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O segredo judaico de Montaigne
(A questão da sua origem marrana e as fontes portuguesas 

dos seus Ensaios no tocante às perseguições 

dos Judeus em Portugal)

João Medina
Professor Catedrático Jubilário da Faculade de Letras de Lisboa

“Há o nome e a coisa: o nome é uma voz que designa e significa a coisa; 
o nome não é uma parte da coisa nem da substância,

é uma peça estranha junto à coisa...”

Montaigne, Essais, livro ii, cap. XVi, “De la gloire”. 

Michel eychem (ou eyquem), senhor de Montaigne (1533-
-1592), nascido no palacete (château) de Montaigne, na aldeia de
Saint-Michel de Montaigne (inicialmente chamara-se Saint-Michel
de Bonnefare), numa região onde confluíam os países da alta aqui-
tânia, o Bordelais e o Périgord, mais os rios Dordonha e garona,
falando gascão quando garoto, ao mesmo tempo que o latim, única
língua na qual se podia dirigir ao pai, descendia, pelo lado varonil,
de ilustres e prósperos comerciantes e proprietários.  nessa estirpe
de ricos negociantes que se tinham enriquecido e, por fim, nobili-
tado, passando progressivamente para funções municipais da gi -
ron da e até na vida eclesiástica, o seu pai Pierre seria um dos raros
membros do clã Montaigne que optara pela carreira das armas,
fazendo campanhas na itália, sem nunca perder, todavia, o gosto
pelas línguas estrangeiras e pela latinidade, já que dominava o italia -
no e o espanhol, além de que cultivava as letras como típico nobre
culto dos tempos da Renascença de Francisco i. 
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As linhas paterna e materna 

que confluem em Michel de Montaigne

Por parte dos avós paternos, os burgueses eyquem de estirpe
gascã – Sophie Jama, no seu estudo sobre a ancestralidade judaica
de Montaigne, aventa a hipótese de que, também por via paterna, o
autor dos Essais descendesse de  judeus ibéricos, mais concreta-
mente lusos, sendo Eyquem uma palavra derivada do hebreu haim
(vida) ou de yakum (levantar-se-á) 1 –, eram gente que se tinha feito
nobre, comprando terras que iam desde Bordéus a Sarlat, graças à
sua fortuna amealhada no comércio do peixe, da tinturaria e dos
famosos vinhos bordaleses, ao mesmo tempo que ingressavam no
parlamento em Bordéus e na chefia da sua câmara, assim como em
Périgueux (onde Michel foi mesmo conselheiro na “cour des
aides”). Foi, aliás, como membro do parlamento bordalês, que
Pierre eyquem de Montaigne daria a andré de gouveia, 2 o reitor

João MeDina

12

1 SoPHie JaMa, L‘Histoire juive de Montaigne, Paris, Flammarion, 2003, p. 76. infeliz-
mente, a autora não nos dá nenhuma explicação para esta origem judaica portuguesa do
nome eyquem. Quanto a Montaigne, fala dele no livro ii, cap. XVi (“De la gloire”), 
ed. thibaudet, Paris, galimmard, col. Pléiade, 1962, p. 707. 

2 andré de gouveia (Beja, 1497 – 1548), pertencendo a uma famosa família de huma-
nistas lusos (o seu tio Diogo, os irmãos antónio, Diogo e Marçal), forma-se na em artes
em Paris (1528), sendo principal do colégio de Santa Barba (1530-34), na capital francesa,
cargo em que sucedeu ao seu tio Diogo de gouveia e, depois, no famoso Colégio da
guiana (1534-1547), em Bordéus, onde é mestre do jovem Montaigne. Regressa a Portu-
gal a convite de D. João iii para fundar, em Coimbra, o Colégio das artes (1547), fale-
cendo no ano seguinte. Sobre a. de gouveia veja-se o estudo que lhe dedica Marcel Batail-
lon no seu livro Études sur le Portugal au Temps de l’Humanisme, Coimbra, Por ordem da
Universidade, 1952, 1.ª ed. (a 2.ª é de 1974, publicada pelo Centro Cultural Português, Fun-
dação gulbenkian, Paris, 1974), pp. 109-129. Bataillon recorda os problemas que dois
colaboradores de gouveia tiveram com a inquisição, em Lisboa, Diogo de teive e João da
Costa, processos intentados pouco depois da morte do reitor do colégio de guiana. outro
colaborador do mesmo colégio girondino, o escocês george Buchanan (1506-1582) que
fu gira da g.B. para França, sendo convidado por gouveia para leccionar no colégio diri-
gido pelo português. Foi professor de latim, tendo sido M. um dos seus alunos., evocando-
-o com gratidão; de novo a convite de a.g., Buchanan dirigiu-se depois para Portugal, en -
sinando na universidade de Coimbra (1547), tendo tido também problemas por via da sua 
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(em francês: principal) do afamado colégio da guiana, em Bordéus
– onde o jovem Michel entraria como estudante, aos sete anos de
idade –, as cartas de naturalização (lettres de naturalités et dispenses)
foram-lhe pas sadas pelo rei Francisco i. Por outro lado, caberia ao
famoso Gouveanus Lusitanus solicitar a Henrique ii que desse, em
1555, car tas patentes aos “mercadores e outros Portugueses chama-
dos Cristãos novos”, convidando-os a estabelecerem-se em França
onde quisessem, na companhia das suas famílias e conterrâneos,
adquirindo bens, comprando propriedades e comerciando livre-
mente, assim como uma claúsula anexa proibia que “fosse pesqui-
sada de maneira alguma a sua vida”. 3 Muitas famílias destes cristãos
novos “portugueses” 4 – ou seja, tanto lusitanos como castelhanos –

13

o SegReDo JUDaiCo De Montaigne

he terodoxia, sendo torturado pela Santo ofício e abjurando das suas tendências luteranas
(1551), saindo de Portugal no ano seguinte; regressando à inglaterra, onde abraçou a igreja
re formada. Sobre este processo veja-se o estudo de MáRio BRanDão (1900-1995), A In -
quisição e o Colégio das Artes, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1948-1969, 2 vols. M. Bran-
dão publicou ainda dois estudos sobre os colaboradores de a. gouveia, um sobre 
J. da Costa (O processo na Inquisição de Mestre João da Costa, Coimbra, arquivo e Museu da Univ.
de Coimbra, 1944) e outro sobre D. de teive, O Processo na Inquisição de Diogo de Teive (Coim-
bra, 1943). Quanto ao estudo do eminente historiador francês sobre gouveia, este baseia-se
sobretudo na sua carta de 1537, dirigida a Rui Fernandes, antigo feitor em antuérpia 
(pp. 112 ss) e embaixador de D. João iii em Paris. Quanto aos rumores de que o colégio bor -
dalês dirigido por a.g. seria um foco de heterodoxia protestante, garante M.B. que tal não
seria inverosímil (p. 125), embora aqueles mestres fossem, talvez, mais erasmianos do que
discípulos de Lutero (p. 129). Montaigne evoca “andreas goveanus” como seu professor no
colégio de guiana, assim como Buchanan e Muret, no livro i, cap. XXVi, dos Essais (ed. de
thibaudet, gallimard, p.213), dizendo: “andreas (sic) goveaenus, o nosso reitor, assim
como em todas as partes do seu cargo, foi sem comparação o maior reitor de França…”. 

3 DonaLD M. FRaMe, Montaigne. A biography, San Francico, north Point Press, 1984,
p. 20. 

4 Veja-se o estudo de géRaRD naHon, Les “Nations” juives portugaises du Sud-Ouest de la
France, Paris, Centre Culturel Portugais (Fundação C. gulbenkian), 1981. e CeCiL RotH,
Les Marranes de Guyenne et l’Inquisition, Paris, 1932, e ainda A History of  the Marranos, Filadél-
fia, the Jewish Publication Society of  america, 1941 (reed. franc. recente: Histoire des Mar-
ranes, Paris, Liana Levi, col. Piccolo, 2002). tHeóPHiLe MaLVezin, Histoire des Juifs à Bor-
deaux, Bordéus, Lefebvre, 1875, maxime pp. 21-121 (foi este estudioso o primeiro a
sublinhar a ascendência judia de M.). Veja-se também FRanCiSQUe MiCHeL, Histoire du
Commerce et de la Navigation à Bordeaux, Bordéus, Delmas, 2 vols., 1867-79. 
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eram famosos na região da aquitânia e ocupavam ali lugares de
prestígio e ri queza: os Louppes de Villeneuve – donde viera a mãe
de Montaigne, filha dum Pierre de Louppes, de toulouse, e neta de
antonio Lopez de Villanueva 5 –, o médico aragonês Ramón de
granollers (ou granholas), o advogado  Dominque Ram, Jean Mil-
lages, pai do primeiro editor de Montaigne, Fernandes Dacosta e
Jean Dacosta (i.e., João da Costa), este último colega de andré de
gouveia no Colégio da guiana, etc.  e não alugou andré de gou-
veia, em Bordéus, uma casa que pertencia aos Lopez de toulouse,
dessa família donde viria a mãe de Montaigne? não foi um marrano
queimado numa fogueira de toulouse, em 1512? e uma violenta
disputa no interior da universidade toulousana, por causa dos mar-
ranos, não suscitara, em 1566, a partida de todos os estudantes his-
pano-por tugueses desta cidade do Meio-Dia? 6

o facto é que, na região do sudoeste da França, muito especial-
mente Bordéus, o tratamento concedido aos judeus “Portugueses”
da gironda, desde a idade Média, fora sempre mais clemente do
que o dado aos demais israelitas que viviam em território francês, 7

João MeDina

14

5 Veja-se DonaLD M. FRaMe, op. cit., pp. 29 ss, com uma árvore genealógica da ascen-
dência judia de M.; veja-se ainda CeCiL RotH, “the Montaigne familiy tree”, in Personalities
and events in Jewish History, Filadélfia, the Jewish Puiblication Society of  america, 1953, 
p. 324. o recente estudo de SoPHie JaMa, L’Histoire juive de Montaigne (Paris, Flammarion,
2001, 239 pp) é decepcionante sobretudo pela falta de apoios documentais e bibliográficos
da autora: não se diz quem foi o bispo português Jerónimo osório, cujo original ou algu-
mas das trad. francesas nem são referidos), não obstante vir precedido dum interessante
prefácio de Shmuel trigano (pp. 7-10), que citamos neste nosso estudo.

6 SoPHie JaMa, op. cit., p. 64.
7 Recordemos que Bordéus só foi integrada na França no séc. XV, depois do fim da

so berania inglesa sobre a aquitânia, ocupação que durou de 1154 a 1453. embora os so -
beranos ingleses da gironda (ou guiana ou guyenne) fossem tolerantes em relação aos
ju deus fixados naquela parte do território gaulês,  anulando os éditos de expulsão france-
ses de  1284, 1395 e 1310-11, não deixaram os britânicos de extorquir dinheiro aos sefardi -
tas bordaleses, a ponto de eduardo i da inglaterra ter de intervir, em 1275 e 1281, em favor
deles por serem sobrecarregados de impostos pela nobreza. Já eduardo ii promulgou
contra eles dois éditos de expulsão, em 1313 e 1320, medidas anuladas por eduardo iii,
que lhes garantiu direito de residirem na gironda, em 1342. a partir de então são os ju-
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assim como seriam estes sefarditas estabelecidos no sudoeste gaulês
os primeiros a terem alforria como cidadãos de pleno direito logo
no começo da Revolução Francesa, em 1790, em contraste evidente
com os judeus germânicos, ou seja, askenazes, da alsácia e da Lo -
ren a, ainda que, ao contrário do que sucedia em países como a in -
glaterra ou até na gasconha sob o jugo inglês, não pudessem ter
culto próprio nem verdadeiro estatuto legal, estando os seus bens
sem pre ameaçados de confisco, e só no séc. XiV lhes fosse permi-
tido disporem de um cemitério próprio perto de Saint-Seurin, assim
como, a partir da centúria seguinte, começasse o povo da aliança a
habitar no interior da cidade girondina. a importância – e a corre-
lativa inveja – dos nativos bordaleses em relação aos cristãos-novos
ibéricos não se atesta também pela medida legislativa, tomada pelo
parlamento de Bordéus, a 10 de Março de 1574, proibindo que

15

o SegReDo JUDaiCo De Montaigne

 deus locais autorizados a constituirem, progressivamente ao longo dos séculos, uma
comunidade, primeiro a Communitas Judeorum Vasconiae (comunidade dos judeus da gasco-
nha), que, mais tarde, daria origem a uma “nação” reconhecida como tal, com as suas
insti tuições, cemitérios, sinagogas, etc.. nos começos do séc. XViii cria-se a Sedaca, como
or ganização de assistência social e caritativa aos judeus necessitados e aos visitantes. as
cartas patentes passadas em 1723 reconheciam os “comerciantes portugueses”, pela pri-
meira vez e oficialmente, como “os Judeus”. Pouco depois chegavam à região bordalesa
judeus do “Comtat-Venaissin” (na Vaucluse) e de avinhão, que vivem de algum modo à
margem dos sefarditas ibéricos: só em 1759 os judeus avinhonenses se transformariam em
“nação”. Com a Revolução Francesa, os judeus de Bordéus participam nos estados
gerais de 1789 e vêem, com o decreto de 28-i-1790, reconhecida a sua igualdade aos
demais cidadãos franceses, medida que abrangia explicitamente os Portugueses e os judeus
de avinhão. em 1790 também, dois judeus de Bordéus entram para o conselho municipal
de Bordéus, a. Furtado e D. Lopès-Dubec. nos começos do séc. XiX, um censo dos
judeus da gironda mostraria que havia em Bordéus, em 1806, 1.661 Portugueses, 144 avi-
nhonenses e 336 alemães, polacos e holandeses. nesse mesmo ano, a assembleia dos
notáveis que formariam o Sinédrio de França, convocado por napoleão, integraria dois
membros da gironda, abraaão Furtado e  isaac Rodrigues. Do consistório judaico da
gironda seria então nomeado rabi-mor abraão andrade; e uma larga sinagoga seria inau-
gurada em 1812, em Bordéus. Sobre a evolução da condição dos judeus em França, veja-
se o estudo de RoBeRt BaDinteR (nasc. em 1928), Libres et Égaux. L’émancipation des juifs,
1789-1791, Paris, Librairie génerale Française, Livre de Poche, 1980.
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qualquer pessoa, fosse de que qualidade fosse, molestasse espanhóis
ou portugueses? 8

Se o elenco dos antepassados paternos provinha de boa cepa
cristã sulista da gasconha, já por parte da mãe, o escritor descendia
duma família de marranos espanhóis que se tinha refugiado em
França, na Provença e na aquitânia girondina, desde o séc. XV,
oriunda da judiaria de Calatayúd, cidade de aragão, os garcia Lopez
de Villanueva ou garcilopez, depois fixados em Saragoça e, por
fim, em parte homiziada no sul da França; onde estes foragidos se
foram convertendo ao cristianismo. a origem destes López seria o
he braico Paçagon (ou Pazagon ou Patagon), tendo um recuado an -
tepassado de Montaigne, Mayer Paçagon, optado, no séc. XV, pelo
nome de López, juntando-lhe ainda o apelido de Villanueva, o
nome dum bairro da cidade de origem destes Lopez de Villanueva,
alguns dos quais seriam queimados pela inquisição espanhola no
mesmo século. outros optaram por Londres e antuérpia, como o
tio-avô de Montaigne, Martín Lopez, fixado primeiro na capital in -
glesa como próspero comerciante de cereais, mudando-se depois
para a Holanda. outros preferiram fixar-se na Provença e, depois,
em toulouse, donde alguns dos membros deste clã de judeus ou
marranos chegariam a Bordéus, onde mudaram o apelido para
Louppes de Villeneuve. 

Uma das mulheres deste mundo marrano de origem aragonesa,
antoinette Louppes de Villeneuve, 9 nascida em França, casaria com
Pierre eyquem, o pai de Montaigne, em 1529, nascendo o escritor
quatro anos depois. Facto indiscutível é que Montaigne, embora
recordando, no livro ii, dos Essais, a propósito da relação entre o
nome e a coisa – “Há o nome e a coisa: o nome é uma voz que
designa e significa a coisa; o nome não é uma parte da coisa nem da

João MeDina

16

8 SoPHie JaMa, op. cit., p.65.
9 Sobre a mãe de M., veja-se a biografia de DonaLD M. FRaMe, Montaigne, pp. 16-28.
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substância, é uma peça estranha junta à coisa...” 10 –, que pertence à
família eyquem, 11 foi o primeiro da sua estirpe a abandonar o uso
do apelido antigo da família, adoptando o nome da terra e das pro-
priedades onde nascera – Montaigne –, assim como esconderia com
extremo cuidado qualquer referência à origem do apelido materno,
facto onde podemos suspeitar uma certa inimizade que entre ela e
ele se levantou e duraria a vida inteira, mas sobretudo porque pres-
cindiu de usar uma ascendência – um nome – que ligasse de modo
demasiado visível, à sua íntima substância, algo que o relacionasse
com exílio e os exilados. ensimesmado no seu estoicismo pessi-
mista, encerrado no meio dos seus volumes, na sua torre mítica, e
começando a escrever, no ano dos massacres de São Bartolomeu,
um novo tipo de livro ou de género literário mental e psicológico
de invenção europeia – o ensaio (que erasmo de algum modo pre-
para antes dele com os seus Adagia, como lembra Bataillon) 12 –, ele
ocultava no seu foro mais íntimo e secreto a circuncisão do cora-
ção,  vivendo na labiríntica, intimista e egocêntrica individualidade o
seu segredo judaico.

A circuncisão pelo espírito 

e a simpatia pela situação dos marranos

aquelas eram, em suma, as linhas de progenitura familiar que
conduzem ao autor cristão e humanista, tolerante, céptico e cosmo-
polita dos Ensaios. Se este nunca falou das suas origens judaicas, o

17

o SegReDo JUDaiCo De Montaigne

10 Montaigne, Essais, livro ii, cap. XVi, ed. thibaudet, col. Pléiade, p. 697. Saiu re -
cen temente uma nova ed. dos Essais de Montaigne na famosa col. Pléiade da gallimard,
agora publicada sob a direcção de Jean Balsamo, Michel Magnien e Catherine Magnin Si -
momin, Paris, 2007. Veja-se o artigo de CHaRLeS RoSen, “the genius of  Montaigne”, in
The New York Review of  Books, 14-ii-2008, pp. 48-53. Citaremos neste nosso ensaio a refe-
rida ed. de thibaudet.

11 Montaigne, Essais, ed. cit. (thibaudet), col. Pléiade, cap. XVi, p. 707.
12 MaRCeL BataiLLon, Erasmo y España, Madrid e Buenos aires, FCe, 1966, p. 627.
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seu silêncio não deve ser tomado como desdém em relação à sem -
pre atormentada condição histórica dos judeus ao longo de vários
séculos, perseguidos dos dois lados dos Pirinéus: sem nunca men-
cionar minimamente o seu vínculo materno com o povo da aliança,
tratando raramente dos problemas e perpétuos tormentos do
errante povo bíblico, Montaigne não ocultou por completo o inte-
resse que essa circuncisão do coração - Paulo, o judeu convertido, escre-
via na Epístola aos Romanos, 2:28-29: 

“(...) não é aquele que se manifesta exteriormente que é judeu, nem a 
cir cun cisão é aquela que se manifesta exteriormente na carne. Mas aquele
que o é no íntimo, esse sim é que é judeu, e a circuncisão que conta é a do
coração.” 

Montaigne mostraria o seu evidente interesse e forte compaixão
pela condição do povo errante através da leitura, na crónica em
latim, De Rebus Emamnuelis Gestis (1572) 13, do português D. Jeró-
nimo osório (1514-1580) 14, bispo de Silves e cronista do reinado de

João MeDina

18

13 Utilizámos a trad. portuguesa de FiLinto eLíSio (1734-1819), Da Vida e Feitos de El-
-Rei D. Manuel /XII livros dedicados ao cardeal D. Henrique, seu filho, por D. Jerónimo Osório, Bispo
de Silves, vertidos em português pelo Padre Francisco Manuel do Nascimento, ed. actualizada e pref.
por Joaquim Ferreira, Porto, Livraria Civilização editora, 1944 (introdução, com algum in -
teresse, de autoria do advogado e erudito Joaquim Ferreira, pp. iX-XXXii, com biblio-
graf., pp. 3-7; referência curta à leitura desta obra por Montaigne, p. XXXi), 2 vols.; passa-
gem sobre D. João ii, D. Manuel e os judeus (o texto que Montaigne resumiria): vol. i, 
pp. 20-21. Quanto ao tradutor, trata-se do poeta arcádico e pré-romântico Filinto elísio,
fu gido para França em 1778, ali vivendo da pluma; exilado até à sua morte; traduziu Horá-
cio, Longuet, as Lettres portugaises (erradamente atribuídas a Mariana alcoforado, na ver-
dade escritas por guilleragues, Senhor de Lavergue, parlamentar de Bordéus), Chateau-
briand, La Fontaine, Racine, etc. as passagens de osório que Montaigne utilizaria,
comentando-as, vão da p. 29 à p. 32 (reinados de D. João ii e D. Manuel no tocante à acei-
tação e posterior expulsão dos judeus e sua conversão forçada) 

14 Jerónimo osório (Lisboa? Leiria?, 1514 – tavira, 1580), filho de João osório da
Fon seca, de origem galega e ouvidor geral da índia, que acompanhara Vasco da gama na
derradeira viagem deste ao oriente, fez estudos na universidade de Salamanca e, mais
tarde, em Paris, tendo convivido com inácio de Loiola, regressou a Portugal, partiu depois
para Bolonha (c.1539-42) a expensas do seu protector e educando D. Luís, filho natural do 
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D. Manuel i, acrescentando ao livro i dos Ensaios, na edição (pós-
tuma) de 1595, as narrativas dos sofrimentos da condição judaica
em Portugal, nos reinados de D. João ii e D. Manuel, com base no
referido cronista luso, que ele considerava “le meilleur historien
latin de nos siècles”. 15 e noutros textos, como no diário contando
as suas viagens por itália, mostraria ainda interesse pelas cerimónias
judaicas que pudera presenciar em Verona e em Roma. 16 este nosso

19

o SegReDo JUDaiCo De Montaigne

Prior do Crato. escreve o seu primeiro livro,  De Nobilitate civili et christiana, que publicaria
em 1542, dedicando-o a D. Luís, de que foi ainda capelão. ensinou escritura na universi-
dade de Coimbra e ali publicou o seu tratado De Gloria (1549), dedicado a D. João iii. a
morte de D. Luís leva-o a afastar-se para Viseu, onde é prebendário, regressando à corte
como conselheiro do cardeal D. Henrique e, em 1554, é nomeado bispo do algarve
(Silves), transferindo para Faro a sede episcopal (1577). Publica em Veneza De Justitia cae-
lesti e, em 1572, De rebus Emmanuelis Lusitaniae gestis (na portada da obra vinha 1571, mas o
parecer régio é datado do 1572), escrito sobre a crónica de Damião de góis (veja-se a cró-
nica deste, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, Coimbra, Por ordem da Universidade, 1949,
2 vols.). Um desentendimento político de J. o. com D. Sebastião, cuja arremetida marro-
quina censurara, leva-o a um auto-exílio voluntário. em 1578 publica-se a sua última obra
De vera sapientia. Uma das suas obras polémicas mais famosas foi a sua Epistola Hieronymi
Osorii ad serenissimam Elisabetam Angliae reginam, de 1562 ( Carta à Rainha da Inglaterra, trad.
de Sebastião de Pinho, Lisboa, Bn, 1981). as Opera omnia de osório foram editadas em
Roma, em 1592. na obra Humanismo e Erasmismo na Cultura portuguesa do século XVI, Estu-
dos e textos (Paris, Fundação Calouste gulbenkian, 1973), J. Pina Martins dedica um estudo
a osório como “o último humanista português” (p.153), tingido de erasmismo numa
altura em que a repressão anti-erasmiana era já avassaladora no campo católico (cf. op. cit,
pp. 153 ss). Um outro estudo deste mesmo erudito encontra-se numa outra obra sua, inti-
tulada Humanisme et Renaissance de l’Italie au Portugal. Les deux regards de Janus, vol. ii (Paris,
Fondation gulbenkian, 1989, pp. 555-569, assim como um outro sobre a referida carta a
isabel ii de inglaterra, op. cit., pp. 749-763).

15 Montaigne, Essais, livro i, cap. XiX, Paris, garnier-Flammarion, 1969, vol. i, p. 94.
no seu estudo  intitulado Montaigne. Génese da sua atitude espiritual (Coimbra, imprensa da Uni -
versidade, 1933, p. 9), Hernâni Cidade, cita dest’arte a passagem na qual Montaigne, na
adição aos Essais, se refere a osório: “non méprisable historien latin de nos jours” este era
o texto na ed. de 1595 onde a passagem pela primeira vez ocorre, tendo sido, depois, nas
reedições posteriores, alterada para “le meilleur historien latin de nos siècles”. nas duas edi-
ções dos Essais que utilizámos neste estudo, a de alexandre Micha (garnier-Flammarion ) e
a de albert thibaudet (Paris, gallimard, col. Bibliothèque de la Pléiade, 1961, texto de 
J. osório trad. por M.: p. 73) , os responsáveis por elas preferiram a redacção que citámos.

16 Veja-se o jornal de viagem de Montaigne (redigido por um secretário seu, a partir
do que o escritor lhe ditava, e, a partir da estadia em Roma, pelo próprio Montaigne) na re-
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ensaio procura, deste modo, sublinhar o lado da “circuncisão do
coração” de Montaigne, descendente de marranos ibéricos, através,
sobretudo, de leituras portuguesas. o que dará razão a Shmuel tri-
gano quando observa, a propósito de Montaigne: “o que ele tinha
a esconder era, claro está, a judeidade banida mas, mais larga men te,
a origem, toda a origem. os marranos encarnaram em ex cesso um
sentimento que os homens da Renascença viviam profundamente.
o segredo da origem está selado, com efeito, no âmago mais íntimo
da consciência moderna e funda-se sobre a ideia da tábua rasa, do
apagamento dos antigos, da tradição, a ponto de não poder mais
pensar a questão da origem (...).” 17

num estudo recente sobre Montaigne, o Album Montaigne da
for mosa colecção Pléiade da editora gallimard, 18 o conhecido autor
de biografias intelectuais e políticas francesas Jean Lacouture pro-
cura minimizar a ascendência judaica maternal do autor dos Essais,
vendo na estirpe dos López de Villanueva “grandes notáveis de
origem aragonesa, poderosamente estabelecidos dos dois lados dos
Pirinéus, de Saragoça ao vale da garonne, além do mais casados
com cristãs como a avó de Michel, géraude de Puy, burguesa de
auch”, notando que tinham escolhido inicialmente a cidade de
toulouse para ali se instalarem, cidade onde a inquisição gaulesa era

João MeDina

20

 cente edição anotada e introduzida por Fausta garavini, Journal de Voyage, Paris, gallimard,
col. Folio, 2003, maxime a ida à sinagoga de Verona, visitada em novembro de 1580 
(p. 158 e nota da p. 425), a cerimónia religiosa na sinagoga de Roma, em Janeiro de 1581,
e a descrição da circuncisão (203-5); os textos referidos foram redigidos pelo secretário de
M., sendo deste apenas a redacção que se inicia a partir da p. 208 e ss, em italiano, e p. 279
e ss, com um remate de novo em francês, p. 364 e ss). Sobre o sentido deste diário da via -
gem de 1580-1, veja-se Donald M. Frame, op. cit., pp. 211-222. Quanto à sua visita às sina-
gogas de Verona e Roma, cf. pp. 214-15. no seu citado estudo sobre M., J. Lacouture
minimiza o interesse do gascão por estes episódios de curiosidade do seu compatriota
acerca dos judeus: cf. Album Montaigne, p. 32, referindo sobretudo o que se lê nos Essais. iii
sobre os judeus.

17 S. trigano, pref. ao estudo de SoPHie JaMa, L’Histoire juive de Montaigne, Paris, Flam-
marion, 2001, pp. 8-9.

18 Jean LaCoUtURe, Album Montaigne, Paris, gallimard, 2007, 285 pp., ilustr.
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particularmente severa para com os judeus, duvidando este autor
que alguns desses matrimónios “mixtos” tivessem contribuído para
“judaizar” a linhagem dos eyquem, e ainda menos antoinette, a
progenitora de Montaigne, nem sendo de crer que alguns desses
Louppes de Villeneuve praticassem em segredo a sua religião... 19 De
modo que, para este biógrafo e antigo aluno dos jesuítas, tudo fun-
ciona como se essa hereditariedade fosse desconhecida do autor
dos Essais, assim como nada pareceria mostrar na sua obra que  se
sentisse “ligado a essa cultura, a essa história, a esse sofrimento.” 20

Mais feliz quando fazia a história dos jesuítas ou quando biografava
De gaulle ou Malraux, Lacouture tenta mostrar que o escritor se
comovia mais com a sorte dos reformados do que com a dos ju -
deus e que, quanto ao famoso “ódio por si mesmo” judaico, isso
não seria o género do ensaísta  Montaigne... 21

Cremos que este biógrafo francês se esforçou excessivamente
por desjudaizar Montaigne – ou por o desmarranizar –, e que,
muito ao invés, devemos antes ver nesse seu segredo recalcado um
poderoso contributo para a sua cosmovisão, atitude perante a vida
no seu tempo de turbulência e de implacáveis guerras e massacres
re  ligiosos, nessa verdadeira guerra civil entre católicos e hugueno-
tes, durante a qual recusaria tomar partido, aconselhando Henrique
de navarra (o futuro Henrique iV) a tomar a atitude que se havia
de traduzir no édito de nantes, marco de tolerância  política e con-
fessional que duraria até aos começos do séc. XVii, sendo preciso
que um rei absoluto, para o qual o Estado era ele, lhe pusesse fim,
que bran do a prática de aceitação do outro como irmão e compa-
triota. Podemos conjecturar que o marranismo de Montaigne lhe
ditasse, deste modo, uma postura existencial e religiosa, política e
metafísica, ética e prática, que, no convívio dos antigos, lidos na sua
mítica torre do château junto do plácido rio Dordonha, no lugarejo

21

o SegReDo JUDaiCo De Montaigne

19 LaCoUtURe, op. cit., pp.31-32.
20 iDeM, ibidem, p.32.
21 Ibidem, pp.33-4.
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de Saint-Michel, no remanso estudioso e egotista da sua biblioteca
na quele refúgio, anexo do palacete, onde vivia o resto da família,
po dendo ler os seus queridos autores gregos e romanos, meditar na
vida e na acção dos homens, sondar o seu próprio labirinto interior,
recordar o querido amigo La Boétie (1530-1563), tão cedo desapa -
re cido, e ao calor da primavera cultural renascentista, aceitar o
outro como si próprio, aliando certo pendor cauteloso para a dissi -
mu lação, a prudência e o minucioso controlo de si mesmo como
equilíbrio céptico, tolerante e convivente, furtando-se, assim, na sua
soledade estudiosa de ensaísta, escrevendo e re-escrevendo frases
la tinas e gregas nas vigas que suportam o tecto da sua torre redonda
de madeira e pedra, àquele “espírito de vertigem– a intolerância, o
ex cesso, a paixão delirante, o ódio, a incompreensão – de que um
futuro compatriota seu, a viver no séc. XViii” (Montesquieu), fala-
ria. num século de tão excessivos massacres – na europa como
nesse Mundo novo (no volume i dos Essais, no capítulo XXXi,
sobre “Canibais” e ainda noutras passagens do seu livro, denuncia-
ria com firmeza a atitude genocidária europeia em relação a essa
humanidade feliz e edenicamente nua, acabada de achar nessa cen-
túria 22) –, Montaigne aparece-nos, deste modo, como um espírito
céptico, ensimesmado, sempre in angelo cum libello, podendo também
ser visto como um dos primeiros grandes sages europeus, da europa
como espírito, da europa da tolerância, e ainda como um moderno,
no sentido do homem que recusa o maniqueísmo, as dicotomias
violentamente redutoras e simplistas que mutilavam a infinita com-
plexidade da alma humana. Dele se pode dizer, em suma, que foi o
pai de espíritos cimeiros do europeísmo, como Shakespeare – em
cuja Tempestade ecoam pensamentos de Montaigne –, Cervantes –
que é um Montaigne que sai da sua torre redonda da Dordonha e

João MeDina

22

22 MiCHeL De Montaigne (1533-1592), Essais, Paris, gF, 1969, vols. i (“Les canniba-
les”) e iii (“Les coches”), respectivamente pp. 251 ss e 123 ss.Veja-se adiante, na adenda a
este estudo, o texto intitulado Montaigne elogia os “canibais” e verbera as “mecânicas vitórias” dos
descobridores europeus no Novo Mundo”.
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atravessa o mundo real da espanha planetária, intolerante, habitada
por bruxos maus que queimam judeus – e Pascal – um cristão hete-
rodoxo, um céptico radical à sua maneira, a ponto de imaginar a
hipótese duma aposta na crença em Deus para sair do seu recalcado
pirronismo que o seu mero amor por Jesus não soubera vencer... 23

e não será esta marca interior marrana a tal circuncisão do coração – ou
pelo espírito – de que falava um dos grandes fundadores da fé
cristã?

Montaigne recorda as perseguições aos judeus em Portugal

Dissemos que Montaigne, para falar das perseguições que em
Portugal se fizeram aos judeus desde que estes tinham sido expul-
sos da espanha dos Reis católicos isabel e Fernando, em 1492, se
baseou na obra do português Jerónimo osório, que menciona com
admiração pelo latinista, ao incluir, na edição póstuma de 1595 dos
seus Essais – a primeira saíra, em Bordéus, em 1580, sendo os dois
primeiros livros dados à estampa pelo cristão-novo Simon Millan-
ges –, tendo tido acesso ao texto do português por via da primeira
tradução que do seu De Rebus Emannuelis Regis Lusitaniae Gestis se
fizera em França, com o título de Histoire du Portugal contenant les En -
tre prises, Navegations et Gestes mémorables des Portugalois (...), dado à es -
tampa em Paris, em 1581, traduzida por Simon goulard, depois
reeditado em 1587 e, por fim, em 1610. a obra correra pela europa
noutras edições, como, por exemplo, em latim, em Colónia, em três
edições, de 1576, 1580 e 1597. 

antes de mais, sublinhemos um detalhe importante na transcri-
ção livre, além de resumida, que Montaigne faz dos textos de osó -
rio dedicados à questão das perseguições de que os judeus foram ví -

23

o SegReDo JUDaiCo De Montaigne

23 Vide eLie FaURe (1873-1937), Montaigne et ses Trois Premiers-Nés: Shakespeare, Cervan-
tes, Pascal, Paris, Livre de Poche, 1979, maxime pp. 91-166 (sobre A Tempestade, vide pp. 127-
-9). Recorde-se que e. Faure foi um importante historiador de arte e ensaista francês,
autor de obras reconhecidas como O Espírito das Formas (1927).
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timas, em Portugal, nos dois reinados: o francês eliminou todas as
observações antijudaicas que, aqui e além, esmaltam a prosa do
bispo luso – embora a sua narrativa seja claramente simpatizante do
povo expulso e desterrado –, como, por exemplo: “maldades inau-
ditas perpetradas em toda a Monarquia [de Castela] pelos Judeus,
em ódio da nossa santíssima religião”, 24 assim como refere a “ingé-
nita perfídia” da gente judia, “que onde quer que os seus pés puses-
sem deixariam pegadas de maldade” 25, assim como garante que,
noutros países que tinham acolhido o povo da aliança, este ia mar-
cando os povos no meio dos quais vivia com “pestíferas opiniões
(...), cujo contágio até lavrava já por entre os camponeses.” 26 nada
fica no texto de Montaigne destes termos depreciativos ou inju-
riosos, provavelmente feitos como esperado lip-service em época
inquisitorial, e ainda que temperados por palavras bondosas e com-
passivas ante as “tão atrozes injúrias” 27, condenando aqueles proce -
dimentos com indignada consciência cristã, o que leva este bispo a
perguntar, com magoado pesar: “Mas nem legítimo foi este proce-
dimento nem foi cristão (...). o que nem é possível nem o consente
o Santíssimo nome de Jesus Cristo, que dos homens só requer vo -
lun tário sacrifício, não obrigado, nem de força: que nunca mandou
violentar ânimos, mas afeiçoar vontades e convidá-las ao trato do
vero cristianismo” 28 (esta passagem refere-se às conversões força-
das dos judeus ordenadas por D. Manuel i).

nenhuma crítica ou má vontade surge no uso que do texto de
osório o francês faria, porquanto Montaigne se serve das passagens
do bispo luso para contar, sob uma aparente e cautelosa neutrali-
dade, com evidente simpatia implícita pelas vítimas das perseguições

João MeDina
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24 J. osório, Da Vida e Feitos..., vol. i, p. 20.
25 Ibidem, p.21.
26 Idem, p.31.
27 Idem, p.21
28 Idem, p.31.
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e os inauditos vexames sofridos. Vai sendo tempo, então, de trans-
crevermos o texto de Montaigne, traduzindo-o:

“os reis de Castela, tendo banido das suas terras os Judeus, o rei João
(Roy Jehan) vendeu-lhes por oito escudos por cabeça o retiro nas suas, na
con dição que num certo dia teriam de as abandonar; e ele prometia-lhes for-
necer barcos para os transportar para áfrica. no dia combinado, passado o
qual fora dito que aqueles que não o teriam cumprido seriam feitos escravos,
os barcos foram-lhes escassamente fornecidos, e aqueles que neles embarca-
ram rudemente e com modo vil tratados pelos passageiros, os quais, entre
outras indignidades, troçavam deles no mar, tanto à frente como atrás, até
que eles tivessem consumido todas as suas vitualhas e fossem forçados a
com prar-lhas tão caras e tão longamente que eles chegassem a terra depois
de se terem reduzido a estarem em camisa. a nova desta inumanidade, trans-
mitida àqueles que estavam em terra, levaria a maioria a entregar-se à servi-
dão; alguns dispuseram-se a mudar de religião. Manuel, chegado à coroa,
começou por os pôr em liberdade e, depois, mudando de opinião, deu-lhes
um certo tempo para esvaziarem o país, designando três portos para a sua
pas sagem. ele contava, diz o bispo osório (osorius), o melhor historiador
em latim do nosso século, que, pelo favor da liberdade que lhes fora devol-
vida, eles se convertessem ao Cristianismo, dada a dificuldade de se subme-
terem, como os seus companheiros, ao latrocínio dos marinheiros e de aban-
donarem um país em que estavam habituados a grandes riquezas, para se
lançarem numa região que lhes era desconhecida e estrangeira, os faria volta-
rem. Mas sentindo-se privados de esperança, e todos eles decididos à viagem,
o rei tolheu-lhes dois dos portos que lhes prometera, de modo que a demora
e o incómodo do trajecto dissuadiu alguns; ou para os amontoar todos num
lugar, para uma maior comodidade da execução que lhes tinha destinado. e
foi assim que ele ordenou que arrancassem das mãos dos seus pais e das
mães todas as crianças abaixo dos 14 anos, para as levar para longe da sua
vista e conversa, para um local onde fossem instruídos na nossa religião.
Dizem eles que este caso produziu um espectáculo horrível; a natural afeição
entre os pais e os filhos e ainda mais o zelo que sentiam pela sua antiga
crença contrariavam essa violenta ordem. Viu-se como coisa comum pais e
mães que se matavam; e, num exemplo ainda mais rude, precipitavam, por
amor e compaixão, os seus filhos em poços para fugirem à lei. além disso, o
termo que lhes fora prefixo expira e, por falta de meios, voltaram a ser pos -
tos em servidão. alguns fizeram-se cristãos; à fé dos quais, ou da sua descen-
dência, ainda hoje, quase cem anos passados, os Portugueses garantem per-

25
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tencer, apesar do costume e da lentidão do tempo serem melhores conselhei-
ros que qualquer outro constrangimento, Quoties non modo doctores nostri, diz
Cícero, sed universi etiam exercitus ad non dubiam mortem concurrerunt.”(“quantas
vezes não só os nossos generais mas ainda exércitos inteiros correram para
uma morte certa!”). 29

Se cotejarmos esta narrativa das atrozes violências e dos bárba-
ros vexames feitos aos judeus nos reinados de D. João ii e D. Ma -
nuel i com aquilo que Montaigne leu em Jerónimo osório, 30 pode-
mos constatar que, antes de mais, o francês, utilizando a crónica
lusa como fonte historiográfica, e fazendo um resumo sucinto dos
factos, insistindo na fidelidade dos judeus à sua religião, e mos-
trando como foram agressivos os procedimentos dos nossos dois
monarcas, desde que, em 1492, acolheram a troco de dinheiro os
expulsos de Castela até 1497, como depois, quando D. Manuel difi-
cultou de modo violento a sua saída e os meios previstos que lhes
prometera para a realizarem no caso de quererem abandonar o
nosso país, forçando-os depois à conversão. Montaigne fá-lo atra-
vés dum autor cristão, que era, ao mesmo tempo, cronista régio e
bispo, o que demonstra uma prudência evidente em se abonar em
fontes católicas indiscutíveis. a sua abstenção em se pronunciar
sobre o caso que aborda através dum autor lusitano vai no mesmo

João MeDina

26

29 Montaigne, Essais, ed. cit.(garnier-Flammmrion) livro i, cap. XiV (“Como o gosto
dos bens e dos males depende em boa parte da opinião que temos deles”, vol. i, pp. 24-25;
trata-se de uma citação de Cícero). teria Montaigne acrescentado esta passagem ao corpo
da sua anterior edição dos Ensaios, em 1592? o estudo de Sophie Jama, l’Histoire juive de
Montaigne (p. 57). sublinha esta hipótese, posta já pela especialista montaignista géralde
nakam, no seu “Présence du judaïsme dans les Essais: le récit des persécutions des juifs
au Portugal après leur expulsion d’espagne en 1492 et la pensée biblique”, na obra colec-
tiva 1492. L’Expulsion des Juifs d’Espagne, Paris, Maisonneuve et Larose, 1996, pp. 291-308.

30 JeRóniMo oSóRio, Da Vida e Feitos..., vol. i (ed. do Porto), pp. 20-32. Quanto ao
mas sacre de judeus em 1506 – que Montaigne não refere –, veja-se J. oSóRio, op. cit., 
vol. i, pp. 194-7. Quanto a este episódio do massacre de judeus, na Pascoela de 1506, em
Lisboa, veja-se Crónica do Felicíssimo Rei D.Manuel composta por Damião de Góis, Coimbra, 
Por ordem da Universidade, 1949, vol. i, pp. 253-258.
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sentido de mostrar aos seus leitores o horror, a violência e a in-
dignidade moral cristã duma série de abomináveis actos do poder
dos monarcas portugueses em que os judeus eram agressivamente
maltratados, espoliados, conduzidos ao suicídio. e fazia-o numa
época turbulenta na qual, e no seu próprio país, os cristãos desavin-
dos se matavam rudemente uns aos outros – recorde-se que os seus
Ensaios tinham começado a ser redigidos em 1572, ano dos massa-
cres de São Bartolomeu 31 por várias regiões francesas, e que o cép-
tico e ensimesmado Montaigne se recusou sempre a optar entre
católicos e hu gue notes, preferindo uma política que se havia de tra-
duzir no édito de nantes de Henrique iV, visita do seu castelo 32 –,
e numa região onde tantos judeus se tinham homiziado, conver-
tendo-se ou não convicta ou, apenas interessadamente, ao credo de
Jesus. e sendo ele mesmo descendente, por via materna, de judeus
ibéricos estabelecidos em terras menos inclementes de França, nos
Ensaios a sua passagem sobre os judeus desempenha, deste modo,
uma função ética clara, concebida pela subtil pedagogia tolerante e
humanista de Montaigne: despertar no leitor a consciência dum
drama, fazê-lo sentir compaixão pelas vítimas dele.

Estoril, Outubro de 2007

27

o SegReDo JUDaiCo De Montaigne

31 Veja-se o recente estudo de aRLette JoUanna, La Saint-Barthélemy: les mystères d’un
crime d’État, 24 août 1572, Paris, gallimard, 2007. esta professora emérita de Montpellier é
ainda autora dum Dictionnaire dês Guerres de Religion (1998).

32 Veja-se Jean-PaUL DeSPRat e JaCQUeS tHiBaU, Henri IV. Le règne de la tolérance,
Paris, gallimard, col. Découvertes, 2001, ilustr., pp. 42, 52 e, maxime, 89 (Henrique iV “dis-
cípulo de Montaigne”). Vejam-se ainda: Janine gaRRiSSon, Henri IV, le Roi de la Paix,
Paris, tallandier, 2000; e RoLanD MoUSnieR, L’Assassinat d’Henri IV, Paris, gallimard,
1964.
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AddendA

1. Estudos portugueses sobre Montaigne 

(breve roteiro bibliográfico) 33

não são de grande interesse os estudos portugueses sobre
Montaigne, até porque, com generalizada aversão ao tema, poucos
autores se referem às passagens dos Essais que se debruçam sobre a
questão judaica a partir da crónica do bispo de Silves, D. Jerónimo
osório. o que se segue procura apenas inventariar, em forma de
bre ve roteiro crítico bibliográfico, o que se publicou entre nós, não
esquecendo uma das obras mais interessantes, o bem documentado
estudo de aubrey Bell sobre Jerónimo osório, no qual o ensaísta
gascão é naturalmente trazido à colação. o estudo de H. Cidade
acima citado – Montaigne. Génese da sua atitude espiritual (Coimbra, im -
prensa da Universidade, 1933), publicado para assinalar o quarto
centenário do nascimento do escritor francês –, pouco traz de real-
mente interessante para o caso evocado aqui, limitando-se a apre-
sentar Montaigne como uma humanista que tinha “repugnância por
atitudes violentas”(p. 4), um “temperamento de epicurista que o
fechava para as comoções violentas do amor ou do ódio” (p. 10),
afirmando ainda que nenhum outro “traz ao homem de hoje e l e va -
rá ao homem de sempre, tão cheia de claridade insinuante, a lumi -
no sa mensagem do Renascimento e do humanismo que foram a
glória do seu século”(p. 7), típica abordagem deste autor com um
toque algo acaciano e de voos culturais raramente elevados. Já na
sua útil e criteriosa síntese Portugal histórico-cultural (3.ª ed. revista,
Lisboa, editora arcádia, 1972), H. Cidade resume o contributo cul-
tural do bispo humanista e tolerante elogiado por Montaigne em

João MeDina
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33 Queremos deixar aqui expresso o nosso sincero agradecimento ao Dr. José Brissos,
do CHUL (Centro de História da Universidade de Lisboa), pelas úteis e diligentes pesqui-
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algumas páginas que se recomendam como equilibardas (pp. 145-
-149), ainda que perca mais tempo com a sua famosa e polémica
Carta à Rainha da Inglaterra (introd. de José Pina Martins, Lisboa, Bi -
blioteca nacional, 1981, trad. e notas de Sebastião de Pinho) do que
com os ecos da sua crónica manuelina nos Ensaios de Montaigne,
pois nem evoca a sua utilização na obra do francês. 

Sem dúvida mais rico e interessante estudo entre nós editado
em relação à temática em questão foi o abalizado ensaio que lhe
dedicou o erudito inglês aubrey Bell (1881-1950), O Humanista Dom
Jerónimo Osório, trad. do inglês por antónio álvaro Dória, Coimbra,
im  prensa da Universidade, 1933, com uma enfadonha e de todo
inútil introdução (pp. Xi-CCXXiV) de autoria do integralista Luís
de almeida Braga. Quanto ao apreciável estudioso inglês que tantas
obras consagrou à nossa cultura, debruça-se este sobre a crónica do
reinado de D. Manuel i, garantindo que osório foi mais um huma-
nista do que um historiador (p. 3), e recorda que Montaigne o elo-
giou (p. 5), referindo também os elogios que a obra do “Cícero lusi-
tano”(p. 9) recebeu de Frei Luís de León, que lhe chamou “outro
tito Lívio” (p. 4), arias Montano, etc. na sua obra A Literatura por-
tuguesa (História e crítica) (Lisboa, imprensa nacional, 1971, 1.ª ed.
em 1931), Bell dedica duas páginas a J. osório (pp. 275-6). no seu
estudo sobre Montaigne, Bell sublinha que o bispo de Silves não
temeu criticar a política de D. Manuel em relação aos judeus, desde
o decreto que os expulsou até aos actos de violência das suas vidas
e sobre os filhos que lhes eram arrancados, mostrando que os fru -
tos dessas acções eram então visíveis, como a queima dos cristãos-
-novos, concluindo que o nosso cronista estava do lado das vítimas
e de Damião de góis (p. 12) quando este também exprobava a polí-
tica régia em relação aos judeus. a. Bell inclui uma bibliografia
sobre J. osório no seu estudo (pp. 75-79), não sendo excessivo con-
siderar que este estudo é dos mais completos e informativos acerca
do nosso cronista da Renascença. 

Bastante deplorável, ao invés, é o estudo que Fernando Pam-
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plona (Porto, 1909-?) – colaborador de Acção e do Diário da Manhã,
para o qual fez a reportagem da visita do PR óscar Carmona às
colónias portuguesas em áfrica, em 1938, reunidas no volume Ao
Sol do Império (Lisboa, Companhia nacional editora, 1938) e do
livro para o ensino do francês Pierrot mon Ami, além de conhecidos
estudos sobre a arte em Portugal – publicou, intitulado Montaigne e
Portugal, Porto, imprensa Moderna, 1933, no qual literalmente des-
compõe o autor francês por via da “leviandade considerável” (p. 5)
ao falar dos portugueses, pois ignora os nossos heróis e, falando de
D. João ii e D. Manuel i, se esquece de os enaltecer por via da epo-
peia dos Descobrimentos, mas antes “para os criticar azedamente
pela sua atitude para com os judeus”(p. 6), sem se dar conta das
“pe sadas obrigações que aos monarcas portugueses incumbiam na
defesa do património comum contra a perigosa infiltração hebraica,
contra a força oculta do seu oiro, contra o seu poder tentacular” (loc.
cit.), passagem claramente anti-semita! todo o estudo de Pamplona
afina por este diapasão mesquinho e nacionalista, esquecendo que
Montaigne se limitava, prudentemente aliás, a criticar os dois referi-
dos monarcas lusos a partir do texto de osório. não hesita Pam-
plona em perguntar se não teria Montaigne ascendência judaica, do
mesmo modo que Sardinha descobrira sangue hebraico no pró-
-israelita Camilo, lembrando que alguns eruditos tinham descoberto
que a família de sua mãe era cristã-nova (p. 7). o resto do deplorá-
vel estudo anti-semita de Pamplona abunda em críticas ao anti-por-
tuguesismo de Montaigne (v.g., pp. 9-10). Citamos este autor fac-
cioso como mero exemplo do “zeitgeist” que vigorava em certos
sectores intelectuais da Ditadura salazarista.

neste breve inventário dos estudos portugueses sobre Mon-
taigne, averbemos aquele que lhe dedica américo da Costa Rama-
lho no seu livro Para a História do Humanismo em Portugal (III), Lisboa,
imprensa nacional, 1988 (cap. XViii, “Montaigne e o naufrágio de
albuquerque”, pp. 161-162), referindo que o francês, como bom
latinista, teria lido osório em latim, sendo, aliás, um “admirador
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con  victo de D. Jerónimo osório”(p. 162). a passagem em causa,
sobre o naufrágio de albuquerque, vem no livro i dos Essais, cap.
XXXiX , “La solitude”(na ed. por nós citada: p. 290). e recordemos
o estudo de J. S. da Silva Dias sobre o “bom selvagem” de Montaigne
e os portugueses, no acima citado estudo Os Descobrimentos e a Proble-
mática cultural do séc. XVI (Lisboa, ed. Presença, 1982, pp. 213-259).

2. Montaigne elogia os “canibais” e verbera as 

“mecânicas vitórias” dos descobridores europeus no Novo Mundo

a questão dos “canibais” ou índios do novo Mundo desco-
berto, violentado e massacrado de modo selvagem pelos europeus
desde o séc. XVi, sobretudo pelos conquistadores espanhóis, ocupa
duas passagens essenciais dos seus ensaios: vide Essais (ed. a.
Micha), Paris, gF, 1969, vols. i (cap. XXXi, “Les cannibales”) e iii
(cap. Vi, “Les coches”), respectivamente, pp. 251 ss e 123 ss. no
pri  meiro texto, Montaigne fala da aventura de Villegaignon no
Brasil e garante desde logo que “não há nada de bárbaro ou selva-
gem nessa nação” (os índios) e que “cada um chama bárbaro o que
não é do seu uso” (vol. i, ed. g.-F., p. 254). ao contrário, assevera,
ali havia “a perfeita religião, a perfeita educação, o perfeito e aca-
bado uso de todas as coisas. São selvagens no mesmo sentido em
que chamamos selvagens os frutos que a natureza (...) produziu”
(loc. cit.). estes “bárbaros” teriam recebido da mãe natureza as suas
qualidades, estando próximos da sua ingenuidade original. “as leis
naturais ainda os regem, muito pouco abastardadas pelas nossas;
mas em tal pureza que me dá às vezes desgosto que o conhecimen -
to deles não nos tivesse chegado mais cedo, num tempo em que
havia homens que tivessem sabido julgar melhor do que nós.” 
(p. 255). Referindo a “idade doirada”, Montaigne garante: “não se
pode imaginar uma ingenuidade mais pura e simples.(...). é uma
nação, diria eu a Platão, na qual não há nenhuma espécie de tráfico,
nenhum conhecimento das letras, nenhuma ciência dos números,
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nenhum nome de magistrado nem de superioridade política,
nenhum uso de servidão, de riqueza ou de pobreza, nenhuns con-
tratos, nenhumas sucessões, nenhumas partilhas, e só ocupações
ociosas, nenhum respeito pelo parentesco a não ser o comum, ne -
nhumas roupas, nenhuma agricultura, nenhum metal, nenhum uso
do vinho e do cereal. as próprias palavras que significam a mentira,
a traição, a dissimulação, a avareza, a inveja, a maledicência, e o
perdão são desconhecidas.”(p. 255). 

tem razão J. S. da Silva Dias quando observa, a propósito da
for  mação do mito do “bom selvagem” na cultura europeia, que os
portugueses se ficaram à margem dele: cf. Os Descobrimentos e a Pro-
blemática cultural do século XVI (Lisboa, Presença, 1982, p. 221 e ss).
escreve ele: “não foi importante ou representativo o papel desem-
penhado pelos portugueses – e sobretudo pelos seus intelectuais –
na formação do mito do «bom selvagem». nem Duarte Pacheco
Pereira, nem João de Barros, nem andré de Resende, nem Damião
de góis ou Jerónimo osório, nem Francisco de andrada, nem
antónio galvão ou Fernão Mendes Pinto, e nem mesmo gaspar
Correia, Diogo de Couto, Fr. João dos Santos ou qualquer outro da
sua estirpe, tiveram olhos para esse mito ou, no mínimo, para os
pressupostos desse mito.”(op. cit., p. 221). e vai mais longe, estu-
dando os nossos missionários e colonizadores e noticiaristas do
achamento do Brasil (Vaz de Caminha, os jesuítas como Miguel
torres, Simão Rodrigues, Manuel da nóbrega, anchieta ou ainda o
Pe. Magalhães gândavo, etc.), concluindo que, vistas as suas opi-
niões sobre a animalidade e maldade dos índios, seria muito difícil
que esses lusos vissem neles algo que os levasse a considerar como
“bons selvagens”(pp. 255-6), isto é, opondo uma alegada bondade
natural a uma sociedade artificial, ou denunciando a “civilização”
em nome da “natureza” dessa humanidade acabada de achar, o que
era precisamente a posição crítica que, partindo da postura dissi-
dente e heterodoxa de Montaigne, chegaria a Rousseau e às Luzes
do séc. XViii. 
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Quanto aos ecos de Montaigne em Shakespeare, lembremos
que este escreveu A Tempestade (representada em 1611, editada em
1623), depois de ter lido os Ensaios de Montaigne numa tradução
inglesa de John Florio (c. 1553-1625), transpondo essa visão para a
idealização duma república, feita pelo naufragado gonzalo na ilha
de Próspero, neste termos: “Para o bem comum, administraria na
minha república tudo pelo sistema dos contrários; nenhuma espé-
cie de tráfico con sentiria; de magistrados, nem sequer o nome; ins-
trução ne nhu ma; nada de riquezas, nada de pobreza nem de servi-
çais; nada de contratos, heranças, confins, limites de propriedades,
terrenos cultivados e vinhas, nada; nada de metais, de cereais, de
vinho nem de azeite; nada de trabalhar; todos os homens seriam
ociosos, todos e as mulheres também, mas inocentes e puras; nada
de soberania” (A Tempestade,  trad. revista por João grave, Porto,
Lello & irmão, s.d., p. 49, adapt. por nós). e logo adiante, o mesmo
gonzalo continua a citar Montaigne, glosando-o: 

“a natureza produziria, sem suores nem esforços, todas as
coisas em comum. Desejaria que aí se não conhecessem a traição e
a felonia, e que se não se fizesse uso nem da espada nem do pique
nem da faca, nem da espingarda, nem de qualquer engenho de
guerra; só a natureza, pela sua própria virtude, faria brotar a abun-
dância para alimentar o meu inocente povo.” (pp. 49-50; no texto
da peça de The Oxford Shakespeare. Complete Works, Londres, oxford
Univ. Press, 1965, esta passagem vem na pág. 8). 

Sobre a peça em causa, recorde-se a biografia do bardo por 
a. L. Rowse, William Ska kespeare, A Biography, nova iorque, Barnes
& noble, 1995, maxime pp. 431-437. Publicou-se em Londres, em
1897, um estudo de John M. Robertson intitulado Montaigne and
Shakespeare (citado por elie Faure na obra referida na nota seguinte;
não nos foi possível consultar o estudo de 1897). De facto, as
marcas de Montaigne nesta peça são evidentes: as bárbaras guerras
civis de religião a que o antigo “maire” de Bordéus assistira, leva-
ram-no a duvidar da civilização europeia e a louvar a dos canibais,
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regressando ao primitivismo do homem natural. no final do texto
sobre os Canibais, o francês conclui: 

“Podemos chamar-lhes bárbaros, em relação às regras da razão,
mas não em relação a nós, que os ultrapassamos em toda a espécie
de barbárie.”(p. 259). 

no livro iii dos Ensaios, o tema regressa (“Des coches”, pp.
123ss)., acusando os europeus de terem corrompido os índios: “(...)
servimo-nos da sua ignorância e inexperiência para os dobrar mais
facilmente para a traição, a luxúria, a  avareza e para toda a espécie
de inumanidade e crueldade, a exemplo e padrão dos nosso costu-
mes. Quem é que pôs tal preço ao serviço do mercadejar e do trá-
fico? tantas cidades arrasadas, tantas nações exterminadas, tantos
milhões de povos passados a fio de espada e a mais rica e bela parte
do mundo perturbada pelo negócio das pérolas e da pimenta! Mecâ-
nicas vitórias! nunca a ambição, nunca as inimizades públicas atira-
ram os homens uns contra os outros em tão horríveis hostilidades e
em calamidades tão miseráveis.”(Essais, vol. iii, p. 125). 

Sobre a visão de Montaigne, além das páginas que lhe dedica
Claude Lévy-Strauss no seu livro Tristes Tropiques (Paris, Union
générale d’editions, col. 10X18, 1962, pp. 276 ss, 346 ss), veja-se o
estudo de  Frank Lestringant, Le Brésil de Montaigne. Le Nouveau
Monde des “Essais”(1580-1592), Paris, Chandeigne, 2005. Veja-se
Jean-Jacques Rousseau, De l’Inegalité parmi les Hommes (ed. pref. e
coment. por J.-L. Lecercle), Paris, editions So ciales, col. Classiques
du Peuple, 1965, prefácio: pp. 7-43; maxime pp. 35-36 (Montaigne).
Sobre o conceito de “homem natural” em Rousseau, veja-se o cit.
livro de Claude Lévy-Strauss, Tristes Tropiques, pp. 282 e 351-353.
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