor esta ausente na insti
tui~ao conjugal - e <1azer amor sem amor eo maior crime contra 0 amon>. 
Nao ha amor no casamento, acabando este por tef como finalidade quase 
exclusiva manter a linhagem, 0 sangue e, deste modo, perpetuar a ordem social, 
estabelecer alian~as familiares, assegurar direitos de terratenencia e de porta
gem, garantir a manuten,ao de bens de raiz, manter a sucessao de direitos e de 
privilegios, etc, Compreende-se, pais, que a regra da nao-consuma,ao do acto 
sexual seja uma regra fundamental a nao ferir. Do ponto de vista dos amantes, 
nao era apenas 0 medo exterior que espreitava - a possibilidade de a mulher 
ficar gravida do amante e assim trair a linhagem (neste caso ficava sujeita a 
pena de morte) - mas porque a consuma~ao e 0 casamento, como se disse, 
matam 0 amor, ao contrano da continencia que acirra e rnantern acesa a pai
xao, imprimindo a rela~ao uma aura de arnor mfstico: «Estar enamorado e ten
der para 0 ceu por meio de uma mulhen> , afmnava Uc de Saint Circ. 0 arnor 
cortes e uma religiao da Dama medianeira, Nao e por esta altura tambem que 
a ladainha mariana chama a Maria Janua Caeli, Porta do Ceu e rnedianeira de 
todas as gra"as? 

Urn outro tra~o marcante do «amour fine» e a exc1usividade. 0 amante 
da-se em exclusivo a sua arnada, guarda segredo do seu arnor (<<0 arnor 
conhecido por todos dura pouco») e e-Ihe absolutamente fiel, Ou seja, a exci-

15 Os moinhos cram locais particularmente problematicos do ponto de vista das rela
'roes sexuais. Cf. Epistola 79, 3. 
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ta,ao sexual que a amada Ihe possa provocar deve ser toda devolvida em 
sublime servi,o, e jamais gasta com qualquer outra mulher, em onanismo e 
muita menos com servas au prostitutas - «Castitatem servare debes 
amanti»: «Guarda-te casto para aquela que amas», reza urn preceito do De 
amore de Andre, 0 Capelao. E 0 principio constitucional do amor cortes dizia: 
«nao deves ser amante de vanas mulheres. Mas numa so, deves servir tadas 
e de todas ser devoto» 0 que legitima a associa,ao do amor cortes a ideia de 
urn «eterno feminino». Ja do lado da Dama a questao da exclusividade e mais 
complexa. E que pode haver vanos pretendentes a fazer-lhe a corte simulta
neamente, situa,ao que esta pode utilizar a seu favor para submeter ainda 
mais 0 eleito, ate porque ha uma regra do arnor cortes que profbe urn preten
dente de denegrir urn concorrente aos olhos da Senhora e outra ainda que diz: 
«0 amante s6 pode gostar dos que gostarn da amada.» E a Senhora que deve 
decidir. Ate a decisao, ela joga com as cortesias de todos. Mas, nonnalmente, 
depois da elei,ao do seu cora,ao (se tal acontecer ... l ha a «jura de amor» 
mutuo e a partir dai a Darna s6 tern urn por arnante e s6 por ele aceita ser cor
tejada. Esta ainda uma regra fundamental do amor cortes e e dentro dela que 
faz sentido urn dos rituais mais curiosos, misticarnente transfigurado em Sao 
Bernardo: a Justa de Amor. Quer dizer, desenrola-se todo 0 ritual em torno de 
quem mais ama quem: se 0 cavaleiro a sua Dama, se esta ao seu cavaleiro. 
Veja-se a mesma Condessa de Die, no seu Lai II me faut chanter: 

«El it me plait fort de vous vaincre en amour, 
[Oh mon} Ami, car vous etes Ie plus vaillant de taus.» 

E esta portia mutua, como se 0 amor cortes fosse, ja em si, a transfigu
ra,ao de urn torneio cavaleiresco, uma aleg6rica justa onde se prova quem e 
o melhor lutador, justa agora transferida para outra intensidade, a do jogo dos 
amantes. 

Por outro lado, e apesar de urn dever do arnor cortes mandar que este 
«deve sempre diminuir ou aumentar», 0 facto de nao ter qualquer finalidade 
fora de si mesma - na~ visa directamente a acto sexual. 0 casamento, a 
prole, etc. - 0 arnor cortes torna-se, em certa medida, urn arnOT intemporal, 
urn amor ideaJrnente eterno, sempre no presente. Eterno tambem no sentido 
em que, nao visando nenhum telos, nem nenhuma ordem exterior a si mesrno, 
pennanece numa dimensao temporal indefinida, numa pura ac,ao. Neste sen
lido, taJvez a expressao indicada seja urn «arnor no aoristo». Alguns dirao ate 
que, moos do que 0 arnor a uma pessoa, 0 arnor cortes e 0 amor do amor. 

E temos assim esbo~adas algumas das caracterfslicas do amor cortes, a 
tra,o necessariarnente grosso e sem qualquer pretensao de exaustividade. 
Vejamos agora como e que, aproveitando este fundo como sombra de urn 
negativo fotografico, 0 «mestre do arnor divino» revel a espiritualmente 0 

arnor. 
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II. A transfigura~ao espiritual do amor cortes, em Bernardo de Claraval 

Para come,ar, importa dizer que Bernardo de Claraval, nos seus escri
tos, nao tematiza ex professo qualquer transfigura,ao espiritual do amor cor
tes. Quer dizer: nao afirma que as express6es profanas de amor entre uma 
Dama e urn cavaleiro sao, podem ser, ou devem ser forrnas a transfigurar e a 
transferir para 0 dominio do arnor espiritual entre as almas ou destas com 
Deus ou com a Virgem. Mais do que falar disso, Sao Bernardo realiza, de 
facto, essa «transfigurar;ao do amOf», ora no modo como cultiva os afectos 
com algumas Damas, ora nas crfticas ao amor profano enos elogios da con
versao e do amor religioso, v.g, aquando da entrada da jovem monja Sofia 
para 0 mosteiro, ja sobretudo na doutrina dos graus do amor, que encontra no 
Cantico dos Canticos a sua chave de releitura rnistica. E pais apenas sobre 
estes tres aspectos que nos vamosdebru,ar. 

Diga-se que, em qualquer urn destes momentos, e impossivel mio reco
nhecennos 0 quanta Bernardo e devedor do quadro social e afectivo que 
louva, por urn lado, que critica, por outro, e do qual se afasta, s6 ate certo 
ponto, ao entrar para os cistercienses de Citeaux, em 1112, antes de fundar a 
abadia de Claraval, em IllS. Com efeito, a epoca em que Bernardo de 
Claraval vive (n. 1090, Bar sur Aube; m. 1152, Clairvaux) e considerada, jus
tamente, a 'idade de ouro' do amor na Idade Media 16, no sentido em que este 
seculo, entre outras fonnas de renascirnento ~ agricolas, demognificas, urba
nas, sociais, culturais, politicas, filos6ficas e religiosas -, teni procurado 
compreender e, sobretudo, experimentar tambem as multiplas possibilidades 
desta dimensao fundamental do ser humano. 

Nesta linha, 0 titulo de <<mestre do arnor divino» do fundador da Abadia 
de Claraval ganha mais for~a se 0 projectarmos contra 0 fundo da sociedade do 
seu tempo, que ele tao bern conhecia e da qual e urn ilustre representante, mor
mente quanta a esse aspecto sentimental e amoroso, nao s6 porque 0 rnonge
abade e algumas vezes charnado a direc,ao espiritual neste dominio (algumas 
cartas permitem ajuizar nesse sentidol, mas porque em toda a sua prosa, mor
mente em De diligendo Deo e, sobretudo, nos Sermones Super Cantica Canti
corum, ressoa, transfigurado, 0 vocabuhirio afectivo do arnor cortes. 

Assim, Bernardo de Claraval, para hi da sua espessura concreta, da sua 
fisionomia espiritual propria, e tambem uma personagem-tipo do Renasci
mento do seculo XII, seculo que procura compreender e viver 0 amor de 
forma plural e, no ambito mom'istico que e 0 seu, estudar esta m09aO espiri-

16 No que respeita ao pensamento de Sao Bernardo consulte-se a obra de slntese de 
STERCAL, c., Bernard de Clairvaux./melligence et amour, Paris 1998; para uma breve 
panorfimica sobre 0 chamado 'renascimento do seculo XII', cf. VERGER, 1., La renais· 
sallce du XIle siecle, Paris 1999. 



76 JOSE MARIA SILVA ROSA 

tual nos sellS mais intimas recessos, nos seus diversos graus e modula'toes, 
procurar fonnas alternativas do seu entendimento, mas sobretudo da sua pra
tica como caritas. 

Segundo recentes investiga96es, varios factores terao contribuido para a 
genese deste movimento de refonna amorosa, que floresce neste seculo em 
inesperado e multiplice caldearnento. Do ponto de vista da espirimalidade 
crista, detecta-se urn claro renovo da espiritualidade agostiniana, cuja tonali
dade e toda ela afectiva, a par do tarnbem renovado fascinio pela exegese do 
Cantica dos Canticas. Alem disso, renasce neste seculo uma particular devo-
9aO a Maria Madalena 17, a Santa pecadora que 0 Evangelho diz «que muito 
amou» (Lc 7,47). Da-se paralelamente urn amplo desenvolvimento e apro
fundamento da dev09iio mariana, justarnente em Sao Bernardo, que cunha 0 

titulo de «Nossa Senhora» 18. em perfeita consonfincia com a exaltac;;ao femi
nina pr6pria do amor cortes. Note-se que se se pode falar, portanto, de uma 
utiliza9ao mistica do vocabulario afectivo do amor cortes, por parte de 
Bernardo de Claraval, tambem se pode dizer que a mistiea crista - sapien
ciaI, cristica e mariana - criou uma ambiencia propfcia ao arnOT cortes. 

De urn ponto de vista mais profano, entre outras influencias, detecta-se 
urn interesse renovado pela poesia latina piearesca (Virgilio, Horacio, 
Juvenal), bern como pela pedagogia amorosa que Ovidio apresenta na AI's 

amatoria. Alias, a celeb6mma «troubarit» Marie de France acima feferida 
menciona explicitamente este texto no Lai dedicado ao jovem e belo Guige
mar. Sabe-se, alem disso, que a Arte de amar de Ovidio era uma especie de 
vade mecum na «corte de arnOT» da Rainha dos Trovadores, a Duquesa 
Alienor de Aquitiinia, a cujo sequito pertenceu tambem a dita Marie de 
France. Bernardo, quando se encontrou com Alienor na Abadia de Saint
-Denis, em 1144, tentou discretamente faze-Ia mudar de vida, mas 0 marido, 
o rei Luis VII, tambem na~ ajudava muito, por isso ela procurava os conso
los de outro Bernardo, nao pregador, mas trovador (Bernart de Ventadorn). 

Mas, deixando estes aspectos hist6ricos que apenas servem de enqua
dramento, importa avan9ar para 0 centro da questao, isto e, para a transfigu
ra9ao espiritual do amor cortes. Fa9amo-Io, entao, ajudados par alguns textos 
elucidativos que tornam pertinente a nossa hip6tese. Vejamos, em primeiro 
lugar, a Carta 116 endere9ada a Hermengarda, ex-condessa da Bretanha. 

«,4 amada Hermengarda, sua dilectajilha em Cristo, antes distinta con
dess(l, agora simples serva de Cristo, Bernardo, Abade de Claraval: com 0 

elltranhado afecra do santo amor. 

17 Cf. Sermones Super Cantica Canticorum, 12. 

IS Cf.ln laudibus Virginis Matris, IV, 8-9. Este dintico mariano e de uma excep
cional beleza. 
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Oxala pudesse abrir agora diante de ti 0 rneu espirito, como se desdabra 
esta carta! Oh! se pudesses ler no meu cora~'oo 0 que ai, de arnor para contigo, 
Deus se dignou escrever com 0 seu dedo! Certamente ficarias a saber que 
nenhurna lingua nern nenhurna pluma pode expressar 0 que Deus gravou na 
meduia mais (mima do meu espirito. Ainda que agora 0 meu corpo esteja lange 
de ti, estou preseflte com a meu esp{rito. Mas noo sou capaz de me mostrar nem 
a mim mesmo Ilem a ti. Todavia, tu es capaz de intuir de algum modo 0 que te 
digo, ainda que noo 0 cornpreendas. Entra, pais, no teu corariio e contempia a 
meu e veras que te amo peIo menos com 0 11Iesmo arnor que tu selltes par mim, 
a noo ser que pressintas que te a11l0 menos do que tu me amas, caso em que pen
saras que me levas va1llagern,porque cres que me superas no amor (caritas). Em 
qualquer caso, por tua propria sirnplicidade sentiras de mint que aquele que te 
inspirou amar-me dessa maneira e eleger-me como conselheiro da tua sa/variio, 
igua/mente me concedeu corresponder ao teu arnor. Tu saberas de que modo me 
sentes contigo. Eu, para dizer a verdade, para nenhum s{tio de tifujo, sem til De 
momento, pensei escrever-te brevemente de passagem, esperando quando liver 
mais tempo enviar-te outra carta mais ampla, se Deus quiser.» 

Este tom inflarnado continua na Carta 117: 

«Acolhi a paz do teu cora(:Qo, 0 que fez as delfcias do meu. Estou feliz 
porque me anuncias que estas contente e 0 teu reconhecido fervor dd a minha 
alma uma grande tranquilidade. Certamente que esta alegria nada tern aver 
com a carne e 0 sangue. Desceste do mais sublime para a simpUcidade, da 
nobreza para a miseria, da riqueza para a pobreza e vives privada da cOllsola
~a(} do teu irmao, do teu fitho e da tua patria. Sern dLtvida, pois, que este fervor 
que em ti nasceLi vem do Esp{rito Santo. Porque jd faz tempo que cOllcebeste no 
temor de Deus e, no jim, deste a JIlZ () espirito de saiva{:iio, atirando fora 0 

lemor pelo arnor. Oh! Quanto mais gostaria de falar contigo sobre isto do que 
de escrever-to de longe. Acredita-me: irritam-me estas ocupa~i5es que (antas 
vezes me tern impedido de te ver, e fico ellcantado nessas ocasiOes, aillda que 
escassas, que me permitem pader ver-te. E verdade que raramelUe me e dada 
essa aportunidade. Mas confesso que me soo muito gratas essas ocasiiies. 
Porque e muito melJwr ver-te pelo menos alguma vez, do que nao te ver nunca. 
E~pero ir a{ proximamente e ja saboreio agora esse gozo (gaudium) que serd 
pleno de1ltro de poueD tempo.» 

Apesar do tom mareadamente afectivo e intimo de algumas expressoes 
destas duas eartas, que tern atrapalhado alguns interpretes de Sao Bernardo, 
nao e crivel que estejamos perante 0 que hoje se chamaria «urn caso» , isto e, 
que tivesse havido qualquer secreta paixao amorosa entre Bernardo e 
Hermengarda. 0 que Bernardo faz e aproveitar todo 0 vocabulario afeetivo 
do arnor cortes, as mesuras, os procedimentos que conhece e domina na per
fei~iio, transferindo-os para 0 que apelida «3 santa dilee9aO» que sente por 
Hermengarda, uma nobre condessa par ele convertida, porque tambem a vida 
espiritual comporta dilec90es e preferencias. Assim, do ponto de vista em que 
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nos situamos - 0 da transfigura9ao espiritual do amar cortes - este texto e 
dela exemplarissimo, ainda que apenas ao nfvel de uma rela~ao interpessoal 19 

Ja na carta seguinte, a 118 (datada de 1118-1119), dirigida a Beatriz, 
uma nobre Dama que fizera amplas doa~6es a Ordem nascente, podemos ver 
que Bernardo era, ele rnesmo, objecto de uma dedica~ao extrema por parte de 
algumas senboras nobres, de tal modo que ate sente necessidade de acusar 
esse excesso de cuidados: V.g.: 

«Estou muito admirada com a intensidade da tua entrega e do afecto do 

teu arnor para comigo. Oh! "bona domina", que e que h6 de C0111um entre nos? 
Por que raziio tens tanta solicitude para comigo? Se estivesse ligado a Ii como 
filho, sobrinho, au pOl' qualquer Dutro laro de sanguc, ainda que remoto, nao me 
pareceriam tao admirdveis as teus consfantes bencjfcios, as tuasfrequentes sau

daroes e outros inumerdveis sl11ais do feu arnor que todos as dias reecho, pois 
acreditaria que rna devias. Mas. por nalureza, nao posso reconhecer-te como 
mile, mas tao-s6 como senhora ("domina"). Par isso, nlio e eslranho que me 

admire. mas antes digno da maior admirarlio. Quem e que entre as meus conhe
cidas e chegados se inleressa assim par mim? Quem e que se interessa pela 
minha saude? ( ... J Til es a unie'a que nlio me pode esquecer. Queres ter notlcias 
minhas, do mell estado de salide, das viagens que acabei de fazer ... ») , etc. 

Em primeiro lugar, e inegavel que 0 vocabulario afectivo utilizado nestas 
cartas e todo ele marcadamente «cortes»: as mesuras no tratamento, a desi
gualdade, a exalta~ao do feminino e do amor, as metaforas usadas: desdobrar 0 

espirito como se desdobra a carta, a medula intima da alma, amor das entranhas, 
etc. Seguidamente, numa e noutra carta Bernardo sublinha a diferen~a de con
di~ao social, de estado, etc., notando em ambas 0 seu estatuto de «Dominae» 
- elas sao suas «Senhoras» - se bern que no primeiro caso pare9a ser ele 
quem faz ° papel de «amante» e, no segundo caso, a de «amado». Mas, em 
ambas Bernardo da mostras do mesmo c6digo de conduta cavalheiresca, ainda 
que as diferen9as se possam associar, exteriannente, ao facto de a primeira ser 
viuva e, par isso, ser pennitido um grau de intimidade e de intensidade afecti
vas que nao ousa com a segunda, talvez por Beatriz ser uma Senhora casada (se 
se tratasse de amar cortes profano, deveria ser ao contnirio). 

No caso de Hermengarda, nao podia faltar 0 celeberrimo «lropo» da 
«justa de aman>: 

«Enlra no leu corarlio e conlempla 0 meu e veras que Ie amo pelo menos 
com 0 mesmo amor que tu sentes par mim, a nlio ser que pressintas que Ie amo 
menos do que tu me amas, CQSO em que pel/saras que me {evas vQntagem, por

que eres que me superas no amor.» 

19 IMBS, P., «De la Fin' Amon>, in Calliers de Civilisation Mediel'aie, XII (1969) 
265-286. 
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o lamento insistente da ausencia ffsica e a afirma~ao da presen~a espi
ritual no caso de Hermengarda, nao deixa de evocar algumas das mais tocan
tes «cantigas de amor» - «Oh! Quanta mais gastaria de falar cantiga sabre 
ista do que de escrever-to de lange». Mas «para nenhum sftio de tifujo, sem 
ti» -, ausencia que, por outro lado, crucifica ao extremo 0 afecto e 0 desejo 
de aver, tornando irritantes todas as ocupa~6es que tal impedem. Pois 

«e muilo mellwr vcr-Ie pelo menos alguma vez, do que nao Ie ver nunca. 
E~pero ir a( proximamente e ja saboreio agora esse gozo que sera pleno dentro 
de pouco tempo.» 

Podemos afirmar que esta dialectica feita de ausencia-presen~a e 0 

modo como marca psicologicamente 0 tempo - espera, presen9a, memoria 
- e identica a estrutura temporal· go amor cortes. Todavia, Bernardo tem 0 

cuidado de dar ele mesmo 0 sentido transfigurador de tais afectos. Diz ele: 
«nada tern a ver com a carne nem a sangue». Eis aqui urn daqueles momen
tos em que Sao Bernardo opera de facto, positiva e voluntariamente, um res
saito, afirmando a transfigura~ao espiritual de todos os afectos humanos a luz 
do que Jesus, no Evangelho de S. Joao, revela a Nicodemos: e preciso nascer 
de novo, do Espfrito, e nao da carne nem do sangue. 

Oeste modo, e para ja, a questao que nos orienta - se ao nfvel do voca
bulario dos afectos nao se deve sublinhar quer a dfvida de Bernardo para com 
o seu seculo quer a descontinuidade por via de uma interpreta,ao espiritual 
- pode come~ar a ser positivamente respondida. 

* 
Mas tambem podemos avan~ar pela via negativa, porque Bernardo e, 

sern diivida, urn dos mais aeerrimos enticos do amor cortes nas express6es 
profanas e trovadorescas que acima esbo~amos. Varias das suas cartas 0 mos
tram: a carta 113, ajovem aristocrata Sofia ou a carta 114, endere~ada a uma 
monja professa tentada pelos amores do seculo 20. Vale a pena ver como 
Bernardo era observador atento da moda feminina do seu tempo: dos trajes, 
dos penteados, da maquilhagem, dos perfumes, das j6ias, dos requebros no 
andar, das express6es do rosto, do sorriso, das falas ... Passemos muito rapi
damente os olhos pela carta 114, documento exemplar para uma Hist6ria dos 
Costumes do seculo xn. 

Em primeiro lugar, Bernardo denuncia sem rebu~o a hipocrisia desta 
monja, da qual cortesmente nao nos quis revelar 0 nome: 

20 Cf. In laudibus Virginis Matris, IV, 10, uma critica mais generica, mas mais forte, 
contra os vfcios que entraram no claustro. 
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«Para que e que te chamaram ate agora madre e monja se, por debaixo 
dafarna de santidade, nlio levaste uma vida santa? Para que e que 0 veu da tua 
cabera simu/ava urn especial pudor .'Ie, pOl' debaixo desse veu, 0 tcu olhar de 
lUXliria mostrava todo 0 seu descaramento? Sim, e verdade: levavas a cabera 
ve/ada, mas erguida; atraves dos sfmbolos do pudor ressoavam as tuas desen
vergonhadas pa/avras. As gargalhadas incontidas, 0 andar iascivo, as vestidos 
ornamentados cram mais proprios de uma mulher mundanG (winimplatae) do 
que de uma vil'gem com vim>, 

Pelo contrfuio, aconselha Bernardo, na carta 113, dirigindo-se a jovem 
Sofia: 

«Se as JUhas de Belial esticam a pescofo e se reqltcbram aD andar, como 
colunas adornadas a modos de urn temp/o, diz-Ihes: "0 meu reillo niio e deste 
mundo".» Ao deixar isso Sofia que e que conquistou ja agora? «Os presentes 
do esposo, as arras dos esponsais, as ternas benraos nupciais». Que importa se 
«asfilhas da Babilonia, cuja gl6ria acabara em eonfusao, se vestem de purpura 
e linho», se «a sua eonsciencia anda andrajosa»? «As suas joias brilham, mas 
as suas obms sao sordidas». «Mais pareeem carregadas de ~Uro, prata,joias e 
de todo 0 luxo regia. do que embelezadas» (non tarn omatas quam oneratas).» 
«Levom atras de sf longas e riquissimas caudal', levantando no or densos 
nuvens de po. Nao te deixes impressionar.» «A seda, a plirpura, os artiflcios das 
cores tbn beleza, mas nao a transmitem» a quem as usa. E assim, «nuas de 
beLeza por dentm, querem aparecer formosas aos olhos dos nescios». Mas tu, 
Sofia, «coflsidera indigno de t1 pedir de emprestimo a tua beleza as peles de 
arminho e aos produtos dos lagartos». «0 gentlino, 0 autentico encanto de wna 
coiso eo seu natural». «Que joia mais preciosa do que a pudor illata que se 
mosfra nas virgens com 0 rubor do castidade?» «Dobra a cerviz alfiva, desa
nuvia afronte, comp6e a rosto, reeo/he 0 olhar, reprime 0 riso. madera a lin
gua, contra/a a gula, opazigua a ira, harmonizo a porte. Estas sao as peralas 
que devem adornar as prendas do castidade.» 

Se Bernardo de Claraval tem 0 cui dado de descrever tao detalhadamente 
estes costumes e os atavios materiais, para os desvalorizar face a decisao e a 
superioridade dos bens espirituais que a jovem Sofia conquistou ao entrar 
para 0 mosteiro, e porque reconhece, de facto, que as jovens e os jovens can
didatos a vida monastica, quando entravam para fazer 0 noviciado e a profis
sao religiosa transportavam para 0 seu novo meio de vida 0 imagimirio de 
onde provinham, com as suas imagens, simbolos e linguagens. 0 contrario 
seria muito poueD natural, pois a conversao da vontade e da inteligencia nao 
destr6i a natureza, e raramente opera uma altera,ao dos conteudos profundos, 
imaginais. Todas as j6ias, perfumes, atavios, adomos ... devem estar presentes 
na novi,a Sofia, mas de uma forma simb6lica e aleg6rica, A direc,ao espiri
tual de Bernardo e, de facto, uma hermenentica da transfigura,ao do sentido 
religioso desses simbolos,ja que ao nivel do imaginario profundo sao os rnes-
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mos. Note-se ainda como a espiritualidade conveniente para as monjas e para 
as rainhas (Sofia, a Rainha Melisenda 21, etc,) esta profundamente impreg
nada pelos simbolos da gesta cavaleiresca, viril, e pelos valores masculos do 
autodominio, da frugaJidade, sinceridade, que a mesma comporta, Enfim, tal
vez a imagina,ao seja de facto a faculdade humana mais dificil de converter 
no que respeita a sua materia-prima, de molde que s6 0 seu sentido pode ser 
transfigurado, A inteligencia e a vontade podem dar-se novas raz6es e outros 
fins; mas os arquetipos do imaginal de uma cultura permanecem ainda nas 
metamorfoses psfquicas e espirituais das seus representantes. De sorte que, se 
aquele quadro de «amor cortes» se acrescentarem motiva,6es de indole reli
giosa - no caso dos jovens entrados em religiao, os votos de castidade, 
pobreza e obediencia -, temos urn quadro que permitira elevar a uma inten
sidade maxima 0 desejo de espiritualiza,ao das paix6es, onde um eterno femi
nino, nonnalmente mariano, OU"urn modelo masculino, 0 esposo-cavaleiro, 
quase sempre Cristo, acabam por curnular em si 0 que de melhor tem a vir
gem, a mae, a esposa, noiva, a irma, a amiga. etc., ou as virtudes do Cava
leiro, do noivo, do esposo, do amigo, que deste modo se espiritualizam. Nao 
esque,amos aqui outros dois texlos de Bernardo, muito significativos a res
peito desta alegorese: In laudibus Virginis Matris e 0 De laude novae militiae, 
Nestes dois textos, que nao podemos aqui analisar detalhadamente, cruzam
se de forma profunda ja a cortesia do feminino toda sublimada em Maria 22 -

como se Maria, aflnal, reunisse em superior sfntese 0 que 0 arnor cortes opu
nha: a amante e a esposa, a Virgem e a Mae 23 , a rainha e a serva, a nobreza e 
a hurnildade, a castidade e a fecundidade -, ja a gesta espiritual dos 
Cavaleiros da Ordem do Templo, em demanda da Jerusalem celeste. 

2! Nas Cartas 289 e 354 faz uma fortfssima admoesta<;:ao 11 castidade a Melisenda, 
rainha de Jerusah~m, que se encontrava viuva. Bernardo diz terem-lhe chcgado uns rumo
res de que ela anda a receber as consola<;:6es dos homens e nao as de Deus, «Memento 
I'iduam!», porque niio poderds ser uma boa rainlw se nao fares ulna boa viuva1, afirma 
tendo em mente 1 Cor 2, 2. 

22 Cf.ln laudibus Virgillis Matris, II, 2.17; III. 7. Todo 0 Elogio e urn comentano a 
perfcope da Anuncia<;3o, do Evangelho de Lucas (Lc J, 26ss). Refere a este proposito 
NUNES, J.1., Cantigas de Amor dos trovadores galego-p01·tugueses, Lisboa 1972, XVIII: 
«A maneira como estao compostas algumas das can<;oes torna-as por vezes semelhantes a 
verdadeiras preces; urn devoto da Virgem nao se dirigiria de modo diferente, nem com 
mais humildade da sna parte, nem com maior exalta9ao para com ela. Por isso de mim para 
mim penso se nao seria a devo9ao a Maria Santissima, que na Alta Idade Media, portanto 
pOlleo antes do trovadorismo, eochia todos os cora<;oes, uma e talvcz a principal das suas 
tao debatidas origens.» 

23 A psicanalise (Lacan) ve oa exalta9ao extrema da Dama e oa sua inacessibilidade, 
ainda uma metamorfose recalcada do desejo da Coisa mais proibida: a Mile e 0 gozo pri
mordial at pressentido. 
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* 
Mas esta transfigura\,ao aeentua-se nao tanto na rela\,ao de Bernardo 

com as Damas do seu tempo, ainda que as eartas aduzidas permitam tal juizo, 
mas sobretudo quando trata da rela<;ao da alma com 0 seu Esposo, 0 Verbo 
Encarnado, 

, E aqui, a luz do eomentano a par e passo e da exegese aleg6riea do livro 
bibheo Cantico dos Canticos, um dos mais belos poemas de amor alguma vez 
escntos, que Bernardo da largas a fei<;ao afectiva e amorosa da sua teologia 
mfstica, na qual, preeisamente, a linguagem dos afeetos e levada ao rubro de 
transfigura\'ao espiritual, ehegando mesmo ao que alguns chamam uma 
«metaffsica do amor» 24 E na medita\,ao experieneial deste livro _ poema 
pOI exeelencia do erotismo biblieo - que ele e os monges e as monjas que 
onenta encontram as delfcias da schola arnoris e da ordinatio caritatis. 

Com efeito, 0 Cantico dos Canticos tem como preocupa<;ao e tema 
exclusivos a busca amorosa do amado, dramatizando ate ao limite uma dia
lectica feita de presen\,a - ausencia. E a alternancia entre a doce presen<;a do 
Amado e 0 exflio do seu desaparecimento que crucifica a alma, a deixa ferida, 
e~ ~~e viva, anelando, suspirando, gemendo pelo Noivo. Nesta peregrina
<;ao mlI~a, a alma amante faz a experiencia de ler sido amada desde sempre, 
antecedlda no seu amor, tomando-se com isso rnais amante, ate a metamor
fose do arnor em uniao mistica, fusao gozosa: «embriaguez na adega». Note
se de passagem a inversao espiritual aproveitada pOI Bernardo: no amor cor
tes a Dama e excelsa eo cavaleiro e de baixa condi<;a0 25; no Cantico 0 amado 
e de linhagem real e a amante «<a alma sequiosa de Deus») e uma pastora, nas 
margens da sociedade. Mas, ainda assim, nas falas recfprocas dos amantes 
nao se vislumbra qualquer linguagem de poder ou de controlo de um sexo 
sobre outro: 0 amor surge aqui como essencial espa\,o de liberdade. 

24 NEF, F., «"Caritas dat caritatem'\) 94. 

25 A qual se rebate sobre uma inverslio do rnasculino~feminino. Bernardo de Claraval 
subverte os papeis, mio pela sobreposi'fiio de urn sobre 0 outro, mas cruzando elementos 
masculinos e femininos em uma trama tao intima que e como se transcendessem ultima
mente, ~a ~la'tao com Deus: a,vr6pria divisao sexual. E sabido, alias, que certa espirituali
d~d7 .cnStii, de recorte platomco e neoplat6nico - v.g., Joao Escoto Eriugena, no De 
DlVlslOne naturae -, sublinha que urn dos primeiros «acidentes» a serem superados no 
retorno da alma para Deus e adivisao sexual. Na Carta 119, v.g., Bernardo louva sem arnbi
guidade 0 arnOr conjugal, 0 qual tambem deve ser casto. Parece-nos pois que, globalmente, 
Bernardo de Claraval, nao concorda com uma visao «acidental» ou «angelical» cIa sexuali
dade, apesar de Da Ca~ta 42, 8, ao fazer 0 elogio da castidade, The acontecer dizer que ela 
«faz do homem urn anJo». Na nossa leitura, pmim, os diferentes graus do arnOT a Deus de 
De Diligendo Deo e dos Sermones Super Cantica Canticorum, ao inves de anularem a 
dimensao sexual, intensificam-na ate a sua metamorfose. Ou seja, assumindo a dirnensao 
diferenciada dos sexos, trnnscendem-na por dentro, superando-a e conservando-a. 
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Deste modo, a transfigura<;ao espiritual e aleg6rica do arnor cortes, ope
rada pelo Abade de Claraval, e feita it sombra deste poema er6tico, mas de um 
modo pessoaifssimo. Bernardo e 0 te610go da experiencia amorosa feita na 
primeira pessoa 26. Com efeito, quem Ie Bernardo, mais do que um falar sobre 
o amOI, sente borbulhar nele a experiencia do proprio amor. Se na fisica, com 
a progressiva descoberta de Arist6teles, atraves dos arabes, urn modelo empf
rico do saber come9ani a fazer 0 seu curso, sem duvida que isso e tao ou mais 
verdadeiro e antecipado ao nivel dos afectos, como tambern a Historia cala
mitatum mearum de Pedro Abelardo a seu modo confirma. Se Sao Bernardo 
e um teologo ou um mistico do amor, e na medida em que tem dele um saber 
de experiencia feito 27 , um saber feito de sabor. E neste sentido que se entende 
a afirma<;ilo de que Bernardo «e 0 mestre do amon>. Dom Delfgaauw que fez 
esta afirma<;ao quer, contudo, sublinhar que Bernardo e 0 mestre do amor 
divino 28. Apesar disso, como temds.vindo a insistir, se onde 0 vocabulario 
afectivo de Sao Bernardo mais se apura e na medita<;ao do di3.1ogo amoroso 
que constitui 0 Cantico dos Cdnticos, este encontra na linguagem enos qua
dros imaginais do amor cortes um ambiente propfcio onde pode medrar e tor
nar-se vicejante, como num jardim de delfcias. 

Enfim, procurando ser breves29 e nao podendo seguir aqui em detalhe a 
exegese que Sao Bernardo faz do livro Cdntico dos Canticos, fixemo-nos 
apenas esquematicamente na doutrina dos graus do amor presente nesse 
extraordimirio texto sobre 0 Amor de Deus, que e 0 De diligendo Deo. 
Comecemos pelo Pr610go: 0 amor de Deus, afirma Bernardo, e 0 assunto 

. "1 30 P '? «mais doce a degustar, mais seguro de tratar, mals utI a escutar.» orque. 
Porque «ipse prior dilexit nos», «Deus amou-nos primeiro» (l 10 4, 2). 
Assirn, a «justa de arnOT» entre a alma e Deus, por onde Bernardo comec;a a 
sua schola dilectionis, revela de imediato urn vencedor, pois a alma amante 
reconhece-se, afinal, imemorialmente amada, desde sempre antecipada por 
urn arnor primeiro: «antes que fosses gerado no ventre de tua mae, eu te 
amei» , diz Deus pela boca do profeta. Assim, 0 resultado da justa rnais adensa 
a despropor~ao abissal entre a alma e Deus. Tendo-se transcendido a rela<;ao 

2fi Cf. VERDEYEN, P., «Un theologien de I'experience». in Bernard de Clairvaux. 
HislOire, mentalires, spiritllalilif, SC 380, Paris 1992, 562. A exegese do livro tera sido 
feita seguindo de perto a exegese simb6lica e alegorica de Origenes, 0 qual, segundo Sao 
Jeronimo, se ultrapassou a si proprio no Comentdrio ao Cantico dos Clinticos. 

27 Cf.ID., ibidem 557-577. 
28 LARDREAU, G., «Amour philosophiquc ... », 28: quando analisamos a obra de 

Sao Bernardo, «0 amor imp6e~se» desde logo, como tema aglutinador. 
29 Apesar da revisao que fizemos. nao foi possfvel evitar algumas marcas de orali

dade que estiveram na genese do texto. visto que 0 mesmo foi escrito para ser lido em 
publico. 

30 «Hoc enim et sapit dulcius, et traetatur securius, et auditur utilius.)) 
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feminino-masculino, mantem-se 0 esquema da diferen~a de condic;ao, como 
se 0 esquema social se rebatesse aqui sobre urn fundo ontol6gico (Ser-seres) 
e religioso (Criador-criatura) 

Assim, por via da diferen,a ontol6gica fica delineado urn crescendo 
amoroso cujo acumen escatol6gico ainda nao vislumbramos - 0 unico 
«modus diligendi Deum est sine modo diligere»; «a medida do amor de Deus 
e amii-Io sem medida» 31. Qual a razao por que Deus deve ser amado sem 
medida? Porque Deus e amor (I Jo 4, 8.16), s6 amor, puro amor, e de tal 
modo amou 0 mundo que Ihe deu 0 seu filho 32 Cruzando intencionalmente a 
simb6lica do sofrimento do Verbo na cruz com a angustia da amada no 
Ciintico em busca do seu amado, aconteee a Bernardo sublinhar a rela,ao 
intima entre a dor eo amor, mas agora num plano transfigurado, diferente do 
plano do amor cortes. A afii,ao e 0 sofrimento intensificam 0 amor. A alma ve 
o seu Esposo ultrajado, dependurado nos pregos da cruz - Verbum crucis -, 
trespassado pela lanl'a e ela mesma, trespassada pela espada de dor, responde 
como a noiva do Cantico: «Sustentai-me com flores, reanimai-me com 
ma,as, porque elanguesl'o de amOT» (Ct 2, 5: «Futcite mefloribus, stipate me 
malis, quia amore tangueo»). Os frutos do Ciintico transfonnam-se na 
Agonia do Horto e da Paixao, 0 sumo das romas volve-se sangue de urn 
esponsal maior e as flores desabroeham em madrugada de ressurreil'ao33. 

Mas antes de ehegar a esta eonsumal'ao mistica, importa atender aos 
passos por onde 0 amor progride. Nos Senn5es sobre 0 Ciintico dos Ciinticos 
e recorrente esta progressao ser assinalada com a doutrina dos trIOs beijos: 0 

beijo nos pes (conversao), 0 beijo nas maos (virtudes) e 0 beijo na boca (uniao 
mistica), que correspondem, no plano espiritual, a ritos vassiilicos da socie
dade feudal e a graus do amor cortes. Mas em De Diligendo Deo encontra
mos uma gradua,ao do amor que come,a por uma fenomenologia do desejo 
natural. Que 0 homem e urn ser de desejo e evidente; mas 0 estado em que 0 

encontramos normalmente e 0 do arnor egoista, narcfsico, carnal e cupido. 
exclusivamente centrado em si. A novidade de Sao Bernardo consiste em 
fazer deste amor desordenado por si mesrno 0 primeiro grau do amor a Deus. 
As metamorfoses da dilec,ao tern de comel'ar necessariamente pela sua con
di<;ao actual: 0 arnor egofsta. E este «arnor do hornem a si mesma e por si 
meSilla», sob 0 imperio da necessidade, 0 primeiro dos quatTo graus do arnor 
que Bernardo distingue. No ambito do tratamento medieval da questao do 
amor, 0 nosso Abade tern a particularidade de se interessar pela evolu,ao 
intima do amor, sern solu,ao de continuidade, desde os seus estados mais 
grosseiros ou egofstas, ate a sua expressao mais depurada e transfigurada: 

31 De diligendo Dca, I, 1. 

32 De diligenda Dca, VI, 16 

33 De diligenda Dea, III, 7. 
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amor Dei 34 Nisto Bernardo inflecte em parte a tradi,ao agostiniana do amor 
sui, ja que este, em Bernardo, pode mesrno assumir urna fei,ao social posi-

. . ~ 
tiva, quando se expnme no «amar as outros como a SI mesmo>·}. 

Mas deixando 0 hornem sernpre insatisfeito, 0 desejo humano s6 encon
tra Deus como unico objecto adequado para a rnedida da sua desmesura e 
miseria, verificando que ama mal no primeiro momenta: «0 arnor de Deus por 
si» surge assim como segundo grau do amor. 0 hornem ama a Deus porque 
reconhece que tern dele precisao. 0 auto-conhecimento que revela 0 homern 
a S1 mesmo como urn abismo de miseria condu-Io ao segundo grau do arnor, 
que e ainda em parte urn amor interesseiro: amar a Deus por causa de si 

mesmo, nao par causa de Deus. 
Depois, tocada pela Encama,ao do Verbo e pela vida de Cristo - onde 

se pode dizer que 0 pr6prio Deus .Ie instruiu no Hornern - e por for,a de uma 
familiaridade sernpre crescente diJ'espflito com Deus, a alma sente que e doce 
viver intimamente com Deus. Comec;a, assim, a ama-Io par si mesmo, pela sua 
bondade, pela sua verdade. E este 0 terceiro grau do arnor: «0 arnor de Deus 
par DellS mesmo.}) Mas enquanto vivennos nesta vida e quase impossivel 
arnar a Deus com urn arnor absolutarnente pura, sem que nele se misture 
algurn tipo de interesse. Por isso, Bernardo insiste na dimensao escatol6gica 
do quarto e ultimo grau do amor: 0 homem ama-se a si mesmo exclusivamente 
par Deus 36. Isto realizar-se-a s6 noutra dimensao da nossa existencia, depois 
da marte, mas e passlvel experimenta-lo nesta vida par breves instantes, nos 
altos estados de conternpla,ao e de uniao mistica. Neste sumo grau do amor, 
desapareceu a necessidade, a concupiscencia, 0 interesse: pennanece apenas 0 

arnor,o puro amor, totalmente transfigurado, pois e urn acto de pura vontade, 
e neste grau jii nao hit diferen,a entre a vontade propria e a vontade de Deus. 

Do ponto de vista de Sao Bernardo, a tragedia do arnor cortes e de 
todo 0 amor hurnano afinal - visar a unidade dos amantes, mas nao poder 
realiza-Ia - tern aqui a sua solu,ao excessiva. A alma estu destinada a ser 
deificada (deificatio). Como? Pela fusao da vontade humana com a vontade 
divina 37. Quando a alma quer 0 que Deus quer deixa de haver duas vontades 
e passa a haver urna s6. Aben,oado amor que, cantado em cada versiculo do 

34 De Diligendo Dea, VII, 17. «0 amor de Deus nao pode existir sem rccompensa. 
e ele e todavia urn amor sern qualquer perspectiva de recompensa. r· .. 1 0 verdadeiro amor 
fica alegre por si rnesmo; existe uma recompensa, mas e 0 9uC e a~ado.» Cf. BOULNOIS, 
0., «Amouf», in Dictionnaire ellcyclopidique du Moyen Age, Pans 1997,58-61. 

35 Cf. GILSON, E., La thiologie mystique de saint Bernard, Paris 1980,99: «Que 

exemplo! Mas sobretudo que transfigura'fao do arnor carnaL.». 

36 De Diligelldo Deo, XV, 39. 
37 Sermones Super Cantica Camicorllm, LXXI, 5: «A unidade humano-divina 

resulta menos do encontro de essencias que do acordo de vontades)}. No mesmo sentido. 
a maxima da mistica holandesa HADEWICH DE ANTuERPIA: «Sic affici, deificari est.» 
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CantieD dos etmtieos, eleva a diferen~a sexual a cifra preciosa de abertura ao 
outro e Ii alteridade do divino. 

Afrrma Bernardo, no Serm{io 71,8.10: «Deus e 0 homem nao se identi
ficam oem pela substancia nem pela natureza. Por i880, naD podemos dlzer 
que sejam uma so coisa. Contudo, podemos afirmar com absoluta certeza que 
sao urn so espirito, desde que se encontrem unidos pelos la~os do amor. Esta 
unidade, porem, decoITe menos de uma associa~ao de essencias do que de 
uma harmonia das vontades. ( ... ) Esta uniao consiste, pois, na comunhao das 
suas vontades e no consenso da caridade. UnHio feliz, se a experimentares.» 

Bernardo faz convergir para este raptus mistico da alma por Deus tada 
a simbolica do Cantico dos Canricos, presente de certo modo ainda naquela 
simbolica cortes: ela, e so ela, foi levada para a camara mais intima do esposo 
- «lntroduxit me rex in cubiculum suum» (Ct 1, 3) -, camara aquecida, 
adorn ada de flares e frutos, e ai suspira de ardor, aspira os seus perfumes mais 
preciosos, bebe agora do seu vinho, contempla 0 Noivo, nao apenas em dul
cis memoria, 38, mas em presem;a: «Osculeter me oscula oris sui»; «Que ele 
me beije com urn beijo da sua boca. As tuas caricias sao melhores que 0 

vinho» 39. 

E entao, fora de si, extatica no beijo do Esposo, imersa na alegria do seu 
Senhor, a alma desfalece ante 0 inenaITavel que the e dado fruir. Ei-la «pronta 
para a gloria de Deus» (2 Cor 3,8). 

* 
Conc1uamos com urn pensamento de Rabinadrath Tagore, em A casa e 

o mundo: «0 arnor e a significa~ao ultima de tuda 0 que nos rodeia. Nao e urn 
simples sentimento, e a verdade, e a alegria que esta na origem de toda a cria
~ao» 40; e com urn poema do proprio Bernardo de Claraval, traduzido pelo 
excepcional poeta do amor que e, entre nos, Jose Tolentino Mendon~a: 

38 Se nesta vida a lesus dulcis memoria «reconforta a gera\ao peregrina» (De 
Dmgendo Deo, III, 10; SI 76,4), ha tambem uma fun~ao cscatol6giea da memoria (eL De 
Diligendo Deo, III, 10; IV, 11-12), e uma fun~ao kairol6gica que anteeipa e «introduz na 
camara», saeiando a alma pela presem;a. 

39 Ct 1, I; Sermones Super Cantica Ca1ltieorum, III, 5; VII, 1; De Diligendo Deo, 
X, 27. Nao e diffcil encontrar, por ai, exegeses medrosas do eanicter tao concreto e sadio 
destas passagens. Nao e isso 0 que advogamos quando falamos em «transfigurar;ao»: esta 
assume toda a cspessura do sensivel, nao perde nada, e e ai mesmo que 0 sensivel se torna 
gloria. Afirma significativamente BOULGAKOV, S., Le Parade!, Paris 1946,324. n. 1: 
«0 dominio da erotica nunca [oi jamais objecto de uma monografia dogmatica au pasto
ral; e a teologia crista nada pode opor em paralclo com 0 antigo Banquete de Platao nem 
mesmo a ccrtas paginas de Arist6telcs.» 

40 Cf. De Diligendo Den, XU, 35. 
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Inclina para TI, 6 Deus 
aquele poueo que quiseste que eu fosse. 

De minha pobre existencia suplico 
torna os anos 
que me restam. 

Quanta aos anos que se perderam 
experimento humilharoes e desgosto, 
nao desprezes meu pranto. 

Em mim nao h6. seniio 
o desejo da Tua sabedoria 
meu corariio e agora 
minha unica oferta. 
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