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CONFISSÕES

As Confissões de Santo Agostinho, no dizer de Eduardo Lourenço, são obra mítica da Cultura Ocidental. Na verdade, se por
mítica se entende aquela obra que ao dizer e confessar está,
simultaneamente, a criar uma obra de demanda originária que
enraíza matricialmente uma mundividência e sobre a qual exerce
um fascínio quase inexplicável, então a história da recepção e
da tradução das Confissões torna pertinente tal designação.
É inegável que, se o género confessional não foi inaugurado por
Santo Agostinho, foi ele quem, com as Confissões, mais divulgou a literatura de viagens interiores, de autobiografia íntima, de
ascenso às moradas e aos palácios da memória que marcou,
profundamente, a nossa espiritualidade e contribuiu para um
processo de elaboração da nossa consciência.
A liberdade, a amizade, a procura, o encontro, a alegria, o louvor; as emoções, os sentimentos, a razão, a fé; a criação, o
tempo, a memória, a eternidade; o mal, o pecado, o erro, a culpa,
a ilusão e a desilusão: eis a experiência de um homem de carne
e osso que, em toda a sua riqueza e complexidade, converge
para as Confissões, e que releituras sucessivas de certo modo
universalizaram e concretizaram.
Reler as Confissões é ampliar, com o nosso, o seu testemunho.
É esta a leitura apropriada, pois o pensamento augustiniano, mormente nas Confissões, reverte o tempo crónico — esse devorador
dos seus próprios filhos — pela remissão para uma ordem sincrónica que pode ser, nesta hora, uma vitória sobre o desespero e
o terror do tempo. É, por isso, um pensamento aberto ao possível e, talvez, ao impossível. E isto é o que mais importa pensar.
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NOTAS PRÉVIAS À TRADUÇÃO

«O clássico inerte da nossa língua paganizada é incompatível com o movimento do estilo augustiniano, tão próprio das
almas fervorosas! [...] Caso grave, e muito grave, traduzir as
Confissões, um livro filosófico e místico, realista e poético, complexo e delicado, em que há frutos só doçura ou só amargura,
rosas só perfume ou só espinhos, vozes e murmúrios, relâmpagos e nuvens, um espaço teológico e astronómico, onde os anjos e as estrelas ardem na mesma claridade» 1.
Traduzir as Confissões de Agostinho representa um esforço
por atingir um objectivo quase inatingível, como se deu conta
Teixeira de Pascoaes, qual é o de transpor para outra língua
uma experiência que é única, numa linguagem que passa do
mais frio raciocínio cerebral ao mais ardente arroubo místico
de uma alma enlevada no amor de Deus. Por seu lado, a experiência literária do retor, futuro bispo de Hipona, profundamente impregnada de ritmos ciceronianos e ecos de autores clássicos, cruza-se a cada momento com o vocabulário áspero, mas
cheio da pujança de uma língua antiga e renovada, como é o
latim cristão, carregado de hebraísmos e helenismos semânticos, veículo de uma torrente de sentimentos sublimados em
experiência religiosa.
————————
1 Teixeira de Pascoaes, Santo Agostinho, Lisboa, Assírio & Alvim, 1995,
pp. 109 e 110 (1.ª ed., 1945).
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Nem sempre é fácil verter na mesma frase, em tal avalanche de experiências e emoções, o movimento do estilo augustiniano. Porque as palavras se desdobram em significados múltiplos, numa polifonia de evocações tantas vezes inapreensíveis
e até mesmo intraduzíveis.
A mais pequena partícula não pode ser desprezada numa
tradução que se pretenda fiel ao pensamento e às emoções de
Agostinho. Sucedem-se em catadupa palavras de ligação, períodos e períodos, frases e frases, e segmentos oracionais, articulados entre si por polissíndetos encadeados que, a serem eliminados, desvirtuariam essa sensação de dúvidas e angústias
acumuladas, num crescendo progressivo de trevas, até deflagrarem numa espécie de explosão fantástica de luz.
Para o mesmo efeito contribuem as repetições de vocábulos
da mesma raiz, em figuras etimológicas sucessivas — amiserar-se dos miseráveis — que a cada momento desafiam a imaginação e competências do tradutor, e que não raras vezes o deixam frustrado perante a impossibilidade de tal ou tal jogo de
palavras ser impossível de reproduzir em português. Não foi
possível, por exemplo, dizer, com todo o efeito retórico do original, que Agostinho, por causa dos liberi (filhos) dos seus concidadãos, não era liber (livre) de se dedicar inteiramente a Deus.
Correndo, pois, muitas vezes o risco de cair em asperezas,
ou de até resultar em gongorismo a tentativa de conservar estas
marcas de escrita, optou-se, também neste aspecto, pela fidelidade ao estilo de Agostinho, sempre que a língua portuguesa o
permitiu.
Foi propósito nosso, nunca exagerado, não ceder à tentação
de amaciar as rugosidades, ou suavizar a violência das palavras atiradas como pedras contra o erro e a heresia. Espírito
inflamado, Agostinho, num gesto de supremo sarcasmo, diz que
os Maniqueus fazem da sua pança uma enorme oficina onde
transformam os alimentos, matéria degenerada, em substância
divina. Sirva-nos este exemplo para justificar o uso de certa
linguagem, às vezes chocante, que se manteve na tradução.
Seria fácil substituir pança por ventre, mas, de facto, a ironia
com que Agostinho fala da teoria maniqueísta leva-o a escolher um termo propositadamente chocante e ofensivo.
Também não adoçamos ou tornamos falsamente piedoso o
que o não é. E, no entanto, a linguagem de infância, cheia de
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meiguice, para não dizer pieguice, abunda em efusões místicas, só comparáveis às declarações apaixonadas que se encontram nos poetas cantores do amor humano. Agostinho não desdenhou do vocabulário de um Catulo — deliciae meae (minha
delícia) — ou de um Horácio — dimidium animae meae (metade da minha alma) —, sem recear as conotações que tal vocabulário trazia à memória do leitor. Parece, até, que com isso
pretendeu operar uma transição, ou melhor, uma transposição
de afectos do plano humano para o divino, dando nobreza e
elevação àquele quando se subordina a este.
Mas seria um erro fatal, para tornar o texto mais compreensível, ou duvidosamente mais actual, substituir por uma forma de apreensão mais imediata um grito extático de Agostinho, com toda a sua profundidade conceptual, quando exclama:
Ó «em paz», ó «ser em si mesmo». O leitor estranhará, porventura, a expressão, mas seria banalizar o alcance do texto substituir fórmulas como esta, aliás bíblica, por um mais acessível
«Ó paz verdadeira, ó verdadeiro ser».
Nestes e em outros casos, não quisemos retirar ao leitor o
prazer de ir um pouco mais além da simples leitura, transformando-a num exercício de descoberta e de reflexão pessoal.
Agostinho é um génio literário, maneja a língua como poucos,
faz da palavra e do discurso o veículo da expressão profunda
do que há de mais sublime na intimidade de Deus e na interioridade do homem, no infinitamente pequeno da natureza ou
no infinitamente grandioso e magnífico do universo.
Percorrendo os palácios da memória humana ou mergulhando no tempo sem tempo antes do tempo, Agostinho analisou
conceitos, criou imagens, manipulou sentidos, deu largas ao seu
temperamento artístico, de que o leitor da língua portuguesa
só desfrutará plenamente confrontando a tradução com o original latino. Para os que se ficarem pela tradução, asseguramos,
enquanto tradutores, que fizemos um esforço por atingir o inatingível: verter Agostinho, a língua dele, em outra língua, que
é a nossa, sem exegese, nem paráfrase.
O texto latino utilizado é o da edição crítica de Karl Heinz
Chelius (Augustins Werke und kritische Editionen, Augustinus-Lexikon, 1986-1994), publicada em CD-ROM, por Cornelius
Mayer (Corpus Augustinianum Gissense a Cornelius Mayer editum, Schwabe & Co. AG, Verlag, Basel, 1995). Para orientar a
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leitura, foram acrescentados, entre parênteses, subtítulos inspirados na Patrologia Latina de Migne. A tradução é acompanhada por um aparato de fontes, para cuja constituição foram
de suma importância as colecções de textos disponíveis em
suporte informático, especificamente a Patrologia Latina Database, Chadwyck-Healey Inc., Alexandria, USA, o Bibleworks for
Windows, Hermeneutika Computer Bible Research Software,
Seattle, USA, e o Packard Humanities Institute Greek and
Latin Dics. As notas de carácter cultural foram reduzidas ao
estritamente indispensável a uma melhor compreensão do texto.
O mesmo princípio foi adoptado quanto às notas de âmbito
filosófico, que são da autoria do Prof. Manuel Barbosa da Costa
Freitas e do Dr. José Maria Silva Rosa.
A estes professores, bem como ao Prof. Joaquim Cerqueira
Gonçalves, agradecemos o cuidado posto na leitura desta tradução.

MARIA

ARNALDO DO ESPÍRITO SANTO
JOÃO BEATO
CRISTINA DE CASTRO-MAIA DE SOUSA PIMENTEL
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INTRODUÇÃO

Desde o início que a intenção dos organizadores do Congresso
Internacional comemorativo dos 1600 anos da redacção das Confissões de Santo Agostinho, que se realizou na Universidade
Católica Portuguesa, Lisboa, em Novembro de 2000, fora promover uma dupla edição da tradução da mesma obra: uma
bilingue, lançada durante o Congresso, e outra exclusivamente
em português. Com a presente edição portuguesa cumpre-se este
segundo desiderato.
Pode-se dizer que as Confissões são simultaneamente uma
obra de psicologia, de filosofia, de teologia, de poesia e de mística, embora tudo isto se conjugue para demonstrar a intervenção de Deus através de todas as causas segundas no itinerário
espiritual de Agostinho (Pierre Courcelle, Recherches sur les
Confessions de saint Augustin, Paris, 1950, p. 27). Como relato
autobiográfico, as Confissões constituem, a par do De Anima
de Tertuliano e do Diálogo de Gregório de Nissa com a sua
irmã Macrina sobre a alma e a ressurreição, uma das primeiras etapas na constituição de uma psicologia racional. Contudo,
os temas que vêm sendo estudados com maior empenho são a
sua origem e a data de composição e, mais particularmente, o
seu valor histórico e unidade temática.
É praticamente impossível datar com absoluta precisão a redacção das Confissões. No entanto, sabe-se que estava terminada nos fins de 400. Sobre o seu valor histórico, manteve-se,
durante quase um século, uma acesa discussão, que hoje se pode
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considerar praticamente encerrada, decidindo-se a maioria dos
autores, graças à distinção entre factos e juízos, pela veracidade histórica dos factos narrados por Agostinho (cf. P. Labriolle, «Introduction» a Les Confessions, Les Belles Lettres, Paris, 1925).
A unidade da obra ressalta claramente do título e da intenção, tantas vezes manifestada por Agostinho, de louvar a Deus
pelos bens e pelos males recebidos (Retr., 2, 6). É este precisamente o sentido essencial das palavras latinas confiteri e confessio, como, por diversas vezes e em diversos lugares, Agostinho explicou (Conf., X, I, 1; In Jo., XII, 13; In Ps., 94, 4, 1052;
Sermo, 67, I, 2, e II, 4). Confessio vem a ser, no entendimento
do nosso autor, a confissão dos pecados, que estabelece o pecador na sua verdade e o dispõe ao perdão de Deus. Deste modo,
confessar os pecados é identicamente louvar Deus, que é sem
pecado e, por isso, pode perdoar, devolvendo o pecador à sua
primeira condição de inocência (cf. J. Ratzinger, «Originalität
und Ueberliferung in Augustins Begriff der Confessio», em
Revue des Études Augustiniennes, 3, 1957, pp. 375-392). «Dupla é a confissão, diz Agostinho, a do pecado e a do louvor»
(In Ps., 29, 19); «há a confissão do homem que louva e a confissão do homem que geme» (In Ps., 94, 4). Portanto, como justamente observa Le Blond, confissão significa, ao mesmo tempo, declaração dos pecados e louvor da misericórdia e das
grandezas de Deus (Les conversions de saint Augustin, Paris,
1950, pp. 6-11).
Ora, as Confissões são isto mesmo: a proclamação da presença constante de Deus na vida de Agostinho, o que Deus fez
por ele em toques discretos, tantas vezes sem ele mesmo disso
se aperceber (Conf., VII, XV). A isto chama Agostinho fazer a
verdade diante de Deus, seu único e verdadeiro interlocutor
nesse longo e misterioso diálogo, que, à primeira vista, mais
parece um monólogo interior de si consigo mesmo, antes que
um olhar mais atento aí descubra o mestre interior, a verdade
substancial que paira por toda a parte, disponível para todos,
respondendo a todos os que a consultam (Conf., X, II, 2; XXVI,
37). As Confissões representam, deste modo, o esforço de Agostinho para se situar na verdade de Deus (Conf., X, I, 1). Precisamente, a melhor maneira de fazer esta verdade é a confissão, renunciar à própria justificação e reconhecer a graça de
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