


APRESENTAÇÃO

Rotholandus, Roland, Orlando

Em todos os atlas históricos da Idade Média existe uma folhinha, normalmen-
te pintada de roxo, que mostra as conquistas de Carlos Magno, rei dos Francos 
e mais tarde imperador. Uma grande nuvem de cor violeta estende-se sobre 
a Europa, alastra para lá do Elba e do Danúbio, mas a ocidente detém-se na 
fronteira de Espanha, ainda sarracena. Só a orla inferior da nuvem galga os 
Pirenéus e cobre mesmo a Catalunha: é a Marca Hispânica, tudo aquilo que 
Carlos Magno conseguiu arrebatar ao emir de Córdova nos seus últimos anos 
de vida. Entre tantas guerras que travou e que venceu, contra Bávaros, Frísios, 
Eslavos, Ávaros, Bretões, Lombardos, as que o opuseram aos Árabes ocupam 
um espaço relativamente pequeno da vida do imperador dos Francos; contudo,  
na literatura agigantaram-se, chegando a abranger todo o globo terrestre,  
e encheram as páginas de inteiras bibliotecas. Na imaginação dos poetas —  
e, ainda antes, na imaginação popular —, os factos dispõem-se numa perspec-
tiva diferente da histórica: a perspectiva do mito.

Para encontrar as origens dessa extraordinária proliferação mitológica,  
é costume recorrer-se a um episódio histórico obscuro e desditoso. No ano 
de 778, Carlos Magno empreendeu uma expedição para tomar Saragoça, mas 
depressa foi obrigado a atravessar de novo os Pirenéus, no sentido inverso. 
Durante a retirada, a retaguarda do exército franco foi atacada pelas popu-
lações bascas da montanha e desbaratada, junto a Roncesvalles. As crónicas 
carolíngias oficiais mencionam, entre os nomes dos dignitários francos mor-
tos, o de um tal Hruodlandus.

É tudo o que a história diz, mas a verdade dos factos tem pouco que ver 
com a epopeia. La Chanson de Roland foi escrita cerca de três séculos depois 
de Roncesvalles, por volta do ano 1100, na época da Primeira Cruzada. É essa 
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a referência histórica mais pertinente. A Europa está imbuída do espírito da 
guerra santa, que opõe o mundo cristão ao mundo muçulmano. Dentro des-
se clima nasce em França um poema épico, de autor desconhecido (Turoldo  
é o nome que surge no último verso), de métrica simples, comovida e solene:  
La Chanson de Roland. Carlos Magno imagina que conquistou toda a Espanha, 
excepto Saragoça, ainda em mãos sarracenas; o rei Marsilio pede a paz, na 
condição de o exército francês sair de Espanha; o destemido Roland preferiria 
continuar a guerra, mas prevalece o parecer de Guenes (Gano de Mogúncia, 
ou Ganelão), que usa de traição e conspira com Marsilio para que o exército 
mouro viole a paz estabelecida e ataque em força, no desfiladeiro de Ronces-
valles, a retaguarda franca, comandada por Roland. O paladino faz prodígios 
com a espada Durendal, oferta de um anjo, mas em volta dele os seus homens 
vão caindo, um a um. Só quando é ferido de morte é que Roland se convence 
a soprar o Olifante, o corno mágico, para chamar o rei Carlos em seu socorro.

Não se sabe se Turoldo mais não fez do que dar fôlego poético a uma tradição 
já sólida, isto é, se a lenda de Roncesvalles já fazia parte do repertório dos «jo-
grais», poetas-músicos que andavam de castelo em castelo, repertório oral que 
a certa altura foi fixado em «canções de gesta», escritas em rima, ou narrativas 
em prosa que forneciam os temas aos versejadores. A esta segunda categoria 
pertence a crónica latina atribuída ao arcebispo Turpim (Historia Karoli Magni 
et Rotholandi), que se baseava no testemunho directo de um contemporâneo  
e que poetas e romancistas posteriores traziam sempre à baila como fonte fide-
digna, embora na verdade também tenha sido escrita na época das Cruzadas.

Aquilo que podemos dizer ao certo é que uma longa tradição se formou 
a partir da Chanson de Roland e que, ao passar da austera epopeia militar de  
Turoldo para a literatura romanesca e aventureira, os feitos dos paladinos  
de Carlos Magno tiveram grande êxito popular, mais ainda do que em França, 
em Espanha e Itália. Roland torna-se Don Roldán do lado de lá dos Pirenéus,  
e Orlando do lado de cá dos Alpes. Os centros de difusão das «canções de 
gesta» situavam-se ao longo dos caminhos percorridos pelos peregrinos:  
o caminho para Santiago de Compostela, que atravessava Roncesvalles, onde 
era visitado um suposto túmulo de Roland-Roldán-Orlando, e o caminho para 
Roma, que fora percorrido por Carlos Magno durante a longa guerra que tra-
vou contra os Lombardos e por ocasião das suas visitas ao papa. Nos lugares 
de paragem dos peregrinos, os jograis cantavam as proezas dos paladinos  
a um público que reconhecia essas personagens como familiares.
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Em Itália, os jograis não eram apenas os que vinham de França; havia 
jograis vénetos, que manipulavam os versos franceses das canções numa lin-
guagem mais próxima dos dialectos da planície do Pó; entre os séculos ii e iii 
nasceu uma literatura «franco-véneta», que reproduzia os ciclos franceses e os 
enriquecia com novas façanhas. Pouco tempo depois surgiram as traduções 
em toscano. Os toscanos substituíram as monótonas coplas de uma só rima 
por uma estrofe narrativa de ritmo amplo e movimentado: a oitava.

A tradição francesa nada mais conta sobre Roland a não ser a última ba-
talha e a morte. Todo o resto da sua vida — nascimento, árvore genealógica,  
infância, juventude anterior a Roncesvalles — ser-lhe-á atribuído, sob o nome 
de Orlando, em Itália. Assim sendo, determina-se que o pai é Milo de Clermont 
(ou Claramonte), porta-bandeira de Carlos Magno, e a mãe é Berta, irmã deste. 
Depois de seduzir a donzela, Milo, para escapar à ira do cunhado real, rapta- 
-a e foge para Itália. Segundo algumas fontes, Orlando nasce na Romagna, 
em Ímola, e de acordo com outras, em Sutri, no Lázio. Que é italiano não há 
dúvida. Para mais, são-lhe atribuídos os títulos de porta-estandarte da Santa 
Igreja e de senador romano.

Com tudo isso, não quer dizer que se torne uma «personagem» no sentido 
moderno da palavra. Figura austeramente exemplar em Turoldo e no pseudo- 
-Turpim (que faz dele um fanático da castidade: nunca se aproximou de uma mu- 
lher, nem sequer da própria), assim permanece nas canções italianas, com um acento  
melancólico e uma desagradável característica física — tem os olhos estrábicos.

Rivalizando com Orlando, sobre o qual recaem responsabilidades demasiado 
pesadas, ganha relevo seu primo Rinaldo de Claramonte (o Renaud de uma 
gesta francesa), paladino aventureiro e espírito rebelde, desobediente mesmo 
à autoridade de Carlos Magno. Na épica popular italiana não tardará a tornar- 
-se o herói favorito. A elevação de Rinaldo à categoria de protagonista  
e a descida paralela de Carlos Magno à figura da personagem quase cómica de 
um velho um pouco caquéctico, é vista pelos historiadores como o reflexo do 
espírito de autonomia dos feudatários vassalos ou dos municípios guelfos, em 
relação à autoridade imperial. Na verdade, essas duas caracterizações servem, 
em primeiro lugar, para dar andamento à narrativa.

Na inimizade dos valorosos e leais claramontinos para com a pérfida estir-
pe dos moguncianos, as canções espelham os antecedentes da traição de Gano 
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em Roncesvalles. Este tema principal desenrola-se sobre o fundo da mítica 
conquista de Espanha por Carlos Magno, anacronismo que é contrabalançado 
por outro anacronismo simétrico: os exércitos mouros penetram ainda mais 
profundamente em terras de França do que no tempo de Carlos Martel, até 
às muralhas de Paris, cidade sujeita a um longo assédio dos infiéis. Ao lado 
desses temas, a epopeia cavaleiresca italiana dá também lugar às guerras entre 
Francos e Lombardos, às fabulosas aventuras dos paladinos no Oriente e aos 
seus amores com princesas maometanas.

O tempo em que ocorrem as façanhas das canções de gesta é, em suma, 
um concentrado de todos os tempos e guerras, sobretudo os das disputas entre 
islão e Europa cristã, de Carlos Martel a Luís IX, o Santo. E é precisamente 
quando as Cruzadas, com a sua pressão propagandista e o seu peso militar, já 
não fazem parte da actualidade, que os duelos e as batalhas entre paladinos  
e infiéis se tornam matéria puramente narrativa, símbolo de todas as conten-
das, de toda a magnanimidade e de todas as aventuras, e que o assédio dos 
Mouros a Paris é um mito como o da guerra de Tróia.

À medida que crescia nos castelos e nas cidades um público que sabia ler, 
não constituído exclusivamente por eruditos e prelados, foram-se divulgando 
— ao mesmo tempo que as canções em verso, compostas para serem recitadas 
ou cantadas — breves romances em prosa, primeiro em francês e depois em 
toscano. Esses romances em prosa não narravam apenas os acontecimentos 
do ciclo carolíngio, mas também os do «ciclo da Bretanha», que diziam res-
peito ao rei Artur e aos cavaleiros da Távola Redonda, à demanda do Santo 
Graal, aos feitiços do mago Merlim e aos amores de Genebra e de Isolda. Este 
mundo de histórias mágicas e amorosas alcançou grande popularidade em 
França (de onde passou para Inglaterra), a ponto de suplantar o austero ci- 
clo carolíngio. Em Itália, porém, constituiu sobretudo leitura das cortes e das 
damas; o povo permanecia fiel a Orlando, a Gano e a Rinaldo. Os duelos entre 
paladinos e Mouros, no nosso país, tinham começado a fazer parte daquele 
depósito cultural extremamente conservador que é o folclore.

De tal modo que no Sul de Itália esse êxito popular se manteve até aos 
nossos dias, com os jograis em Nápoles (pelo menos até ao fim do século 
passado), o Teatro de Marionetas na Sicília (que ainda hoje sobrevive) e as 
pinturas nos taipais das carroças sicilianas. O repertório do Teatro de Mario-
netas, que se inspirava nas canções de gesta, nos poemas de Quinhentos e em 
colectâneas de Oitocentos, incluía histórias cíclicas que eram representadas 
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em episódios e prosseguiam durante meses e meses, ou mesmo um ano ou  
mais.

E quando, com o ensino obrigatório, começaram a circular alguns livros 
no meio rural italiano, tradicionalmente pouco dado à leitura, o mais lido foi 
uma crónica, modernizada e atamancada de várias formas, que fora escrita 
entre Trezentos e Quatrocentos, A Realeza de França, uma compilação em 
prosa das gestas do ciclo carolíngio, obra de um jogral toscano, Andrea da 
Barberino.

Como Orlando se enamora

Entre os intelectuais e as produções artísticas populares houve sempre (e mais 
do que nunca no nosso século, com as modernas formas de «cultura de mas-
sas» e, principalmente, o cinema) uma relação sujeita a mudanças: primeiro de 
rejeição, de presunção sobranceira, em seguida de interesse irónico, e depois 
de descoberta de valores que em vão se procuram noutros sítios. Por fim,  
o homem culto e o poeta refinado apropriam-se daquilo que era divertimento 
ingénuo e transformam-no.

Foi o que aconteceu com a literatura cavaleiresca no Renascimento. Quase  
em simultâneo, na segunda metade do século xv, nas duas cortes mais  
requintadas de Itália — a dos Médici de Florença e a dos Este de Ferrara —,  
o apreço pelas histórias de Orlando e de Rinaldo elevou-se das praças públicas 
aos ambientes cultos. Em Florença houve ainda um poeta um tanto rudimen-
tar, Luigi Pulci (1432-1484), que (segundo parece, por encomenda da mãe de 
Lourenço, o Magnífico), pôs em rima aventuras já conhecidas, mas com um 
cariz caricatural. Tanto que o seu poema tomou o nome, não dos paladinos 
protagonistas, mas de uma das figuras grotescas periféricas, Morgante, um 
gigante que Orlando venceu e que passou a ser seu escudeiro.

Em Ferrara, um dignitário da corte dos duques de Este, Matteo Maria Boiardo,  
conde de Scandiano (1441-1494), também olhou para a literatura cavalei-
resca com um espírito desinteressado, mas eivado da melancólica nostalgia 
de quem, descontente com o seu tempo, tenta fazer reviver os fantasmas do 
passado. Na corte de Ferrara eram muito lidos os romances do ciclo bretão, 
cheios de feitiços, dragões, fadas, proezas solitárias de cavaleiros-andantes; 
a contaminação entre esses acontecimentos fabulosos e a épica carolíngia 
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já se verificara em alguns poemas franceses e em muitas cantigas populares 
italianas, mas em Boiardo essas duas fontes têm o seu primeiro encontro com  
a cultura humanista, que tende a unir-se, para lá da Idade Média, aos clássicos 
da antiguidade pagã. Contudo, os meios técnicos do poeta são ainda primitivos, 
a vitalidade generosa que os seus versos transmitem vem, em grande parte,  
do sabor amargo que contêm. O Orlando Innamorato, deixado inacabado pela 
morte do autor, é um poema de versificação tosca, escrito num italiano in-
certo e que desemboca continuamente no dialecto. A sua sorte foi também  
o seu infortúnio; o amor que outros poetas lhe tributaram foi tão solícito em 
dar-lhe a ajuda que se dá a uma criatura incapaz de viver apenas com as suas 
próprias forças, que acabou por fazer com que se eclipsasse e desaparecesse 
da circulação. No século xvi, estabelecida a primazia do toscano como língua 
literária, Francesco Berni reescreveu todo o Orlando Innamorato em «boa lín-
gua», e durante três séculos o poema não teve nenhuma reedição, a não ser  
a versão de Berni, até que no século xix se redescobriu o texto autêntico, cujo 
valor, para nós, reside, precisamente, naquilo que os puristas censuravam:  
o facto de ser um monumento ao italiano diferente, nascido dos dialectos da 
planície do Vale do Pó.

Mas o Innamorato foi, sobretudo, ensombrado pelo Furioso, isto é, a con-
tinuação, que Ludovico Ariosto começou a escrever dez anos depois da morte 
de Boiardo, continuação essa que se revelou de imediato outra coisa: da casca- 
-grossa do século xv, o século xvi explode como uma vegetação luxuriante, 
carregada de flores e de frutos.

Essa sorte-infortúnio mantém-se. Aqui estamos nós a falar do Innamora-
to apenas como um «antecedente» do Furioso, a despachá-lo como se fosse 
um «resumo dos episódios anteriores». Sabemos que o que fazemos é errado  
e injusto, pois os dois poemas são dois mundos independentes, contudo, não 
podemos evitá-lo.

O Orlando da tradição, como atrás se disse, tinha entre os seus poucos 
traços psicológicos o de ser casto e imune às tentações amorosas. A novidade 
de Boiardo foi apresentar um Orlando Innamorato. Para capturar os paladi-
nos cristãos, e sobretudo os dois primos campeões — Orlando e Rinaldo —, 
Galafrone, rei do Cataio (isto é, da China), enviou a Paris os seus dois filhos, 
Angelica, formosa e entendida nas artes mágicas, e Argalia, o guerreiro das 
armas encantadas e do elmo à prova de todas as lâminas. Como se isso não 
bastasse, têm também um anel que os torna invisíveis.
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Argalia lança um desafio: quem conseguir arrancá-lo da sela ficará com  
a sua irmã, e quem for arrancado da sela por ele tornar-se-á seu escravo. Todos  
os cavaleiros presentes, cristãos e infiéis (é a trégua da Páscoa e vieram to- 
dos a um torneio), mal vêem Angelica enamoram-se, até o rei Carlos perde  
a cabeça. Argalia, após uma série de duelos bem-sucedidos, é morto pelo 
sarraceno Ferraú (ali chamado Feraguto), porém, para disputar a bela presa 
ao vencedor surge Orlando. Angelica aproveita para fugir, tornando-se invi-
sível, seguida em vão por Rinaldo (que ali se chama Ranaldo ou Rainaldo). 
Na sua fuga, Angelica, cheia de sede, bebe de uma fonte mágica. É a fonte do 
amor. A bela princesa apaixona-se por Rinaldo. Também este bebe de uma 
fonte encantada, mas que é do desamor: ele, que antes estava apaixonado por  
Angelica, torna-se seu inimigo e foge dela. Angelica, que não pode viver sem 
Rinaldo, manda-o raptar por um barco enfeitiçado, mas ele não quer saber 
disso e, depois de várias aventuras de ilha em ilha, consegue escapar-lhe.  
Angelica retira-se para o Cataio, para a fortaleza de Albraca ou Albracá, onde 
é sitiada por Agricane, rei dos Tártaros, e por Sacripante, rei dos Circassianos, 
também eles seus desditosos apaixonados. O primeiro leva a melhor, mas  
Orlando, ainda enamorado e tendo escapado a outros feitiços, acorre em defe-
sa de Angelica. Bate-se em duelo com Agricane durante um dia e uma noite,  
e mata-o. Esse duelo (Livro I, Cantos XVIII-XIX) é justamente o episódio 
mais admirado do poema. A certa altura, cansados de lutar, os dois campeões  
deitam-se sobre as ervas a olhar para as estrelas. Orlando fala de Deus a Agricane,  
que se lamenta de ter sido sempre um grande ignorante; quando retomam  
o duelo ao amanhecer, Agricane, ferido de morte, pedirá o baptismo ao seu 
adversário.

Descrever as batalhas e os duelos em volta de Albracá é difícil, porque vão 
aparecendo sempre novos exércitos e novos campeões, entre os quais Galafrone,  
pai de Angelica, que quer vingar o filho morto, e Marfisa, rainha das Índias, 
que nunca despe a armadura e as armas, cada um dos quais combate, em 
simultâneo, na sua guerra particular, com mudanças frequentes de inimigos 
e de aliados. Também lá chega Rinaldo, com o seu ódio por Angelica, para 
impedir que o primo Orlando se perca por causa daquela paixão vã. Angelica 
deixa-se defender por Orlando (o qual, como perfeito cavaleiro que é, tem  
o cuidado de não lhe tocar), mas pensa apenas em proteger a vida de Rinaldo 
dos ciúmes (sem fundamento) de Orlando. Inúmeras histórias secundárias de 
fadas, de gigantes e de feitiços derivam dos episódios principais. Por exemplo,  
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Angelica consegue dissuadir Orlando da desavença com Rinaldo, encarregando- 
-o da difícil incumbência de desfazer o feitiço de um jardim encantado.

Enquanto os paladinos andam pelo Oriente, a França continua a ser ator-
mentada por novas invasões. Primeiro fora Gradasso, rei de Sericana, que 
conseguira fazer prisioneiro o próprio Carlos Magno e em seguida fora derro-
tado por Astolfo, que, sem se aperceber, entrara na posse da lança enfeitiçada 
do defunto Argalia. Depois é Agramante, rei africano, que manda desembar-
car Rodomonte (que ali se chama Rodamonte) na Provença e faz com que o rei 
Marsilio (instigado pelo habitual Gano de Mogúncia) atravesse os Pirenéus. 
Rinaldo volta a ir em socorro do rei Carlos, que corre perigo, e Angelica corre 
atrás dele, enquanto Orlando a segue. Passam em frente das duas fontes en-
cantadas e desta vez é Angelica que bebe da fonte do ódio e Rinaldo da do 
amor. Orlando e Rinaldo são de novo rivais; num momento tão grave para as 
armas cristãs, os dois primos não pensam senão na sua disputa.

Então, Carlos Magno propõe-se como árbitro: Angelica ficará à guarda de 
Namo da Baviera e será atribuída àquele que, dos dois paladinos, combater com 
mais denodo contra os infiéis. É em Montalbano, perto dos Pirenéus, que se dá  
a batalha decisiva. Decisiva sobretudo porque — embora o poema de Boiardo 
continue ainda durante algum tempo a narrar o assédio de Paris — é desta bata-
lha que Ariosto faz o ponto de partida do seu poema, atando os fios das várias 
personagens. E decisiva, também, porque é nesta batalha que Ruggiero, cavaleiro 
sarraceno descendente de Heitor de Tróia, encontra a guerreira cristã Bradamante  
(ali chamada Bradiamonte, Bradiamante, Brandimante ou Brandiamante), irmã 
de Rinaldo, e que, sendo até aqui inimigos, se apaixonam um pelo outro.

O episódio é importante porque era intenção de Boiardo (ao que parece, 
por explícita encomenda de Hércules I de Este) legitimar a lenda segundo 
a qual a Casa de Este teria a sua origem no casamento de Ruggiero de Risa 
com Bradamante de Claramonte. Naquele tempo, uma genealogia, mesmo se 
imaginária, tinha grande importância: os inimigos da família Este haviam es-
palhado o boato de que os senhores de Ferrara descendiam do infame traidor 
Gano de Mogúncia; era necessário tomar medidas. Boiardo introduziu este 
tema genealógico quando o poema já ia muito adiantado, e não teve tempo de  
o desenvolver; caberá a Ariosto levá-lo a bom termo. Mas, entretanto,  
a Hércules I já haviam sucedido os filhos, Alfonso I e o cardeal Ippolito, que  
pouca importância davam a essas fantasias. E Ariosto, aliás, nada tinha do espí-
rito do cortesão adulador; mas foi fiel à tarefa que se impusera, com meticulosa  
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diligência. Tinha boas razões para o fazer. Primeiro, por ser um tema narrativo 
de primeira ordem: os dois apaixonados que são leais combatentes de dois 
exércitos inimigos e, por isso, nunca conseguem transpor para a realidade  
o destino matrimonial que lhes foi reservado; segundo, porque isso lhe permi-
tia ligar o tempo mítico das cavalarias com os acontecimentos do tempo em 
que vivia, com o presente de Ferrara e de Itália.

O sensato Ludovico e Orlando louco

Durante mais de um século, Ferrara foi a capital da poesia épica. Os três maio-
res poemas do Renascimento — Orlando Innamorato, Orlando Furioso e, ainda, 
Gerusalemme Liberata, do sorrentino Torquato Tasso — nasceram na corte da 
dinastia de Este.

Por que razão foi esta terra do Vale do Pó tão fecunda em oitavas em que  
ecoam golpes de lança e o ruído de cascos de cavalos? Para matéria tão impon- 
derável, nenhuma tentativa de explicação alguma vez será cabal, mas po-
demos ter presentes alguns factos concretos: a sociedade de Ferrara era rica, 
com propensão para o luxo, festiva; era uma sociedade culta, que fizera da 
sua universidade um importante centro de estudos humanísticos, e era sobre-
tudo uma sociedade militar, que construíra e defendera o seu próprio Estado, 
entre Veneza, o Estado da Igreja e o Ducado de Milão; era uma fatia de ter-
ritório considerável, situada no coração daquele campo de guerra europeia 
permanente que era, então, a planície do Pó, e por isso é parte interessada 
em todas as disputas entre França e Espanha pela hegemonia no continente. 
Mas na época de Francisco I e Carlos V ganha forma o novo tipo de grande 
Estado centralizador, enquanto o ideal italiano da cidade-principado está em 
declínio. O Orlando Furioso nasce numa Ferrara onde a glória guerreira ainda 
é a base de toda a bravura, mas que agora sabe que é apenas uma peça de um 
jogo diplomático e militar de muito maiores dimensões. O poema desdobra-se 
continuamente em dois planos temporais, o das histórias cavaleirescas  
e o do presente político-militar. Uma corrente de impulsos vitais transmite- 
-se do tempo dos paladinos (onde agora o fundo épico-histórico carolíngio de-
saparece, absorvido pelo arabesco fantástico) às guerras italianas do século xvi  
(em que à apologia dos feitos da família de Este se sobrepõem cada vez mais 
os tons de amargura pelos tormentos da Itália invadida).
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Quem é este Ludovico Ariosto que não crê nas gestas cavaleirescas, mas 
investe todas as suas forças, as suas paixões, o seu desejo de perfeição, na 
representação de combates entre paladinos e infiéis, num poema elaborado 
com um cuidado minucioso? Quem é este poeta, que sofre com aquilo que 
o mundo é e com aquilo que não é e poderia ser, e no entanto o representa 
como um espectáculo multicor e multiforme para ser contemplado com iró-
nica sabedoria?

Filho de um oficial do duque de Ferrara e de uma dama de Reggio Emilia, 
onde ele próprio nasceu em 1474, Ludovico Ariosto estudou em Ferrara e aos 
trinta anos empregou-se como secretário do cardeal Ippolito de Este, irmão 
do duque Alfonso I. Por incumbência do cardeal realizou viagens e missões 
frequentes às capitais vizinhas, Mântua, Módena, Milão, Florença, e esteve 
várias vezes em Roma para tratar de questões motivadas pelas difíceis rela-
ções de Ferrara com o papa (primeiro, Júlio II, e depois Leão X).

Em suma, uma vida não de homem da corte, mas de funcionário a quem 
eram confiadas missões diplomáticas de responsabilidade e confiança, indo 
por vezes ao encontro de perigos e aventuras (no tempo em que o papa Júlio II  
era inimigo da Casa de Este). Anos movimentados e cansativos, no meio dos 
quais, porém, Ariosto soube encontrar o tempo e a concentração necessá-
rios para compor o Orlando Furioso, além de poemas líricos, comédias e sete 
sátiras, que nos dão o melhor retrato do carácter do poeta e nos contam as 
desilusões e as parcas satisfações da sua vida.

Em 1518, em vez de acompanhar o cardeal Ippolito, então nomeado bispo de 
Budapeste, Ariosto passou para o serviço do duque Afonso I. Serviço ainda mais 
duro do que o primeiro, porque comportou três anos de permanência nas mon-
tanhas da Garfagnana Estense, com o cargo de governador, ou seja, com uma 
autoridade mais formal do que efectiva, para fazer respeitar a lei num mundo 
cruel de prepotências feudais, como eram então os vales selvagens dos Apeninos. 
Só entre 1525 e 1533, ano da sua morte, conseguiu ter uma vida mais tranquila, 
de novo em Ferrara, como superintendente dos espectáculos da corte.

Ao longo de trinta anos, a sua verdadeira vida foi o Furioso. Começou  
a escrevê-lo por volta de 1504, e pode dizer-se que continuou sempre a trabalhar  
nele, porque um poema como este nunca se pode dizer que esteja terminado. 
Depois de o publicar numa primeira edição de quarenta cantos, em 1516, 
Ariosto tentou dar-lhe um seguimento, que ficou truncado (os chamados Cinco  
Cantos, publicados postumamente): a imaginação e a felicidade do primeiro 
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impulso criativo pareciam perdidas. Continuou a polir e a aperfeiçoar a lín-
gua e a versificação dos quarenta cantos, trabalho esse que já era visível na 
segunda edição, de 1521, sem acréscimos. A verdadeira forma de ampliar um 
poema com uma estrutura pluricêntrica e sincrónica como o Furioso, com 
histórias que se ramificam em todas as direcções e que se cruzam e bifur-
cam continuamente, era dilatá-lo no seu interior, fazendo proliferar episódios  
a partir de outros episódios, criando novas simetrias e novos contrastes. Era 
essa, sem dúvida, a forma como o poema fora construído desde o princípio, 
e foi dessa forma que o autor continuou a ampliá-lo até às vésperas da sua 
morte. A edição definitiva, com quarenta e seis cantos, é de 1532.

O tema principal do poema é o modo como Orlando, antes um infeliz apai-
xonado de Angelica, ficou louco furioso, e como os exércitos cristãos, devido 
à ausência do seu principal campeão, se arriscaram a perder a França, e, ain-
da, como o tino perdido pelo louco (o recipiente que continha o seu juízo) foi 
encontrado por Astolfo na Lua e reintroduzido no corpo do legítimo proprie-
tário, permitindo-lhe voltar a ocupar o seu lugar nas fileiras. O tema paralelo 
centra-se nos obstáculos que advêm e que impedem que o destino nupcial de 
Ruggiero e Bradamante se realize, enquanto o primeiro não consegue passar 
do acampamento sarraceno para o franco, receber o baptismo e desposar a se-
gunda. Esses dois motivos principais interligam-se com a guerra entre Carlos  
Magno e Agramante em França e em África, com a carnificina feita por  
Rodomonte na Paris sitiada pelos Mouros, com as discórdias no campo de 
batalha de Agramante, até ao acerto de contas entre a fina-flor dos campeões 
de um e de outro exército (Canto I, 1-4).

     Damas, cavaleiros, armas e amores,
cortesias e audazes feitos canto,
do tempo em que o mar Mouros vingadores
passaram, para França molestar tanto,
seguindo a ira e juvenis furores
do rei de África, Agramante1, porquanto
ousou vingar a morte de Troiano
em rei Carlos, imperador romano2.
     Direi de Orlando3, simultaneamente,
o que nunca foi dito em prosa ou rima:
por amor ficou furioso e demente,
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tendo antes de sensato fama opima;
se a que quase me fez o equivalente4,
e o pouco engenho sem cessar me lima,
permitir que eu conserve o requerido
para levar a bom fim o prometido.
     Dignai-vos, hercúlea prole5 generosa,
ornamento e esplendor do tempo nosso,
Ippolito, aceitar o que vos ousa
e pode dar o húmil servo vosso.
Parte do que devo, em obra verbosa
a tinta gravada, pagar-vos posso;
de pouco vos dar culpável não sou,
pois, quanto dar-vos posso, tudo dou.
     Ireis ouvir, entre os dignos heróis
que para citar com louvor me aparelho,
lembrar Ruggiero6, de quem neto sois,
de vossa ilustre prole o cepo velho.
Seu valor e ilustres gestas, pois,
escutareis, dando ouvido a meu conselho,
e se vossos pensamentos cederem
lugar para meus versos neles caberem.

Orlando continua a ser uma personagem ao mesmo tempo central e distan-
te; do mesmo modo que excedia a medida humana na virtude, sendo imune às 
paixões, segundo as canções populares, capaz, como enamorado, de reprimir 
todas as tentações, de acordo com Boiardo, aqui sai da medida humana (depois 
de a ter atravessado nas dúvidas e nas angústias do ciúme) para entrar na bes-
tialidade mais cega. Nesta nova e inesperada encarnação de um possesso que, 
nu, arranca os carvalhos pela raiz, Orlando torna-se, se não uma verdadeira 
personagem, sem dúvida uma imagem poética viva, como nunca havia sido na 
longa série de poemas que o representavam coberto pela armadura e pelo elmo.

Há que dizer que os heróis do Furioso, embora sejam sempre bem reconhe-
cíveis, nunca são personagens completas; até em Boiardo, poeta e narrador 
muito menos elaborado, havia maior aplicação na caracterização; em Ariosto, 
que no entanto tem a delicadeza de um pintor de miniaturas, são os vários mo-
vimentos das energias vitais que se pretende, não a corporalidade dos retratos  
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individuais. Por exemplo, Astolfo, o inglês, que foi inventado — pode dizer-se 
— por Boiardo como uma personagem heróico-cómica, a quem sortes e azares 
acontecem quase por acaso, em Ariosto torna-se um dos centros motores do 
poema, mas perde os muitos traços psicológicos que tinha no Innamorato. 
Nunca nos revela algo de si, daquilo que pensa e que sente, contudo — aliás, 
talvez justamente por isso —, a alma de Ariosto (essa presença que nunca se 
deixa agarrar e definir) é reconhecível, principalmente, nele, explorador lunar 
que não se surpreende com nada, que vive rodeado pelo maravilhoso e recorre  
a objectos enfeitiçados, livros mágicos, metamorfoses e cavalos alados,  
com a ligeireza de uma borboleta, mas sempre para alcançar fins de utilidade 
prática e perfeitamente racionais.

Cristãos e infiéis

O defeito de todos os prefácios do Orlando Furioso é começarem por dizer 
que se trata de um poema que serve de continuação a outro poema, que dá 
continuidade a um ciclo de inúmeros poemas, os quais por sua vez colhem 
origem num poema inicial… o leitor sente-se imediatamente desencorajado. 
Se antes de iniciar a leitura deverá pôr-se ao corrente de todos os anteriores, 
quando é que alguma vez conseguirá começar a ler o poema de Ariosto? Na 
realidade, todos os prefácios se revelam de imediato supérfluos, pois o Furioso 
é um livro único no seu género e pode — quase diria deve — ser lido sem que 
se faça referência a qualquer outro livro anterior ou seguinte; é em si mesmo 
um universo em que se pode viajar ao comprido e de atravessado, entrar, sair, 
perdermo-nos.

Que o autor faça passar a construção desse universo por uma continua-
ção, um apêndice, um acréscimo a uma obra alheia, é sinal da extraordinária 
circunspecção de Ariosto, um exemplo daquilo a que os ingleses chamam 
understatement, ou seja, o espírito especial de auto-ironia que faz com que se 
minimize as coisas grandes e importantes.

Os leitores e o autor podem ficar elucidados a respeito dos antecedentes em 
poucas estrofes (Canto I, 5-9):

     Orlando, que há muito se enamorara
de Angelica7, e que pelos encantos seus
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na Índia, Média e Tartária8 deixara
inumeráveis e imortais troféus,
com ela ao Ocidente regressara,
onde, cerca dos montes Pirenéus,
com os de França e os da Alemanha,
Carlos armara as tendas de campanha,
     para que o rei Marsilio9 e o rei Agramante
pagassem cara a sua ousada chança;
um, porque trouxe de África adiante
o povo apto a usar espada e lança;
e o outro, por levar a Espanha avante
à destruição do reino de França.
Orlando chegou quando era exigido,
mas bem se arrependeu de lá ter ido,
     pois sua dama ali lhe foi tirada:
eis como o juízo humano amiúde erra!
De Vésper a Eos10, em tanta jornada
ele a defendera, em tão longa guerra,
e entre gente amiga ora lhe é furtada,
sem uso de espada e na sua terra.
O imperador, que extinguir maquinou
um grave incêndio, foi quem lha tirou.
     Nascera havia pouco uma porfia
entre o conde Orlando e Rinaldo, o primo;
pois cada um por Angelica ardia
de amoroso desejo no seu imo.
Carlos, que a tenção com maus olhos via,
por assim lhe darem menos arrimo,
a donzela, que motivo disso era,
deu a guardar ao duque da Baviera11;
     em prémio a prometeu ao mais rapace,
que maior cópia, na grande batalha,
de Mouros infiéis ceifar lograsse,
e obra feita mostrasse com mais valha.
Mas, o oposto ao que esperavam, dá-se,
e a gente baptizada em fuga espalha;
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com outros viu-se o duque na prisão,
ficando ao abandono o pavilhão.

Dito isto, não nos resta senão seguir Angelica, que foge a galope pelo 
bosque, figurinha estilizada representada sobre o fundo finito de uma tapeça- 
ria. Em redor dela volteiam três cavaleiros que se chamam Rinaldo, Ferraú  
e Sacripante, mas que até podiam ter outros nomes, uma vez que a sua fun-
ção aqui é apenas executar piruetas e escaramuças, como num bailado. Aliás, 
nenhum dos três cavaleiros que aparecem no primeiro canto será persona-
gem de relevo na continuação do poema, nem sequer Rinaldo, cujas proezas 
e bravura constituirão matéria de muitos episódios do Furioso, mas nunca 
deixando de ser uma figura acessória. São sobretudo personagens do Orlando  
Innamorato que, no início do novo poema, é como se pedissem licença para 
se retirarem para segundo plano, para darem lugar a uma constelação de pro-
tagonistas disposta por uma ordem de importância diferente (Canto I, 10-23).

     Onde, logo que chegara, a donzela
que prémio seria para o vencedor,
antes do caso, subira para a sela,
e escapou quando houve ocasião melhor,
pressentindo que desse dia a estrela
aos cristãos daria enganoso alor;
penetrou num bosque, e na estreita via
um cavaleiro encontrou, que a pé ia.
     Couraça vestida e elmo na testa,
à cintura a espada e no braço o escudo,
corria mais ligeiro pela floresta
que para vencer páreo12 aldeão desnudo.
Tímida pastora nunca tão lesta
seu pé virou, ante réptil sanhudo,
como Angelica o freio contorceu,
logo que o guerreiro reconheceu.
     Era ele aquele paladim galhardo
filho de Amon, senhor de Montalvão13,
a quem pouco antes seu corcel, Baiardo14,
lhe escapara, coisa estranha, da mão.
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A olhar a donzela não foi tardo:
conheceu, mesmo de longe, a feição,
a Angelica figura, o rosto belo
que em malhas de amor lograra prendê-lo.
     Dá meia volta a dama ao palafrém,
e pela floresta o lança a toda a brida;
quer pela rala quer pela basta, porém,
a escolher a via é desprevenida:
pálida, louca, deixa com desdém
que a via seja pelo corcel escolhida.
Acima, abaixo, pela selva altaneira
tanto girou que achou uma ribeira.
     Da ribeira Ferraú15 se abeirara,
todo suado e muito polvoroso.
Pouco antes, da batalha o apartara
desejo de beber e de repouso;
mas depois, contrafeito, ali ficara,
porque, sôfrego e pouco cauteloso,
o elmo no rio deixara tombar,
e não o conseguia recuperar.
     O mais alto que era possível, vinha
a gritar a donzela espaventada.
Salta, ao ouvir, para a margem ribeirinha
o mouro, e no rosto lhe pousa a mirada;
e reconhece-a assim que se avizinha,
apesar de pálida e perturbada;
há muito não tinha notícia dela,
mas não duvida: é Angelica bela.
     Como era cortês, e tanto, talvez,
como os primos por ela tinha amor,
aquilo que podia fazer, fez:
como se elmo houvesse, com pundonor,
sua espada empunhou para dar revés
a Rinaldo, a quem não tinha temor.
Não só muitas vezes se tinham visto,
como em provas de armas tinham registo.



22  ITALO CALVINO

     Deram início a uma feroz batalha:
apeados ambos, gládios brandiam;
aos golpes, couraças, cotas de malha,
ou mesmo bigornas não resistiam.
Mentres cada um o outro trabalha,
estugando o passo bicho e dama iam;
incitando o bicho a dar mais à perna,
por campos e bosques com ele se interna.
     Longo tempo se esforçaram em vão,
cada um querendo o outro derribar,
pois tanto valor com a arma na mão
tinha, qualquer deles, como o seu par;
foi primeiro o senhor de Montalvão,
a o cavaleiro de Espanha alertar,
como quem tem no peito tanto fogo
que todo arde, sem ter desafogo.
     Disse ao pagão: — Crês que só a mim dás
desaire, mas teu inimigo és;
se a luz do novo sol16 teu peito faz
incendiar, e se algum ganho vês
em me reter, tu, o que ganharás?
Ao teres-me morto ou preso como crês,
não será tua a dama mesmo assim,
pois em fuga se pôs neste interim.
     Quão melhor será, se a amas deveras,
que ligeiro vás na sua peugada,
pois para detê-la é melhor se não esperas,
antes de estar daqui mais afastada!
Tendo-a em poder, com praxes severas
se decide de quem será, pela espada;
pois nada deve esta contenda ao siso,
e dela só colhemos prejuízo. —
     A proposta ao mouro não desprazeu,
e a peleja afrouxou nesse momento;
foi tal a trégua que entre eles nasceu,
passando o ódio e a ira ao esquecimento,
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que o pagão ao seu rival ofereceu
na sua montada cómodo assento:
de tão instado, sobe para a garupa,
e só o rasto da dama os ocupa.
     Oh, bondade dos cavaleiros antigos!
Eram rivais, eram de fé diferente,
e, de se infligirem cruéis castigos,
toda a pessoa os dois tinham dolente;
mas, por selvas, atalhos, desabrigos,
juntos vão, sem que suspeita os atente.
Por quatro esporas o corcel picado,
chega a um caminho em dois bifurcado.
     E, uma vez que não sabiam se uma
ou outra via tomara a donzela
(pois em ambas, sem diferença nenhuma,
se via inda fresca a pegada dela),
tiraram à sorte, e em seguida ruma
Rinaldo a esta, e o sarraceno àquela.
Pelo bosque Ferraú muito girou,
e, donde partira, outra vez voltou.

O serem «de fé diferente», no Furioso, não significa muito mais do que  
a diferente cor das peças num tabuleiro de xadrez. Os tempos das Cruzadas, 
em que o ciclo dos paladinos assumira um valor simbólico de luta pela vida 
e pela morte entre a cristandade e o islão, já vão longe. Na verdade, parece 
que não foi dado nenhum passo em frente para compreender os «outros»,  
os «infiéis», os «Mouros». Continua-se a falar dos maometanos como «pagãos» 
e adoradores de ídolos, atribui-se-lhes o culto de uma estrambólica trindade 
mitológica (Apolo, Macone e Trivigante). Contudo, são representados num 
plano de igualdade com os cristãos no que respeita à bravura e à civilidade; 
e quase sem nenhuma caracterização exótica, ou observação de costumes 
diferentes dos ocidentais. (Características exóticas que, no entanto, estavam 
presentes em Boiardo, que representa os Sarracenos estendidos «como mastins  
— Sobre tapetes; como é seu hábito — Consigo desprezando o costume de França»).  
São senhores feudais, tal e qual como os cavaleiros cristãos, e nem os dis-
tingue a diferenciação dos uniformes nos exércitos modernos, pois aqui os 
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adversários litigam e depois usam as couraças, elmos, armas e cavalgaduras 
uns dos outros.

Na realidade, «os Mouros» são uma entidade fantasiosa a que não se aplica 
qualquer referência histórica ou geográfica. Mas não uma entidade abstracta, 
pelo contrário, dir-se-ia que no «acampamento inimigo» tudo é mais concreto 
e caracterizado e corpóreo, a começar pelo antagonista directo de Orlando, 
Rodomonte.

Os historiadores da literatura discutiram muito sobre qual era a atitude 
de Ariosto para com o passado medieval, que é a matéria do poema, e em 
particular para com a cavalaria. Porém, vendo as proezas dos seus heróis 
através da ironia e da transfiguração fantasiosa, ele nunca tende a diminuir 
as virtudes cavaleirescas, nunca baixa a estatura humana que esses ideais 
pressupõem, ainda que lhe pareça que tudo o que resta é fazer deles pretexto 
para um jogo grandioso e apaixonante.

Ariosto parece um poeta límpido, hílare e sem problemas, todavia perma-
nece misterioso: na sua obstinada mestria em construir oitava após oitava, 
parece que aquilo que o preocupa é sobretudo esconder-se. Está, sem dúvi-
da, distante da trágica profundidade que terá Cervantes, quando, um século 
depois, no Dom Quixote, procederá à dissolução da literatura cavaleiresca. 
Mas, entre os poucos livros que se salvam quando o cura e o barbeiro dão às 
chamas a biblioteca que levou à loucura o fidalgo da Mancha, encontra-se  
o Furioso…

A oitava

O Orlando Furioso anuncia-se, desde o início, como o poema do movimento, 
ou melhor, anuncia o tipo especial de movimento que o percorrerá de cima  
a baixo, um movimento em linhas quebradas, em ziguezague. Poderíamos tra-
çar o desenho geral do poema seguindo o contínuo intersectar-se e afastar-se 
dessas linhas num mapa da Europa e de África, mas para o definir bastaria  
o primeiro canto, cheio de perseguições, extravios, encontros fortuitos, tres-
malhações, alterações de programa.

É com esse ziguezague, traçado pelos cavalos a galope e com as intermi-
tências do coração humano, que somos introduzidos no espírito do poema;  
o prazer da rapidez de acção mistura-se imediatamente com uma sensação de  
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largueza na disponibilidade do espaço e do tempo. O avançar distraído não 
é só prerrogativa dos perseguidores de Angelica, mas também de Ariosto.  
Dir-se-ia que o poeta, quando começa a narração, não conhece ainda o plano 
do enredo que a seguir o guiará com pontual premeditação, mas que uma coi-
sa tem já perfeitamente clara: esse arranque e ao mesmo tempo esse à-vontade  
no narrar, ou seja, aquilo que poderíamos definir — usando um termo prenhe 
de significado — como o movimento errante da poesia de Ariosto.

Tais características do espaço ariostesco podem ser encontradas à escala do 
poema inteiro ou de cada um dos cantos, bem como a uma escala mais peque-
na, a da estrofe ou do verso. A oitava é a medida em que melhor reconhecemos 
aquilo que Ariosto tem de inconfundível: na oitava, Ariosto dá as voltas que 
quer, está como peixe na água, o seu milagre é feito, sobretudo, de desenvoltura.

Principalmente por duas razões, uma delas inerente à oitava, estrofe que 
se presta a longos discursos e a alternar tons sublimes e líricos com tons 
prosaicos e jocosos, e outra inerente ao modo de escrever poesia de Ariosto, 
que não se atém a limites de nenhum género, que não se impôs, como Dante, 
uma regra de simetria que o obrigue a um número de cantos pré-estabelecido  
e a um número de estrofes em cada canto (o canto mais curto tem setenta e duas 
oitavas e o mais longo, cento e noventa e nove) e, sobretudo, não se propôs 
uma distribuição rígida da matéria. O poeta, se quiser, pode levar o seu tempo, 
usar várias estrofes para dizer qualquer coisa que outro diria num só verso,  
ou concentrar num verso aquilo que poderia ser matéria para um longo discurso.

O segredo da oitava ariostesca está em seguir o ritmo variado da lin-
guagem falada, na abundância daquilo que foi definido como «acessórios 
não essenciais da linguagem», assim como na ligeireza da piada irónica; mas  
o registo coloquial é apenas um dos muitos, que vão do lírico ao trágico ou 
ao sentencioso e que podem coexistir na mesma estrofe. Ariosto é capaz de 
ser de uma concisão memorável. Muitos versos seus tornaram-se proverbiais, 
como, por exemplo: eis como o juízo humano amiúde erra!, ou Oh, bondade 
dos cavaleiros antigos! Mas não é só com esses parêntesis que ele exprime as 
suas mudanças de velocidade. Diga-se de passagem que a própria estrutura 
da oitava se baseia numa descontinuidade de ritmo: aos seis versos ligados 
por rimas alternadas seguem-se os dois versos em rima emparelhada, com um 
efeito que hoje definiríamos como anticlímax, de mudança brusca, não só rít-
mica mas também de clima psicológico e intelectual, do culto para o popular, 
do evocativo para o cómico.
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Naturalmente, Ariosto joga com estes aspectos da estrofe, como tão bem 
sabe fazer, mas o jogo poderia tornar-se monótono sem a agilidade do poeta 
a movimentar a oitava, introduzindo as pausas e os pontos finais em diver-
sas posições, adaptando vários andamentos sintácticos ao esquema métrico, 
alternando períodos longos com períodos breves, partindo a estrofe e, em 
alguns casos, ligando uma a outra, mudando continuamente os tempos da 
narrativa, saltando do pretérito perfeito para o imperfeito, para o presente 
ou para o futuro, isto é, criando uma sucessão de planos e de perspectivas do 
relato.

A palavra «jogo» surgiu muitas vezes no nosso discurso. Mas é preciso 
não nos esquecermos de que os jogos, tanto os infantis como os dos adultos, 
têm sempre um fundamento sério, são sobretudo técnicas de adestramento de  
aptidões e atitudes que serão necessárias na vida. O jogo de Ariosto é o de uma  
sociedade que se acha elaboradora e depositária de uma visão do mundo, mas 
que sente igualmente formar-se um vazio debaixo dos pés, por entre rangidos 
de terramoto.

O quadragésimo sexto e último canto abrirá com a enumeração de uma 
chusma de pessoas, que é a verdadeira dedicatória do Furioso (mais do que 
a dedicatória de obrigação a Ippolito, «hercúlea prole generosa», inserida no 
primeiro canto). O navio do poema está a chegar ao porto e encontra a recebê- 
-lo, perfilados no cais, as damas mais belas e gentis das cidades italianas,  
e os cavaleiros, os poetas e os eruditos. É um rol de nomes e breves perfis dos 
seus contemporâneos e amigos, aquele que Ariosto traça, é o seu público per-
feito e ao mesmo tempo a imagem de uma sociedade ideal. O poema sai de si 
próprio, define-se através dos seus destinatários, e por sua vez é o poema que 
serve de definição, ou emblema, para a sociedade dos seus leitores presentes  
e futuros, para o conjunto das pessoas que participarão no seu jogo e que nele 
se reconhecerão.
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1 Agramante: rei africano, filho de Troiano e neto de Agolante, é o comandante supremo 
das tropas sarracenas que atravessaram o mar Mediterrâneo para fazer guerra a Carlos Magno.  
O exército africano desembarcou em Tortosa, na Catalunha (junto à foz do Ebro), e dali marchou 
para França através dos Pirenéus (cf. Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato, Livro II, XXIX, 23).

2 Carlos, imperador romano: Carlos Magno (742-814), filho de Pepino, o Breve, rei dos Francos 
a partir de 768. Foi coroado imperador do Ocidente, em Roma, pelo papa Leão III, no dia de Natal 
de 800. Rodeou-se de homens doutos que promoveram as ciências e as artes, dando origem ao 
chamado Renascimento Carolíngio.

3 Orlando: herói principal das lendas carolíngias com o nome de Roland, era um guerreiro 
severo e casto, protótipo ideal do cavaleiro cristão. Tombou na batalha de Roncesvalles (778). 
Sobrinho de Carlos Magno por parte da mãe, é o seu mais valente paladino. No poema de Ariosto, 
tal como antes no Orlando Innamorato, aproxima-se mais do tipo do cavaleiro errante do ciclo 
bretão, sujeito às paixões amorosas.

4 A [...] equivalente: aquela que quase me fez o mesmo (a amada do poeta, Alessandra Benucci).

5 Hercúlea prole: o cardeal Ippolito d’Este (1479-1520), filho de Ercole I e irmão de Alfonso II, 
duque de Ferrara. Ariosto estava ao seu serviço em 1516, quando publicou a primeira edição do seu 
poema, que lhe dedicou.

6 Ruggiero: guerreiro sarraceno, filho de Ruggiero II de Risa (Reggio di Calabria) e de Galaciella, 
filha do rei Agolante. Apresentado como descendente de Heitor de Tróia e fundador da estirpe 
d’Este.

7 Angelica: filha de Galafrone, rei do Catai. Bela e esquiva, tem inúmeros pretendentes (entre 
os quais Orlando e Rinaldo), que trata com desprezo, tirando partido dos seus sentimentos quando 
lhe convém.

8 Índia: designava de modo genérico a Ásia meridional; Média: correspondia à região a sul do mar 
Cáspio; Tartária: era a região a ocidente do Catai (nome dado na Europa à China desde que Marco Polo  
a visitou, entre 1275 e 1292), e é hoje uma república da Federação Russa.

9 Marsilio: rei sarraceno de Espanha, irmão de Galerana, mulher de Carlos Magno, de quem foi, 
inicialmente, aliado. Posteriormente, uniu-se a Agramante para invadir a França.

10 Vésper a Eos: Vésper é a estrela da tarde, aliás, o planeta Vénus, que surge no Ocidente e 
aqui indica esse ponto cardeal; Eos é a divindade que personifica a aurora, a qual nasce no Oriente.

11 Duque da Baviera: Namo, duque da Baviera, amigo de infância de Carlos Magno, era o seu 
mais fiável conselheiro.

12 Páreo: corrida a pé, ou a cavalo, em que duas pessoas partiam a par; o mesmo nome se dava 
ao prémio de tal corrida.

13 Era [...] Montalvão: Rinaldo, primo de Orlando, senhor do castelo de Montalvão (Montauban), 
e também apaixonado por Angelica. Seu pai, Amon, duque de Dordonha, era irmão de Milon 
d’Anglant, pai de Orlando. Pelo nascimento, ambos descendem da casa de Claramonte (Clairmont).

14 Baiardo: cavalo já célebre na literatura cavaleiresca.

15 Ferraú: guerreiro sarraceno espanhol, sobrinho do rei Marsilio, também apaixonado por 
Angelica.

16 Novo sol: Angelica.



ANGELICA PERSEGUIDA

A princípio é apenas uma donzela 
que foge por um bosque, na sela do 
seu palafrém. Saber quem é, importa, 
até certo ponto: é a protagonista de 
um poema que ficou por acabar, que 
vai a correr para entrar num poema 
que ainda mal começou. Aqueles, de 
entre nós, que sabem algo mais sobre 
isso podem esclarecer que se trata de 
Angelica, princesa do Catai, que veio, 
com todos os seus feitiços, para o meio 
dos paladinos de Carlos Magno, rei de 
França, para entre eles despertar paixões  
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e ciúmes e desse modo os distrair da guerra contra os Mouros de África e de Espa-
nha. Mas em vez de recordar todos os antecedentes, melhor será que penetremos 
nesse bosque onde a guerra que alastra pelas terras de França não se faz ouvir,  
a não ser por sons esparsos de cascos ou de armas de cavaleiros isolados que apa-
recem e desaparecem.

Em torno de Angelica em fuga há um corrupio de guerreiros que, cegos 
pelo desejo, esquecem os sagrados deveres cavaleirescos, e por excesso de 
precipitação continuam a girar em vão. A primeira impressão é de que estes 
cavaleiros não sabem bem o que querem: tanto perseguem, como lutam, como 
andam às voltinhas, e estão sempre na iminência de mudar de ideias.

Vejamos Ferraú. Vamos encontrá-lo no momento em que tenta pescar o elmo 
que lhe caiu num rio, quando de repente passa por ali Angelica, por quem ele está 
apaixonado, seguida por Rinaldo; Ferraú desiste de procurar o elmo e luta com 
Rinaldo; no meio do duelo, Rinaldo propõe ao adversário que ponham de lado 
a desavença e sigam juntos a fugitiva; Ferraú interrompe a luta e lança-se em 
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perseguição de Angelica, em plena concordância com o rival; mas perde-se no 
bosque e vai de novo parar à margem do rio em que lhe caíra o elmo; interrompe 
a busca de Angelica e recomeça a procurar o elmo; do rio sai o fantasma de um 
guerreiro que matara, o qual reivindica a posse do elmo como propriedade sua  
e aconselha Ferraú, se acaso deseja adornar-se com um capacete superfino, a con- 
quistar em batalha o de Orlando; perante isto, Ferraú já não quer saber do rio, do 
elmo, do fantasma e da fugitiva, e parte à procura de Orlando (Canto I, 24-32).

     Uma vez mais junto à ribeira estando,
lá onde o elmo na água caiu,
e a dama de encontrar desesperando,
para ter o elmo que lhe esconde o rio
para o sítio onde tombou vai caminhando,
e desce até à beira do baixio;
mas tão enterrado ele está no leito
que muito apalpará sem ter proveito.
     Um ramo de árvore, de folhas mundo,
serviu-lhe para fazer a longa vara
com que tenteia o rio até ao fundo,
sondando com denodo a água avara.
Com a maior irritação do mundo,
já muito em sua busca se obstinara,
quando do rio se ergueu um cavaleiro
até à cinta, de aspecto altaneiro.
     Estava, excepto a cabeça, todo armado,
e mostrava um elmo na destra mão:
era o mesmo elmo que tão buscado
foi por Ferraú tanto tempo, em vão.
Falou a Ferraú em tom irado:
— Ó marrano mentiroso, ó pagão!
Por que deixar o elmo aqui não querias,
se de tão longa data mo devias?
     Lembra-te, pagão, que quando mataste
de Angelica o irmão (que tal sou eu),
após as outras armas me juraste
que ao rio lançarias este chapéu.
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Se ora a Sorte (o que tu não realizaste)
permite que se cumpra o gosto meu,
não te amofines; e se amofinares,
que seja por à promessa faltares.
     Se desejo tiveres dum elmo fino,
tenta arranjar outro, e com mais honor;
como o que tem Orlando, o paladino,
ou Rinaldo, talvez inda melhor:
um foi de Almonte1, o outro de Mambrino2.
Conquista um desses dois com teu valor;
este, que já me devias por preito,
farás bem em deixar-mo, com efeito. —
     Ao surgir-lhe o fantasma de improviso
da água, seu pêlo todo eriçou-se,
e descolorido mostrou o viso;
a voz, que era para sair, encravou-se.
E Argalia3, que em tal sítio preciso
matara (Argalia identificou-se),
ouvindo-o de falsa jura acusar,
de ira e vergonha se sentiu corar.
     Sem tempo ter para pensar noutra escusa,
e bem sabendo que a verdade ouviu,
calado fica, resposta não usa;
mas tanto opróbrio o peito lhe oprimiu
que ali jurou, pela vida de Lanfusa4,
outro elmo não querer ter, e decidiu
que só lhe convinha o que em Aspramonte5

Orlando arrebatara ao fero Almonte.
     E cumpriu melhor este juramento
que o outro que fizera a Argalia.
Dali foi-se embora tão rabujento
que se mortificou mais do que um dia.
O paladim buscar é seu intento,
por todo o lado onde que estava cria.
Sorte diferente a Rinaldo tocou,
que vias diversas deste tomou.
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     Não anda Rinaldo muito e dá fé
de que à frente salta o corcel feroz:
— Pára, Baiardo meu, detém o pé,
que estar sem ti, para mim, é dano atroz! —
O corcel não dá ouvidos, e até
mais se afasta, e cada vez mais veloz.
Rinaldo, irado, atrás o passo estuga;
sigamos nós Angelica na fuga.

E Angelica? Galopa durante um dia, uma noite e uma manhã. Chega a um 
pequeno bosque entre dois riachos. Desmonta da sela e procura o mais macio 
leito vegetal para se deitar. Escondida numa moita de roseiras, dorme e sus-
pira. Ou melhor, sonha que está a suspirar e o suspiro acorda-a. Ou melhor,  
já acordada, ouve um suspiro que não é seu. Ou melhor, enquanto ela dormia, 
alguém, ali perto, suspirava (Canto I, 33-38).

     Foge por selvas medonhas e escuras,
lugares desertos, ermos e selvagens.
De azinhos, faias, abetos, verduras,
o sussurrar de frondes e folhagens
fizeram-na por montes e planuras
errar, assustada, em estranhas viagens;
se em monte ou vale alguma sombra via,
temia ser Rinaldo que a seguia.
     Lembrava juvenil gamo ou gazela
que, de entre os ramos do bosque natal,
da mãe tenha visto apertar a goela
o leopardo, em abraço mortal;
de selva em selva foge da esparrela,
tremendo e receando sorte igual;
e, a cada galho que passando toca,
da ímpia fera já se crê na boca.
     Aquele dia e a noite, e mais meio,
cavalgou ao acaso, errando à toa.
Por fim a um ameno bosque veio,
que uma leve e fresca brisa abençoa.
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De dois claros rios soa o gorjeio,
e erva tenra sempre o chão acolchoa.
Por entre seixos fluem vagarosas
as águas, ao ouvido deleitosas.
     Parecendo-lhe encontrar-se ali segura,
de Rinaldo mil milhas já partida,
exausta de correr e da quentura,
a repousar ali está decidida:
desmonta, deixando a cavalgadura
pascer-se, já aliviada da brida;
vagueia junto à água o palafrém,
que de erva tenra a margem plena tem.
     Não longe, avista um frondoso maciço
de rosas vermelhas e pilriteiro:
na margem do caudal colhe o seu viço,
oculto do sol por querco altaneiro;
seu âmago, vazio como um cortiço,
dá abrigo discreto e prazenteiro.
Ramos e folhas são tão intricados
que interditam sol e olhares aguçados.
     De tenras ervinhas o chão se cobre,
chamando ao repouso quem aparece.
Ali, a bela donzela se encobre,
depois deita-se e depressa adormece.
Mas eis que resulta seu sono pobre,
pois sons de passos logo reconhece:
silente se ergue, e vê que um cavaleiro
armado chegara junto ao ribeiro.

Angelica perscruta por entre os arbustos e vê um guerreiro enorme, de 
longos bigodes pendentes, armado dos pés à cabeça, que, como ela, está dei-
tado, do outro lado da moita, com a face apoiada numa mão e, em tom la-
mentoso, murmura frases sem sentido: a virgenzinha… a rosa… Fala de rosas, 
aquele pedaço de soldadeco; cheira uma rosa que ainda mal desabrochou 
e diz que seria um pecado colhê-la, pois uma vez arrancada do seu pecíolo 
perde todo o valor; a ele, desditoso, é isso que acontece sempre, são sempre  
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os outros que colhem as rosas; mas será mesmo verdade que a rosa que já 
foi colhida perde valor? Então, porque é que ele não consegue esquecê-la?  
(Canto I, 39-44)

     Se amigo ou inimigo é, não entende:
temor e esperança o coração lhe agita;
e daquela aventura o fim atende,
mas nem um suspiro no ar palpita.
Para a beira-rio o cavaleiro propende,
e no braço repousa a face aflita;
em tão profundo pensamento medra,
como se feito de insensível pedra.
     Mais de uma hora assim esteve à porfia,
senhor6, o cavaleiro tão dolente;
depois, um som tão pungente emitia,
a lamentar-se mui suavemente,
que pedras, de piedade, quebraria,
e feroz tigre faria clemente.
Tanto chorava que dum rio o leito
parecia a face, e um Mongibello7 o peito.
     — Tormento (disse) de que gela e arde
meu coração, e que o corrói e lima,
o que posso eu fazer, se cheguei tarde
e outro fez, antes, do fruto vindima?
Só palavras e olhares tive (cobarde!)
e outro colheu a recompensa opima!
Se não alcançarei fruto nem flor,
por que me dás, coração, tanta dor?
     A pucela é comparável à rosa
que em seu jardim, presa à nativa espina,
enquanto só e segura repousa,
rebanho ou pastor não a descortina;
a brisa suave e a alva orvalhosa,
a água, a terra, em seu favor se inclina;
jovens e donzelas apaixonados
o peito e a fronte usam com ela ornados.
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     Porém, logo que da materna haste
é retirada e de seu caule verde,
favor, graça e beleza, por contraste,
que de homens e céu tinha, tudo perde.
A virgem a quem sua flor mais baste
que a sua vida, e os lindos olhos que herde,
se um colhê-la deixa, o apreço de antes
fenece no peito de outros amantes.
     Seja para os outros vil, e amada em paga
por aquele a quem tanto de seu deu.
Ah, Fortuna cruel, sorte aziaga!,
ganham outros e à míngua morro eu.
Já minha alma por isso a não afaga?
Posso por tal findar o viver meu?
Quanto melhor será aqui morrer,
que viver mais sem amá-la poder! —

Nesse momento, Angelica reconhece-o. É mais um dos seus pinga-amores,  
Sacripante, rei da Circássia, e toda aquela história das rosas é um monólogo 
a respeito dela. Sacripante continua apaixonado pela bela Angelica, mas está 
convencido de que, enquanto estava no Oriente em missão militar, Orlando  
a terá possuído.

Angelica pondera a situação: está sozinha, cercada de ciladas de todos os 
géneros, precisa de alguém que a acompanhe e proteja; quando tinha como 
escudo a virtude inabalável de Orlando, conseguira que ele não lhe tocasse 
nem com um dedo; agora proporá a Sacripante que lhe seja prestável, como 
paladino igualmente casto (Canto I, 56).

     Verdade talvez, porém coisa incrível
a quem do seu bom-senso for senhor;
pareceu a ele facilmente possível,
pois estava perdido em mais grave error.
O que à luz está o amor torna invisível,
e o que é invisível faz ver Amor.
Fé fez; pois o desgraçado se atém
a acreditar em quanto lhe convém.
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Este assunto da castidade de Angelica até podia ser verdade, mas decerto 
seria pouco credível para quem não estivesse perdidamente apaixonado por 
ela, como o rei da Circássia. No entanto, não é esse o âmago da questão. Mais 
rosa, menos rosa, Angelica e Sacripante são duas pessoas que se encontram  
e calculam friamente as suas atitudes: ela quer servir-se dele e por isso o ilude;  
ele quer tirar partido imediato da situação vantajosa em que se encontra. Com 
efeito, Sacripante não tem a menor intenção de seguir o exemplo de Orlando, 
deixando fugir a oportunidade. «Colherei a fresca e matinal rosa»… e o solda-
deco recomeça a delirar a respeito de rosas, como faz sempre que é assaltado 
por pensamentos de um género à parte (Canto I, 58).

     Colherei a fresca e matinal rosa
que, tardando, frescura perderia.
Sei que à dama coisa mais deleitosa
e que mais lhe agrade não se faria,
ainda que se mostre desdenhosa,
chorosa por vezes e fugidia;
não há-de ser falsa repulsa ou pejo
óbice para saciar meu desejo. —
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Mas, mesmo no melhor da festa, no momento em que crê que já tem  
Angelica na mão, Sacripante é interrompido pela súbita aparição de um ca-
valeiro todo vestido de branco. Lutam, e o cavalo de Sacripante cai morto;  
o adversário desconhecido, satisfeito com aquela vitória, afasta-se a toda a brida  
(Canto I, 59-65).

     Assim disse; mas, quando se abalança
ao doce assalto, grande rumor troa
e o ouvido lhe fere com intemperança;
contrafeito, seu intento acantoa,
e põe o elmo (tinha por usança
trazer sempre armada a sua pessoa),
corre para o cavalo, repõe-lhe a brida,
e sobe para a sela de lança erguida.
     Eis que do bosque um cavaleiro investe,
de seu semblante homem gentil, guerreiro:
alva como a neve é a sua veste,
branco penacho no elmo altaneiro.
Sacripante não se conforma que este
ali faça inoportuno carreiro,
impedindo-lhe o prazer prenunciado;
olha-o com ar desdenhoso e irado.
     Mal se aproxima, chama-o à batalha,
fácil crendo derribá-lo da sela.
O outro, que julgo que menos valha
do que ele não tem, e dará prova dela,
as ameaças soberbas logo atalha,
esporas e lança ajeitando à procela.
Rei Sacripante investe com furor,
e embatem-se os rivais de igual ardor.
     Leões ou touros, em ferino salto,
não são na investida tão sanhudos
como os guerreiros no calor do assalto,
que um ao outro trespassaram os escudos.
O baque sacudiu de baixo a alto,
dos verdes vales aos montes desnudos;
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por dita tinham arneses perfeitos,
que lhes salvaram ilesos os peitos.
     Os cavalos, desenfreados muito,
de cabeça chocam como carneiros:
o do guerreiro pagão caiu defunto,
ele, que em vida era um dos primeiros;
depressa o outro, que lhe caiu junto,
se ergue ao sentir as esporas nos traseiros.
O do rei sarraceno ficou teso
em cima do dono, com todo o peso.
     O ignoto campeão que em pé ficou
e o outro viu sob o corcel por terra,
achando que de luta já bastou,
desinteressou-se de fazer mais guerra;
a via que a selva corta tomou,
e a toda a brida dali se desferra;
e, quando o pagão se desenvencilha,
já ele está dali a mais de uma milha.
     Qual camponês atordoado e aflito
que se ergue, após o raio ter passado,
donde estendido o estrépito inaudito
o deixara, em meio ao seu morto gado,
e vê, perdida a fronde e o gabarito,
o pinheiro de longe tão olhado,
tal se levantou o pagão da arena,
assistindo Angelica à triste cena.

Sacripante virá a saber, cheio de vergonha, que quem o derrubou da sela 
não foi um guerreiro, mas sim uma guerreira. A amazona do penacho branco 
não era outra senão a invencível Bradamante.

A salvação de Angelica depende realmente de intervenções imprevisíveis. 
Entre tantos paladinos que pretendem protegê-la, quem é que aparece a livrá-
-la das emboscadas? Outra mulher. E, no meio daquele louco carrossel, quem  
é o único que age sensatamente, com base num plano premeditado? Um cavalo.

Um fragor repentino percorre a floresta, e entra em cena uma personagem 
enfeitada com sumptuosos ornamentos; o ímpeto da sua corrida é tal que faz  
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desabar árvores e pedras. Angelica faz um gesto de alívio; finalmente uma 
presença familiar e amiga! — Eu conheço-o! Este é Baiardo! — exclama. Com 
efeito, era o fortíssimo cavalo de Rinaldo, que escapara da mão do dono  
e galopava à rédea solta pelo bosque. Sacripante vai para agarrá-lo pelo freio, 
mas Baiardo começa a desferir coices, capazes de fazer em estilhaços uma 
montanha de metal (Canto I, 72-74).

     Percorrida pouco mais de uma milha,
ouvem troar a selva em seu redor
com estrondo tal que toda ela fervilha,
e estremecer parece ao derredor;
eis que surge um corcel abrindo trilha,
todo arreado de ouro com primor;
salta sarças e rios, e com fracasso
árvores arrasta, e o que lhe veda o passo.
     — Se os intricados ramos e o ar fosco
(disse a dama) o meu olhar não ofende,
é Baiardo o corcel que ali no bosco
com tanto fragor seu caminho fende.
É certo que é Baiardo, bem o tosco:
que bem nossa necessidade entende!
Sabe que um só rocim para dois não chega,
e de nos vir ajudar se encarrega. —
     Desmonta o circassiano e se lhe encosta,
tendo por fito deitar mão ao freio.
Dá de ancas o corcel como resposta,
volteando-se em célere meneio;
não ferem os coices onde ele aposta:
ai do cavaleiro se eram em cheio!
A força de seus coices era tal
que estilhaçava um monte de metal.

Angelica abeira-se dele e o corcel começa a fazer-lhe festas como um 
cãozinho. É uma velha história, esta familiaridade entre Angelica e o cavalo 
de Rinaldo. Vem dos tempos em que ela estava apaixonada por ele e ele fugia 
dela. Agora é ele que a ama e ela que lhe foge: trocas que acontecem a quem 
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bebe de uma certa fonte enfeitiçada. As relações entre Angelica e o cavalo, 
por sua vez, não se alteraram, de tal forma que Baiardo, amansado pelas ca-
rícias dela, se deixa montar por Sacripante (Canto I, 75-76).

     Logo, dócil, a donzela visita,
com modo humilde e humano feitio,
como em redor do dono o cão saltita,
quando alguns dias lhe esteve arredio.
Dela tem Baiardo lembrança fita,
pois em Albracca8 o manteve sadio,
no tempo em que por ela era amado
Rinaldo, então cruel, desinteressado9.
     A brida lhe segura com a canha,
com a outra afaga pescoço e peito:
aquele corcel, de bravura tamanha,
a ela, como um anho, está sujeito.
Sacripante este bom ensejo apanha:
Baiardo monta, pica e tem atreito10.
Do seu rocim aliviado, a donzela
deixa a garupa e reocupa a sela11.

Mas, em perseguição de Baiardo surge Rinaldo a pé, que intima Sacripante 
a desmontar do cavalo que não lhe pertence. Isto, para dizê-lo por palavras 
educadas, mas na realidade o senhor de Montalbano e o rei da Circássia cha-
mam «ladrão» um ao outro, como numa rixa de taberna (Canto II, 3-5).

     Rinaldo ao sarraceno, desdenhoso,
gritou: — Desce, ladrão, do meu cavalo!
Tirarem-me o que é meu, deixar não ouso,
e a quem o quer faço caro pagá-lo;
nem contigo a esta dama dou pouso:
deixar-ta, seria grande resvalo.
Corcel tão bom, dama de tal cariz,
com um ladrão julgo que não condiz. —
     — Estás a mentir ao chamar-me ladrão
(disse o outro, não menos sobranceiro);
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os que a ti tal chamarem falarão
(pela fama que tens12) em tom verdadeiro.
Provaremos aqui, com nossa acção,
quem da dama e do corcel é herdeiro;
mas quanto a ela, é o que disseste já:
outra tão digna no mundo não há. — 
     Como às vezes soem dois cães mordentes,
por inveja ou outro ódio movidos,
aproximar-se arreganhando os dentes,
com olhos turvos e incandescidos,
e depois se mordem, de raiva ardentes,
rosnando, eriçados e entumecidos,
ofendem-se, e com as espadas estão de fronte
o da Circássia e o de Claramonte.

O duelo seria desigual, mas Baiardo recusa-se a combater contra o próprio 
dono e Sacripante é obrigado, devido às suas cabriolices, a desmontar e en-
frentar Rinaldo corpo a corpo.

Porque foi que Baiardo, tão fiel a Rinaldo, fugira dele? Não tardaremos  
a compreender que esta fuga (se virmos bem, é das fugas que se desencadeiam 
todas as vicissitudes do Orlando Furioso) era uma prova extraordinária de 
fidelidade e inteligência. Para ser útil ao dono enamorado, Baiardo tomara  
a iniciativa de seguir o rasto de Angelica, para que Rinaldo, correndo atrás do 
cavalo, encontrasse a amada. Se deixasse que o dono o montasse, seria o dono 
a guiá-lo, como acontece a todos os cavalos; fugindo, é ele que guia Rinaldo. 
Este Baiardo, tão corporeamente cavalo, tende a ultrapassar os limites da na-
tureza equina, justamente porque quer ser um cavalo ideal. Processo inverso 
àquele que veremos ocorrer com o outro ilustre animal do poema, o hipogrifo, 
que poucas características equinas teria, mas será levado a servir docilmente 
de cavalo, ainda que voador.




