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Prima Pars

Textus ad fi dem codicis Aretini 405

[Multa desunt]

1.1. (...) [31] ostendebantur iuxta Scripturas. Interea ambulantes 
peruenimus ad quendam locum, ubi sex1 tamen montes illi, inter quos ibamus, 
aperiebant et faciebant uallem infi nitam, ingens, planissima2 et ualde pulchram, 
et trans uallem apparebat mons sanctus Dei Syna. Hic autem locus, ubi se montes 
aperiebant, iunctus est cum eo loco, qui3 sunt Memoriae Concupiscentiae.

1 sex A se Gam2 edd.
2 infi nitam ingens planissima A Gam infi nitam, ingens, planissima FrW Prinz Arce Mar 
Nat Jan MaN infi nitam ingens, planissima Her infi nitam ingens, planissimam Geyer 
Pétré. 
3 qui A MaN quo Gam edd.
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Primeira Parte

[Faltam muitas coisas]

1.1. (...) mostravam-se conforme as Escrituras. Neste momento, 
chegamos andando a um certo lugar, onde enfi m os montes por entre os quais 
caminhávamos abriam-se e formavam um vale infi nito, enorme,1 planíssimo 
e muito belo, e para além do vale aparecia o Sinai* – monte santo* de Deus. 
Este lugar onde se abriam os montes está ligado àquele lugar no qual2 estão as 
Memórias* da Concupiscência (Nm 11,34).  

1 Enorme (ingens): nesta frase, ingens refere-se ao vale, e isso fi ca claro pelo próprio 
testemunho da autora, logo em seguida, em 1,2 per ualle illa, quam dixi ingens, e 
também em 2,1 uallis autem ipsa ingens est ualde. De acordo com o latim clássico, 
ter-se-ia (sc. montes) aperiebant et faciebant uallem infi nitam, ingentem, planissimam 
et ualde pulchram. Geyer e Pétré corrigem planissima para planissimam, mas não 
corrigem ingens para ingentem.  Löfstedt (2007, p.32-34) destaca que ingens pode estar 
sendo usado como advérbio, sendo esse uso atestado em Plauto, porém com outros 
adjetivos, declinados no acusativo, mas com o valor de advérbio – insanum e bonam. 
Väänänen (1987, p.93-94), por sua vez, diz que ingens é um adjetivo indeclinado. Mais 
adiante (16,4), temos um problema semelhante, em que infi nitum é empregado para 
se referir ao monte: mons ingens et altus infi nitum. Löfstedt interpreta infi nitum como 
advérbio, se bem que também é possível interpretá-lo como um recurso para a formação 
do superlativo do adjetivo altus. Conforme a interpretação assumida, caberiam as 
traduções “infi nitamente alto” ou “altíssimo”. Optamos por considerar infi nitum como 
um advérbio, modifi cando altus.
2 No qual (qui): essa tradução parte da interpretação de Gamurrini (a quem todos os 
outros editores seguiram) – quo –, porque, evidentemente, esse é o caso do pronome 
relativo que faz sentido na frase, e não o qui presente no manuscrito. Porém, na sintaxe 
clássica, a preposição in viria precedendo esse quo (“no qual”). Assim, mantemos o que 
se encontra no manuscrito, mas interpretamos in quo.
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1.2. In eo ergo loco cum uenitur, ut tamen commonuerunt deductores 
sancti illi, qui nobiscum erant, dicentes: “Consuetudo est, ut fi at hic oratio ab 
his, qui ueniunt, quando de eo loco primitus uidetur mons Dei”: sicut et nos 
fecimus. Habebat autem de eo loco ad montem Dei forsitan quattuor milia 
totum per ualle illa, quam dixi ingens.
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1.2. Quando se chega a esse lugar, como, entretanto, aqueles santos guias 
que estavam conosco avisaram-nos dizendo:3 “É costume que aqui uma oração* 
seja feita por aqueles que chegam, quando deste lugar tão logo se avista o monte 
de Deus”, assim como também nós fi zemos. Havia4 5, desse lugar até o monte de 
Deus, talvez quatro milhas* ao todo6, através do7 vale que chamei de enorme.

3 Dizendo (dicentes): o particípio presente dicentes retoma uma ideia que está implícita 
no verbo que vem antes (commonuerunt), mas sua presença não é sintaticamente 
necessária na oração.
4 Havia (habebat): este é um uso do verbo habere com o valor impessoal de “existir”. 
Além dessa, no texto há outras ocorrências de habere impessoal, como em 23,2: habebat 
de ciuitate forsitan mille quingentus passus.
5 Autem não foi traduzido. Muitas vezes, essa conjunção ou partícula é usada como elemento 
de transição, para renovar ou introduzir um novo assunto, sendo de difícil tradução, porque 
de fato pode funcionar como uma partícula expletiva. Quando essa conjunção é utilizada em 
seu sentido pleno, tem valor adversativo: “porém”, “entretanto” etc.
6Ao todo (totum): Väänänen (1987, p.101) propõe a análise desse termo como sendo parte 
de uma “fórmula fi xa”, empregada no caso acusativo, com valor adverbial. Segundo ele, 
essa mesma interpretação pode ser aceita em 3,1 totum ad directum subis (equivalente à 
expressão tout droit do francês), em 20,8 penitus nullum Christianum inueni sed totum 
gentes sunt, e em 31,4 per totam ciuitatem totum pedibus omnes. Parece-nos bastante 
plausível a análise de Väänänen, por isso traduzimos, nessa ocorrência, totum como “ao 
todo”. Em outras ocorrências, totum poderia ser traduzido como “totalmente”.
7 Através do vale (per ualle illa): a tradução do artigo defi nido na composição de + o 
provém da interpretação de ille, illa, illud como algo próximo do artigo defi nido das 
línguas românicas que, na maioria delas, teve aí sua origem (v. nota abaixo). De fato, 
esse demonstrativo é empregado por Egéria com muita frequência, com um emprego 
que muitas vezes não pode ser interpretado como o clássico aquele, aquela, aquilo.



62

Maria Cristina Martins

2.1. Vallis autem ipsa ingens est ualde, iacens subter latus montis Dei, quae 
habet forsitan, quantum potuimus uidentes estimare4 aut ipsi dicebant, in longo 
milia passos forsitan sedecim, in lato autem quattuor milia esse appellabant. 
Ipsam ergo uallem nos trauersare habebamus, ut possimus montem ingredi.

2.2. Haec est autem uallis ingens et planissima, in qua fi lii Israhel 
commorati sunt his diebus, quod sanctus Moyses ascendit in montem Domini5 
et fuit ibi quadraginta diebus et quadraginta noctibus. Haec est autem uallis, in 
qua factus est uitulus, qui locus usque in hodie ostenditur; nam lapis grandis 
ibi fi xus stat in ipso loco. Haec ergo uallis ipsa est, in cuius capite ille locus est, 
ubi sanctus Moyses, cum pasceret pecora soceri sui, iterum locutus est ei Deus 
de rubo in igne.

4 estimare A edd. aestimare Geyer Pétré
5 domini A edd. Dei coni.Geyer (in nota)
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2.1. É, além disso, muito imenso esse8 vale, estendendo-se sob o lado da 
montanha de Deus, que talvez tenha, pelo que pudemos avaliar vendo ou pelo 
que eles diziam, dezesseis mil passos* de comprimento e, de largura, quatro 
mil.9 E nós tínhamos que atravessar10 esse mesmo vale para que pudéssemos 
entrar na montanha.

2.2. Este é o vale imenso e planíssimo onde os fi lhos de Israel* se 
detiveram naqueles dias (Ex 19,2) quando11 o santo Moisés* subiu ao monte 
do Senhor e lá permaneceu durante quarenta dias e quarenta noites (Ex 24,18). 
Este é, por outro lado, o vale em que foi feito o bezerro (Ex 32,4), lugar que 
ainda se mostra até hoje; de fato, no próprio lugar uma grande pedra aí está 
fi xada. Este é, pois, o mesmo vale em cuja extremidade é o lugar onde, quando 
o santo Moisés apascentava os rebanhos de seu sogro (Ex 3,1), Deus falou pela 
segunda vez (Ex 3,15; 4,6) a ele, de uma sarça em chamas (Ex 3,4).

8 Esse (ipse): o sentido deste ipse não é o do latim clássico “ele mesmo”, “ela mesma”, mas 
do nosso “esse” (tal como em muitas outras ocorrências no texto), um equivalente de 
iste e de hic e, às vezes, de um artigo. Ipse torna-se um demonstrativo de sentido menos 
enfático do que na língua clássica, tendendo a substituir o antigo iste. Em latim clássico, 
ipse é um dos seis pronomes demonstrativos, enquanto que hic, iste, ille, is e idem são 
os outros. A língua vulgar só conservou três desses seis demonstrativos: iste, ipse e ille. 
Esse sistema substitui o clássico hic, iste e ille com as funções de 1ª pessoa (pessoa que 
fala), 2ª pessoa (pessoa a quem se fala) e 3ª pessoa (posição remota). No latim vulgar, 
o demonstrativo ipse, ipsa, ipsum passou a ser usado como artigo defi nido em algumas 
poucas línguas (numa região da Sardenha, em alguns pontos da Catalunha, da Gasconha 
e Ilhas Baleares), sendo ille, illa, illud a forma geral adotada como pronome pessoal de 3ª 
pessoa e também como artigo defi nido. 
9 Appellabant não foi traduzido, pois parece uma repetição do que já havia sido dito com 
a forma verbal dicebant “diziam”, empregada mais acima.
10 Tínhamos que atravessar (trauersare habebamus): perífrase formada com o infi nitivo 
de um verbo e o indicativo de habere em substituição à forma perifrástica ativa com o 
verbo auxiliar no imperfeito do indicativo (trauersaturi eramus). O futuro, tal como era 
empregado no latim clássico, não passou para as línguas românicas, sendo essa perífrase 
uma das formas que o latim vulgar transmitiu ao romance e que originou, posteriormente, 
a criação propriamente dita do futuro românico. Note-se que essa inovação românica 
respeita a regra clássica na ordem das palavras: laudare hayo originou em português 
louvar-hei, em espanhol loar-é, em francês je louer-ai, em provençal lauzar-ai, em italiano 
lauder-ò. Com base na ordem vulgar, esperar-se-ia hayo laudare. Além do auxiliar habere, 
utilizado na maior parte da România Ocidental na formação dessa perífrase de futuro, 
temos uolo no romeno (uoi lauda) e debeo no logudorês (depo kantare). O futuro na língua 
vulgar, além de ser expresso por essa(s) perífrase(s), confundia-se frequentemente com o 
presente, como se pode ver nas notas 51, 113.
11 Quando (quod): no latim clássico, empregar-se-ia cum, ubi ou ut para introduzir uma 
oração subordinada temporal no modo indicativo, com sentido de “quando”.
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2.3. Et quoniam nobis ita erat iter, ut prius montem Dei ascenderemus, 
qui hinc paret,6 unde ueniebamus, melior ascensus erat, et illuc7 denuo ad illud 
caput uallis descenderemus, id est ubi rubus erat, quia melior descensus montis 
Dei erat inde: itaque ergo hoc placuit, ut uisis omnibus quae desiderabamus, 
descendentes a monte Dei, ubi est rubus, ueniremus, et inde totum per mediam 
uallem ipsam, qua iacet in longo, rediremus ad iter cum hominibus Dei, qui 
nobis singula loca, quae scripta sunt, per ipsam uallem ostendebant, sicut et 
factum est.

2.4. Nobis ergo euntibus ab eo loco, ubi uenientes a Faran feceramus 
orationem, iter sic fuit, ut per medium transuersaremus caput ipsius uallis et sic 
plecaremus nos ad montem Dei.

2.5. Mons autem ipse per giro quidem unus esse uidetur; intus autem 
quod ingrederis, plures sunt, sed totum mons Dei appellatur, specialis autem 
ille, in cuius summitate est hic locus, ubi descendit maiestas Dei, sicut scriptum 
est, in medio illorum [32] omnium est.

2.6. Et cum hi omnes, qui per girum sunt, tam excelsi sunt8 quam nunquam 
me puto uidisse, tamen ipse ille medianus, in quo descendit maiestas Dei, tanto 
altior est omnibus illis, ut cum subissemus in illo, prorsus toti illi montes, quos 
excelsos uideramus, ita infra nos essent, ac si colliculi permodici essent.

6 qui hinc paret A Gam qui hinc paret, quia Geyer Her Pétré FrW Arce MaN quia hac 
parte Erk Prinz Jan Mar quia hinc, parte Chol Nat 
7 illuc A Gam Nat MaN illinc Geyer edd.
8 sunt A Gam MaN sint Geyer edd. 
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2.3. E, visto que nosso caminho* era tal que primeiro subiríamos ao monte 
de Deus, que daqui aparece, porque, de onde vínhamos, era melhor a subida, e 
dali novamente desceríamos até a extremidade do vale, isto é, onde estava a sarça, 
porque a descida do monte de Deus era melhor de lá, então12 nos aprouve que, tendo 
visto tudo o que desejávamos, descendo do monte de Deus, chegássemos onde está 
a sarça e, de lá, pelo meio de todo aquele vale, que13 se estende em comprimento, 
voltássemos ao caminho com os homens de Deus, que mostravam14 a nós, através 
desse vale, cada um dos lugares que estão escritos, e assim foi feito.

2.4. Para nós, portanto, que íamos daquele ponto onde fi zéramos a 
oração ao chegar de Faran*, assim foi o caminho: que atravessássemos pelo 
meio a entrada do vale e assim chegássemos à montanha de Deus.

2.5. Esse mesmo monte parece ser único <quando se está> ao seu redor, 
porém, depois de entrares nele, são vários, mas o todo é chamado “montanha 
de Deus”; no meio de todos eles está aquele específi co em cujo cimo fi ca o lugar 
onde desceu a majestade* de Deus (Ex 24,16), como está escrito.

2.6. E ainda que todos estes, ao redor, sejam tão altos como eu penso 
jamais ter visto, ainda assim, o do meio, no qual desceu a majestade de Deus 
(Ex 19,18), é tão mais alto que todos os outros que, quando subimos nele, bem à 
nossa frente todos os montes que havíamos achado elevados fi cavam tão abaixo 
de nós como se fossem morrinhos muito pequenos.

12 Então (itaque ergo): itaque ergo, usado 12 vezes no manuscrito, é uma justaposição 
de partículas quase sinônimas, muitas vezes de difícil tradução literal. Ac sic ergo, etiam 
et, nec non etiam et são outras construções prolixas do mesmo tipo, de sentido vago 
(VÄÄNÄNEN, 1987, p.129). V. notas 20, 121.
13 Que (qua): acreditamos que o qua do manuscrito é o nominativo feminino singular do 
pronome relativo qui, que em latim clássico seria quae (forma que é igual à do plural) e 
que, portanto, foi escrito sem o e fi nal. O qua também poderia ser um advérbio de lugar 
(“lugar por onde”), mas aqui faz mais sentido a primeira interpretação.
14 Mostravam (ostendebant): no texto, o verbo ostendere aparece, às vezes, construído com 
dois complementos, acusativo e dativo, e outras vezes só com o acusativo, exatamente 
como acontece em português. Além dessa ocorrência, há muitas outras, como em 
5,7: Ostenderunt etiam nobis locum (...) “Mostraram também a nós o lugar (...)”; Item 
ostenderunt locum ubi (…) “Igualmente mostraram o lugar onde (...)”. Em latim clássico, 
ostendere é um verbo transitivo, ou seja, se completa com o acusativo, mas também pode 
ser usado absolutamente. Por outro lado, monstrare aparece apenas com o complemento 
em acusativo − 5,3 Nam et monstrauerunt locum, ubi fuerunt castra −, e demonstrare, 
com os dois complementos, em acusativo e dativo – 5,1 semper nobis sancti illi loca 
demonstrabant. Do ponto de vista discursivo, Egéria usa repetidamente o verbo ostendere 
para enfatizar a ação de ver e vivenciar os Lugares Santos, sobretudo porque há um leitor 
(no caso, as suas sorores) a quem está sendo endereçada a narrativa de viagem. 
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2.7. Illud sane satis admirabile est et sine Dei gratia puto illud non esse, 
ut cum omnibus altior sit ille medianus, qui specialis Syna dicitur, id est in quo 
descendit maiestas Domini, tamen uideri non possit, nisi ad propriam radicem 
illius ueneris, ante tamen quam eum subeas; nam posteaquam completo desiderio 
descenderis inde, et de contra illum uides, quod, antequam subeas, facere non 
potest9. Hoc autem, antequam perueniremus ad montem Dei, iam referentibus 
fratribus cognoueram, et postquam ibi perueni, ita esse manifeste cognoui.

3.1. Nos ergo sabbato sera ingressi sumus montem, et peruenientes 
ad monasteria quedam10 susceperunt nos ibi satis humane monachi, qui ibi 
commorabantur, praebentes11 nobis omnem humanitatem; nam et aecclesia12 
ibi est cum presbytero. Ibi ergo mansimus in ea nocte, et inde maturius die 
dominica cum ipso presbytero et monachis, qui ibi commorabantur, cepimus13 
ascendere montes singulos. Qui montes cum infi nito labore ascenduntur, 
quoniam non eos subis lente et lente per girum, ut dicimus in cocleas,14 sed 
totum ad directum subis ac si per parietem et ad directum descendi necesse est 
singulos ipsos montes, donec peruenias ad radicem propriam illius mediani, 
que15 est specialis Syna.

9 potest A edd. potes Gam1 Geyer Pétré
10 quedam A edd. quaedam Gam Geyer Pétré
11 praebentes A Gam Geyer Her Pétré Prinz prebentes FrW Arce Mar Jan Nat MaN
12 aecclesia A edd. ecclesia Gam1 Geyer Her Pétré 
13 cepimus A edd. coepimus Geyer Pétré
14 cocleas A Gam Geyer Her Pétré MaN coclea Löfst FrW Arce Mar Prinz Jan Nat
15 que (fortasse corr. in qui) A qui Gam2 edd.
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2.7. É realmente admirável, e eu creio que não acontece sem a graça de 
Deus, que aquele que fi ca no meio, que é chamado propriamente Sinai, isto é, 
aquele em que desceu a majestade do Senhor, embora seja mais alto que todos, 
ainda assim não possa ser visto, a menos que chegues até a sua própria base, 
antes, contudo, que o escales; de fato, depois que desces dali, tendo realizado esse 
desejo, ele se torna visível também de frente,15 coisa que antes que subas não é 
possível fazer. Isso eu já sabia antes de chegarmos à montanha de Deus, pelos 
relatos dos nossos irmãos*, e, depois que lá cheguei, vi claramente assim ser.

3.1. Portanto, no sábado à tarde, nós caminhamos para o monte e, 
chegando a um certo mosteiro*, acolheram-nos ali, com bastante bondade,16 
os monges* que habitavam ali, oferecendo-nos toda a hospitalidade; pois existe 
nesse lugar também uma igreja* com um presbítero*. Permanecemos, pois, ali 
naquela noite e, desse lugar, ao amanhecer do dia de domingo, com o mesmo 
presbítero e os monges que ali moravam, começamos a subir cada um dos 
montes. Estes montes são escalados com infi nita difi culdade, pois não podes 
subi-los muito lentamente em círculo ou, como dizemos, em caracol, mas sobes 
em linha reta e como por uma parede, e é necessário descer os mesmos montes 
um a um, em linha reta, até que enfi m se chega à raiz daquele que está no meio, 
que é o Sinai propriamente dito.

15 De frente (de contra): de contra é uma inovação do latim vulgar, pois contra é um 
advérbio que por si só signifi ca “em frente”, “defronte”. Aqui há o reforço da preposição 
de. V. nota 41.
16 Com bondade (humane): humane é um advérbio derivado do adjetivo humanus, -a, 
-um e em sentido literal signifi ca “humanamente”, mas, por extensão, refere-se a virtudes 
próprias do homem a que o cristianismo dá ênfase – clemência, benevolência, bondade 
–, daí a tradução “com bondade”. O signifi cado de humane para os escritores cristãos 
não é o mesmo usado nos autores clássicos, pois, para os primeiros, o termo incorpora 
os valores do cristianismo. Entre os cristianismos semânticos podemos ainda citar: 
salus, lat. clássico “saúde”, “bem-estar”, mas lat. cristão “salvação da alma” (daí saluator 
“salvador”, correspondente ao grego σωτήρ); spiritus, que no lat. clássico corresponde 
ao grego πνεῦμα, “sopro”, mas no lat. cristão signifi ca “espírito”, com sentido imaterial; 
peccare, não com o sentido clássico e profano de “cometer erro”, mas sim no religioso de 
“ofender a Deus”. Sanctus, uirtus e dominus são também reinterpretados no contexto dos 
valores cristãos, e não correspondem em sentido ao latim clássico. Em Egéria, humane e 
humanitas dão também a noção específi ca de hospitalidade, isto é, a prática da caridade 
relacionada ao acolhimento dos peregrinos.
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3.2. Hac sic ergo iubente Christo Deo nostro, adiuta orationibus 
sanctorum, qui comitabantur, et sic cum grandi labore, quia pedibus me16 
ascendere necesse erat, quia prorsus nec in sella ascendi poterat, tamen ipse 
labor non sentiebatur, ex ea parte autem non sentiebatur labor, quia desiderium, 
quod habebam, iubente Deo uidebam compleri: hora ergo quarta peruenimus 
in summitatem illam montis Dei sancti Syna, ubi data est lex, in eo id est 
locum,17 ubi descendit maiestas Domini in ea die, qua mons fumigabat.

3.3. In eo ergo loco est nunc ecclesia, non grandis, quoniam et ipse 
locus, id est summitas montis, non satis grandis est, quae tamen aecclesia18 
habet de se gratiam grandem. 

3.4. Cum ergo iubente Deo persubissemus in ipsa summitate et 
peruenissemus ad hostium ipsius ecclesiae, ecce et occurrit presbyter ueniens 
[33] de monasterio suo, qui ipsi ecclesie19 deputabatur, senex integer et 
monachus a prima uita et, ut hic dicunt, ascitis, et quid plura? Qualis dignus 
est esse in eo loco. Occurrerunt etiam et alii presbyteri, nec non etiam et omnes 
monachi, qui ibi commorabantur iuxta montem illum, id est qui tamen aut20 
etate21 aut inbeccillitate22 non fuerunt impediti.

3.5. Verum autem in ipsa summitate montis illius mediani nullus 
commanet; nichil enim est ibi aliud nisi sola ecclesia23 et spelunca, ubi fuit 
sanctus Moyses.

16 Há uma rasura de algo que foi apagado no manuscrito, antes de me, correspondente ao 
tamanho de uma letra. Somente FrW se refere a essa rasura, interpretando-a como um a, 
com o que não concordamos. Para nós, vê-se claramente que é um e.
17 locum corr. ex loco A loco Gam Geyer Her Pétré Nat MaN locum FrW Prinz Arce Mar Jan
18 aecclesia A Gam2 edd. ecclesia Gam1 Geyer Pétré
19 ecclesie A edd. ecclesiae Gam Geyer Pétré
20 aut imbecillitate aut aetate transpos. Gam2 aut inbecillitate aut aetate transpos. Geyer 
Pétré
21 etate A edd. aetate Gam Geyer Pétré 
22 inbeccillitate A edd. inbecillitate Geyer Pétré imbecillitate Gam 
23 ecclesia corr. ex ecclesie A 



69

Peregrinação de Egéria: uma narrativa de viagem aos Lugares Santos

3.2. E17 assim, pois, por ordem de Cristo nosso Deus, ajudada pelas 
orações dos monges que nos acompanhavam, e assim com grande sacrifício, 
porque era necessário que eu subisse a pé, porque em linha reta não era possível 
subir na sela – todavia sob esse aspecto o esforço não era sentido; o esforço não 
era sentido porque o desejo que eu tinha, via ser satisfeito por ordem de Deus 
–: na quarta hora* chegamos, pois, ao cume do monte santo de Deus, o Sinai, 
onde foi dada a Lei, isto é, naquele lugar onde desceu a majestade do Senhor 
(Ex 24,16), naquele dia em que18 o monte fumegava (Ex 19,18).

3.3. Pois bem, naquele lugar há agora uma igreja que não é grande, 
porque também o próprio lugar, isto é, o topo do monte, não é grande o 
sufi ciente; entretanto essa igreja tem uma grande graça por si só.

3.4. Tendo atingido, então, pela vontade de Deus, esse cume,19 e 
chegando até a entrada da igreja, eis que correu a nosso encontro, vindo de 
seu mosteiro, o presbítero que era atribuído a essa igreja, velho íntegro, monge 
desde a juventude e, como aqui dizem, asceta*, e o que mais? Tal que é digno de 
estar neste lugar. Também acorreram outros presbíteros e nem20 deixaram de 
vir também todos os monges que ali moravam, perto daquela montanha, isto é, 
pelo menos os que não foram impedidos pela fraqueza ou pela idade.

3.5. Na verdade, porém, na própria crista do monte do meio, ninguém 
mora, pois nada há ali senão a igreja, isolada, e a gruta onde esteve o santo 
Moisés (Ex 33,22).

17 E (hac): no manuscrito está escrito hac em vez de ac. Pelo fato de não mais existir a 
aspiração do h nessa época, o texto apresenta muitas incoerências na escrita de palavras 
sem h, quando deveriam apresentá-lo, e com h, quando não deveriam apresentá-lo. Em 
3,6 (hac sic communicantibus nobis) e 3,7 (hac sic ergo posteaquam communicaueramus), 
ac aparece novamente escrito com h. V. notas 33, 41, 64.
18 Em que (qua): no latim clássico, qua é o advérbio de lugar “por onde”, que no latim 
vulgar parece ter adquirido um valor temporal. De fato, segundo Väänänen (1987, p.80), 
qua concorre com quando e cum. Esse emprego ocorre muitas outras vezes no texto, p. 
ex., em 5,4 e 19,12. De acordo com Löfstedt (2007, p.140), a origem desse uso não é de 
todo conhecida, mas ocorre em Tertuliano (início do séc. III). V. nota 161.
19 Cume (summitate): summitate é um dentre os inúmeros exemplos da falta do -m fi nal 
do acusativo: in ipsa summitate em vez de in ipsam summitatem (in + acusativo como 
complemento do verbo de movimento persubire).
20 E nem (nec non etiam et): nec non etiam et é uma justaposição de partículas sinônimas 
ou quase sinônimas. V. notas 12, 121.  
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3.6. Lecto ergo ipso loco omnia24 de libro Moysi et facta oblatione ordine 
suo, hac sic communicantibus nobis, iam ut exiremus de aecclesia,25 dederunt 
nobis presbyteri loci ipsius eulogias, id est de pomis, quae in ipso monte nascuntur. 
Nam cum ipse mons sanctus Syna totus petrinus sit, ita ut nec fruticem habeat, 
tamen deorsum prope radicem montium26 ipsorum, id est seu circa illius, qui 
medianus est, seu circa illorum, qui per giro sunt, modica nerrola27 est; statim 
sancti monachi pro diligentia sua arbusculas ponunt et pomariola instituunt uel 
orationes28 et iuxta sibi monasteria, quasi29 ex ipsius montis terra aliquos fructus 
capiant, quos tamen manibus suis elaborasse uideantur.

3.7. Hac sic ergo posteaquam communicaueramus et dederant nobis 
eulogias sancti illi et egressi sumus foras hostium ecclesiae, tunc cepi30 eos 
rogare, ut ostenderent nobis singula loca. Tunc statim illi sancti dignati sunt 
singula ostendere. Nam ostenderunt nobis speluncam illam, ubi fuit sanctus 
Moyses, cum iterato ascendisset in montem Dei, ut acciperet denuo tabulas, 
posteaquam priores illas fregerat peccante populo, et cetera loca, quaecumque 
desiderabamus uel quae ipsi melius nouerant, dignati sunt ostendere nobis.

24 lecto ergo ipso loco omnia A Gam Prinz lecto ergo ipso loco omni Chol Geyer Her Pétré 
Mar Jan Nat MaN FrW lecto ergo, ipso loco, omnia FrW Arce lecta fortasse corrigend. 
(in nota)
25 aecclesia A edd. ecclesia Gam Geyer Pétré
26 Em nota, FrW, Arce, Mar, Jan e MaN afi rmam que, no manuscrito, montium foi 
corrigido a partir de montis. Para nós, isso não é evidente.
27 nerrola A Gam terrola Chol edd. 
28 orationes A Gam Geyer arationes Wöl Her
29 quasi A edd. qua sibi Geyer (in nota)
30 cepi A edd. coepi Geyer Pétré 
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3.6. Lido, pois, todo o passo correspondente21 do livro de Moisés e feita 
a oblação* conforme o costume,22 e assim, comungando nós, como saíamos da 
igreja, os presbíteros do lugar nos deram eulogias*, isto é, frutas que nascem 
nesse monte. Porque embora a montanha santa do Sinai seja toda de pedra, 
a tal ponto que nem tenha um arbusto, ainda assim, embaixo, junto ao sopé 
desses montes, isto é, em volta do que está no meio ou em volta dos que o 
rodeiam, há um pouquinho de terra; constantemente os santos monges, por 
zelo, plantam arvorezinhas e estabelecem pomarezinhos e lavouras,23 e junto 
dos seus mosteiros, para que colham alguns frutos da terra desse monte, que, 
contudo, parecem ser obtidos com o trabalho de suas mãos.

3.7. E assim, pois, depois que comungamos e que aqueles monges nos 
deram eulogias e saímos para fora da porta da igreja, daí comecei a pedir-lhes 
que nos mostrassem cada um dos lugares. Então aqueles santos dignaram-se 
a mostrar cada um dos lugares. Com efeito, nos mostraram aquela gruta onde 
estivera o santo Moisés quando pela segunda vez subira à montanha de Deus 
(Ex 34,1) para receber novamente as tábuas, depois que quebrara as primeiras 
por causa do povo* pecador (Ex 32,19); e também se dignaram a nos mostrar 
todos aqueles outros lugares que desejávamos e os outros que eles mesmos 
melhor conheciam.

21 Lido, pois, todo o passo correspondente (lecto ergo ipso loco omnia): para uma correta 
concordância, deveríamos ter lecta omnia “lidas todas as coisas” (ablativo absoluto) e 
não lecto omnia. Outra solução – que incorporamos à nossa tradução –, seria corrigir 
omnia para omni, tal como foi proposto por Cholodniak (1899). 
22 Conforme o costume (ordine suo): ordine suo aparece seis vezes no texto. Em cada 
ocorrência, a expressão está associada a um ofício (cinco vezes ligada à palavra missa 
e uma vez à palavra oblatio), e há a sugestão ou indicação de que a missa foi celebrada 
(BASTIAENSEN, 1962, p.161ss). Contamos seis ocorrências de ordine suo em nossa 
edição, porque não adotamos, no texto latino estabelecido por nós, a conjectura de Geyer 
que substitui ordines por ordine suo em 26,1, mas mantemos o que está no manuscrito. 
Iuxta consuetudinem, que aparece 29 vezes no texto, é uma expressão equivalente no 
sentido, mas empregada em contextos bem mais amplos, indicando qualquer ação 
que se faz “conforme o costume”, não se limitando à cerimônia da missa (há uma só 
ocorrência com “missa”) ou outros ofícios religiosos. 
23 Lavouras (orationes): os latinistas Löfstedt e Heraeus seguem a conjectura sugerida por 
Wölffl  in (1887), que propôs aí aratio, -onis “ação de lavrar”, “campo lavrado”, “lavoura”, 
acreditando num erro do copista. Certamente o vocábulo que faz sentido no contexto é 
esse, e não oratio, -onis, por isso nós também seguimos Wölffl  in.
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3.8. Illud autem uos uolo scire, dominae uenerabiles sorores, qui31 de eo 
loco, ubi stabamus, id est in giro parietes ecclesiae, id est de summitate montis 
ipsius mediani, ita infra nos uidebantur esse illi montes, quos primitus uix 
ascenderamus, iuxta istum medianum, in quo stabamus, ac si essent illi colliculi, 
cum tamen32 ita infi niti essent, ut non me putarem aliquando altiores uidisse, nisi 
quod hic medianus eos nimium praecedebat.33 Egyptum autem et Palestinam 
et mare Rubrum et mare illut34 Parthenicum, quod mittit Alexandriam, nec 
non et fi nes Saracenorum infi nitos ita subter nos inde uidebamus, ut credi uix 
possit; quae tamen singula nobis illi sancti demonstrabant.

4.1. Completo ergo omni desiderio, quo festinaueramus [34] ascendere, 
cepimus35 iam et descendere ab ipsa summitate montis Dei, in qua ascendera-
mus, in alio monte, qui ei36 periunctus est, qui locus appellatur in Choreb; ibi 
enim est ecclesia.

4.2. Nam hic est locus Choreb, ubi fuit sanctus Helias propheta, qua fugit 
a facie Achab regis, ubi ei locutus est Deus dicens: “Quid tu hic, Helias?”, sicut 
scriptum est in libris regnorum. Nam et spelunca, ubi latuit sanctus Helias, in 
hodie ibi ostenditur ante hostium ecclesiae, que37 ibi est; ostenditur etiam ibi 
altarium lapideum, quem posuit ipse sanctus Helias ad off erendum Deo, sicut 
et illi sancti singula nobis ostendere dignabantur.

4.3. Fecimus ergo et ibi oblationem et orationem impensissimam, et lectus 
est ipse locus de libro regnorum: id enim nobis uel maxime ea38 desideraueram 
semper, ut ubicumque uenissemus, semper ipse locus de libro legeretur.

31 qui A quod Gam2 quia Chol edd.
32 tamen A edd. tam Gam
33 praecedebat A Gam Geyer Her Pétré Prinz precedebat FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
34 illut A edd. illud Geyer Pétré
35 cepimus A edd. coepimus Geyer Pétré
36 ei om. Gam
37 que A edd. quae Gam Geyer Pétré Arce
38 maxime ea A Gam2 maxime ego Prinz Mar Jan Nat MaN maxime FrW Arce maxime 
† ea Geyer Her Pétré (Geyer (in nota): cf. 10,7 uel maxime consuetudinis erat semper, 
ubicumque ad ea loca, quae desideraueram, uenissemus semper) 
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3.8. Quero também que vós saibais, senhoras, minhas veneráveis 
irmãs,* que do lugar onde estávamos – rodeando as paredes da igreja, do alto 
desse monte do centro –, tão abaixo de nós pareciam estar aqueles montes 
que com difi culdade escaláramos antes, como se fossem pequenas colinas, e 
eram, contudo, tão grandes que eu não pensaria ter visto maiores, não fosse o 
fato de que esse do meio os excedia em sobra. O Egito* e a Palestina*, o Mar 
Vermelho* e o mar Partênico,* que leva a Alexandria,* e mais ainda o território 
dos sarracenos* – imenso –, víamos dali tão abaixo de nós que é difícil crer; no 
entanto, aqueles santos nos mostravam <esses lugares> um após o outro.

4.1. Satisfeito, pois, cada desejo pelo qual nos apressáramos em subir, 
começamos a descer do cimo da montanha de Deus, na qual subíramos, em 
outro monte que está junto dele, lugar que se chama Horeb* (Ex 17,6); pois aí 
há uma igreja.

4.2. Este é o lugar chamado Horeb, onde esteve o santo profeta Elias* 
quando24 fugiu da presença do rei Acab e onde Deus lhe falou, dizendo: “Que 
fazes tu aqui, Elias?”25 (1Rs 19,9) – como está escrito nos livros dos Reinos*. 
Com efeito, a gruta onde se escondeu o santo Elias até hoje se vê diante da 
porta da igreja que existe neste lugar; também se vê aí o altar de pedra que 
construiu o próprio santo Elias para fazer oferendas a Deus, como se dignavam 
os monges a nos mostrarem cada coisa.

4.3. Aí, pois, fi zemos a oblação26 e uma oração ardentíssima, e foi lida a 
passagem apropriada do livro dos Reinos: isto, com efeito, havia desejado para 
nós com o maior empenho, que, aonde quer que chegássemos, sempre fosse 
lido um trecho do Livro.

24 Quando (qua): v. nota 18.
25 Que fazes tu aqui, Elias? (Quid tu hic Helias?): a partir dessa citação, comprova-se 
que a Bíblia utilizada por Egéria era a Septuaginta, ou uma versão latina anterior a São 
Jerônimo, já que na Vulgata se lê Quid hic agis, Elia? (3Rs 19,9). Nesse mesmo parágrafo, 
Egéria se refere aos livros dos Reinos, igualmente uma denominação da Septuaginta, 
enquanto que São Jerônimo denomina os livros dos Reinos como livros dos Reis.
26 Oblação (oblationem): oblatio é derivado de off ero, “ação de oferecer, de dar 
voluntariamente”, “oferenda (de pão e vinho, elementos do santo sacrifício oferecidos 
pelos fi éis)”. Ver, no Glossário, oblação.
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4.4. Facta ergo et ibi oblatione, accessimus denuo ad alium locum non 
longe inde, ostendentibus presbyteris uel monachis, id est ad eum locum, 
ubi steterat sanctus Aaron cum septuaginta senioribus cum sanctus Moyses 
acciperet a Domino legem ad fi lios Israhel. In eo ergo loco, licet et tectum39 non 
sit, tamen petra ingens est per girum habens planitiem supra se, in qua stetisse 
dicuntur ipsi sancti; nam et in medio ibi quasi altarium de lapidibus factum 
habet. Lectus est ergo et ibi ipse locus de libro Moysi et dictus unus psalmus 
aptus loco: hac40 sic facta oratione descendimus inde.

4.5. Ecce et coepit iam esse hora forsitan octaua, et adhuc nobis superabant 
milia tria, ut perexiremus montes ipsos, quos ingressi fueramus pridie sera; sed 
non ipsa parte exire habebamus, quia41 intraueramus, sicut superius dixi, quia 
necesse nos erat et loca omnia sancta ambulare et monasteria, quecumque42 
erant ibi, uidere et sic aut43 uallis illius, quam superius dixi, caput exire, id est 
huius uallis, quae subiacet montis44 Dei.

4.6. Propterea autem ad caput ipsius uallis exire nos necesse erat, 
quoniam ibi erant monasteria plurima sanctorum hominum et ecclesia in eo 
loco, ubi est rubus; qui rubus usque in hodie uiuet45 et mittet uirgultas. 

4.7. Ac sic ergo perdescenso monte Dei peruenimus ad rubum hora 
forsitan decima. Hic autem46 rubus, quem superius dixi, de quo locutus est 
Dominus Moysi in igne, qui est in eo loco, ubi monasteria sunt plurima et ecclesia 
in capite uallis ipsius. Ante ipsam autem ecclesiam hortus est gratissimus ha[35]
bens aquam optimam abundantem, in quo horto ipse rubus est.

39 tectum A edd. lectum Her (in nota) Prinz 
40 hac A Gam Her ac Geyer edd.
41 quia A qua Gam edd.
42 quecumque A Gam2 quaecumque Gam1 Geyer Pétré 
43 aut A ad Gam2 edd.
44 montis A monti Gam edd.
45 uiuet A edd. uiret Gam. 
46 est post autem add. Gam2 est ante autem add. Bern edd.
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4.4. Feita, pois, também aí a oblação, marchamos de novo a um outro 
lugar, não longe daí, que nos mostravam os presbíteros e monges, isto é, até 
aquele lugar onde estivera o santo Aarão* com os setenta* anciãos*, enquanto o 
santo Moisés recebia de Deus a Lei destinada aos fi lhos de Israel (Ex 24,9-14). 
Nesse lugar, ainda que não tenha cobertura, há, contudo, uma pedra enorme, 
encerrando sobre si uma planície ao redor, na qual se diz terem estado esses 
santos e, efetivamente, quase lá no meio tem um altar feito de pedras. Foi lido 
nesse lugar o passo do livro de Moisés e dito um salmo apropriado ao lugar; e 
feita assim essa oração, descemos desse lugar.

4.5. Eis que começou já a ser a hora oitava e ainda nos restavam três 
milhas para que saíssemos daqueles montes nos quais havíamos entrado na 
tarde anterior; mas não devíamos sair pela mesma parte na qual entráramos, 
como disse, porque nos era necessário andar por todos os lugares santos e 
mosteiros que havia lá e vê-los, e, portanto, sair perto da extremidade do vale 
que acima descrevi, isto é, o vale que fi ca no sopé da montanha de Deus.

4.6. Por isso, era-nos necessário sair pela extremidade do vale, porque 
ali havia numerosos mosteiros de homens santos e uma igreja no lugar onde 
está a sarça; essa sarça até hoje vive e produz vergônteas.27

4.7. E assim, ao descer do monte de Deus, chegamos à sarça mais ou 
menos na décima hora. Esta é a sarça que mencionei acima, da qual, estando 
ela em fogo, Deus falou a Moisés, e que está nesse local onde há mosteiros 
numerosos e uma igreja na extremidade do vale. Há, diante dessa igreja, um 
jardim graciosíssimo, com água ótima e abundante, e é nesse jardim que se 
encontra a sarça.

27 Vergônteas (uirgultas): a palavra uirgulta (um neutro plural, em latim) originou no 
português “vergôntea”, que é sinônimo de “broto” e “rebento”.
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4.8. Locus etiam ostenditur ibi iuxta, ubi stetit sanctus Moyses, quando 
ei dixit Deus: “Solue corrigiam calciamenti tui” et cetera. Et in eo ergo loco cum 
peruenissemus, hora decima erat iam, et ideo, quia iam sera erat, oblationem 
facere non potuimus. Sed facta est oratio in ecclesia nec non etiam et in horto 
ad rubum; lectus est etiam locus ipse de libro Moysi iuxta consuetudinem: et sic, 
quia sera erat, gustauimus nobis locum47 in horto ante rubum cum sanctis ipsis: 
ac sic ergo fecimus ibi mansionem. Et alia die maturius uigilantes rogauimus 
presbyteros ut et ibi fi eret oblatio, sicut et facta est.

5.1. Et quoniam nobis iter sic erat, ut per ualle illa media, qua tenditur 
per longum, iremus, id est illa ualle, quam superius dixi, ubi sederant fi lii 
Israhel, dum Moyses ascenderet in montem Dei et descenderet: itaque ergo48 
singula, que ad modum49 uenimus per ipsam totam uallem, semper nobis 
sancti illi loca demonstrabant.

5.2. Nam in primo capite ipsius uallis, ubi manseramus et uideramus 
rubum illum, de quo locutus est Deus sancto Moysi in igne, uideramus etiam et 
illum locum, in quo steterat ante rubum sanctus Moyses, quando ei dixit Deus: 
“Solue corrigiam calciamenti tui; locus enim, in quo stas, terra sancta est”.

47 nobis locum A Gam1 Prinz Mar Jan Nat MaN nobis loco Bern Geyer Her Pétré FrW 
Arce aliquantulum Gam2 (in nota)
48 ergo corr. ex ego A
49 que ad modum A quemadmodum Gam2 edd. 
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4.8. Mostra-se também aí muito perto o lugar onde esteve o santo Moisés 
quando lhe disse Deus: “Desata a correia do teu calçado” (Ex 3,5) et cetera. E 
quando chegamos nesse local já era a hora décima e, porque já era tarde, não 
pudemos fazer a oblação. Porém, foi feita uma oração na igreja, como também 
no jardim perto da sarça; foi também lido um passo relevante do livro de Moisés, 
conforme o costume, e assim, porque era tarde, estando nós no lugar,28 no jardim 
diante da sarça, merendamos ali com os monges, e assim, pois, acampamos29 
nesse lugar. No dia seguinte,30 acordando mais cedo, pedimos aos presbíteros 
para que aí também se fi zesse a oblação, e assim foi feita.

5.1. E como o nosso itinerário era tal que fôssemos <cortando> pelo 
meio daquele vale que se estende em comprimento, isto é, o vale a que acima 
me referi, onde haviam permanecido os fi lhos de Israel enquanto Moisés subia 
ao monte de Deus e descia, assim, à medida que voltamos pelo vale todo, 
sempre aqueles santos nos mostravam os lugares um a um.

5.2. Efetivamente, na extremidade à frente do mesmo vale onde 
acampáramos e víramos a sarça da qual falou Deus ao santo Moisés no meio 
do fogo, víramos também o lugar no qual o santo Moisés estivera de pé, diante 
da sarça, quando Deus disse a ele: “Desata a correia do teu calçado, pois o lugar 
onde estás é terra santa” (Ex 3,5).

28 Lugar (locum): para fazer sentido, foi proposta a correção de locum para loco. Mesmo 
assim, a presença desse ablativo de lugar não acrescenta nada, pois bastava a autora 
ter dito gustauimus in horto ante rubum, “merendamos no jardim diante da sarça”, e 
não gustauimus nobis loco in horto ante rubum, “merendamos estando nós no lugar, no 
jardim diante da sarça”, a menos que loco já tenha aqui o sentido temporal do português 
logo e do espanhol luego.
29 Acampamos (fecimus mansionem): mansio relaciona-se com o verbo maneo, mansi, 
mansum, manere, “ação de permanecer, de se demorar, de morar” (derivam-se daí 
maison e ménage em francês). Esse verbo é sempre usado por Egéria no sentido de 
“passar uma noite”, “fazer pousada”, “acampar”. Mansio, mansionis é o próprio local, a 
“pousada”. Esse vocábulo ocorre 23 vezes no texto e é empregado exclusivamente na 
primeira parte da obra. Ao ser usado com o sentido de “passar uma noite”, mansio 
também marca o percurso de viagem, ou seja, suas várias etapas, que são contadas a 
partir das paradas para repousar (cf. 13,2; 20,12). 
30 No dia seguinte (alia die): alius dies com esse sentido se encontra desde Plauto e é 
frequente em Gregório de Tours, alternando com alter dies. Väänänen (1987, p.54-55) 
considera que o uso predominante de alius dies sobre alter dies é uma hipercorreção de 
Egéria, pois se sabe que alter é o indefi nido que sobreviveu nas línguas românicas, tendo 
absorvido alius.
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5.3. Ac sic ergo cetera loca, quemadmodum profecti sumus de rubo, 
semper nobis ceperunt50 ostendere. Nam et monstrauerunt locum ubi 
fuerunt castra fi liorum Israhel his diebus, quibus Moyses fuit in montem. 
Monstrauerunt etiam locum, ubi factus est uitulus ille, nam in eo loco fi xus est 
usque in hodie lapis grandis.

5.4. Nos etiam, quemadmodum ibamus, de contra uidebamus summitatem 
montis, que51 inspiciebat super ipsa ualle tota, de quo loco sanctus Moyses uidit 
fi lios Israhel habentes choros his diebus, qua fecerant uitulum. Ostenderunt 
etiam petram ingentem in ipso loco, ubi descendebat sanctus Moyses cum Iesu 
fi lio Naue, ad quem52 petram iratus fregit tabulas, quas aff erebat.

5.5. Ostenderunt etiam quemadmodum per ipsam uallem unusquisque 
eorum abitationes53 habuerant, de quibus abitationibus usque in hodie adhuc 
fundamenta parent, quemadmodum fuerunt lapide girata. Ostenderunt etiam 
locum, ubi fi lios54 Israhel iussit currere sanctus Moyses de porta in porta, 
regressus ad montem.55

5. 6. Item ostenderunt torrentem56 nobis locum ubi incensus est uitulus 
ipse iubente sancto Moyse, quem [36] fecerat eis Aaron. Item ostenderunt 
torrentem illum,57 de quo portauit58 sanctus Moyses fi lios Israhel, sicut scriptum 
est in Exodo.

50 ceperunt A edd. coeperunt Geyer Pétré 
51 que A edd. quae Gam2 Geyer Pétré
52 quem A edd. quam Gam Geyer Pétré 
53 ante abitationes littera h erasa A
54 fi lios corr. ex fi lii A
55 ad montem A Gam Prinz Mar Nat MaN a monte Geyer Her Pétré FrW Arce Jan 
56 torrentem om. Gam edd.
57 Item ostenderunt e illum estão apagados no manuscrito. Baseamo-nos na conjectura 
estabelecida por Gamurrini (1 e 2).
58 portauit A potauit Gam edd.
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5.3. E assim, pois, à medida que nos afastamos da sarça, começaram a 
mostrar-nos os outros lugares. Na verdade, mostraram-nos o lugar onde esteve 
o acampamento31 dos fi lhos de Israel naqueles dias em que Moisés esteve no 
monte (Ex 19,2). Mostraram também o lugar onde foi feito o famoso bezerro,32 
porque nesse lugar está fi xada até hoje uma grande pedra.

5.4. Nós ainda, à medida que caminhávamos, víamos defronte o cume do 
monte que contemplava o vale todo, lugar do qual o santo Moisés viu os fi lhos 
de Israel dançando naqueles dias em que fi zeram o bezerro. Também mostraram 
a pedra imensa naquele lugar onde descia o santo Moisés com Josué*, fi lho de 
Nave, contra a qual, irado, quebrou as tábuas que trazia (Ex 32,19).

5.5. Mostraram também de que modo tiveram cada um deles 
habitações33 por esse vale, das quais até hoje aparecem os alicerces, de que 
modo foram cercados por pedra; mostraram ainda o lugar onde o santo 
Moisés, retornando do monte, ordenou aos fi lhos de Israel que corressem de 
porta em porta (Ex 32,27).

5.6. Igualmente nos mostraram o lugar onde foi queimado, por ordem 
do santo Moisés (Ex 32,20), o bezerro que para eles fi zera Aarão (Ex 32,4). 
Além disso, mostraram a torrente da qual o santo Moisés fez beber os fi lhos de 
Israel (Ex 32,20), tal como está escrito no Êxodo (Ex 17,5-6).

31 Acampamento (castra): pode signifi car também um campo ou aldeia fortifi cados. 
Em sentido fi gurado, é a Igreja militante a serviço de Deus, conforme expressões 
encontradas em Tertuliano – castra ecclesiae – e Cipriano – Dei castra. Devido à 
ocupação militar romana da Britânia, castra foi incorporado ao vocabulário da região, 
evoluindo no inglês para chester e entrando na composição de vários topônimos, como 
Manchester e Portchester, além da própria cidade de Chester. Em português, alguns 
termos da linguagem militar, como “castro”, “castrense” e “castrício”, estão ligados 
etimologicamente a castra, plural de castrum (no singular, a palavra fazia parte de 
nomes de lugares, como Castrum Nouum e Laurens Castrum; na linguagem militar, 
porém, era usado sempre no plural: castra ‘acampamentos’). O sentido primitivo de 
castrum, segundo Ernout et Meillet (2001, p.104), é de ‘separação, aquilo que serve para 
separar’ e se relaciona ao verbo castrare ‘castrar’.
32 O famoso bezerro (uitulus ille): essa é uma das poucas ocorrências em que ille é 
interpretado à maneira do latim clássico, como pronome enfático – “o famoso bezerro”, 
“o célebre bezerro” –, tal como em Cícero: Medea illa “a célebre Medeia” (De Imperio 
Gnaei Pompei, 22).
33 Habitações (abitationes): habitatio signifi ca “ação de habitar”, “lugar onde se habita”, 
“habitação”. A grafi a abitationes parece atestar a perda da aspiração do h, fenômeno que 
afetou toda a România. Há outros exemplos desse tipo no texto e também do inverso, 
isto é, da introdução de um h onde não deveria haver: hostia por ostia, hitur por itur, 
heremus por eremus. V. notas 17, 42, 64.
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5. 7. Ostenderunt etiam nobis locum, ubi de spiritu Moysi acceperunt 
septuaginta uiri. Item ostenderunt locum, ubi fi lii Israhel habuerunt 
concupiscentiam escarum. Nam ostenderunt nobis etiam et illum locum, qui 
appellatus est Incendium, quia incensa est quedam59 pars castrorum, tunc qua 
orante sancto Moyse cessauit ignis.

5. 8. Ostenderunt etiam et illum locum ubi eis pluit manna et coturnices. 
Ac sic ergo singula, quecumque60 scripta sunt in libris sanctis61 Moysi facta 
fuisse in eo loco, id est in ea ualle, quam dixi subiacere monti Dei, id est sancto 
Syna, ostensa sunt nobis. Quae quidem omnia singulatim scribere satis fuit, 
quia nec retinere62 poterant tanta; sed cum leget aff ectio uestra libros sanctus63 
Moysi, omnia diligentius peruidet, quae ibi facta sunt.

5.9. Haec est ergo uallis, ubi celebrata est Pascha completo anno 
profectionis fi liorum Israhel de terra Egypti, quoniam in ipsa ualle Israhel64 
commorati sunt aliquandiu, id est donec sanctus Moyses ascenderet in montem 
Dei et descenderet primum et iterato; et denuo tandiu ibi inmorati65 sunt, donec 
fi eret tabernaculum et singula, quae ostensa sunt in montem Dei. Nam ostensus 
est nobis et ille locus, in quo confi xus mos esset66 primitus tabernaculum et 
perfecta sunt singula, quae iusserat Deus in montem Moysi, ut fi erent.

5.10. Vidimus etiam in extrema iam ualle ipsa Memorias Concupiscentiae, 
in eo tamen67 loco, in quo denuo reuersi sumus ad iter nostrum, hoc est ubi 
exeuntes de ualle illa grande reingressi sumus uia, qua ueneramus, inter montes 
illos, quos superius dixeram. Nam etiam ipsa die accessimus et ad ceteros 
monachos ualde sanctos, qui tamen pro etate68 aut inbecillitate occurrere in 
monte Dei ad oblationem faciendam non poterant; qui tamen nos dignati sunt 
in monasteriis suis aduenientes ualde humane suscipere.

59 quedam A edd. quaedam Gam1 Geyer Pétré 
60 quecumque A edd. quaecumque Gam2 Geyer Pétré 
61 sanctis A edd. sancti Devos Jan
62 retinere A edd. retineri Geyer Her Pétré 
63 sanctus A sanctos Gam edd. sancti Devos Jan
64 fi lii ante Israhel add. Geyer edd. praeter Gam
65 inmorati A edd. immorati Gam Arce
66 confi xus mos esset A confi xit Moyses Gam2 confi xum a Moyse est Geyer edd.
67 tamen A edd. autem Gam
68 etate A edd. aetate Geyer Pétré 
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5.7. Mostraram-nos também o lugar onde os setenta homens receberam 
de Moisés o seu espírito. Igualmente mostraram o lugar onde os fi lhos de 
Israel tiveram a cobiça de alimentos (Nm 11,4). Ainda nos mostraram o lugar 
que é chamado Incêndio (Nm 11,1-3), porque foi incendiada certa parte dos 
acampamentos, quando então,34 rezando o santo Moisés, o fogo cessou.

5.8. Mostraram também o lugar onde choveu para eles maná e codornizes 
(Ex 16,13-14; Nm 11,7-9; 31,33). E assim, portanto, uma a uma, quaisquer 
coisas que estão escritas nos livros santos de Moisés terem acontecido naquele 
lugar, isto é, no vale o qual disse que está situado abaixo do monte de Deus, 
isto é, o santo Sinai, foi mostrado a nós. Na verdade, escrever todas essas coisas 
uma por uma seria demais, porque nem sequer podiam ser lembradas, de tão 
numerosas, mas, quando Vossa Afeição35 ler os santos livros de Moisés, verá 
mais atentamente os fatos que aconteceram nesse lugar.

5.9. Este é, pois, o vale onde foi celebrada a Páscoa*, completado um 
ano da partida dos fi lhos de Israel da terra do Egito (Nm 9,1-5), pois nesse 
mesmo vale os fi lhos de Israel se demoraram por algum tempo, isto é, enquanto 
o santo Moisés subiu ao monte de Deus e desceu pela primeira e segunda vez; 
e novamente algum tempo fi caram aí até que fosse feito o tabernáculo* e todas 
as coisas que nos foram mostradas no monte de Deus. Com efeito, nos foi 
mostrado o lugar em que foi fi xado, primeiramente, por Moisés, o tabernáculo, 
e foi executada cada uma das coisas que ordenara Deus a Moisés, no monte,36 
que se fi zesse (Ex 40).

5.10. Vimos também, já no extremo do vale, as Memórias da 
Concupiscência (Nm 11,34) e, enfi m, naquele lugar no qual novamente volta-
mos ao nosso caminho, isto é, onde, saindo do grande vale, reingressamos na 
estrada pela qual viéramos, entre os montes que acima descrevi. Efetivamente, 
ainda no mesmo dia nos encontramos com outros monges muito santos, que, 
porém, pela idade ou fraqueza, não podiam ir à montanha de Deus para fazer 
a oblação; entretanto, eles dignaram-se a acolher-nos em nossa chegada, com 
muita bondade, nos seus mosteiros.

34 Quando então (tunc qua): no latim clássico apareceria tunc cum.
35 Vossa Afeição (aff ectio uestra): forma de tratamento usada no texto. Outras formas de 
tratamento aplicadas a uma autoridade eclesiástica são Caritas Vestra e Dilectio Vestra, 
conforme C. Mohrmann, em Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. 
Augustin (apud PÉTRÉ, 1948, p.116).
36 No monte (in montem): note-se o acusativo indicando um locus ubi (“lugar onde”).
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5.11. Ac sic ergo uisa loca sancta omnia, quae desiderauimus, nec non 
etiam et omnia loca, quae fi lii Israhel tetigerant eundo uel redeundo ad montem 
Dei, uisis etiam et sanctis uiris, qui ibi commorabantur, in nomine Dei regressi 
sumus in Faran.

5.12. Et licet semper Deo in omnibus gratias agere debeam, non dicam 
in his tantis et talibus, quae circa me conferre dignatus est indignam et non 
merentem, ut perambularem omnia loca, quae mei meriti non erant:69 tamen 
etiam et illis omnibus sanctis nec suffi  cio gratias agere, qui meam paruitatem 
dignabantur in suis monasteriis libenti animo suscipere uel certe per omnia 
loca [37] deducere, quae ego semper iuxta Scripturas sanctas requirebam. 
Plurimi autem ex ipsis70 sanctis, qui in montem Dei uel circa ipsum montem 
commorabantur, dignati sunt nos usque in Faran deducere, qui tamen fortiori 
corpore erant.

69 erant A edd. erat Geyer (in nota)
70 ipsis corr. ex ipsius A 
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5.11. E assim, pois, vistos todos os lugares santos37 que desejávamos e 
não só eles, mas ainda todos os lugares que os fi lhos de Israel alcançaram indo 
para a montanha de Deus ou vindo, e visitados todos os santos homens que aí 
habitavam, em nome de Deus, voltamos a Faran.

5.12. E ainda que eu sempre deva dar graças a Deus em tudo, não direi 
sobre as tão grandes e importantes <graças> que se dignou a me destinar, 
indigna e não merecedora, que percorresse todos os lugares que não eram do 
meu merecimento, e também a todos aqueles santos nem posso agradecer, que 
se dignaram a receber minha insignifi cância, com prazer, em seus mosteiros, 
ou me levar incontestavelmente por todos os lugares que eu sempre, conforme 
as Santas Escrituras, requeria. Além disso, grande parte desses santos, pelo 
menos38 os que eram mais fortes de corpo, que moravam na montanha de Deus 
ou nas imediações da montanha, dignaram-se a nos acompanhar até Faran.

37 Vistos todos os lugares santos (uisa loca sancta omnia): conforme Herrero (1965), 
trata-se de um “nominativo absoluto”, um arcaísmo empregado tal como o ablativo 
de mesmo nome, com o valor de uma proposição autônoma. Mas, levando-se em 
consideração o ablativo absoluto uisis etiam et sanctis uiris que vem coordenado, 
podemos pensar que não se trata de um arcaísmo, mas de uma confusão no emprego 
dos casos. V. notas 73, 84.
38 Pelo menos (tamen): conforme Väänänen (1987, p.117), nesta ocorrência, tamen 
apresenta um sentido restritivo: ‘mais exatamente’, ‘todavia’, ‘pelo menos’. Parece-nos 
ser essa a interpretação adequada à frase. Com esse mesmo sentido, temos ainda as 
ocorrências de tamen em 25,2 e 45,3.
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6.1. Ac sic ergo cum peruenissemus Faram,71 quod sunt a monte 
Dei milia triginta et quinque, necesse nos fuit ibi ad resumendum biduo 
immorari. Ac tertia die inde maturantes uenimus denuo ad mansionem, id 
est in desertum Faran, ubi et euntes manseramus, sicut et superius dixi. Inde 
denuo alia die facientes aquam et euntes adhuc aliquantulum inter montes 
peruenimus ad mansionem, quae erat iam super mare, id est in eo loco, ubi 
iam de inter montes exitur et incipitur denuo totum iam iuxta mare ambulari, 
sic tamen iuxta mare, ut subito fl uctus animalibus pedes cedat,72 subito etiam 
et in centum et in ducentis passus73 aliquotiens etiam et plus quam quingentos 
passus de mari per heremum ambuletur; uia enim illic penitus non est, sed 
totum heremi sunt arenosae.

6.2. Faranite74 autem, qui ibi consueuerunt ambulare cum camelis 
suis, signa sibi locis et locis ponent, ad quae signa se tendent et sic ambulant 
per diem. Nocte autem signa cameli attendunt. Et quid plura? Diligentius et 
securius iam in eo loco ex consuetudine Faranitae ambulant nocte quam aliqui 
hominum ambulare potest in his locis, ubi uia aperta est.

71 Faram A edd. Faran Gam Geyer Pétré Arce 
72 cedat A edd. caedat Geyer Her Pétré 
73 ducentis passus A ducentis passibus Her edd. ducentos passus Gam Geyer Pétré 
74 faranite A edd. faranitae Gam2 Geyer Pétré 



85

Peregrinação de Egéria: uma narrativa de viagem aos Lugares Santos

6.1. E assim, logo que chegamos a Faran,39 que fi ca a trinta e cinco 
milhas do monte de Deus, foi-nos necessário fi car aí por dois dias para nos 
recuperarmos. E no terceiro dia, apressados, dali voltamos de novo para a 
pousada no deserto de Faran onde pousáramos na ida, conforme contei acima. 
Novamente, no outro dia, buscando a água e indo dali quase nada entre os 
montes, chegamos a um albergue que já era sobre o mar, isto é, naquele lugar 
onde já se sai de entre os montes e se começa novamente a andar muito perto 
do mar, mas tão próximo do mar, que de repente a onda toca nos pés dos 
animais, e também inesperadamente se anda por cem ou duzentos passos, e 
também, algumas vezes, se anda mais do que quinhentos passos do mar, pelo 
deserto; na verdade, lá não há absolutamente uma estrada, mas a totalidade do 
deserto é um areal.40

6.2. Os faranitas que costumavam andar aí com seus camelos colocam 
sinais para si, de lugar em lugar aos quais se dirigem, e assim andam durante 
o dia. Depois, de noite, os camelos prestam atenção aos sinais. E o que mais? 
Nesse lugar, os faranitas andam, por estarem acostumados, com mais exatidão 
e mais segurança, de noite, do que qualquer homem pode andar nos lugares 
onde há uma estrada aberta.

39 Faran (Faram): nesta ocorrência, Faram tem a função de complemento de lugar “para 
onde”. No texto, há uma oscilação na estrutura dos complementos de lugar que envolvem 
palavras de origem semita, como essa. Note-se que em 5,11 e em 5,12 encontra-se in 
Faran como complemento de verbos de movimento, obedecendo à regência do latim 
clássico. Repare-se, nessa palavra, também na alternância entre n e m fi nais.
40 Areal (arenosae): para concordar com totum, deveria ser arenosum. Uma outra 
interpretação é pensar que há a elipse de terrae. De qualquer modo, fi ca inexplicado o 
plural do verbo.
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6.3. In eo ergo loco de inter montes exiuimus redeuntes, in quo loco et 
euntes inter montes intraueramus, ac sic ergo denuo plicauimus nos ad mare. 
Filii etiam Israhel reuertentes ad montem75 Dei Syna usque ad eum locum 
reuersi sunt per iter quod ierant, id est usque ad eum locum76 ubi de inter 
montes exiuimus et iunximus nos denuo ad mare Rubrum et inde nos iam iter 
nostrum, quo ueneramus, reuersi sumus. Filii autem Israhel de eodem loco, 
sicut scriptum est in libris sancti Moysi, ambulauerunt iter suum.

6.4. Nos autem eodem itinere et eisdem mansionibus, quibus ieramus, 
reuersi sumus in Clesma. In Clesma autem cum uenissemus, necesse nos fuit 
denuo et ibi denuo resumere,77 quoniam iter heremi arenosum ualde feceramus.

7.1. Sane licet terra Gesse iam nosse,78 id est qua primitus ad Egyptum 
fueram, tamen ut peruiderem omnia loca, quae fi lii Israhel exeuntes de Ramesse 
tetigerant euntes, donec peruenirent usque ad mare Rubrum, qui locus nunc de 
castro, qui79 ibi est, appellatur Clesma; desiderii80 ergo fuit, ut [38] de Clesma ad 
terram Gesse exiremus, id est ad ciuitatem quae appellatur Arabia, quae ciuitas in 
terra Gesse est; nam inde ipsum territorium sic appellatur, id est terra Arabiae, terra 
Iesse, quae tamen terra Egypti pars est, sed melior satis quam omnis Egyptus est.

75 ad montem A Gam Prinz Mar Nat MaN a monte Geyer Her Pétré FrW Arce Jan
76 reuersi sunt per iter quod ierant, id est usque ad eum locum librarius omiserat, eaque 
postea in fi ne paginae minutis litteris transcripsit.
77 necesse nos fuit denuo et ibi denuo resumere A edd. denuo, necesse nos fuit et ibi 
denuo resumere transp. Geyer Pétré necesse nos fuit denuo et ibi biduo resumere Her 
(in nota)
78 terra Gesse iam nosse A edd. terram … nossem Gam Geyer Pétré 
79 qui A edd. quod Gam Geyer Pétré
80 desiderii A edd. desideri Gam
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6.3. Voltando, pois, saímos de entre41 os montes no mesmo lugar no 
qual, indo entre os montes, entráramos, e assim, pois, chegamos de novo 
até o mar. Também os fi lhos de Israel, voltando do monte de Deus, o Sinai, 
voltaram até aquele lugar pelo caminho que foram, isto é, até aquele lugar onde 
saímos de entre os montes e nos unimos novamente ao Mar Vermelho, e daí 
nós já retornamos ao nosso trajeto pelo qual viéramos; entretanto, os fi lhos de 
Israel, desse mesmo lugar, assim como está escrito nos livros do santo Moisés, 
seguiram seu caminho (Nm 10,12; 33,16-49).

6.4. Nós, porém, pelo mesmo itinerário e pelas mesmas pousadas 
que fôramos, voltamos a Clisma*. Depois, quando chegamos a Clisma no-
vamente, foi-nos necessário nos recuperar, pois fizéramos muito o caminho 
arenoso do deserto.42

7.1. Muito embora já conhecesse a terra de Gessen,* 43 isto é, por onde 
fora pela primeira vez ao Egito, entretanto, para ver todos os lugares que os 
fi lhos de Israel, saindo de Ramsés* (Ex 12,37ss), indo atingiram em seu caminho 
até o momento em que chegaram ao Mar Vermelho, lugar que agora se chama 
Clisma, por causa da fortaleza que ali está, logo, foi desejo que saíssemos de 
Clisma à terra de Gessen, isto é, até a cidade* que se chama Arábia*, cidade que 
está na terra de Gessen (Gn 45,10; 46,34) e, na verdade, o próprio território a 
partir desse lugar é assim chamado, isto é, terra da Arábia, terra de Gessen; essa 
terra, todavia, é parte do Egito, mas é muito melhor do que todo o Egito.

41 De entre (de inter): note-se a preposição de reforçando o advérbio de lugar ou 
preposição inter (cf. port. dentre). O reforço de um grande número de advérbios de 
tempo e de lugar e de certas preposições pela anteposição de uma preposição é um 
fenômeno comum do latim vulgar. Além de de, partícula de reforço por excelência 
destas duas categorias gramaticais, ocorrem ainda nesta função ab, ad e per. Ab aparece 
em abante (romeno antigo a-inte, italiano avanti, francês avant, provençal avan, etc.). 
Ad encontra-se em ad satis, ad trans, ad post (rom. apoi, it. ant. appo, logudorês ant. 
appus, port. após), aff oras (rom. afara, it. ant. aff uori, francês ant. afors, espanhol afuera, 
port. afora). Per encontramos em perante e per ad (port. e esp. para, catalão e port. 
arcaico pera, etc.). V. nota 15.
42 Do deserto (heremi): heremus por eremus, “deserto”. Egéria confunde o uso ou não 
uso do h, o que mostra que este não era mais aspirado na sua época. V. notas 17, 33, 64.
43 Gessen (Gesse): este é um topônimo de origem semita que os dicionários apontam 
como indeclinável e terminado em n. Aqui, usado como aposto a um acusativo, o nome 
foi declinado como se estivesse no ablativo latino. Ocorrências desse tipo, bastante 
comuns em Egéria, mostram que a autora faz uma verdadeira miscelânea no uso das 
terminações casuais.
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7.2. Sunt ergo a Clesma, id est a mare Rubro, usque ad Arabiam ciuitatem 
mansiones quattuor per heremo, sic tamen per heremum, ut cata mansiones 
monasteria81 sint cum militibus et praepositis,82 qui nos deducebant semper de 
castro ad castrum. In eo ergo itinere sancti, qui nobiscum erant, hoc est clerici 
uel monachi, ostendebant nobis singula loca, quae semper ego iuxta Scripturas 
requirebam; nam alia in sinistro, alia in dextro de itinere nobis erant, alia etiam 
longius de uia, alia in proximo.

7.3. Nam michi credat uolo aff ectio uestra, quantum tamen peruidere 
potui, fi lios Israhel sic ambulasse, ut quantum irent dextra, tantum reuerterentur 
sinistra, quantum denuo in ante83 ibant, tantum denuo retro reuertebantur: et 
sic fecerunt ipsum iter, donec peruenirent ad mare Rubrum.

7.4. Nam et Epauleum ostensus84 est nobis, de contra tamen, et Magdalum 
fuimus. Nam castrum est ibi nunc habens praepositum85 cum milite, qui ibi 
nunc praesidet86 pro disciplina Romana.87 Nam et nos iuxta consuetudinem 
deduxerunt inde usque ad aliud castrum, et ioe Belsefon88 ostensum89 est nobis, 
immo in eo loco fuimus. Nam ipse est campus supra mare Rubrum iuxta latus 
montis, quem superius dixi, ubi fi lii Israhel, cum uidissent Egyptios post se 
uenientes, exclamauerunt.

81 monasteria corr. ex manasteria A
82 praepositis A Gam Geyer Her Pétré Prinz prepositis FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
83 in ante A edd. inante Geyer Pétré 
84 ostensus A ostensum Gam edd.
85 praepositum A Gam Geyer Her Pétré Prinz prepositum FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
86 praesidet A Gam Geyer Her Pétré Prinz presidet FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
87 Romana corr. ex Romanarum A
88 et ioe Belsefon A et Ioebelsephon Gam2 ((in nota) fortasse inde Belsephon) et locus 
Belsefon Geyer Pétré etiam Beelsefon Her et loco Belsefon FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
89 ostensum A edd. ostensus Geyer Pétré 
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7.2. Existem, pois, de Clisma, isto é, do Mar Vermelho, até a cidade de 
Arábia, quatro pousadas pelo deserto, assim <dispostas> pelo deserto, que cada44 
uma das pousadas tenha um posto militar45 com soldados e comandantes,46 que 
sempre nos acompanhavam de acampamento a acampamento. Nesse percurso, 
pois, os santos que estavam conosco, isto é, clérigos* ou monges, mostravam 
a nós cada um dos lugares que eu sempre requeria, conforme as Escrituras; de 
fato, uns fi cavam à esquerda, outros à direita em relação ao nosso caminho, uns 
muito perto, e outros ainda bem longe da estrada.

7.3. Efetivamente, quero que Vossa Afeição me creia, tanto quanto pude 
ver, que os fi lhos de Israel andaram assim, de modo que o quanto foram para 
a direita, tanto voltaram para a esquerda, novamente o quanto iam em frente, 
tanto outra vez voltavam para trás, e assim fi zeram o mesmo caminho até que 
chegaram ao Mar Vermelho.

7.4. Com efeito, não só nos foi mostrado Epáulis* defronte, como 
também estivemos em Magdol* (Ex 14,2). De fato, agora existe um forte nesse 
lugar, contendo um ofi cial com soldado, que aí agora responde47 pela disciplina 
romana. Também, efetivamente, segundo o costume, nos conduziram daí até 
outro forte, e nos foi mostrado o lugar Baal-Sefon* (Ex 14,2), aliás, estivemos 
nele. Na verdade, é uma planície acima do Mar Vermelho, junto ao fl anco da 
montanha, que acima disse, onde os fi lhos de Israel, como tivessem avistado os 
egípcios vindo atrás deles, gritaram (Ex 14,10).

44 Cada (cata): cata é um novo indefi nido distributivo que aparece, como neste exemplo, 
no lugar dos indefi nidos latinos singuli, -ae, -a ou quisque (cf. cata mane na Vulgata, 
em Ez 46,14). Segundo Maurer Jr. (1959, p.118), “origina-se da preposição grega κατά e 
devia pertencer já ao latim vulgar do Império, disseminando-se, porém, sobretudo no 
Ocidente, conforme o português, o espanhol e o catalão cada, e o francês meridional 
cade. Não existe no romeno”. Esse indefi nido mostra ainda uma das infl uências do grego 
no vocabulário do latim vulgar.
45 Posto militar (monasteria): nesta passagem, a palavra monasteria não parece ter o 
sentido mais comum de “mosteiros”, mas sim de “postos militares”, devido à presença de 
soldados e comandantes. Ver, no Glossário, mosteiro.
46 Comandantes (praepositis): praepositus é “comandante”, “ofi cial”, mas pode ser também 
o governador do lugar. Relaciona-se com o verbo praeponere “pôr à frente de”, “colocar 
adiante” ou “colocar antecipadamente”. 
47 Responde (praesidet): 3ª pessoa do singular do verbo praesideo, es, sedi, sessum, sidere 
(de prae + sedeo) ‘estar sentado diante, adiante’, ‘ter o primeiro lugar’, ‘ter a presidência’, 
‘presidir’. Aqui signifi ca ‘governa’, ‘preside’, ‘comanda’, ‘guarda’. A esse verbo relaciona-
se praesidium ‘presídio’, ‘força incumbida de guardar ou defender’, ‘guarnição’, ‘local de 
segurança’, e também “presidiário” e “presidente”, no português.
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7.5. Oton etiam ostensum est nobis, quod est iuxta deserta loca, sicut 
scriptum est, nec non etiam et Socchoth. Socchoth autem est cliuus modicus 
in media ualle, iuxta quem colliculum fi xerunt castra fi lii Israhel; nam hic est 
locus, ubi accepta est lex Paschae.

7.6. Pithona etiam ciuitas, quam edifi cauerunt90 fi lii Israhel, ostensa 
est nobis in ipso itinere, in eo tamen loco, ubi iam fi nes Egypti intrauimus, 
relinquentes iam terras Saracenorum: nam et ipsud nunc Phitona castrum est.

7.7. Herorum91 autem ciuitas, quae fuit illo tempore, id est ubi occurrit 
Ioseph patri suo Iacob uenienti, sicut scriptum est in libro Genesis, nunc est 
comes,92 sed grandis, quod nos dicimus uicus. Nam ipse uicus ecclesiam habet 
et martyria et monasteria plurima sanctorum monachorum; ad quae singula 
uidenda necesse nos fuit ibi descendere iuxta consuetudinem, quam tenebamus.

7.8. Nam ipse uicus nunc appellatur Hero, quae tamen Hero [39] a terra 
Iesse miliario iam sexto decimo est, nam in fi nibus Egypti est. Locus autem ipse 
satis gratus est, nam et pars quedam93 fl uminis Nili ibi currit.

7.9. Ac sic ergo exeuntes de Hero peruenimus ad ciuitatem, que94 
appellatur Arabia, quae est ciuitas in terra Iesse, unde scriptum est dixisse 
Pharaonem ad Ioseph: “In meliori terra Egypti colloca patrem tuum et fratres, in 
terra Iessen, in terra Arabiae”.

8.1. De Arabia autem ciuitate quattuor milia passus sunt Ramessen. Nos 
autem, ut ueniremus ad mansionem Arabiae, per media Ramesse transiuimus: 
quae Ramessen ciuitas nunc campus est, ita ut nec unam habitationem habeat. 
Paret sane, quoniam et ingens fuit per girum et multas fabricas habuit; ruinae 
enim ipsius, quemadmodum collapsae sunt, in hodie infi nitae parent.

90 edifi cauerunt A edd. aedifi cauerunt Gam Geyer Pétré
91 Herorum A Heroum Gam edd.
92 comes A Her come Gam edd.
93 quedam A edd. quaedam Gam Geyer Pétré 
94 que A edd. quae Gam2 Geyer Pétré Arce
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7.5. Também nos foi mostrado Etam* (Ex 13,20), que fi ca junto aos 
lugares desertos, assim como está escrito, e ainda também Sucot* (Ex 12,37). 
Entretanto, Sucot é uma ladeira moderada no meio do vale e, junto a esse 
outeirinho, plantaram acampamentos os fi lhos de Israel; na verdade, aqui é o 
lugar onde foi recebida a Lei da Páscoa (Ex 12,43).

7.6. Ainda a cidade de Pitom* (Ex 1,11), que os fi lhos de Israel 
construíram, nos foi mostrada no mesmo trajeto, porém naquele lugar onde já 
entramos no território do Egito, deixando já a terra dos sarracenos; com efeito, 
agora também Pitom é um forte.

7.7. Também a cidade de Herópolis*, que existiu naquele tempo, isto é, 
onde José correu ao encontro de Jacó*, seu pai, que se aproximava, assim como 
está escrito no livro do Gênesis, agora é um povoado,48 porém grande, que nós 
dizemos aldeia. De fato, essa aldeia tem uma igreja, bem como martyria* e 
também numerosos mosteiros de monges santos; para ver cada um deles nos 
foi necessário ali descer, conforme o costume que mantínhamos.

7.8. Na verdade, essa aldeia agora se chama Hero*, Hero que, contudo, 
está precisamente a dezesseis milhas da terra de Gessen, pois está no território do 
Egito; esse lugar é, aliás, muito agradável, pois certa parte do rio Nilo* corre ali.

7.9. E assim, portanto, saindo de Hero, chegamos à cidade que se chama 
Arábia, cidade que está na terra de Gessen, <acerca> da qual49 está escrito ter 
dito o Faraó a José: “Na melhor terra do Egito estabelece o teu pai e irmãos: na 
terra de Gessen, na terra da Arábia” (Gn 47,6).

8.1. Da cidade de Arábia há quatro mil passos a Ramsés. Nós, porém, 
para voltar à pousada de Arábia, atravessamos pelo meio de Ramsés, cidade 
a qual agora é uma planície, a tal ponto que não tem nem sequer uma 
habitação. Sem dúvida, está claro que também foi imensa em circunferência e 
teve muitas construções;50 na verdade, as ruínas dela, tais como estão caídas, 
hoje parecem imensas.

48 Povoado (come): come macra em grego signifi ca ‘vila grande’ e, segundo alguns, 
“comarca” em português tem aí sua origem. Egéria traduz nesta passagem a palavra 
come pelo termo latino uicus (Heroum ciuitas... nunca est come... quod nos dicimus 
uicus), o que mostra, mais uma vez, a difusão do grego no Mediterrâneo oriental.
49 Acerca da qual (unde): aqui o sentido locativo de origem está sendo empregado de modo 
fi gurado. Daí a tradução “<acerca> da qual”, pois a terra de Gessen seria a “origem” do 
que está narrado na Bíblia, ou seja, as palavras do Faraó a José (VÄÄNÄNEN, 1987, p.99).
50 Construções (fabricas): fabrica signifi ca ‘estrutura’, ‘composição’, ‘construção’. Fabrica 
ecclesiae designa às vezes o conselho ou diretoria de uma igreja (BLAISE, 1954, p.341).



92

Maria Cristina Martins

8.2. Nunc autem ibi nichil aliud est nisi tantum unus lapis ingens 
Th ebeus, in quo sunt duae statuae exclusae95 ingentes, quas dicunt esse 
sanctorum hominum, id est Moysi et Aaron; nam dicent eo quod fi lii Israhel in 
honore ipsorum eas posuerint.

8.3. Et est ibi praeterea96 arbor sicomori, quae dicitur a patriarchis posita 
esse; nam iam uetustissima est et ideo permodica est, licet tamen adhuc fructus 
aff erat. Nam cuicumque inquo moditas97 fuerit, uadent ibi et tollent surculos, 
et prode illis est.

8.4. Hoc autem referente sancto episcopo de Arabia cognouimus; nam 
ipse nobis dixit nomen ipsius arboris, quemadmodum appellant eam grece,98 
id est dendros alethiae,99 quod nos dicimus arbor ueritatis. Qui tamen sanctus 
episcopus nobis Ramessen100 occurrere dignatus est; nam est iam senior uir, 
uere satis religiosus ex monacho et aff abilis, suscipiens peregrinos ualde bene; 
nam et in Scripturis Dei ualde eruditus est.

8. 5. Ipse ergo cum se dignatus fuisset uexare et ibi nobis occurrere, 
singula ibi ostendit seu retulit de illa statua,101 quas dixi, ut etiam et de illa 
arbore sicomori. Nam et hoc nobis ipse sanctus episcopus retulit, eo quod 
Farao, quando uidit quod fi lii Israhel dimiserant eum, tunc ille, priusquam post 
illos occuparet, isset cum omni exercitu suo intra Ramesse et incendisset eam 
omnem, quia102 infi nita erat ualde, et inde post fi lios Israhel fuisset profectus. 

95 exclusae A edd. excisae Geyer Pétré
96 praeterea A Gam Geyer Pétré Her Prinz preterea Arce Mar Jan Nat MaN 
97 inquo moditas A commoditas Gam incommoditas Geyer Pétré inquomoditas Her edd.
98 grece A edd. graece Gam2 Geyer Pétré
99 Na margem do manuscrito, está anotado “δένδρος ἀληθίας”. Prinz (p.11) interpreta que 
essa citação foi acrescentada recentemente ao manuscrito e que, portanto, não pode ser 
atribuída ao copista.
100 Ramessen corr. ex tamessen uel qamessen A
101 illa statua A Gam Nat MaN illas statuas Geyer edd.
102 quia A edd. quae Erk2 Mar Nat MaN 
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8.2. Agora, contudo, lá não há outra coisa a não ser tão somente uma 
imensa pedra de Tebas*, na qual estão duas estátuas talhadas, enormes, que 
dizem ser dos santos homens, isto é, Moisés e Aarão; também dizem51 que os 
fi lhos de Israel as puseram em honra dos mesmos.

8.3. E lá, além disso, há uma árvore de sicômoro*, que se diz ter sido 
colocada pelos patriarcas;* na verdade, já é velhíssima e por isso é muito 
pequena, embora ainda até agora dê frutos. De fato, todos aqueles que tenham 
tido um incômodo vão lá e arrancam uns galhos, e é útil a eles.52

8.4. Soubemos disso pelo relato do santo bispo* de Arábia; efetivamente, 
ele disse a nós o nome da própria árvore, como a chamam em grego, isto é, 
dendros alethiae, que nós dizemos “árvore da verdade”. Esse santo bispo, por 
outro lado, dignou-se de correr ao nosso encontro em Ramsés; de fato, já é um 
homem velho, verdadeiramente muito piedoso e afável desde <o tempo em 
que foi> monge, que recebe os peregrinos muito bem; na verdade também é 
grandemente erudito nas Escrituras de Deus.

8.5. Ele, pois, como tivesse se dignado a se abalar e lá correr a nosso 
encontro, lá mostrou ou contou sobre cada uma daquelas estátuas, as quais já 
mencionei, e também sobre aquela árvore de sicômoro. Ainda também o santo 
bispo nos contou que53, quando54 o Faraó viu que os fi lhos de Israel o tinham 
deixado para trás, antes de atacá-los, foi com todo seu exército para dentro de 
Ramsés e a incendiou inteira, que era bastante grande, e só então seguiu no 
encalço dos fi lhos de Israel.

51 Dizem (dicent): futuro imperfeito que se confunde com o presente dicunt. V. notas 
10, 113.
52 É útil a eles (prode illis est): na construção prode illis est, há uma tmese, que signifi ca 
uma disjunção de elementos que normalmente formam uma unidade lexical. Na 
verdade, o verbo do latim clássico é prodesse ‘ser útil a’, que foi desmembrado em 
duas partes, tendo sido interpolado o seu complemento em dativo: illis. Essa fi gura 
de construção ou fi gura de sintaxe tem origem no grego τμῆσις ‘corte’, que passou ao 
latim como tmesis, sinônimo de dissectio. Alguns autores dão-lhe o nome de “mesóclise”. 
Em 49,2, encontra-se o verbo interesse desmembrado e interpolado com o advérbio de 
negação non: inter non fuerit.
53 Que (eo quod): eo quod forma uma única expressão, substituindo, ao lado de quod, 
quia, quoniam, a oração infi nitiva usada no latim clássico após verbos declarativos.
54 Quando (quando): neste caso, quando, um advérbio interrogativo em latim clássico, 
está sendo usado como conjunção temporal, concorrendo com ubi, ut e cum.  
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9.1. Nobis autem fortuitu hoc gratissimum euenit, ut ea die, qua uenimus 
ad mansionem Arabia, pridie in103 beatissimo die Epiphania esset; nam eadem 
die uigiliae agende104 erant in ecclesia. Ac sic ergo aliquo biduo ibi tenuit nos 
sanctus episcopus, sanctus et uere homo Dei, notus mihi105 iam satis [40] de eo 
tempore, a quo ad Th ebaidam fueram.

9.2. Ipse autem sanctus episcopus ex monacho est; nam a pisinno in 
monasterio nutritus est, et ideo aut tam eruditus in Scripturis est aut tam 
emendatus in omni uita sua, ut et superius dixi.

9.3. Nos autem inde iam remisimus milites, qui nobis pro disciplina 
Romana auxilia praebuerant106, quandiu107 per loca suspecta ambulaueramus; 
iam108 autem quo ei iam,109 ager110 publicum111 erat per Egyptum, quod 
transiebatur112 per Arabiam ciuitatem, id est quod mittit de Th ebaida in Pelusio: 
et ideo iam non fuit necesse uexare milites.

9.4. Profi ciscentes ergo inde totum per terram Gessen iter fecimus 
semper inter uineas, quae dant uinum, et uineas, quae dant balsamum, et inter 
pomaria et agros cultissimos et hortos primos.113 Iter habuimus totum super 
ripam fl uminis Nili inter fundos frequentissimos, quae fuerant quondam uillae 
fi liorum Israhel. Et quid plura? Pulchriorem territorium puto me nusquam114 
uidisse quam est terra Iessen.

9.5. Ac sic ergo ab Arabia ciuitate iter facientes per biduo totum per 
terram Gessen peruenimus Tatnis, in ea ciuitate, ubi natus est sanctus Moyses. 
Haec est autem ciuitas Tathnis, quae fuit quondam metropolis Pharaonis.

103 in A Prinz Mar Jan Nat a Gam edd.
104 agende A edd. agendae Gam2 Geyer Pétré 
105 mihi A edd. michi Nat 
106 praebuerant A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz prebuerant Gam1 FrW Mar Nat Arce Jan 
MaN 
107 quandiu A edd. quamdiu Gam Geyer Pétré Arce
108 iam A edd. iter Gam2

109 quo ei iam A Gam2 quoniam Gam1 edd.
110 ager A edd. agger Gam1 FrW Arce 
111 publicum A edd. publicus Gam Geyer Her Pétré Arce  
112 transiebatur A Gam MaN transiebat Geyer edd.
113 primos A Gam1 Prinz Mar Jan Nat MaN primo Gam2 plurimos Chol Her FrW Arce 
pulcherrimos Geyer Pétré
114 nusquam A edd. nunquam Gam2
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9.1. Todavia, por acaso aconteceu-nos isto de extremamente agradável, 
que naquele dia em que chegamos à pousada de Arábia era véspera do 
felicíssimo dia da Epifania;* de fato, naquele mesmo dia, deviam realizar-se 
vigílias na igreja. E assim, pois, nos reteve por dois dias nesse lugar o santo 
bispo, santo e verdadeiramente homem de Deus, já bastante conhecido por 
mim desde o tempo em que eu fora a Tebaida*.

9.2. Esse santo bispo é um antigo monge, pois foi, desde pequeno, criado 
no mosteiro e, por isso, é tão erudito nas Escrituras, como55 é correto em toda 
a sua vida, como já disse acima.

9.3. Mas, a partir dali, nós já dispensamos os soldados que nos 
ofereceram auxílio por conta da disciplina romana durante todo o tempo 
em que andamos por lugares perigosos; porque agora já havia uma estrada56 
pública através do Egito que passava pela cidade de Arábia, isto é, que conduz 
de Tebaida a Pelúsio*, e por isso já não foi necessário incomodar os soldados.

9.4. Partindo, pois, de lá, percorremos o caminho todo pela terra de 
Gessen, sempre entre videiras que dão vinho e videiras que dão bálsamo, e 
entre pomares e campos cultivadíssimos e jardins de primeira <qualidade>. 
Fizemos o caminho todo sobre a ribanceira do rio Nilo, entre quintas bastante 
numerosas que foram antigamente casas de campo dos fi lhos de Israel. E o que 
mais? Penso não ter visto território mais bonito, em nenhuma parte, do que é 
a terra de Gessen.

9.5. E assim, portanto, da cidade de Arábia, andando por dois dias 
inteiros pela terra de Gessen, chegamos naquela cidade de Táfnis*, onde nasceu 
o santo Moisés. Esta cidade de Táfnis é, de fato, a que foi antigamente a capital* 
do Faraó.

55 Tão (…) como (…): na coordenação aut tam (…) aut tam (...) presente no texto latino, 
o aut não funciona como uma conjunção disjuntiva, por isso não foi traduzido. Aut 
isoladamente tem uma fl utuação de emprego, assim como uel, entre conjunções aditivas 
e disjuntivas, como, por exemplo, em 39,1: Tam in ecclesia maiore quam ad Anastase aut 
ad Crucem uel in Eleona, sed et in Bethleem nec non etiam in Lazariu uel ubique, quia 
dies paschales sunt (sc. omnia ornata sunt). V. notas 67, 102, 144, 186.
56 Estrada (ager): trata-se aqui não da palavra ager que signifi ca ‘campo’, ‘território’, mas 
da palavra agger, simplifi cada na grafi a, que tem, entre outros sentidos, o de ‘estrada’, tal 
como nesta ocorrência.
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9.6. Et licet ea loca, ut superius dixi, iam nosse115, id est quando 
Alexandriam uel ad Th ebaidem fueram, tamen quia ad plenum discere 
uolebam loca, quae ambulauerunt fi lii Israhel profi ciscentes ex Ramesse usque 
ad montem Dei sanctum Syna: ac sic necesse fuit etiam denuo ad terram 
Gessen reuerti et inde Tathnis. Profi ciscentes ergo de Tathnis, ambulans per 
iter iam notum perueni Pelusio.

9.7. Et inde profi ciscens denuo faciens iter per singulas mansiones 
Egypti, per quas iter habueramus, perueni ad fi nes Palestinae. Et inde in 
nomine Christi Dei nostri faciens denuo mansiones aliquod116 per Palestina 
regressa sum in Helia, id est in Ierusolimam.

10.1. Item transacto aliquanto tempore et iubente Deo fuit denuo 
uoluntas accedendi usque ad Arabiam, id est ad montem Nabau, in eo loco, in 
quo iussit Deus ascendere Moysen dicens ad eum: “Ascende in montem Arabot, 
montem Nabau, qui est in terra Moab contra faciem Iericho, et uide terram 
Chanaan, quam ego do fi liis Israhel in possessionem, et morere in monte ipso, in 
quem ascenderis”.

10.2. Itaque ergo Deus noster Iesus, qui sperantes in se non deseret, 
etiam et in hoc uoluntati meae eff ectum praestare117 dignatus est.

10.3. Profi ciscens ergo Ieruso[41]lima faciens iter cum sanctis, id est 
presbytero et diaconibus de Ierusolima et fratribus aliquantis, id est monachis, 
peruenimus ergo usque ad eum locum Iordanis, ubi fi lii Israhel transierant, 
quando eos sanctus Iesus fi lius Naue Iordanem traiecerat, sicut scriptum est 
in libro Iesu Naue. Nam et locus ille ostensus est nobis quasi modice altior, ubi 
fi lii Ruben et Gad et dimidia tribus Manasse fecerant aram, in ea parte ripae, 
qua est Iericho.

115 nosse A edd. nossem Gam Geyer Pétré
116 aliquod A edd. aliquot Geyer Pétré 
117 praestare A Gam Geyer Her Pétré Prinz prestare FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
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9.6. E ainda que, como falei acima, já tivesse conhecido aqueles lugares, 
isto é, quando fora a Alexandria e a Tebaida, contudo, porque queria estudar 
a fundo os lugares em que os fi lhos de Israel andaram, partindo de Ramsés 
(Ex 12,37ss) até o monte santo de Deus, o Sinai, assim também foi necessário 
novamente voltar à terra de Gessen e daí a Táfnis; pois bem, partindo nós de 
Táfnis, caminhando pelo caminho já conhecido, cheguei a Pelúsio.

9.7. E desse lugar partindo de novo, fazendo o caminho por cada uma 
das pousadas do Egito pelas quais tínhamos feito viagem, cheguei às terras da 
Palestina. E daí, em nome de Cristo nosso Deus, fazendo novamente algumas 
pousadas pela Palestina, voltei a Élia*, isto é, a Jerusalém*.

10.1. Assim, passado bastante tempo e por ordem de Deus, tive de novo 
vontade de subir até a Arábia, isto é, até o monte Nebo*, naquele lugar em 
que Deus ordenou Moisés que subisse, dizendo a ele: “Sobe no monte Arabot*, 
monte Nebo, que fi ca na terra de Moab*, em frente a Jericó*, e vê a terra de 
Canaã*, que eu dou aos fi lhos de Israel como colônia,57 e morre no mesmo monte 
em que subires” (Dt 32,49-50). 

10.2. Assim, pois, Jesus nosso Deus, que não abandona os que esperam 
nele,58 nisso também se dignou acrescentar realização à minha vontade.

10.3. Partindo, portanto, de Jerusalém, fazendo o caminho com os 
santos, isto é, com um presbítero e diáconos* 59 de Jerusalém e muitos irmãos, 
isto é, monges, chegamos, pois, até aquele lugar do Jordão* onde os fi lhos de 
Israel atravessaram, quando o santo Josué, fi lho de Nave, os fez passar o Jordão, 
assim como está escrito no livro de Josué de Nave (Js 3-4). De fato, também nos 
foi mostrado aquele lugar, como que discretamente mais alto, onde os fi lhos 
de Ruben e de Gad e a metade da tribo de Manassés fi zeram um altar, naquela 
parte da margem em que está Jericó (Js 22,9-10).

57 Colônia (possessionem): possessio é ‘possessão’, ‘o ato de possuir’, ‘domínio’, ‘posse’, 
‘propriedade’. Aqui possessionem signifi ca ‘colônia’ (lugar onde um grupo de migrantes 
se estabelece em terra estranha).
58 Nele (in se): se é o pronome refl exivo de 3ª pessoa no ablativo. O refl exivo sui, sibi, se 
é usado para se referir ao sujeito da própria oração em que se encontrar, ou, se estiver 
numa oração subordinada, para se referir a uma palavra (que designe uma pessoa) da 
oração principal e cujo pensamento seja representado pela oração subordinada.
59 Diáconos (diaconibus): do ponto de vista morfológico, Egéria alterna a declinação 
de diaconus entre a segunda e a terceira declinação. Em 24,1 e 10,3, a palavra segue a 
fl exão da terceira declinação (diacones e diaconibus, respectivamente). Ao contrário, em 
24,6 Et at ubi diaconus perdixerit omnia quae dicere habeat, e em 24,5 Et diacono dicente 
(…), a fl exão da palavra diaconus pertence à segunda declinação. Esperar-se-ia a forma 
diaconis em vez de diaconibus.
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10.4. Transeuntes ergo fl uuium peruenimus ad ciuitatem, qui118 
appellatur Libiada, quae est in eo campo, in quo tunc fi lii Israhel castra fi xerant. 
Nam et fundamenta de castris fi liorum Israhel et habitationibus ipsorum, ubi 
commorati sunt, in eo loco in hodie parent. Campus enim ipse est infi nitus 
subter montes Arabiae super Iordanem. Nam hic est locus, de quo scriptum 
est: “Et plorauerunt fi lii Israhel Moysen in Arabot Moab et Iordane contra Iericho 
quadraginta diebus”.

10.5. Hic etiam locus est ubi post recessum Moysi statim Iesus fi lius 
Naue repletus est spiritu scientiae: imposuerat enim Moyses manus suas super 
eum, sicut scriptum est.

10.6. Nam ipse est locus ubi scripsit Moyses librum Deuteronomii. Hic 
etiam est locus, ubi locutus est Moyses in aures totius ecclesiae Israhel uerba 
cantici usque in fi nem huius, qui scriptus est in libro Deuteronomii. Hic est 
ipse locus, ubi benedixit sanctus Moyses, homo de fi lio119 Israhel singulatim per 
ordinem ante obitum suum.

10.7. Nos ergo cum uenissemus in eodem campo, peraccessimus ad 
locum ipsum, et facta est ibi oratio, lecta etiam pars quedam120 Deuteronomii 
in eo loco nec non etiam et canticus ipsius, sed et benedictiones, quas dixerat 
super fi lios Israhel. Et iterato post lectione facta est oratio, et gratias Deo agentes 
mouimus inde. Id enim nobis semper consuetudinis erat, ut ubicumque ad loca 
desiderata accedere uolebamus121 primum ibi fi eret oratio, deinde legeretur 
lectio ipsa de codice, diceretur etiam psalmus unus pertinens ad rem et iterato 
fi eret oratio ibi122. Hanc ergo consuetudinem iubente Deo semper tenuimus, 
ubicumque ad loca desiderata potuimus peruenire.

118 qui A Prinz Mar Jan Nat MaN quae Gam2 Geyer Pétré que Her FrW Arce 
119 de fi lio A Gam1 dei fi lios Gam2 edd. 
120 quedam A edd. quaedam Gam2 Geyer Pétré 
121 uolebamus A edd. ualebamus Bern Geyer FrW Pétré Mar Nat
122 oratio ibi A Arce ibi oratio Gam edd.
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10.4. Atravessando, pois, o rio, chegamos à cidade que se chama Lívias,* 
que fi ca naquela planície em que naquela ocasião os fi lhos de Israel tinham 
armado acampamento. De fato, ainda os alicerces dos acampamentos dos fi lhos 
de Israel e das habitações dos próprios, onde fi caram, até hoje aparecem naquele 
lugar. Na verdade, essa planície é infi nita sob os montes de Arábia, sobre o 
Jordão. De fato aqui é o lugar do qual está escrito: “E os fi lhos de Israel choraram 
Moisés em Arabot, em Moab e no Jordão, em frente a Jericó, por quarenta dias” 
(Dt 34,8).

10.5. Este também é o lugar onde, imediatamente após o afastamento 
de Moisés, Josué, fi lho de Nave, fi cou repleto do espírito de conhecimento: de 
fato, Moisés impusera suas mãos sobre ele, assim como está escrito (Dt 34-9).

10.6. Efetivamente, esse é o lugar onde Moisés escreveu o livro do 
Deuteronômio (Dt 31,24); este também é o lugar onde Moisés falou aos 
ouvidos de toda a assembleia de Israel até o fi m as palavras do cântico, o qual 
está escrito no livro do Deuteronômio (Dt 31,30; 32,1-43). Este é o mesmo 
lugar onde o santo Moisés, homem de Deus, abençoou os fi lhos de Israel um a 
um, por ordem, antes de sua morte (Dt 33,1).

10.7. Nós, portanto, quando chegamos àquela planície, nos aproximamos 
até o próprio lugar e ali foi feita uma oração, lida também uma certa parte do 
Deuteronômio naquele lugar, não apenas o cântico do mesmo (Dt 32,1-43), mas 
também as bênçãos que pronunciou sobre os fi lhos de Israel (Dt 33). E outra 
vez, após a leitura, foi feita uma oração e, dando graças a Deus, partimos dali. 
De fato, isto era sempre costume, que onde quer que quiséssemos chegar aos 
lugares desejados, primeiro uma oração se fazia ali, em seguida se lia um texto 
do Livro, se dizia também um60 salmo pertinente à ocasião e novamente pela 
segunda vez uma oração era feita ali. Mantivemos, pois, sempre esse costume, 
com a ajuda de Deus, toda vez que pudemos chegar aos lugares desejados.

60 Um (unus): psalmus unus não parece signifi car ‘um único salmo’, como no latim 
literário, mas ‘um salmo’, indicando que unus está sendo usado como o artigo indefi nido 
das línguas românicas, que teve aí a sua origem. V. nota 91.
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10.8. Ac sic ergo, ut ceptum123 opus perfi ceretur, cepimus124 festinare, ut 
perueniremus ad montem Nabau. Euntibus nobis commonuit presbyter loci 
ipsius, id est de Libiadae125, quae126 ipsum nobiscum rogantes moueramus de 
mansione, quia melius ipsa loca nouerat; dicit ergo nobis ipse presbyter: “Si 
uultis uidere aquam, quae fl uit de petra, id est quam dedit Moyses fi liis Israhel 
sitientibus, potestis uidere, si tamen uolueritis laborem uobis imponere, ut de 
uia camsemus [42] forsitan miliario sexto”.

10.9. Quod cum dixisset, nos satis auidi optati127 sumus ire, et statim 
diuertentes a uia secuti sumus presbyterum, qui nos ducebat. In eo ergo loco 
ecclesia est pisinna subter montem, non Nabau, sed alterum interiorem: sed 
nec ipse longe est de Nabau. Monachi autem plurimi commanent ibi uere 
sancti et quos hic ascites uocant. 

11.1. Hi ergo sancti monachi dignati sunt nos suscipere ualde humane, 
nam et ad salutationem suam permiserunt nos ingredi. Cum autem ingressi 
fuissemus ad eos, facta oratione cum ipsis, eulogias nobis dare dignati sunt, 
sicut habent consuetudinem dandi his, quos humane suscipiunt.

11.2. Ibi ergo inter ecclesiam et monasteria in medio fl uit de petra aqua 
ingens, pulchra ualde et limpida, soporis128 optimi. Tunc interrogauimus nos 
etiam et illos sanctos monachos, qui ibi manebant, quae esset haec aqua talis 
et tanti saporis. Tunc illi dixerunt: “Haec est aqua, quam dedit sanctus Moyses 
fi liis Israhel in hac heremo”.

11.3. Facta est ergo iuxta consuetudinem ibi oratio et lectio ipsa de libris 
Moysi lecta, dictus etiam psalmus unus; et sic simul cum illis sanctis clericis et 
monachis, qui nobiscum uenerant, perexiuimus ad montem. Multi autem et ex 
ipsis monachis sanctis, qui ibi commanebant iuxta aqua ipsa, qui tamen potuerunt 
imponere sibi laborem, dignati sunt nobiscum ascendere montem Nabau.

11.4. Itaque ergo profi ciscentes de eodem loco peruenimus ad radicem 
montis Nabau, qui erat ualde excelsus, ita tamen ut pars eius maxima sedendo 
in asellis possit subiri; modice129 autem erat acrius, quod pedibus necesse erat 
subiri cum labore, sicut et factum est.

123 ceptum A edd. coeptum Geyer Pétré
124 cepimus A edd. coepimus Geyer Pétré
125 Libiadae A edd. Libiade Gam Geyer Her Pétré
126 quae A quem Gam2 edd.
127 optati A edd. ortati coni. Geyer (in nota)
128 soporis A saporis Gam edd.
129 modice A edd. modicum Geyer Pétré
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10.8. E assim, portanto, a fi m de que fosse acabada a obra iniciada, 
começamos a nos apressar rumo ao monte Nebo. Ao irmos, nos advertiu um 
presbítero do próprio lugar, isto é, de Lívias, esse mesmo que, conosco mediante 
pedido, movêramos do acampamento, porque melhor conhecia esses lugares; 
disse-nos, pois, esse presbítero: “Se quiserdes ver a água que fl ui da pedra, isto 
é, a que deu Moisés aos fi lhos de Israel sedentos (Ex 17,6; Nm 20,8; 21-16-
18), podeis ver; mas se quiserdes impor a vós o trabalho, que nos afastemos61 
[lacuna] talvez seis milhas da estrada”.

10.9. Depois que ele assim falou, bastante desejosos, decidimos62 ir 
e, afastando-nos imediatamente da estrada, seguimos o presbítero que nos 
conduzia. Nesse lugar a igreja é pequena, abaixo do monte, não o Nebo, mas 
um outro mais escondido, porém este não está longe do Nebo e, aliás, moram aí 
muitos monges verdadeiramente santos que aqui chamam ascetas.

11.1. Estes santos monges dignaram-se a nos acolher com muita 
bondade, pois inclusive nos permitiram entrar para saudá-los. Depois que 
entramos até eles, feita a oração com eles, dignaram-se a nos dar eulogias, 
como têm o costume de dá-las aos que recebem com bondade.

11.2. Ali, pois, entre a igreja e os mosteiros, uma água abundante fl ui do 
meio da pedra, muito bonita e límpida, de ótimo sabor. Então nós perguntamos 
também ainda àqueles santos monges que moravam ali que água seria essa de 
tal e tão grande sabor. Então eles disseram: “Esta é a água que o santo Moisés 
deu aos fi lhos de Israel neste deserto” (Ex 17,6; Nm 20,8).

11.3. Foi feita ali, pois, conforme o costume, uma oração e lida a 
passagem dos livros de Moisés, dito ainda um salmo, e assim, juntamente com 
aqueles santos clérigos e monges que tinham vindo conosco, saímos em direção 
ao monte. Além disso, também muitos desses santos monges que aí viviam 
perto dessa água, que, entretanto, puderam impor-se o esforço, dignaram-se a 
subir conosco o monte Nebo.

11.4. E, portanto, partindo desse lugar, chegamos ao sopé do monte 
Nebo, que era muito alto, embora tal que a maior parte dele se possa subir 
sentado em burrinhos; porém, era pouca coisa mais íngreme, e isso era 
necessário subir a pé, com esforço, e assim foi feito.

61 Afastemos (camsemus): camsemus por campsemus, do verbo campsare, oriundo do 
grego κάμπτω.
62 Decidimos (optati sumus): optare ‘desejar’, ‘escolher’, ‘apetecer’, ‘pedir’ é um verbo 
regular, assim, esperar-se-ia o pretérito perfeito optauimus. Optati sumus, que se lê 
nesta frase, é formado segundo o modelo dos verbos depoentes, talvez por infl uência do 
pretérito perfeito que aparece em seguida, no mesmo período: secuti sumus.
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12.1. Peruenimus ergo ad summitatem montis illius, ubi est nunc 
ecclesia non grandis, in ipsa summitate montis Nabau. Intra quam ecclesiam, 
in eo loco, ubi pulpitus est, uidi locum modice quasi altiorem, tantum hispatu130 
habentem, quantum memoriae solent habere.

12.2. Tunc ergo interrogaui illos sanctos, quidnam esset hoc; qui 
responderunt: “Hic positus est sanctus Moyses ab angelis, quoniam, sicut 
scriptum est, sepulturam illius nullus hominum scit, quoniam certum est eum 
ab angelis fuisse sepultum. Nam memoria illius, ubi positus sit, in hodie non 
ostenditur131; sicut enim nobis a maioribus, qui hic manserunt, ubi ostensum 
est, ita et nos uobis monstramus: qui et ipsi tamen maiores ita sibi traditum a 
maioribus suis [43] esse dicebant”.

12.3. Itaque ergo mox facta est oratio, et omnia, quae in singulis 
locis sanctis per ordinem consueueramus facere, etiam et hic facta sunt: et 
sic cepimus132 egredere de ecclesia. Tunc autem qui erant loci notores, id est 
presbyteri uel monachi sancti, dixerunt nobis: “Si uultis uidere loca, quae 
scripta sunt in libris Moysi, accedite foras hostium ecclesiae et de summitate 
ipsa, ex133 parte tamen ut possunt134 hinc parere, attendite et uidete, et dicimus 
uobis singula, quae sunt loca haec, quae parent”.

12.4. Tunc nos gauisi satis statim egressi sumus foras. Nam de hostio ipsius 
ecclesiae uidimus locum ubi intrat Iordanis in mare Mortuum, qui locus subter 
nos, quemadmodum stabamus, parebat. Vidimus etiam de contra non solum 
Libiadam, quae circa135 Iordanem erat, sed et Iericho, que136 trans Iordanem; 
tantum eminerat137 excelsus locus ubi stabamus, id est ante hostium ecclesiae.

12.5. Maxima etiam pars Palestinae, quae est terra repromissionis, inde 
uidebatur, nec non et omnis terra Iordanis, in quantum tamen poterat oculis 
conspici. In sinistra autem parte uidimus terras Sodomitum omnes nec non et 
Segor, quae tamen Segor sola de illis quinque in hodie constat.

130 hispatu A hispatii Gam edd.
131 in hodie non ostenditur A edd. in hodiernum ostenditur FrW in hodie ostenditur (…) 
ubi positus sit ostensum est Geyer Her Pétré 
132 cepimus A edd. coepimus Geyer Pétré
133 ex A edd. ea Erk2 Mar Jan
134 possunt A edd. possitis Gam
135 circa A Gam citra Pom edd.
136 que A edd. quae Geyer Pétré
137 eminerat A Gam2 eminebat Gam1 edd.
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12.1. Chegamos, portanto, até o cume daquele monte, onde há agora 
uma igreja não grande no próprio63 cume do monte Nebo. Dentro da igreja, 
naquele lugar onde está o púlpito, vi um lugar um pouco mais alto, com tanto 
espaço quanto costumam ter a sepulturas.

12.2. Então logo interroguei àqueles cristãos* o que seria aquilo; estes 
responderam: “Aqui foi sepultado o santo Moisés pelos anjos, pois que, como 
está escrito, nenhum homem conhece a sepultura dele (Dt 34,6), porque é 
certo ter sido ele sepultado pelos anjos. Na verdade, mostra-se até hoje onde foi 
colocada a sepultura dele, tal como a nós onde foi mostrada pelos mais velhos 
que aqui estiveram, e assim nós vos mostramos, como também os mais velhos 
diziam ter sido contado por seus antepassados”.

12.3. Foi feita, portanto, sem demora, uma oração, e tudo quanto 
costumávamos fazer, sucessivamente, em cada um dos lugares santos, ainda 
aí o fi zemos, e começamos a sair da igreja. Disseram-nos, então, os que eram 
conhecedores do lugar, os sacerdotes e os santos monges: “Se quiserdes ver os 
lugares que estão escritos nos livros de Moisés, dirigi-vos para fora da porta64 
da igreja e, desse cume, reparai bem no que se pode ver daqui; nós vos diremos 
– um a um – que lugares são todos esses que aparecem”.

12.4. Nós, então, muito contentes, imediatamente saímos para fora.65 De 
fato, da porta da igreja vimos o local onde o Jordão entra no Mar Morto*; esse 
lugar aparecia abaixo de nós, do modo que estávamos de pé. Vimos também, 
defronte, não somente Lívias, que estava aquém do Jordão, mas também Jericó, 
além do Jordão, a tal ponto sobressaía o lugar elevado onde estávamos, isto é, 
em frente à entrada da igreja.

12.5. Via-se também, de lá, a maior parte da Palestina, que é a terra da 
promissão, e também toda a terra do Jordão, o tanto que podia ser visto pelos 
olhos. Do lado esquerdo, vimos todas as terras dos sodomitas e também Segor* 
– das cinco, a única que ainda hoje subsiste (Gn 19,22).

63 Próprio (ipsa): nesta ocorrência, o demonstrativo ipse, ipsa, ipsum está sendo 
empregado no sentido clássico de ‘o próprio’. Para um confronto com outros empregos, 
ver a nota 8.
64 Porta (hostium): pode-se dizer que aqui temos um fenômeno de hipercorreção da 
autora, que escreve ostium ‘porta’ com h. Isto mostra que o h não era mais aspirado no 
latim vulgar. Em 13,2 temos hiens e habundantem. V. notas 17, 33, 42.
65 Saímos para fora (egressi sumus foras): trata-se de um pleonasmo vicioso, tal como 
ocorre em português.
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12.6. Nam et memoriale ibi est; de ceteris autem illis ciuitatibus nichil 
aliud apparet nisi subuersio ruinarum, quemadmodum in cinerem conuerse138 
sunt. Locus etiam ubi fuit titulus uxoris Loth ostensus est nobis, qui locus etiam 
in Scripturis legitur.

12.7. Sed mihi139 credite, domine140 uenerabiles, quia columna ipsa iam 
non paret, locus autem ipse tantum ostenditur: columna autem ipsa dicitur 
mari Mortuo fuisse quooperta141. Certe locum uideremus,142 columnam nullam 
uidimus, et ideo fallere uos super hanc rem non possum. Nam episcopus loci 
ipsius, id est de Segor, dixit nobis quoniam iam aliquot143 anni essent, a quo 
non pareret columna illa. Nam de Segor forsitan sexto miliario ipse locus,144 ubi 
stetit columna illa, quod nunc totum cooperit aqua.

12.8. Item de dextra parte ecclesiae, a foras tamen, accessimus et 
ostense145 sunt nobis inde a contra duae ciuitates, id est Esebon, quae fuit regis 
Seon, regis Amorreorum, quae nunc appellatur Exebon, et alia Og regis Basan, 
quae nunc dicitur Safdra.146 Item de eodem loco ostensa est nobis a contra 
Fogor, quae fuit [44] ciuitas regni Edom.

12.9. Hae autem ciuitates omnes, quas uidebamus, in montibus erant 
positae, infra autem modice deorsum, planior locus nobis uidebatur. Tunc 
dictum est nobis, quia in isdem diebus, qua sanctus Moyses uel fi lii Israhel 
contra illas ciuitates pugnauerant, castra ibi fi xa habuissent: nam et signa ibi 
parebant castrorum.

12.10. Sane illa parte147 montis, quam dixi sinistra, quae erat super 
mare Mortuum, ostensus est nobis mons praecisus148 ualde, qui dictus est ante 
Agrisecula.149 Hic est mons, in quo posuit Balac fi lius Beor Balaam diuinum 
ad maledicendos fi lios Israhel et noluit Deus ita permittere, sicut scriptum est.

138 conuerse A edd. conuersae Gam2 Geyer Pétré 
139 mihi A edd. michi Nat
140 domine A edd. dominae Gam2 Geyer Pétré 
141 quooperta A edd. cooperta Gam1 Geyer Pétré 
142 uideremus A cum uideremus Gam2 edd.
143 aliquot corr. ex aliquod A
144 ipse locus A est add. Gam1 edd.
145 ostense A edd. ostensae Gam2 Geyer Pétré 
146 Safdra A edd. Sasdra Gam Geyer Her Pétré 
147 illa parte A de illa parte Geyer edd. in illa parte Arce
148 praecisus A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz precisus Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
149 agrisecula A agrispecula Gam edd.
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12.6. Há, realmente, aí um monumento, enquanto que nada mais 
aparece das outras cidades a não ser ruínas, como foram reduzidas a cinzas. 
Mostraram-nos, ainda, o lugar onde esteve a estela66 da mulher de Ló* (Gn 
19,26), passagem que também se lê nas Escrituras.

12.7. Mas crede-me, veneráveis senhoras, não mais se vê essa coluna e só 
se mostra o seu lugar; a própria coluna dizem ter sido coberta pelo Mar Morto. 
Embora incontestavelmente víssemos o lugar, não vimos nenhuma coluna e, 
por essa razão, não posso enganar-vos a esse respeito. Pois nos disse o bispo 
desse lugar, isto é, de Segor, haver já alguns anos que a tal coluna não aparecia. 
Na verdade, o lugar onde se ergueu a coluna e que agora a água encobre 
inteiramente fi ca, talvez, a seis milhas de Segor.

12.8. Igualmente aproximamo-nos do lado direito da igreja – porém 
pelo lado de fora – e daí nos foram mostradas, defronte, duas cidades, isto é, 
Hesebon*, que pertenceu a Seon, rei dos amorreus* (Nm 21,26), e que agora se 
chama Exebon, e outra, de Og, rei de Basan* (Nm 21,33), que agora se chama 
Safdra*. Desse mesmo lugar também nos foi mostrado, de frente, Fogor*, que 
foi cidade do reino de Edom* (Nm 23,28).

12.9. Todas essas cidades que víamos estavam situadas sobre montanhas; 
abaixo, porém, um pouco abaixo, percebia-se um lugar mais plano. Então nos 
foi dito que, naqueles dias em que o santo Moisés e67 os fi lhos de Israel lutaram 
contra essas cidades, aí tinham tido acampamentos fi xos; e, com efeito, viam-se 
aí sinais de acampamentos.

12.10. Sem dúvida, daquela parte da montanha que eu disse <estar> à 
esquerda e que fi cava acima do Mar Morto, foi mostrado a nós um monte muito 
escarpado, que foi chamado anteriormente Agrispecula.68 Este é o monte no qual 
Balac, fi lho de Beor (Nm 23,14), colocou o adivinho Balaão para amaldiçoar os 
fi lhos de Israel, e não quis assim permitir Deus, como está escrito (Nm 22,6).

66 Estela (titulus): além de ‘título’ (de um livro, por exemplo), signifi ca ‘epitáfi o’, ‘pedra 
monumental’, ‘obelisco’, ‘monumento’. Mas Egéria usa titulus nesta ocorrência como se 
fosse columna, a partir do que se lê na sequência, referindo-se à “estela de sal” (στήλη 
ἁλός) da Septuaginta (Gn 19,26). 
67 E (uel): este uel não pode ser considerado uma conjunção disjuntiva, pois difere de um 
emprego disjuntivo, tal como em 5,12: Qui (sc. ipsi sancti) in montem Dei uel circa ipsum 
montem commorabantur “esses cristãos moravam ou no monte de Deus ou em volta do 
próprio monte”. V. notas 55, 144, 186.
68 Agrispecula (agrisecula): em vez de agrisecula, seguimos a conjectura de Gamurrini, 
adotada por todos os editores. Agrispecula é a tradução literal do grego ἀγροῦ σκοπιά 
(Nm 23,14) e signifi ca ‘posto ou lugar de vigia do campo’.
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12.11. Ac sic ergo uisis omnibus, quae desiderabamus, in nomine Dei 
reuertentes per Iericho et iter omne, quod iueramus, regressi sumus in Ierusolimam.

13.1. Item post aliquantum tempus uolui150 ad regionem Ausitidem 
accedere propter uisendam memoriam sancti Iob gratia orationis. Multos enim 
sanctos monachos uidebam inde uenientes in Ierusolimam ad uisenda loca 
sancta gratia orationis, qui singula referentes de eisdem locis fecerunt magis 
desiderium imponendi michi laboris, ut etiam usque ad illa loca accederem, si 
tamen labor dici potest, ubi homo desiderium suum compleri uidet.

13.2. Itaque ergo profecta sum de Ierusolima cum sanctis, qui tamen 
dignati sunt itineri meo comitatum praestare,151 et ipsi tamen gratia orationis. 
Habens ergo iter ab Ierusolima usque ad Carneas eundo per mansiones octo – 
Carneas autem dicitur nunc ciuitas Iob, quae ante dicta est Dennaba, in terra 
Ausitidi,152 in fi nibus Idumeae et Arabiae –: in quo itinere hiens uidi super 
ripam fl uminis Iordanis153 uallem pulchram satis et amenam,154 habundantem 
uineis et arboribus, quoniam aquae multe155 ibi erant et optimae satis.

13.3. Nam in ea ualle uicus erat grandis, qui appellatur nunc Sedima. 
In eo ergo uico, qui est in media planitie positus, in medio loco est monticulus 
non satis grandis, sed factus sicut solent esse tumbae, sed grandis:156 ibi ergo in 
summo ecclesia est et deorsum per girum ipsius colliculi parent fundamenta 
grandia antiqua; nunc autem in ipso uico turbae aliquantae commanent.

150 Inter lineas et supra uocabula uolui ad add. eqe uel ecie uel ecje A uolui etiam ad Gam1 

edd. uolui ad Gam2

151 praestare A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz MaN prestare Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat 
152 au*****sitidi A
153 iordanis fl uminis A Geyer Her Pétré Arce fl uminis iordanis Gam FrW Prinz Mar Jan 
MaN Nat 
154 amenam A edd. amoenam Geyer Pétré
155 multe A edd. multae Gam2 Geyer Pétré 
156 grandis A grandes Gam2 edd.
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12.11. Assim, pois, tendo visto o que desejávamos e voltando, em nome de 
Deus, por Jericó e por todo o caminho por onde viéramos, regressamos a Jerusalém. 

13.1. Novamente, depois de um bom tempo, quis também chegar à 
região de Ausítis* (Jó 1,1) para visitar o túmulo do santo Jó* por motivo de 
oração. De fato, via muitos santos monges vindos de lá a Jerusalém para ver os 
lugares santos em razão de oração, que, contando coisas uma a uma daqueles 
mesmos lugares, provocaram mais o desejo de me impor o trabalho de ir 
também àqueles lugares, se, contudo, se pode chamar de trabalho quando o 
homem69 vê o seu desejo ser satisfeito.

13.2. Assim, pois, parti de Jerusalém com os santos que se dignaram 
a oferecer acompanhamento à minha viagem, e estes, contudo, por causa da 
oração. Tomando, pois, o caminho desde Jerusalém até Cárneas,* passando por 
oito pousadas – aliás, agora a cidade de Jó se chama Cárneas, que antes foi 
chamada Denaba* (Gn 36,32), na terra de Ausítis, nas fronteiras da Idumeia* 
e da Arábia –, indo neste caminho, vi sobre a margem do rio Jordão um vale 
bastante bonito e ameno, abundante em vinhas e árvores, pois os cursos d’água 
eram ali numerosos e excelentes.70

13.3. Pois bem, naquele vale havia um povoado grande, que agora se 
chama Sedima*. Nesse povoado, pois, que está situado num lugar central da 
campina, bem no meio há um montículo não muito grande, mas da medida 
que costumam ter as tumbas, pelos menos as grandes: ali, pois, há uma igreja 
no topo e, embaixo, em volta desse outeirinho, aparecem grandes alicerces 
antigos; agora, aliás, nesse mesmo povoado juntam-se grandes multidões.

69 Homem (homo): pode ter o sentido de homem e mulher (‘ser humano’, ‘pessoa’), mas 
também o sentido indefi nido de ‘a gente’, que fi ca melhor aqui neste contexto, tal como 
on em francês e homem em português arcaico. Sobre o emprego de “homem” com o 
sentido indefi nido, temos vários exemplos fornecidos por J.J. Nunes (1967, p.45), entre 
os quais este, de um texto do séc. XIV (Batalha do Salado): “(...) Os mouros nõ se lhis 
oluidaua aquelo porque ali ueerã, ca eles refrescauã cada uez dos mogotes que estauã 
folgados e feriã os portugueses a destro e seestro, asi que o afi camẽto era tamanho de 
todas partes que home não poderia mostrar (…)”.
70 Excelentes (optimae satis): o advérbio satis está modifi cando optimae, mostrando que 
optimus, neste caso, não desempenha a função de superlativo de bonus. Novamente 
aparece, nesta função, em aquae optime satis et pure (15,2). 
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13.4. Ego autem cum uiderem locum tam gratum, requisiui quisnam locus 
esset ille tam amenus.157 Tunc dictum est michi: “Haec est ciuitas regis Melchis et 
haec,158 quae dicta est ante Salem, unde nunc corrupto sermone Sedima appellatur 
ipse uicus. Nam in isto colliculo, [45] qui est medio uico positus, in summitatem 
ipsius fabricam quam uides ecclesia est, quae ecclesia nunc appellatur greco159 
sermone opu Melchis et haec.160 Nam hic est locus ubi optulit Melchisedech hostias 
Deo puras, id est panes et uinum, sicut scriptum est eum fecisse”.

157 amenus A edd. amoenus Geyer Pétré
158 melchis et haec A Gam Melchisedech Geyer edd.
159 greco A edd. graeco Gam Geyer Pétré
160 opu melchis et haec A Gam opu Melchisedech Geyer edd. opu corruptum est ex ὄρος 
coni. Gam (in nota) ὅπου coni. Her (in nota)
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13.4. Eu, entretanto, como visse um lugar tão agradável, perguntei 
o que era aquele lugar tão ameno. Daí me71 foi dito: “Esta é a cidade do rei 
Melquisedec*, que antes foi chamada Salém*, de onde agora, por uma alteração 
da palavra, este povoado se chama Sedima. De fato, neste outeirinho que está 
situado no meio do povoado, a construção que vês no cimo dele é uma igreja, 
essa igreja agora se chama, na língua grega, [lacuna] opu Melchisedech. Com 
efeito, este é o lugar onde Melquisedec ofereceu a Deus hóstias* puras, isto é, 
pães e vinho, assim como está escrito que o fez” (Gn 14,18).

71 Me (michi): o h tinha uma aspiração fraca em latim desde a época antiga. 
Provavelmente já na época de Cícero era pronunciado apenas em vocábulos de origem 
grega, escritos com ch, ph, th, e só por pessoas cultas, infl uenciadas pela pronúncia 
grega. Acontecia muitas vezes de pessoas pouco cultas pronunciarem uma aspiração 
onde não havia, querendo imitar a fala dos patrícios. Catulo (apud TAGLIAVINI, 
1962, p.196) dá exemplos em sua Carmen 84, em que um certo Árrio pronunciava 
um h aspirado até em palavras de origem latina como c(h)ommoda e (h)insidias. Aulo 
Gélio (Noctes Atticae, XIII, 6, 3) refere-se ao comentário de Públio Nigídio: rusticus 
fi t sermo si adspires perperam: “rústica fi ca a linguagem, caso aspires incorretamente”. 
Provavelmente, a aspiração do h desapareceu primeiramente entre vogais iguais ou 
próximas do ponto de vista articulatório (cf. nehemo < [ne homo] > nemo; dehibeo < 
[de-habeo] > debeo). Quintiliano (Institutio Oratoria, IX, 4, 59) considera a pronúncia 
deprendere por deprehendere como uma abreviação normal, semelhante a uitasse por 
uitauisse. Assim, desapareceu bem cedo a aspiração do h na posição inicial da palavra e, 
do séc. III em diante, são frequentes nas inscrições formas sem h onde deveriam ocorrer 
e, inversamente, palavras grafadas com h nas quais não deveriam ocorrer. Inúmeros 
exemplos encontram-se no CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum), assim como no 
texto de Egéria (v. notas 17, 33, 42). Nas línguas românicas, o h só existe na ortografi a 
e se deve à escola. As grafi as encontradas em Egéria de michi por mihi e nichil por nihil 
devem-se à tradição escolástica medieval que reintegra a aspiração do h, especialmente 
o intervocálico. Dessa tentativa de reintrodução de aspiração do h, surge a pronúncia de 
h como k – miki por mihi e nikil por nihil –: daí as grafi as michi e nichil, que se devem à 
ortografi a italiana para representar o som de k. Essa tradição foi mantida na escola, pelo 
menos a europeia, até poucas décadas atrás, e pode ser confi rmada pela sobrevivência 
de aniquilar, em português e espanhol, annichilire, em italiano, e anichiler, ao lado de 
anniller, em francês antigo.  
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14.1. Statim ergo ut haec audiui, descendimus de animalibus, et ecce 
occurrere dignatus est sanctus presbyter ipsius loci et clerici; qui nos statim 
suscipientes duxerunt suso ad ecclesiam. Vbi cum uenissemus, statim iuxta 
consuetudinem primum facta est oratio, deinde lectus est ipse locus de libro 
sancti Moysi, dictus est etiam psalmus unus competens loco ipsi, et denuo facta 
oratione descendimus.
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14.1. Sem demora, pois, assim que ouvi estas coisas, descemos dos 
animais, e eis que se dignou a correr a nosso encontro o santo presbítero desse 
lugar, com os clérigos, e eles, acolhendo-nos imediatamente, nos conduziram 
para cima,72 à igreja. E quando aí chegamos, sem demora, conforme o costume, 
primeiro foi feita uma oração, depois foi lido o próprio passo do livro do 
santo Moisés, bem como foi dito um salmo que convinha a esse lugar e, feita 
novamente uma oração, descemos.

72 Para cima (suso): existe de forma não atestada na literatura clássica susum, um 
advérbio que signifi ca ‘para cima, acima’, como mostra Ausônio em Jusum uis facere 
Deum, et te susum “Queres abaixar a Deus e elevar-te a ti”. No latim literário, a forma é 
sursum, de sus + uersum, como atestam os seguintes exemplos: Qui sursum colunt “Os 
que moram nos lugares altos” (Varrão); Nares sursum sunt “as narinas estão na parte 
superior <do corpo>” (Cícero). Parece que aqui suso foi “declinado” a partir de susum, 
mas, de qualquer forma, trata-se de um advérbio, palavra indeclinável.
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14.2. Cum ergo descendissemus, ait nobis ille sanctus presbyter iam senior 
et de Scripturis bene instructus, id est qui ipsi loco praeerat161 ex monacho, cui 
presbytero et episcopi plurimi, quantum postmodum cognouimus, uitae ipsius 
testimonium grande ferebant,162 nam hoc de ipso dicebant, dignus qui praesit163 
in hoc loco, ubi sanctus Melchisedech aduenientem sanctum Abraam hostias 
Deo puras primus optulit: cum ergo descendissemus, ut superius dixi, de ecclesia 
deorsum, ait nobis ipse sanctus presbyter: “Ecce ista fundamenta in giro colliculo 
isto, quae uidetis, hae sunt de palatio Melchisedech regis.164 Nam inde adhuc 
sic si quis subito iuxta sibi uult facere domum et fundamenta inde continget,165 
aliquotiens et de argento et heramento166 modica frustella ibi inuenit.

14.3. Nam et certa167 uia quam uidetis transire inter fl uuium Iordanem 
et uicum istum, haec est qua uia regressus est sanctus Abraam de cede168 
Quodollagomor169 regis170 gentium, reuertens in Sodomis, qua ei occurrit 
sanctus Melchisedech, rex Salem”.

161 praeerat A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz preerat Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
162 ferebant corr. ex ferebat A
163 praesit A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz presit Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
164 Melchisedech regis A regis Melchisedech Gam edd. 
165 continget A FrW Prinz Arce Jan Nat MaN contiget Gam Geyer Her Pétré Mar 
166 heramento A edd. aeramento Geyer Pétré
167 et certa A Gam MaN ecce ista Bern edd. 
168 cede A edd. caede Gam2 Geyer Pétré 
169 quodollagomor A edd. Codollagomor Geyer Pétré Chodollagomor Gam 
170 et ante regis add. FrW Arce
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14.2. Quando, pois, descêramos, nos falou esse santo presbítero, já idoso 
e bem instruído sobre as Escrituras, isto é, aquele que dirigia esse lugar desde 
monge, presbítero de cuja vida também vários bispos, como soubemos depois, 
davam grande testemunho; de fato, diziam do mesmo ser digno que estivesse 
à testa deste lugar, onde o santo Melquisedec, chegando o santo Abraão*,73 
ofereceu primeiro a Deus as hóstias puras; quando, pois, descêramos, como 
disse acima, da igreja para baixo, nos disse o santo presbítero: “Esses alicerces74 
que vedes ao redor desse outeirinho são os do palácio do rei Melquisedec. Na 
verdade, até agora ainda, se alguém de improviso quer fazer para si uma casa 
perto dali, ainda atinge os alicerces de lá, e algumas vezes acha pedacinhos 
razoáveis de prata e de bronze neste lugar.

14.3. De fato, essa estrada que vedes passar entre o rio Jordão e este 
povoado é a estrada pela qual regressou o santo Abraão, voltando a Sodoma*, 
depois da matança de Codorlaomor75 (Gn 14,17), rei dos gentios (Gn 14,1), 
e na qual correu ao seu encontro o honrado Melquisedec, rei de Salém (Gn 
14,18)”.

73 Chegando o santo Abraão (aduenientem sanctum Abraam): “acusativo absoluto”, 
construção equivalente ao “ablativo absoluto”. V. notas 37, 84.
74 Esses alicerces (ecce ista fundamenta): em ecce ista tem-se o emprego do demonstrativo 
iste, ista, istud com o reforço do antigo advérbio (também chamado de partícula 
epidítica) ecce. Em português e espanhol arcaicos temos aqueste, em catalão aquest, em 
provençal cest, e em francês antigo (i)cist. Em italiano permanece questo, em engadino 
quaist, logudorês kuste, romeno acest. Uma outra partícula de reforço é eccu(m), formada 
do mesmo advérbio ecce com o demonstrativo (h)un(c), acusativo de hic. Ao lado dessas 
duas formas, algumas línguas românicas (MAURER JR., 1959, p.110) têm a partícula 
de reforço *accu, sobre cuja origem há duas hipóteses: ou pelo cruzamento de ecce com 
atque ou simplesmente de atque. Alguns estudiosos sustentam a provável origem através 
de atque em ocorrências como esta: Vbi cenamus, inquam? Atque illi abnuunt (Plauto, 
Captiui, 481). Em português, accu + ille, accu + illa, accu + illu(m) originaram aquele, 
aquela, aquilo, e accu + ipse originou aquesse no português arcaico, e em catalão aqueix. 
Na România temos, em linhas gerais, a seguinte distribuição das partículas de reforço: 
a Ibéria e a Dácia têm *accu, e a Gália do Norte conserva ecce. O italiano, o rético e o 
sardo não apresentam geralmente a vogal inicial, assim torna-se difícil a reconstrução 
latina, conforme o italiano questo e quello, engadino quaist e quel, sardo kuste, kusse e 
kudde. Entretanto, como no sardo antigo existia ekuste, é provável que eccu seja a forma 
primitiva dessas três línguas.
75 Codorlaomor (Quodollagomor): a grafi a presente no texto latino segue a 
Septuaginta: Χοδολλογόμωρ ou, em alguns manuscritos, Χοδολλαγόμωρ. Na Vulgata, 
temos Chodorlahomor. Em português, na Bíblia de Jerusalém, é adotada a forma 
“Quedorlaomer” e, na Bíblia da Editora Vozes, “Codorlaomor”. 
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15.1. Tunc ergo quia retinebam scriptum esse babtizasse171 sanctum 
Iohannem in Enon iuxta Salim, requisiui de eo, quam longe esset ipse locus. 
Tunc ait ille sanctus presbyter: “Ecce hic est in ducentis passibus. Nam si uis, 
ecce modo pedibus duco uos ibi. Nam haec aqua tam grandis et tam pura, 
quam uidetis in isto uico, de ipso fonte uenit”.

15.2. Tunc ergo gratias ei agere coepi et rogare, ut duceret nos ad locum, 
sicut et factum est. Statim ergo cepimus172 ire cum eo pedibus totum per uallem 
amenissimam,173 donec perueniremus usque ad hortum pomarium ualde 
amenum,174 ubi ostendit nobis in medio fontem aquae optime175 satis et pure,176 
quia semel177 integrum fl uuium dimittebat. Habebat autem ante se ipse fons 
quasi lacum, ubi parebat fuisse operatum sanctum Iohannem Baptistam.

15.3. Tunc dixit nobis ipse sanctus presbyter: “In hodie hic hortus aliter 
non appellatur [46] greco178 sermone nisi copos179 tu agiu Iohanni, id est quod 
uos dicitis latine hortus sancti Iohannis”. Nam et multi fratres sancti monachi 
de diuersis locis uenientes tendunt se, ut lauentur in eo loco.

15.4. Denuo ergo et ad ipsum fontem, sicut et in singulis locis, facta est 
oratio et lecta est ipsa lectio; dictus etiam psalmus competens et singula, quae 
consuetudinis nobis erant facere, ubicumque ad loca sancta ueniebamus, ita 
et ibi fecimus.

171 babtizasse A Gam2 edd. baptizasse Gam1 Nat.
172 cepimus A edd. coepimus Geyer Pétré
173 amenissimam A edd. amoenissimam Geyer Pétré
174 amenum A edd. amoenum Geyer Pétré
175 optime A edd. optimae Gam2 Geyer Pétré 
176 pure A edd. purae Gam2 Geyer Pétré 
177 quia semel A Gam qui a semel Geyer edd.
178 greco A edd. graeco Gam2 Geyer Pétré 
179 copos A Gam Her cepos Geyer edd.
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15.1. Então, porque eu lembrava ter sido escrito que São João* batizou 
em Enon*, próximo a Salim* (Jo 3,23), perguntei-lhe quão longe era esse lugar. 
Disse então o santo presbítero: “Eis que este fi ca a duzentos passos; se de fato 
desejas, vos conduzo agora mesmo a pé nesse lugar. Na verdade, esta água tão 
abundante e tão pura que vedes neste povoado vem dessa fonte”.

15.2. Com isso, portanto, comecei a agradecer a ele e a pedir que nos 
conduzisse àquele lugar, e assim também foi feito. Sem demora, pois, começamos 
a ir a pé, com ele, através de todo um vale ameníssimo, até que chegamos a um 
jardim de árvores frutíferas bastante ameno, onde nos mostrou, no meio, uma 
fonte de água excelente e pura, que de um jato76 formava um perfeito rio. Havia 
também diante dessa fonte como que um lago, onde parecia ter São João Batista 
exercido o seu ministério.

15.3. Então nos disse esse santo presbítero: “Hoje em dia este horto não 
se chama de outro modo, no idioma grego, a não ser cepos tu agiu Iohanni, isto 
é, o que vós dizeis, em latim, Hortus Sancti Iohannis – Jardim de São João”.77 
Com efeito, ainda, muitos irmãos, monges santos, vindo de diversos lugares, 
acampam a fi m de se purifi carem nesse lugar.

15.4. De novo, pois, ainda perto dessa fonte, assim como também em 
cada um dos lugares, foi feita uma oração, foi lido o texto apropriado e dito 
também um salmo apropriado, e cada uma das coisas que era nosso costume 
fazer toda vez que chegávamos aos lugares santos, assim também aí fi zemos.

76 De um jato (a semel): a semel é composto de preposição + advérbio, e signifi ca, 
literalmente, ‘de uma só vez’, que traduzimos “de um jato”. A mesma expressão também 
ocorre em 19,12.
77 Jardim de São João (copos tu agiu Iohanni): em grego, κῆπος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου é, 
literalmente, “jardim de São João”.
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15.5. Illud etiam presbyter sanctus dixit nobis, eo quod usque in 
hodierna die semper cata Pascha, quicumque essent baptizandi in ipso uico, 
id est in ecclesia, quae appellatur opu180 Melchisedech, omnes in ipso fonte 
baptizarentur; sic redirent mature ad candelas cum clericis et monachis dicendo 
psalmos uel antiphonas et sic a fonte usque ad ecclesiam sancti Melchisedech 
deducerentur mature omnes, qui fuissent baptizati.

15.6. Nos ergo accipientes de presbytero eulogias, id est de pomario 
sancti Iohannis Baptistae, similiter et de sanctis monachis, qui ibi monasteria 
habebant in ipso horto pomario, et gratias semper Deo agentes, profecti sumus 
iter nostrum, quo ibamus.

16.1. Ac sic ergo euntes aliquandiu per uallem Iordanis super ripam 
fl uminis ipsius, quia ibi nobis iter erat aliquandiu, ad subito uidimus ciuitatem 
sancti prophetae Heliae, id est Th esbe, unde ille habuit nomen Helias Th esbites. 
Inibi est ergo usque in hodie spelunca, in qua sedit ipse sanctus, et ibi est 
memoria sancti Gethae, cuius nomen in libris Iudicum legimus.

180 opu A edd. opus Geyer Pétré



117

Peregrinação de Egéria: uma narrativa de viagem aos Lugares Santos

15.5. O santo presbítero nos disse também isto,78 que,79 até o dia de hoje, 
sempre em cada Páscoa, todos os que deviam se batizar nesse povoado, isto 
é, na igreja que se chama Obra de Melquisedec, todos eram batizados nessa 
fonte; assim voltavam cedo, à luz de velas, com os clérigos e monges, recitando80 
salmos ou antífonas, e assim eram levados prontamente, desde a fonte até a 
igreja do santo Melquisedec, todos os que tinham sido batizados.

15.6. Nós, portanto, recebendo eulogias do presbítero, isto é, do pomar 
de São João Batista, e igualmente dos santos monges que ali nesse jardim 
de árvores frutíferas tinham seus mosteiros, e dando sempre graças a Deus, 
partimos pelo nosso caminho que percorríamos.

16.1. E assim, pois, indo durante algum tempo pelo vale do Jordão, sobre 
a ribanceira do mesmo rio, porque aí era nosso caminho por algum tempo, de 
súbito vimos a cidade do santo profeta Elias, isto é, Tesbi*, nome a partir do 
qual ele obteve o nome Elias Tesbita (1Rs 17,1). Ali mesmo está até hoje a gruta 
na qual permaneceu esse santo, e também aí está a sepultura do santo Jeft é*, 
cujo nome lemos nos livros dos Juízes (Jz 11-12).

78 Isto (illud): illud é o acusativo neutro do pronome demonstrativo ille, illa, illud ‘aquele, 
aquela, aquilo’, que aqui funciona como pronome catafórico, anunciando um termo que 
vem depois, introduzido por eo quod.
79 Que (quod): este quod (conjunção causal em latim clássico), seguido de verbo no 
subjuntivo, introduz uma oração subordinada substantiva, em substituição à construção 
clássica de “acusativo com infi nito”, na qual o sujeito aparecia em acusativo e o verbo no 
infi nitivo. No texto, há outros exemplos de substituição do “acusativo com infi nito”, em 
que quia, outra conjunção causal, introduz uma subordinada substantiva: 12,7 Sed mihi 
credite, domine uenerabiles, quia columna ipsa iam non paret, locus autem ipse tantum 
ostenditur (...). Sabe-se que os textos tardios, como este, continuam os procedimentos 
de coordenação e subordinação, mas simplifi cam a sintaxe com o uso de pronomes 
relativos e conjunções. Esse modelo sintático é o que prevaleceu no latim falado e o 
que se observa nas línguas românicas. Todavia, segundo Maurer Jr. (1959, p.216), todas 
as línguas provenientes do latim conservam alguma coisa da construção infi nitiva. Ele 
fornece os exemplos a seguir: português vi-o chegar, fi -lo sair; francês il me voit entrer, 
je l’ai fait entrer; italiano mi vede arrivare, l’abbiamo lasciato partire; romeno sa-i lase 
pândi si ei “deixe-os espiar também”. Além desta ocorrência, aparece também em 8,2: 
dicent eo quod.
80 Recitando (dicendo): a forma esperada seria a do particípio presente (dicentes), e não 
a do gerúndio em ablativo: isso mostra que mais um sincretismo de construções afeta 
o latim de Egéria. Em 5,10, encontramos o uso correto do particípio presente: reuersi 
sumus ad iter nostrum, hoc est ubi exeuntes de ualle illa grande reingressi sumus uia, o 
que mostra a convivência de duas variantes da língua latina – clássica e vulgar – no texto.
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16.2. Ac sic ergo et ibi gratias Deo agentes iuxta consuetudinem 
perexiuimus iter nostrum. Item euntes in eo in eo181 itinere uidimus uallem 
de sinistro nobis uenientem amenissima182, quae uallis erat ingens, mittens 
torrentem in Iordanem infi nitum. Et ibi in ipsa ualle uidimus monasterium 
cuiusdam fratris nunc, id est monachi.

16.3. Tunc ego,183 ut sum satis curiosa, requirere cepi,184 quae esset 
haec uallis, ubi sanctus monachus nunc monasterium sibi fecisset; non enim 
putabam hoc sine causa esse. Tunc dixerunt nobis sancti, qui nobiscum iter 
faciebant, id est loci notores: “Haec est uallis Corra, ubi185 sedit sanctus Helias 
Th esbites temporibus Achab regis, qua famis fuit, et iusso Dei corui escam 
portabat,186 et de eo torrentem187 aquam bibebat. Nam hic torrens, quem uides 
de ipsa ualle percurrentem in Iordanem, hic est Corra”.

16.4. Ac sic ergo nichilominus Deo gratias agentes, qui nobis non 
merentibus, singula, quae desiderabamus, dignabatur ostendere, itaque ergo ire 
cepimus188 iter nostrum sicut singulis diebus. Ac sic ergo facientes iter singulis 
diebus, ad subito de latere sinistro, unde e contra189 partes Fenicis uidebamus, 
apparuit nobis mons ingens et altus infi nitum, qui tendebatur190 (...). 

[Deest unum folium]
16.5. (...) [47] Qui sanctus monachus, uir ascitis, necesse habuit post 

tot annos, quibus sedebat in heremum, mouere se et descendere ad ciuitatem 
Carneas, ut commoneret episcopum uel clericos temporis ipsius, iuxta quod ei 
fuerat reuelatum, ut foderent in eo loco, qui ei fuerat ostensus, sicut et factum est. 

181 in eo bis scriptum A in eo semel scriptum Gam edd.
182 amenissimam A edd. amoenissimam Geyer Pétré
183 ego corr. ex ergo ego A ergo ego Arce Gam1

184 cepi A edd. coepi Geyer Her Pétré 
185 Iubi A ubi Gam edd.
186 corui escam portabat A corui escam portabant Gam MaN coruus ei escam portabat 
Chol edd. coruii ei escam portabant coni. Her (in nota)
187 torrentem A edd. torrente Gam Geyer Pétré Arce Jan
188 cepimus A edd. coepimus Geyer Pétré
189 e contra uel econtra A econtra Prinz Arce e contra Gam edd.
190 ui tendebatur A qui tendebatur in longo edd. uerba in longo ad calcem p.46 addita 
ad fol. seq. pertinent (Arce (in nota)) uerba in longo quibus fol. seq., hodie deperditum, 
incipiebat, ad calcem pag. 46 addita sunt (FrW (in nota))
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16.2. E assim, pois, também ali dando graças a Deus, conforme o 
costume, saímos para o nosso caminho. Assim, indo nesse caminho, vimos se 
apresentando à nossa esquerda um vale ameníssimo, e esse vale era enorme, 
lançando no Jordão uma torrente infi nita. E aí, no mesmo vale, vimos o que é 
atualmente o mosteiro de um certo irmão, isto é, de um monge.

16.3. Então eu, que sou bastante curiosa, comecei a perguntar que vale 
era esse, onde o santo monge tinha feito agora para si um mosteiro, pois que 
não pensava isto ser sem motivo. Então nos disseram os monges que faziam o 
caminho conosco, isto é, os conhecedores do lugar: “Este é o vale de Corra*, 
onde permaneceu o santo Elias Tesbita nos tempos do rei Acab, em que houve 
fome, e corvos, por ordem de Deus, lhe traziam alimento, e ele bebia água desta 
torrente (1Rs 17,3-6). De fato, esta torrente que vês percorrendo desde este vale 
até o Jordão, este é o Corra”.

16.4. E assim, pois, dando não menos graças a Deus, que a nós, não 
merecedores, dignava-se a mostrar cada uma das coisas que desejávamos, 
desse mesmo modo começamos a percorrer nosso caminho, como todos os 
dias. E assim, pois, fazendo o caminho em cada um dos dias, de súbito, do lado 
esquerdo, onde víamos defronte as regiões da Fenícia*, apareceu para nós um 
monte enorme e infi nitamente81 alto que se estendia <em comprimento>. (...)

[Falta um fólio]
16.5. (...) E esse santo monge, homem asceta, teve necessidade, depois 

de tantos anos que morava no deserto, de se mover e descer até a cidade de 
Cárneas, para que avisasse o bispo e os clérigos desse tempo acerca do que lhe 
fora revelado, que cavassem naquele lugar que lhe tinha sido mostrado, assim 
como também foi feito.

81 Infi nitamente (infi nitum): no texto, o superlativo de adjetivos é formado, muitas vezes, 
de maneira analítica, própria da língua falada, e não através do sufi xo -imus, -a, -um. 
Assim temos, além desse exemplo, altus infi nitum, ualde pulcher, satis admirabile, grate 
satis, tam grandis, satis curiosa etc. Além desse recurso, é empregado o prefi xo per- (cf. 
permodica) como intensifi cador, que, de fato, também pertencia ao latim clássico, assim 
como prae-.
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16.6. Qui fodientes in eo loco, qui ostensus fuerat, inuenerunt speluncam, 
quam sequentes fuerunt forsitan per passus centum, quo191 et subito192 
fudientibus193 illis, adparuit lapis: quem lapidem cum perdiscoperuissent194 
inuenerunt sculptum in coperculo195 ipsius Iob. Qui196 Iob ad tunc in eo 
loco facta est ista ecclesia, quam uidetis, ita tamen ut lapis cum corpore non 
moueretur in alio loco, sed ibi, ubi inuentum fuerat corpus, positum197 esset, et 
ut corpus subter altarium iaceret. Illa autem ecclesia, quam tribunus nescio qui 
faciebat, sic stat198 inperfecta usque in hodie.

16. 7. Ac sic ergo nos alia die mane rogauimus episcopum ut faceret 
oblationem, sicut et facere199 dignatus est, et benedicens nos episcopus profecti 
sumus. Communicantes ergo et ibi, gratias agentes Deo semper, regressi sumus in 
Ierusolimam iter facientes per singulas mansiones, per quas ieramus tres annos.200

191 quo A edd. cum coni. Her (in nota) 
192 et subito A Gam ad subito Her edd. adsubito Geyer Pétré
193 fudientibus A Prinz Mar Nat MaN fodientibus Gam edd.
194 perdiscoperuissent corr. ex perdiscoperuisset A
195 coperculo A edd. operculo Her
196 qui A cui Gam edd.
197 positum A edd. positus Geyer Her Pétré 
198 stat A edd. fuit Geyer Her Pétré 
199 facere corr. ex faceret A 
200 tres annos A edd. tres annos om. Mar Jan Nat MaN tres annos ante Geyer (in nota)
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16.6. Esses, cavando naquele lugar que tinha sido mostrado, encontraram 
uma gruta, a qual foram seguindo por cem passos talvez, até que, de repente, aos que 
cavavam, apareceu uma pedra e, quando descobriram82 essa pedra, encontraram 
esculpido na superfície da mesma IOB. Então, em honra de Jó, foi construída 
esta83 igreja que vedes neste lugar, de maneira, contudo, que a pedra com o corpo 
não fosse removida para outro lugar, mas aí, onde o corpo fora encontrado, fosse 
colocada (sc. lapidem), e que o corpo repousasse debaixo do altar. Essa igreja, que 
não sei que tribuno fazia, ainda até hoje se encontra não concluída.

16.7. E assim, pois, no outro dia de manhã, nós pedimos ao bispo que 
fi zesse a oblação, como também se dignou a fazer, e, abençoando-nos o bispo,84 
partimos. Comungando, pois, também ali, sempre dando graças a Deus, 
regressamos a Jerusalém, fazendo o caminho por cada uma das pousadas pelas 
quais fôramos três anos <atrás>.

82 Descobriram (perdiscoperuissent): o verbo perdiscoperire é um exemplo de 
“supercomposição”, para usar o termo empregado por Väänänen (1987, p.150). Numa 
composição como essa, forma-se um verbo com uma segunda prefi xação sobre 
outra já existente: perdiscoperire < discoperire < coperire. A partir de cada uma das 
prefi xações, teríamos esta sequência de signifi cação (da última à primeira): ‘descobrir 
completamente ou acabar de descobrir’, ‘descobrir’, ‘cobrir’. Perdiscoperire parece ser uma 
criação de Egéria, pois não se encontra em outra obra. Há outros exemplos semelhantes 
de supercomposição encontrados no texto de Egéria: persubire (3,4) e reingredi (5,10).  
83 Esta (ista): o emprego deste demonstrativo, juntamente com a expressão quam uidetis, 
mostra claramente que substituiu o clássico haec na função de 1ª pessoa do discurso 
(proximidade da pessoa que fala). V. nota 8.
84 Abençoando-nos o bispo (benedicens nos episcopus): morfologicamente, a expressão 
latina é um “nominativo absoluto”, construção equivalente ao “ablativo absoluto”. Egéria 
usa com a mesma função de “ablativo absoluto” o que parecem ser os arcaicos “acusativo 
absoluto” e “nominativo absoluto”. V. notas 37, 73.



122

Maria Cristina Martins

17.1. Item in nomine Dei, transacto aliquanto201 tempore, cum iam tres 
anni pleni essent, a quo in Ierusolimam uenisse,202 uisis etiam omnibus locis 
sanctis, ad quos orationis gratiam203 me tenderam, et ideo iam reuertendi ad 
patriam animus esset: uolui, iubente Deo, ut et204 ad Mesopotamiam Syriae 
accedere ad uisendos sanctos monachos, qui ibi plurimi et tam eximiae uitae 
esse dicebantur, ut uix referri possit; nec non etiam et gratia orationis ad 
martyrium sancti Th omae apostoli, ubi corpus illius integrum positum est, id 
est apud Edessam, quem se illuc missurum, posteaquam in caelis ascendisset, 
Deus noster Iesus testatus est per epistolam, quam ad Aggarum regem per 
Ananiam cursorem misit, quoque epistolam205 cum grandi reuerentia apud 
Edessam ciuitatem, ubi est ipsud martyrium, custoditur.

17.2. Nam mihi206 credat uolo aff ectio uestra, quoniam nullus 
Christianorum est, qui non se tendat illuc gratia orationis, quicumque tamen 
usque ad loca sancta, id est in Ierusolimis, accesserit; et hic locus de Ierusolima 
uicesima et quinta mansione207 est.

17.3. Et quoniam de Anthiocia208 propius est Mesopotamiam,209 
fuit mihi210 iubente Deo oportunum satis ut, quemadmodum reuertebar 
Constantinopolim, quia per Anthiociam211 iter erat, inde ad Mesopotamiam 
irem, sicut et factum est Deo iubente.

201 aliquanto A edd. aliquando Jan
202 uenisse A edd. uenissem Gam Geyer Pétré Arce
203 gratiam A gratia Gam edd.
204 ut et A edd. et Gam etiam et Geyer Pétré
205 quoque epistolam A MaN quaeque epistola Gam2 Geyer Pétré que epistola Her FrW 
Nat Arce Jan que epistolam Prinz Mar 
206 mihi A edd. michi Nat
207 quinta ***** mansione A
208 Anthiocia A edd. Antiochia Geyer Pétré
209 Mesopotamiam A edd. Mesopotamia Gam 
210 mihi A edd. michi Nat
211 Anthiociam A edd. Antiochiam Geyer Pétré
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17.1. Novamente, em nome de Deus, decorrido bastante tempo, quando 
já fazia três anos inteiros desde que chegara a Jerusalém, vistos também todos 
os lugares santos a que me dirigira para orar, e sendo já minha intenção voltar 
à pátria, eu quis ainda, por ordem de Deus, ir também à Mesopotâmia* da 
Síria para visitar os santos monges que aí eram ditos ser numerosos e de vida 
tão exímia, que mal se pode contar, mas ainda também para orar perto do 
martyrium85 do santo apóstolo Tomé*, onde o corpo dele foi sepultado inteiro, 
isto é, perto de Edessa*, que Jesus Cristo nosso Deus, atestou por carta que 
enviou ao rei Abgar*, através do mensageiro Ananias, que o mandaria para lá 
após subir aos céus. Carta essa que é guardada com grande respeito perto da 
cidade de Edessa, onde está o próprio martyrium.

17.2. Efetivamente, quero que me creia, Vossa Afeição, que não há 
nenhum dentre os cristãos que não almeje ir para lá por motivo de oração, pelo 
menos todo aquele que tenha se dirigido aos lugares santos, isto é, a Jerusalém; 
e este lugar fi ca na vigésima quinta pousada desde Jerusalém.

17.3. E já que de Antioquia* é mais perto para ir à Mesopotâmia, me foi 
bastante oportuno, por ordem de Deus, conforme eu voltava a Constantinopla*, 
porque o caminho era por Antioquia, de lá ir à Mesopotâmia, assim como 
também foi feito, por ordem de Deus.

85 Martyrium: na tradução para o português, mantivemos a palavra latina martyrium, 
assim como fi zeram os outros tradutores, para designar o túmulo de um mártir, quando 
escrito com letra minúscula e, com letra maiúscula, para designar uma das igrejas de 
Jerusalém, o Martyrium (ver, no Glossário, martyrium).
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18.1. [48] Itaque ergo in nomine Christi Dei nostri profecta sum de 
Antiochia ad Mesopotamiam habens iter per212 mansiones seu ciuitates aliquot 
prouinciae Sirie213 Celen, quae est Anthiociae,214 et inde ingressa fi nes prouinciae 
Augustofratensis perueni ad ciuitatem Gerapolim, quae est metropolis ipsius 
prouinciae, id est Augustofratensis. Et quoniam haec ciuitas ualde pulchra 
et opulenta est atque abundans omnibus, necesse me fuit ibi facere statiuam, 
quoniam iam inde non longe erant fi nes Mesopotamiae.

18.2. Itaque ergo profi ciscens de Ierapolim in quintodecimo miliario in 
nomine Dei perueni ad fl uuium Eufraten, de quo satis bene scriptum est esse 
fl umen magnum Eufraten et ingens, et quasi terribilis est; ita enim decurrit habens 
impetum, sicut habet fl uuius Rodanus, nisi quod adhuc maior est Eufrates.

18.3. Itaque ergo quoniam necesse erat eum nauibus transire, et nauibus 
non nisi maioribus, ac sic immorata sum ibi forsitan plus media die; et inde in 
nomine Dei transito fl umine Eufraten ingressa sum fi nes Mesopotamiae Siriae.

19.1. Ac sic denuo faciens iter per mansiones aliquot perueni ad 
ciuitatem, cuius nomen in Scripturis positum legimus, id est Batanis, quae 
ciuitas usque in hodie est. Nam et ecclesia cum episcopo uere sancto et monacho 
et confessore habet et martyria aliquanta. Ipsa etiam ciuitas habundans 
multitudine hominum est; nam et miles ibi sedet cum tribuno suo.

19.2. Vnde denuo profi ciscens, peruenimus in nomine Christi Dei 
nostri Edessam. Vbi cum peruenissemus, statim perreximus ad ecclesiam et ad 
martyrium sancti Th omae. Itaque ergo iuxta consuetudinem factis orationibus 
et cetera, quae consuetudo erat fi eri in locis sanctis, nec non etiam et aliquanta 
ipsius sancti Th omae ibi legimus.

19.3. Ecclesia autem, ibi que215 est, ingens et ualde pulchra et noua 
dispositione, ut uere digna est esse domus Dei; et quoniam multa erant, quae 
ibi desiderabam uidere, necesse me fuit ibi statiua triduana facere.

19.4. Ac sic ergo uidi in eadem ciuitatem216 martyria plurima nec non et 
sanctos monachos, commanentes alios per martyria, alios longius de ciuitate in 
secretioribus locis habentes monasteria. 

212 per corr. ex seu A
213 Sirie A edd. Siriae Gam Geyer Pétré
214 Anthiociae A Antiochiae Geyer Pétré
215 que A edd. quae Gam Geyer Pétré
216 ciuitatem A Gam Her Prinz Mar Nat MaN ciuitate Geyer Pétré FrW Arce Jan
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18.1. E, portanto, em nome de Cristo nosso Deus, parti de Antioquia 
em direção à Mesopotâmia, fazendo caminho por acampamentos ou algumas 
cidades da província* da Celessíria*, que é a província de Antioquia, e daí, 
após entrar no território da província de Augustofratense*, cheguei à cidade de 
Hierápolis,* que é capital dessa província, isto é, a província de Augustofratense. 
E porque essa cidade é muito bonita e rica, e abundante em tudo, me foi 
necessário aí fazer uma parada, porque não estavam tão longe daí as fronteiras 
da Mesopotâmia.

18.2. Assim, pois, partindo de Hierápolis, em nome de Deus, cheguei, 
na décima quinta milha, ao rio Eufrates*, do qual foi muito bem descrito ser 
“o grande rio Eufrates” (Gn 15,18). Ele é enorme e quase aterrador; de fato, 
corre exibindo rapidez, assim como o Ródano* exibe, com a diferença de que 
o Eufrates é ainda maior.

18.3. E, portanto, porque era necessário atravessá-lo por meio de navios, 
e navios ainda maiores, e assim fi quei aí talvez mais de meio dia; e daquele 
lugar, em nome de Deus, atravessando o rio Eufrates, entrei no território da 
Mesopotâmia da Síria.

19.1. E assim, novamente percorrendo o caminho por algumas pousadas, 
cheguei à cidade cujo nome, dado nas Escrituras, lemos, isto é, Batânis*, 
cidade que existe até hoje. De fato, tem não só uma igreja com um bispo 
verdadeiramente santo, monge e confessor*, mas também alguns martyria. 
Essa mesma cidade é abundante no número de homens; de fato, também está aí 
instalado um soldado com o seu tribuno.

19.2. Partindo, pois, outra vez dali, chegamos, em nome de Cristo nosso 
Deus, a Edessa. Quando aí chegamos, sem demora saímos para a igreja e para o 
martyrium de São Tomé. E, portanto, conforme o costume, feitas as orações e o 
restante que era costume ser feito nos lugares santos, lemos também aí algumas 
coisas do próprio São Tomé.

19.3. Além disso, a igreja que lá está é grande e muito bonita, e com 
novo arranjo, de modo que é verdadeiramente digna de ser a casa de Deus; e 
como eram muitas as coisas que eu desejava ver ali, foi necessário eu fazer uma 
parada de três dias nesse lugar.

19.4. E assim, pois, vi, naquela mesma cidade, numerosos martyria e 
também santos monges, morando uns por entre os martyria, outros mais longe 
da cidade, tendo os mosteiros em lugares mais afastados.
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19.5. Et quoniam sanctus episcopus ipsius ciuitatis, uir uere religiosus 
et217 monachus et confessor, suscipiens me libenter ait michi: “Quoniam uideo te, 
fi lia, gratia religionis tam magnum laborem tibi imposuisse, ut de extremis porro 
terris uenires ad haec loca, itaque ergo, [49] si libenter habes, quaecumque loca 
sunt hic grata ad uidendum Christianis, ostendimus tibi”. Tunc ergo gratias agens 
Deo primum et sic ipsum218 rogaui plurimum, ut dignaretur facere, quod dicebat.

19.6. Itaque ergo duxit me primum ad palatium Aggari regis et ibi 
ostendit michi archiotepam ipsius ingens, simillimam, ut ipsi dicebant, 
marmoream, tanti nitoris ac si de margarita esset; in cuius Aggari uultu parebat 
de contra uere fuisse hunc uirum satis sapientem et honoratum. Tunc ait 
mihi219 sanctus episcopus: “Ecce rex Aggarus, qui antequam uideret Deum,220 
credidit ei, quia esset uere fi lius Dei”. Nam erat et iuxta archiotipa similiter de 
tali marmore facta, quam dixit fi lii ipsius esse Magni, similiter et ipsa habens 
aliquid gratiae in uultu. 

19.7. Item perintrauimus in interiori parte palatii; et ibi erant fontes 
piscibus pleni, quale221 ego adhuc nunquam uidi, id est tantae magnitudinis 
et222 uel tam perlustres aut tam boni saporis. Nam ipsa ciuitas aliam aquam 
penitus non habet nunc nisi eam, quae de palatio exit, quae est ac si223 fl uius224 
ingens argenteus.

19.8. Et tunc retulit michi de ipsa aqua sic sanctus episcopus dicens: 
“Quodam tempore, posteaquam scripserat Aggarus rex ad Dominum et 
Dominus rescripserat Aggaro per Ananiam cursorem, sicut scriptum est in 
ipsa epistola: transacto ergo aliquanto tempore superueniunt Persi225 et girant 
ciuitatem istam. 

217 et corr. ex est A 
218 ipsum A edd. ipsi Chol Geyer Her Pétré
219 mihi A edd. michi Nat
220 deum A Gam2 dominum Gam1 edd.
221 quale A Gam Nat quales Geyer edd. 
222 et om. Gam Her Gam 
223 si corr. ex sic A
224 fl uius A fl uuius Gam edd. 
225 Persi A edd. Perse Her FrW Arce Persae Geyer Pétré
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19.5. E porque o santo bispo dessa cidade, homem verdadeiramente 
religioso, monge e confessor, acolhendo-me com agrado, me disse: “Pois que 
vejo, fi lha, que, por causa da religião, tu te impuseste tão grande fadiga, que 
mais ao longe dos confi ns da terra86 chegaste a este lugar, portanto, [lacuna] se o 
fazes com prazer, mostramos a ti todos aqueles lugares que aqui são agradáveis 
de ver para os cristãos”, então, pois, dando graças a Deus em primeiro lugar, e 
também a ele, pedi muitíssimo para que se dignasse a fazer o que dizia.

19.6. E assim, portanto, conduziu-me primeiramente ao palácio do rei 
Abgar e ali me mostrou uma grande estátua muito semelhante a ele, como eles 
mesmos diziam, de mármore, de tanto brilho, como se fosse de pérola; o rosto87 
de Abgar, de frente, manifestava ter sido este homem verdadeiramente muito 
sábio e honrado. Então me disse o santo bispo: “Eis o rei Abgar, o qual, antes 
que visse o Senhor, acreditou nele, porque era realmente fi lho de Deus”. De fato, 
havia também muito perto uma estátua igualmente feita de tal mármore, que 
disse ser do fi lho dele – Magno –, semelhantemente esta também tendo algo de 
atrativo no rosto.

19.7. Assim, penetramos na parte interior do palácio, e aí havia fontes 
cheias de peixes de uma qualidade tal que eu até hoje nunca vi, isto é, tão 
grandes nem tão puras, nem de tão bom sabor. Na verdade, a própria cidade 
agora não tem absolutamente outra água, a não ser essa que sai do palácio, que 
é como um imenso rio de prata.

19.8. E então o santo bispo contou-me sobre essa água, dizendo assim: 
“Algum tempo depois que o rei Abgar escreveu ao Senhor88, e o Senhor 
respondeu a Abgar pelo mensageiro Ananias, assim como está escrito na 
própria carta, decorrido, pois, bastante tempo, chegam inesperadamente os 
persas* e cercam esta cidade.

86 Mais ao longe dos confi ns da terra (de extremis porro terris): este é o trecho citado 
pelo monge Valério quando se refere à autora, que, proveniente de um lugar distante, fez 
uma peregrinação aos Lugares Santos (cf. Introdução, no item “Origem da peregrina”).
87 Rosto (uultus): literalmente, temos “em cujo rosto de Abgar” (in cuius Aggari uultu), 
o que não gera uma frase gramaticalmente correta em português, por isso a adaptação.
88 Ao Senhor (ad Dominum): na passagem posteaquam scripseram Aggarus rex ad 
Dominum et Dominus rescripserat Aggaro, destacamos, nas expressões em negrito, 
a convivência lado a lado de duas variantes do latim: ad + acusativo e dativo como 
complementos de scribere. É interessante notar que aqui ad + acusativo não substituiu o 
dativo, fenômeno tantas vezes citado como característico do latim vulgar, mas, como se 
pode observar, no texto de Egéria existem ainda as duas construções, que eram possíveis 
também no latim clássico. 
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19.9. Sed statim Aggarus epistolam Domini ferens ad portam cum omni 
exercitu suo publice orauit. Et post dixit: ‘Domine Iesu, tu promiseras nobis, ne 
aliquis hostium ingrederetur ciuitatem istam, et ecce nunc Persae inpugnant 
nos’. Quod cum dixisset tenens manibus leuatis epistolam ipsam apertam 
rex, ad subito tantae tenebrae factae sunt, foras ciuitatem tamen ante oculos 
Persarum, cum iam prope plicarent ciuitati, ita ut usque tertium miliarium 
de ciuitate essent: sed ita mox tenebris turbati sunt, ut uix castra ponerent et 
pergirarent in miliario tertio totam ciuitatem.

19.10. Ita autem226 turbati sunt Persae, ut nunquam uiderent postea, 
qua parte in ciuitate227 ingrederentur, sed custodirent ciuitatem per giro 
clusam hostibus in miliario tamen tertio, quam tamen custodierunt mensibus 
aliquod.228

19.11. Postmodum autem, cum uiderent se nullo modo posse ingredi in 
ciuitatem, uoluerunt siti eos occidere, qui in ciuitate erant. Nam monticulum 
istum, quem uides, fi lia, super ciuitate hac, in illo tempore ipse huic [50] ciuitati 
aquam ministrabat. Tunc uidentes hoc Persae auerterunt ipsam aquam a ciuitate 
et fecerunt ei decursum contra ipso loco, ubi ipsi castra posita habebant.

226 ita autem corr. ex ita tamen autem 
227 ciuitate A edd. ciuitatem Gam2

228 aliquod corr. ex aquod A edd. aliquot Geyer Pétré
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19.9. Mas imediatamente Abgar, trazendo a carta do Senhor à porta 
da cidade, rezou publicamente, com todo seu exército. E depois disse: ‘Senhor 
Jesus, tu nos prometeras que nenhum inimigo entraria nesta cidade, e eis 
agora que os persas nos atacam’. E depois que o rei disse isso, tendo nas mãos 
erguidas essa carta aberta, fi zeram-se subitamente tão grandes trevas, mas fora 
da cidade, diante dos olhos dos persas, quando já chegavam perto da cidade, a 
ponto de estarem a apenas três milhas da cidade. Mas de tal sorte foram logo 
perturbados pelas trevas, que mal estabeleceram acampamento e circularam a 
cidade toda a uma distância de três milhas.

19.10. Pois os persas fi caram tão perturbados que não viram, em seguida, 
por onde entrariam na cidade, mas mantiveram a cidade cercada, porém, a três 
milhas dos inimigos, que, contudo, a mantiveram cercada por alguns meses.

19.11. Depois, porém, quando viram que de modo nenhum poderiam 
entrar na cidade, quiseram matar de sede os que estavam na cidade. Pois este 
montículo que vês, fi lha, sobre esta cidade, naquele tempo, ele servia a água para 
essa cidade. Então, vendo isso, os persas desviaram essa água da cidade e fi zeram-
na descer defronte o próprio lugar onde eles haviam estabelecido89 acampamento.

89 Haviam estabelecido (posita habebant): os tempos compostos das línguas românicas 
não existiam no latim clássico. Esse exemplo em Egéria nos mostra terem sido uma 
criação do latim vulgar. No entanto, o ponto de partida dessa inovação se encontra no 
latim clássico. Neste, distinguia-se entre um passado (perfeito) simples e um composto: 
scripsi epistulam era um pretérito denotando uma ação inteiramente passada e habeo 
scriptam epistulam uma ação realizada (e portanto passada), mas que se prolongava 
no presente através de suas consequências. A diferença está no que tradicionalmente 
se distingue entre tempo e aspecto verbal. Muito brevemente podemos dizer que a 
categoria de tempo diz respeito às relações temporais que são expressas por contrastes 
gramaticais sistemáticos: passado, presente e futuro. Esses contrastes foram reconhecidos 
pelos gramáticos tradicionais na análise do grego e do latim. A característica essencial 
da categoria tempo é que ela relaciona o tempo da ação, do acontecimento ou do estado 
referidos na frase ao momento do enunciado que é “agora”. O tempo gramatical é, pois, 
uma categoria “dêitica” que faz parte tanto da frase quanto do enunciado. O termo 
aspecto foi usado primeiro para referir-se à distinção entre o perfeito ou perfectivo e 
o imperfeito ou imperfectivo no russo e em outras línguas eslavas. Em russo, essa 
distinção entre o perfectivo e o imperfectivo pode ser ilustrada por duas frases: 1) Ja 
procital roman; 2) Ja cital roman. Embora as duas frases estejam no passado e possam 
ser traduzidas por “Li um romance”, na primeira, o perfectivo é usado quando se quer 
dizer que a ação de ler tinha se completado, isto é, que se acabara de ler o livro. Na 
segunda, o imperfectivo não diz se a ação de ler se completara ou não; apenas diz que 
se levou algum tempo lendo um romance. O aspecto verbal envolve outras noções que 
não discutiremos aqui: iterativo (ou frequentativo), pontual (ou momentâneo), habitual, 
incoativo (ou inceptivo) etc. Além disso, deixaremos de lado nessa exposição bastante 
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19.12. In ea ergo die et in ea hora, qua auerterant Persae aquam, statim 
hii fontes, quos uides in eo loco, iusso Dei a semel229 eruperunt: ex ea die hi 
fontes usque in hodie permanent hic gratia Dei. Illa autem aqua, quam Persae 
auerterant, ita siccata est in ea hora, ut nec ipsi haberent uel una die quod 
biberent, qui obsedebant230 ciuitatem, sicut tamen et usque in hodie apparet; 
nam postea nunquam nec qualiscumque humor ibi apparuit usque in hodie.

19.13. Ac sic iubente Deo, qui hoc promiserat futurum, necesse fuit eos 
statim reuerti ad sua, id est in Persida. Nam et postmodum quotienscumque 
uoluerunt uenire et expugnare hanc ciuitatem hostes, haec epistola prolata est 
et lecta est in porta, et statim nutu Dei expulsi sunt omnes hostes”.

19.14. Illud etiam retulit sanctus episcopus: “Eo quod hii fontes ubi 
erupeierunt,231 ante sic fuerit campus intra ciuitatem subiacens palatio Aggari. 
Quod palatium Aggari quasi in editiori loco positum erat, sicut et nunc paret, 
ut uides. Nam consuetudo talis erat in illo tempore, ut palatia, quotiensque 
fabricabantur, semper in editioribus locis fi erent.

229 semel A edd. semet Gam
230 obsedebant A edd. obsidebant Gam
231 erupeierunt A e rupe ierunt Gam eruperunt Chol edd.
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19.12. Naquele dia, pois, e naquela hora em que os persas desviaram 
a água, imediatamente estas fontes que vês neste lugar, por ordem de Deus, 
jorraram de um jato; desde aquele dia até hoje estas fontes permanecem aqui 
pela graça de Deus. Além disso, aquela água que os persas desviaram secou90 
naquela hora, de modo que nem eles mesmos tiveram, os que sitiavam a cidade, 
por um só91 dia, o que beber, assim como também até hoje se apresenta; de fato, 
não apareceu jamais até hoje qualquer líquido aí.

19.13. E assim, ordenando Deus, que havia prometido que assim 
seria, foi-lhes necessário voltar imediatamente à sua pátria, isto é, à Pérsia. 
Efetivamente, todas as vezes ainda depois que os inimigos quiseram vir e 
subjugar esta cidade, esta carta foi exibida e lida à porta, e, imediatamente, por 
um sinal de Deus, todos os inimigos foram expulsos”.

19.14. Também isto me contou o santo bispo: “Onde estas fontes 
brotaram, anteriormente tinha sido uma planície no interior da cidade, que 
fi cava abaixo do palácio de Abgar. E esse palácio de Abgar estava situado como 
que num lugar mais elevado, como ainda aparece, como vês. De fato, o costume 
era tal, naquele tempo, que os palácios, todas as vezes que eram construídos, 
eram feitos nos lugares mais elevados.

simplifi cada, a intersecção entre tempo e modo e entre tempo e aspecto. Para concluir, o 
aspecto, diferentemente do tempo, não é uma categoria dêitica. Silvio Elia (1979, p.217-
237) ilustra essa diferença entre tempo e aspecto no latim com um exemplo de César 
(De Bello Gallico, I, 15): equitatum (...) quem ex omni prouincia (...) coactum habebat. 
O sentido deste passado composto não é simplesmente ‘reunira’ (como seria o de 
coegerat) mas de ‘tinha estado reunido’ (um sentido mais de adjetivo do que de verbo). 
A aproximação de habere + particípio passado, em latim, teria um valor aspectual, 
indicando não só uma ação completamente realizada e, portanto, passada, mas ainda o 
fato de que seus efeitos se prolongam no presente. Assim, uma forma verbal como habeo 
occupatum ‘tenho ocupado’ é simultaneamente passado (pelo tempo) e durativo (pelo 
aspecto). A tendência analítica que predominou no latim vulgar levou progressivamente 
à preferência por habeo scriptum em desfavor do clássico scripsi. Esse processo estendeu-
se aos demais tempos do perfectum. Daí posita habebant no texto, que constitui o mais-
que-perfeito românico. Note-se o português que, à maneira latina, continua a dispor de 
um passado na forma simples: posui ‘pus, fi xei, estabeleci’, posuerant ‘puseram’ etc. (ver 
também LYONS, 1979).
90 Secou (siccata est): o verbo siccare não é depoente em latim clássico, tal como se 
poderia pensar pelo uso de (aqua) siccata est nesta frase. 
91 Por um só dia (una die): temos aqui o uso clássico de unus ‘único’, ‘um só’, que não é o 
de artigo, mas sim de numeral. V. nota 60.
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19.15. Sed postmodum quam hii fontes in eo loco eruperunt, tunc 
ipse Aggarus fi lio suo Magno, id est isti, cuius archiotipa uides iuxta parte232 
posita, hoc palatium fecit in eo loco, ita tamen, ut hii fontes intra palatium 
includerentur”.

19.16. Postea ergo quam haec omnia retulit sanctus episcopus, ait ad 
me: “Eamus nunc ad portam, per quam ingressus est Ananias cursor cum 
illa epistola, quam dixeram”. Cum ergo uenissemus ad portam ipsam, stans 
episcopus fecit orationem et legit nobis ibi ipsas epistolas et denuo benedicens233 
nos facta est iterato234 oratio.

19.17. Illud etiam retulit nobis sanctus ipse dicens: “Eo quod ex ea die, qua 
Ananias cursor per ipsam portam ingressus est cum epistolam235 Domini, usque 
in praesentem236 diem custodiatur, ne quis immundus, ne quis lugubris per ipsam 
portam transeat, sed nec corpus alicuius mortui eiciatur per ipsam portam”.

19.18. Ostendit etiam nobis sanctus episcopus memoriam Aggari uel 
totius familiae ipsius ualde pulchra, sed facta more antiquo. Duxit etiam nos et 
ad illum palatium superiorem, quod habuerat primitus rex Aggarus, et si qua 
praeterea237 loca erant, monstrauit nobis.

19.19. Illud238 etiam satis mihi239 grato fuit, ut epistolas ipsas siue 
Aggari ad Dominum siue Domini ad Aggarum, quas nobis ibi legerat sanctus 
episcopus, acciperem michi ab ipso sancto. Et licet in patria exemplaria ipsarum 
haberem, tamen gratius mihi240 uisum est, ut et ibi eas de [51] ipso acciperem, 
ne quid forsitan minus ad nos in patria peruenisset; nam uere amplius est, quod 
hic accepi. Vnde si Deus noster Iesus iusserit et uenero in patria, legi si uos,241 
dominae animae meae.

232 parte A Gam patre Pom (in nota) edd. pariete coni. Geyer (in nota)
233 benedicens A edd. bendicens Her
234 iterato A edd. iterata Gam Geyer Pétré
235 epistolam A edd. epistola Gam2

236 praesentem A Gam Geyer Her Pétré Prinz presentem FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
237 praeterea A Gam2 Geyer Pétré Her Prinz preterea Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
238 illud corr. ex illum A
239 mihi A edd. michi Nat
240 mihi A edd. michi Nat
241 legi si uos A legetis et uos Gam2 legitis uos Chol edd. legitis et uos Geyer Pétré legetis 
uos Arce
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19.15. Mas, depois que estas fontes irromperam neste lugar, então o 
próprio Abgar fez este palácio neste lugar para seu fi lho Magno, isto é, para 
este cuja estátua vês colocada ao lado da do pai, mas de modo que estas fontes 
fi cassem encerradas dentro do palácio”.

19.16. Logo depois que o santo bispo me contou todas essas coisas, me 
disse: “Vamos agora à porta pela qual entrou o mensageiro Ananias com aquela 
carta que eu disse”. Quando, pois, chegamos àquela porta, o bispo fez, em pé, 
uma oração e leu para nós ali as próprias cartas e, outra vez nos abençoando, 
fez-se nova oração.

19.17. Também isto nos contou esse santo bispo, dizendo: “Desde aquele 
dia em que o correio Ananias entrou por essa porta com a carta do Senhor até 
o presente dia, está guardada, a fi m de que ninguém impuro ou de luto passe 
por esta porta, e que o corpo de nenhum morto seja retirado por essa porta”.

19.18. Mostrou-nos também o santo bispo o túmulo de Abgar e de toda 
a família dele, muito bonito,92 mas ainda feito à maneira antiga. Conduziu-nos 
também ainda ao palácio superior que o rei Abgar possuíra primeiro e, se havia 
mais lugares além desse, mostrou-nos.

19.19. Também foi muito agradável para mim que eu recebesse desse 
santo tanto as próprias cartas de Abgar ao Senhor como as do Senhor a Abgar, 
as quais nos lera ali o santo bispo. E ainda que tivesse na <minha> pátria cópia 
das mesmas, contudo me pareceu mais agradável recebê-las dele, [lacuna] para 
que nada chegasse a menos até nós, na pátria: na verdade, é bem maior esta que 
recebi aqui. E se Jesus nosso Deus ordenar e eu voltar desse lugar à pátria, vós 
também a lereis,93 senhoras da minha alma.

92 Bonito (pulchra): o adjetivo pulchra por pulchram refere-se ao substantivo memoriam; 
por este se encontrar distante, Egéria “esquece” a concordância no acusativo. Mais uma 
vez, o “erro” mostra a pouca vitalidade das desinências de caso.
93 Lereis (legi si uos): pelo que está escrito, depreende-se que a autora quis escrever 
legitis. No entanto, a forma esperada seria a do futuro legetis. A confusão que aparece 
aqui, entre o presente legitis e o futuro legetis, deve-se a um fenômeno que afetou o latim 
vulgar: a perda da duração das vogais. As vogais do latim clássico – a, e, i, o, u – possuíam 
uma característica fonológica capaz de distinguir morfemas gramaticais: a duração ou 
quantidade. De acordo com a duração, as vogais (tanto as tônicas quanto as átonas) 
podiam ser longas ou breves. Pela quantidade, ŏs (o breve) era ‘osso’ e ōs (o longo) era 
‘boca’. Também não se confundiam, por exemplo, rosă em nominativo (a breve) e rosā no 
ablativo (a longo). É certo, no entanto, que essa oposição quantitativa se perdeu no latim 
vulgar. Meyer-Lübke (apud ELIA, 1979, p.157-8) afi rma que a quantidade foi substituída 
pela qualidade ou timbre durante o séc. I. Ou seja, as vogais longas (com exceção de a) 
pronunciavam-se como fechadas e as breves como abertas. A pronúncia das breves como 
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20.1. Ac sic ergo facto ibi triduano necesse me fuit adhuc in ante 
accedere usque ad Charris,242 quia modo sic dicitur. Nam in Scripturis sanctis 
dicta est Charra,243 ubi moratus est sanctus Abraam, sicut scriptum est in 
Genesi, dicente Domino ad Abraam: “Exi de terra tua et de domo patris tui et 
uade in Charram” et reliqua.

20.2. Ergo cum244 uenissem, id est in Charra, ibi statim fui ad ecclesiam, 
quae est intra ciuitate ipsa. Vidi etiam mox episcopum loci ipsius uere sanctum 
et hominem Dei, et ipsum et monachum et confessorem, qui mox nobis omnia 
loca ibi ostendere dignatus est, quae desiderabamus.

20.3. Nam duxit nos statim ad ecclesiam, quae est foras ciuitatem in eo 
loco ubi fuit domus sancti Abrahae, id est in ipsis fundamentis et de ipso lapide, 
ut tamen dicebat sanctus episcopus. Cum ergo uenissemus in ipsa ecclesia,245 
facta est oratio et lectus ipse locus de Genesi, dictus etiam unus psalmus, et 
iterata oratione et sic benedicens246 nos episcopus, egressi sumus foras.

242 Charris corr. ex Carris A edd. 
243 Charra corr. ex Carra A 
244 ergo cum A Gam Arce ibi ergo cum Geyer edd.
245 in ipsa ***** ecclesia A
246 benedicens A edd. bendicens Her
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20.1. E assim, pois, passados aí três dias, foi-me necessário ainda 
prosseguir até Carres*, que agora assim se diz. De fato, nas Santas Escrituras 
foi chamada Carra* e ali morou o santo Abraão, assim como está escrito no 
Gênesis, dizendo Deus a Abraão: “Sai de tua terra e da casa de teu pai e vai para 
Carra” (Gn 12,1) et cetera.

20.2. Portanto, quando cheguei, isto é, em Carra, aí fui94 imediatamente à 
igreja que fi ca dentro dessa cidade; vi também, logo depois, o bispo deste lugar, 
verdadeiramente santo e homem de Deus, ele próprio também monge e confessor, 
que sem demora dignou-se a nos mostrar ali todos os lugares que desejávamos.

20.3. Com efeito, conduziu-nos imediatamente à igreja que está fora 
da cidade, àquele lugar onde foi a casa do santo Abraão, isto é, nos mesmos 
alicerces e da mesma pedra, segundo nos dizia o santo bispo. Quando, pois, 
chegamos a essa igreja, foi feita uma oração e lido o mesmo passo do Gênesis, 
dito ainda um salmo e uma nova oração, e assim, nos abençoando o bispo, 
saímos para fora.

abertas e das longas como fechadas, associada ao fenômeno da perda da quantidade, 
levou a uma aproximação entre o ē de legētis e o ĭ de legĭtis, pois esses dois fonemas 
convergiram a um som de e fechado. Paralelamente, ŭ e ō confl uíram no latim vulgar 
para o fechado. Apenas para citar um exemplo, isso se observa na grafi a de con ao invés 
de cum, que em latim clássico tem ŭ, na carta de um soldado tiberiano, escrita em papiro 
e encontrada em Karanis, datada do séc. II (Corpus Papyrorum Latinarum, 254, apud 
DÍAZ Y DÍAZ, 1962, p.21-22). Todavia, essa situação de modifi cação das vogais do latim 
para as línguas românicas, ainda que seja a mais extensa de todas (pois compreende a 
Ibero-România – português, espanhol, catalão –, a Galo-România – dialetos réticos –, a 
Ítalo-România – toda a região, com exceção da Sardenha e do sul e leste da Lucânia –, e 
a antiga Dalmácia), não ocorreu em toda a România. Segundo alguns estudiosos, entre 
os quais Lausberg (1981, p.110ss), em toda a România distinguem-se quatro sistemas 
vocálicos, segundo outros, três. Seja como for, o fenômeno que encontramos nesse 
exemplo de Egéria faz parte do sistema vocálico mais abrangente, chamado itálico ou 
do latim vulgar.
94 Fui (fui): com base no complemento usado com este verbo, ad ecclesiam, parece tratar-
se do pretérito perfeito do verbo ire e não do verbo esse. Outro exemplo desse emprego 
encontra-se em 23,1: fui ad episcopum. Tal análise se justifi ca quando se pensa na 
conjugação do verbo ire nas línguas ibero-romanas, cujo pretérito perfeito vem do verbo 
esse e o presente do verbo uadere, permanecendo a conjugação do verbo ire no futuro, 
gerúndio, imperfeito, particípio passado e imperativo. Em geral, as línguas românicas 
conservaram muito pouco da conjugação do verbo ire (ver MAURER JR., 1959, p.162 
para mais detalhes).
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20.4. Item dignatus est nos ducere ad puteum illum, unde portabat 
aquam sancta Rebecca. Et ait nobis sanctus episcopus: “Ecce puteus, unde 
potauit247 sancta Rebecca camelos pueri sancti Abrahae, id est Eleazari”; et 
singula ita nobis dignabatur ostendere.

20.5. Nam ecclesia, quam dixi foras ciuitatem, dominae sorores 
uenerabiles, ubi fuit primitus domus Abrahae, nunc et martyrium ibi positum 
est, id est sancti cuiusdam monachi nomine Helpidi. Hoc autem nobis satis 
gratum euenit, ut pridie martyrium248 die ibi ueniremus, id est sancti ipsius 
Helpidii, nono k. Maias, ad quam diem necesse fuit undique et de omnibus 
Mesopotamiae fi nibus omnes monachos in Charra descendere, etiam et illos 
maiores, qui in solitudine sedebant, quos ascites uocant, per diem ipsum, qui ibi 
satis grandiiter249 attenditur, et propter memoriam sancti Abrahae, quia domus 
ipsius fuit, ubi nunc ecclesia est, in qua positum est corpus ipsius sancti martyris.

20.6. Itaque ergo hoc nobis ultra spem grate satis euenit, ut sanctos 
et uere homines Dei monachos Mesopotamenos ibi uideremus, etiam et eos, 
quorum fama uel uita longe audiebatur, quos tamen non estimabam250 me 
penitus posse uidere, non quia inpossibile esset Deo etiam et hoc praestare251 
michi, qui omnia praestare252 dignabatur, sed quia audieram eos, eo quod extra 
diem Paschae et extra diem hanc non eos descendere de locis suis, quoniam 
tales sunt, ut et uirtutes faciant multas, et quoniam nesciebam, quo mense [52] 
esset dies hic martyrii, quem dixi. Itaque Deo iubente sic euenit, ut ad diem, 
quem nec sperabam, ibi uenirem.

20.7. Fecimus ergo et ibi biduum propter diem martyrii et propter 
uisionem sanctorum illorum, qui dignati sunt ad salutandum libenti satis 
animo me suscipere et alloqui, in quo ego non merebar. Nam et ipsi statim post 
martyrum253 diem nec uisi sunt ibi, sed mox de nocte petierunt heremum et 
unusquisque eorum monasteria sua, qui254 ubi habebat.

247 potauit corr. ex portauit A 
248 martyrium A edd. martyrii Devos Jan
249 grandiiter A granditer Gam edd.
250 estimabam A edd. existimabam Gam2 aestimabam Geyer Her Pétré 
251 praestare A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz prestare Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
252 praestare A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz prestare Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN
253 martyrum A Gam martyrii Chol edd. martyris Arce martyrium Vään
254 qui A edd. quae Gam2
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20.4. Novamente dignou-se a nos conduzir àquele poço de onde a santa 
Rebeca* trazia água (Gn 24,15-20). E nos disse o santo bispo: “Eis o poço de 
onde a santa Rebeca deu de beber aos camelos do escravo do santo Abraão, isto 
é, de Eleazar”. E assim, dignava-se a mostrar-nos cada uma das coisas.

20.5. Na verdade, a igreja que disse estar fora da cidade, senhoras, 
veneráveis irmãs, onde foi primitivamente a casa de Abraão, aí agora também 
foi construído um martyrium, isto é, de um certo santo monge de nome 
Helpídio*. Também resultou para nós grande satisfação que chegássemos ali 
na véspera do dia do martírio, isto é, do mesmo santo Helpídio, nono dia das 
calendas* de maio, dia em que foi necessário de todos os lados e de todo o 
território da Mesopotâmia todos os monges e também aqueles mais velhos, que 
moravam em solidão, que chamam de ascetas, descer até Carra para esse dia 
que é grandemente considerado aí, e também pela memória do santo Abraão, 
porque a casa dele foi onde agora há uma igreja na qual foi sepultado o corpo 
desse santo mártir.

20.6. E, portanto, isto nos aconteceu com prazer além do esperado, que 
víssemos aí os monges da Mesopotâmia e verdadeiramente homens de Deus, 
inclusive aqueles dos quais se ouvia há muito tempo a fama e a vida, aqueles 
que, ao contrário, eu não pensava de modo algum poder ver, não porque fosse 
impossível a Deus me oferecer mais isso, pois ele se dignava a dar tudo, mas 
porque ouvira que eles, exceto neste dia da Páscoa, e salvo neste dia, eles não 
desciam dos seus locais para lá, visto que são tais que não só praticam muitas 
virtudes, mas também porque não sabia em qual mês seria esse dia do martírio, 
que falei. E, por ordem de Deus, assim aconteceu que chegasse aí, perto desse 
dia que nem esperava.

20.7. Permanecemos, pois, ali por dois dias por causa do dia do martírio 
e por causa da visita daqueles santos, que se dignaram, com disposição bastante 
favorável, a me saudar e dirigir a palavra, o que eu não merecia. Na verdade, 
eles também não foram mais vistos aí imediatamente após o dia do martírio, 
mas logo depois, de noite, dirigiram-se para o deserto e cada um deles para 
onde tinha95 o seu mosteiro.

95 Dirigiram-se (…) para onde tinha (petierunt… qui ubi habebat): com base no sentido, 
interpretamos este qui como quisque, quaeque, quidque ou quicque, “cada um”, “cada 
uma”. Corrobora essa análise o fato de sabermos que, no latim vulgar, quisque perdeu 
a enclítica -que. Possivelmente isso se deve ao fato de que no latim clássico quisque 
declinava-se como quis, fi cando a enclítica invariável.
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20.8. In ipsa autem ciuitatem255 extra paucos clericos et sanctos 
monachos, si qui tamen in ciuitate commorantur, penitus nullum Christianum 
inueni, sed totum gentes sunt. Nam sicut nos cum grandi reuerentia attendimus 
locum illum, ubi primitus domus sancti Abrahae fuit, pro memoria illius, ita et 
illae gentes forte ad mille passus de ciuitate cum grandi reuerentia adtendunt 
locum, ubi sunt memoriae Naor et Bathuhelis.

20.9. Et quoniam episcopus illius ciuitatis ualde instructus et256 de 
Scripturis, requisiui ab eo dicens: “Rogo te, domine, ut dicas michi, quod 
desidero audire”. Et ille ait: “Dic, fi lia, quod uis, et dicam tibi, si scio”. Tunc ego 
dixi: “Sanctum Abraam cum patre Th ara et Sarra uxore et Loth fratris fi lio scio 
per Scripturas in eo loco uenisse; Naor autem uel Bathuhelem non legi, quando 
in isto loco transierint, nisi quod hoc solum scio, quia postmodum puer Abraae 
ut peteret Rebeccam fi liam Bathuhelis fi lii Nahor fi lio257 domini sui Abraae, id 
est Ysaac, in Charra uenerit”.

20.10. Tunc ait mihi258 sanctus episcopus: “Vere, fi lia, scriptum est, sicut 
dicis, in Genesi sanctum Abraam hic transisse cum suis; Nachor autem cum 
suis uel Bathuhelem non dicit Scriptura canonis, quo tempore transierint. Sed 
manifeste postmodum hic transierunt et ipsi; denique et memoriae illorum hic 
sunt forte ad mille passus de ciuitate. Nam uere Scriptura hoc testatur, quoniam 
ad accipiendam sanctam Rebeccam huc uenerit puer sancti Abraae et denuo 
sanctus Iacob hic uenerit, quando accepit fi lias Laban Syri”.

255 ciuitatem A Her FrW Prinz Mar Nat MaN ciuitate Gam Geyer Pétré Arce Jan
256 et A est Gam2 edd.
257 fi lio corr. ex fi lio suo A
258 mihi A michi Gam edd.
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20.8. Todavia, nessa cidade, exceto os poucos clérigos e santos monges, se 
é que porventura alguns moram na cidade, não encontrei quase nenhum cristão, 
mas tudo são gentios. De fato, assim como nós, com grande respeito, dirigimo-
nos àquele lugar onde foi pela primeira vez a casa do santo Abraão, em honra à 
sua memória, assim também aqueles gentios, com grande respeito, dirigem-se 
talvez a mil passos da cidade, ao lugar onde estão as sepulturas de Naor e Batuel.

20.9. E já que o bispo daquela cidade é bastante instruído nas Escrituras, 
pedi a ele, dizendo: “Peço-te, senhor, que me digas o que eu desejo ouvir”. E ele 
disse: “Dize, fi lha, o que queres e eu te direi, se souber”.96 Então eu disse: “Sei, 
pelas Escrituras, que o santo Abraão chegou a este lugar com o seu pai Taré 
e com a esposa Sara e o fi lho do irmão Ló (Gn 11,31); porém não li quando 
passaram por este lugar Naor e Batuel, contudo só sei que, pouco depois, o 
escravo de Abraão chegou a Carra para buscar Rebeca, fi lha de Batuel, fi lho de 
Naor (Gn 24,15), para o fi lho de seu senhor Abraão, isto é, Isaac”.

20.10. Nesse momento me disse o santo bispo: “Na verdade, fi lha, está 
escrito, assim como dizes, no Gênesis, que o santo Abraão teria passado por aqui 
com os seus (Gn 11,31); porém a Escritura canônica não diz em que momento 
passaram Naor e Batuel. Mas, evidentemente, pouco depois passaram aqui 
também eles, afi nal ainda as sepulturas deles aqui estão, talvez a mil passos da 
cidade. E a Escritura de fato atesta isto, que, para buscar a santa Rebeca, aqui 
veio o escravo do santo Abraão (Gn 24,1ss), e ainda teria vindo aqui o santo 
Jacó, quando recebeu as fi lhas do sírio Labão* (Gn 29,1)”.

96 Se souber (si scio): em latim, o emprego do verbo nas orações condicionais varia de 
acordo com o grau de possibilidade de acontecer o que é expresso pela oração condicional, 
isto é, varia de acordo com o fato de exprimir um caso real, um caso potencial ou um caso 
irreal. No caso real, enuncia-se a condição e a consequência como reais. Emprega-se 
qualquer tempo do modo indicativo na condicional e na principal, como em si hoc dicis, 
erras, “se dizes isto, erras”. No caso potencial, a condição e a consequência exprimem 
uma possibilidade. O tempo da condicional e da principal, nesse caso, é o presente do 
subjuntivo e, mais raramente, o perfeito do subjuntivo – si hoc dicas, erres “se disseres 
isto, errarás”. No caso irreal, a condição é expressa como não sendo real, e por isso a 
consequência não o é. O tempo empregado na condicional e na principal é o imperfeito 
do subjuntivo, quando se trata do presente, e o mais-que-perfeito do subjuntivo, quando 
se trata do passado – si hoc diceres, errares, “se dissesses isto, errarias”; si hoc dixisses, 
errauisses, “se tivesses dito isto, terias errado”. No período Et ille ait: dic fi lia, quod uis, 
et dicam tibi, si scio, a oração si scio é uma condicional potencial, em que a condição e a 
consequência são indicadas como possíveis ou prováveis. Ambas as orações condicional 
ou prótase e condicionada (principal) ou apódose deveriam estar, à maneira do latim 
clássico, no presente do subjuntivo. Todavia, Egéria usa na principal o futuro do 
indicativo (dicam) e o presente do indicativo na subordinada condicional (scio).
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20.11. Tunc ego requisiui ubi esset puteus ille, ubi sanctus Iacob potasset 
pecora, quae pascebat Rachel fi lia Laban Siri259. Et ait mihi260 episcopus: “In 
sexto miliario est hinc locus ipse iuxta uicum, qui fuit tunc uilla Laban Siri,261 
sed cum uolueris ire, imus tecum et ostendimus tibi, nam et multi monachi ibi 
sunt ualde sancti et ascites et sancta ecclesia est ibi”.

20.12. Illud etiam requisiui a sancto episcopo, ubinam esset locus ille 
Chaldeorum,262 ubi habitauerant primo Th ara cum suis. Tunc [53] ait mihi263 
ipse sanctus episcopus: “Locus ille, fi lia, quem requiris, decima mansione est 
hinc intus in Persida. Nam hinc usque ad Nisibin mansiones sunt quinque, 
et inde usque ad Hur,264 quae fuit ciuitas Chaldeorum,265 aliae mansiones 
sunt quinque; sed modo ibi accessus Romanorum non est, totum enim illud 
Persae tenent. Haec autem pars266 specialiter orientalis267 appellatur, quae est in 
confi nium Romanorum et Persarum uel Chaldeorum”.268 

20.13. Et cetera plura referre dignatus est, sicut et ceteri sancti episcopi 
uel sancti monachi facere dignabantur, omnia tamen de Scripturis Dei uel sanctis 
uiris gesta, id est monachis, siue qui iam recesserant, quae mirabilia fecerint, siue 
etiam qui adhuc in corpore sunt, quae cotidie faciant, hi tamen qui sunt ascites. 
Nam nolo estimet269 aff ectio uestra monachorum aliquando aliquando270 alias 
fabulas esse nisi aut de Scripturis Dei aut gesta271 monachorum maiorum.

21.1. Post biduo autem, quam ibi feceram, duxit nos episcopus ad 
puteum illum ubi adaquauerat sanctus Iacob pecora sanctae Rachel, qui puteus 
sexto miliario est a Charris; in cuius putei honorem fabricata est ibi iuxta sancta 
ecclesia ingens ualde et pulchra. Ad quem puteum cum uenissemus, facta est ab 
episcopo oratio, lectus etiam locus ipse de Genesi, dictus etiam unus psalmus 
competens loco atque iterata oratione benedixit nos episcopus.

259 Siri A edd. Syri Geyer Pétré 
260 mihi A edd. michi Gam Her Prinz Nat
261 Siri A edd. Syri Geyer Pétré
262 Chaldeorum A edd. Chaldaeorum Geyer Pétré 
263 mihi A edd. michi Gam Nat
264 Hur corr. ex Vr A
265 Chaldeorum A edd. Chaldaeorum Geyer Pétré
266 pars om. Geyer Pétré
267 Syria Orientalis coni.Geyer (in nota)
268 Chaldeorum A edd. Chaldaeorum Geyer Pétré
269 estimet A edd. aestimet Geyer Pétré
270 aliquando bis scriptum A
271 gesta A edd. grata Arce
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20.11. Então eu perguntei onde seria aquele poço onde o santo Jacó tinha 
matado a sede dos rebanhos que Raquel*, fi lha do sírio Labão, apascentava. E 
o bispo me disse: “A seis milhas daqui fi ca esse lugar, ao lado do povoado que 
foi naquele tempo propriedade do sírio Labão, mas, como tiveste vontade de 
ir, vamos contigo e mostramos a ti, pois há muitos monges ali, grandemente 
santos e ascetas, e ali há ainda uma igreja consagrada”.

20.12. Também perguntei para o santo bispo onde era aquele lugar dos 
caldeus*, onde moraram primeiramente Taré com os seus. Então me disse esse 
santo bispo: “Esse lugar, fi lha, que perguntas, fi ca no décimo acampamento 
daqui para dentro da Pérsia. De fato, daqui até Nísibis* há cinco pousadas, e 
daí até Ur*, que foi a cidade dos caldeus (Gn 11,28), há outras cinco pousadas, 
mas agora não há aí acesso dos romanos; na verdade, os persas ocupam tudo 
aquilo. Além disso, esta região é chamada, em particular, de oriental, a qual fi ca 
na divisa comum dos romanos, persas e caldeus”.

20.13. E muito mais se dignou a contar, assim como também os outros 
santos bispos e monges dignavam-se a fazer; sempre todas as ações tiradas das 
Escrituras de Deus ou de homens santos, isto é, de monges, ou os que já se 
foram, que ações admiráveis realizaram, ou ainda os que até agora estão no seu 
corpo,97 que obram diariamente, que são os ascetas. Na verdade, não quero que 
julgue, Vossa Afeição, ser alguma vez outros os assuntos98 dos monges, a não 
ser ou das Escrituras de Deus ou os atos dos monges mais velhos.

21.1. Mas, depois de dois dias que passei ali, o bispo nos conduziu 
àquele poço onde o santo Jacó dera de beber aos rebanhos da santa Raquel 
(Gn 29,2); esse poço fi ca na sexta milha de Carra e, em honra desse poço, foi 
construída ali ao lado uma igreja consagrada,99 bastante grande e bonita. E, 
quando chegamos a esse poço, foi feita uma oração pelo bispo, lido também o 
mesmo passo do Gênesis, dito ainda um salmo apropriado ao lugar e, feita nova 
oração, abençoou-nos o bispo.

97 No seu corpo (in corpore): a expressão in corpore encontra-se em 2Cor 12,3: siue in 
corpore, siue extra corpus. O capítulo 23 do relato de Egéria termina com estas palavras: 
siue in corpore, siue iam extra corpus fuero.
98 Assuntos (fabulas): fabula é um termo do latim popular, relacionado ao verbo fabulari 
do latim clássico, que no latim vulgar deixou de ser depoente e se tornou fabulare, com 
morfologia de voz ativa. Em português, derivam respectivamente de fabula e fabulare o 
substantivo “fala” e o verbo “falar”.
99 Igreja consagrada (sancta ecclesia): igreja santa ou igreja tornada sagrada, isto é, 
“consagrada”.
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21.2. Vidimus etiam locum272 iuxta puteum iacente lapipem273 illum 
infi nitum nimis, quem mouerat sanctus Iacob a puteo, qui usque hodie 
ostenditur.

21.3. Ibi autem circa puteo nulli alii commanent274 nisi clerici de ipsa 
ecclesia, quae ibi est, et monachi habentes iuxta monasteria sua, quorum uitam 
sanctus episcopus nobis retulit, sed uere inauditam. Ac sic ergo facta oratione 
in aecclesia275 accessi cum episcopo ad sanctos monachos per monasteria 
ipsorum, et Deo gratias agens et ipsis, qui dignati sunt me per monasteria sua, 
ubicumque ingressa sum, libenti animo suscipere et alloqui illis sermonibus, 
quos dignum erat de ore illorum procedere. Nam et eulogias dignati sunt dare 
michi et omnibus, qui mecum erant, sicut est consuetudo monachis dare, his 
tamen, quos libenti animo suscipiunt in monasteriis suis.

21.4. Et quoniam ipse locus in campo grandi est, de contra ostensus est 
michi a sancto episcopo uicus ingens satis, forte ad quingentos passos de puteo, 
per quem uicum iter habuimus. Hic autem uicus, quantum episcopus dicebat, 
fuit quondam uilla Laban Siri.276 qui uicus appellatur Fadana. Nam ostensa est 
michi in ipso uico memoria Laban Siri,277 [54] soceri Iacob, ostensus est etiam 
michi locus, unde furata est Rachel idola patris sui.

21.5. Ac sic ergo in nomine Dei peruisis omnibus, faciens uale sancto 
episcopo et sanctis monachis, qui nos usque ad illum locum deducere dignati 
fuerant, regressi sumus per iter uel mansiones, quas ueneramus de Anthiocia.278

22.1. Anthiocia279 autem cum fuissem regressa, feci postmodum 
septimana, quousque ea, quae necessaria erant itineri, pararentur. Et sic 
profi ciscens de Anthiocia280 faciens iter per mansiones aliquot perueni ad 
prouinciam, quae Cilicia appellatur, quae habet ciuitatem metropolim Th arso, 
ubi quidem Th arso et eundo Ierusolimam iam fueram.

272 locum A Gam Prinz Mar Nat MaN loco Chol Geyer Her Pétré FrW Arce Jan
273 iacente lapipem A iacentem lapidem Gam Geyer Her Pétré Arce iacente lapidem FrW 
Prinz Mar Jan Nat MaN 
274 commanent A edd. commanet Gam2

275 aecclesia A edd. ecclesia Gam Geyer Pétré
276 Siri A edd. Syri Geyer Pétré
277 Siri A edd. Syri Geyer Pétré
278 Anthiocia A edd. Antiochia Geyer Pétré
279 Anthiocia A edd. Antiochia Geyer Pétré 
280 Anthiocia A edd. Antiochia Geyer Pétré
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21.2. Vimos também no lugar próximo ao poço a pedra deitada, 
demasiadamente grande, que o santo Jacó retirou do poço (Gn 29,10), que até 
hoje se mostra.

21.3. Porém, ali ao redor do poço ninguém mora, a não ser os clérigos 
da própria igreja que existe aí e monges que têm seus mosteiros ao lado, de cuja 
vida o santo bispo nos contou, mas verdadeiramente inaudita. E assim, pois, 
feita uma oração na igreja, dirigi-me com o bispo até os santos monges pelos 
seus mosteiros e, dando graças a Deus e a eles, que se dignaram a me receber de 
bom grado, em qualquer lugar que entrei pelos seus mosteiros, e a falar aqueles 
assuntos que eram dignos de sair de sua boca. De fato, também se dignaram 
a me dar eulogias, e a todos que estavam comigo, assim como é costume os 
monges darem ainda àqueles que de boa vontade acolhem em seus mosteiros.

21.4. E porque esse lugar fi ca em uma grande planície, foi mostrado 
a mim, em frente, pelo santo bispo, um povoado muito grande, talvez a 
quinhentos passos do poço; por essa aldeia fi zemos o caminho. Pois este 
povoado, como dizia o bispo, foi antigamente propriedade do sírio Labão, e 
esse povoado se chama Fadana*. Com efeito, foi mostrada a mim, nessa aldeia, 
a sepultura do sírio Labão, sogro de Jacó; me foi mostrado também o lugar 
onde Raquel roubou os ídolos de seu pai (Gn 31,19).

21.5. E assim, pois, em nome de Deus, contempladas todas as coisas, 
dizendo adeus ao santo bispo e aos santos monges que tinham se dignado a nos 
conduzir até aquele lugar, voltamos pela estrada e pelas pousadas pelas quais 
viéramos de Antioquia.

22.1. Todavia, como eu tinha voltado a Antioquia, passei <ali> uma 
semana até que fossem preparadas as coisas que eram necessárias para a viagem. 
E assim, partindo de Antioquia, fazendo o caminho por alguns acampamentos, 
cheguei à província que se chama Cilícia*, que tem como capital a cidade de 
Tarso*, Tarso onde na verdade já estivera, indo para Jerusalém.
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22.2. Sed quoniam de Th arso tertia mansione, id est in Hisauria, 
est martyrium sanctae Teclae, gratum fuit satis, ut etiam illuc accedere281, 
praesertim282 cum tam in proximo esset.

23.1. Nam profi ciscens de Th arso perueni ad quandam ciuitatem supra 
mare adhuc Ciliciae, que283 appellatur Ponpeiopolim. Et inde, iam ingressa fi nes 
Hisauriae, mansi in ciuitate quae appellatur Corico, ac tertia die perueni ad ciuitatem 
quae appellatur Seleucia Hisauriae. Vbi cum peruenissem, fui ad episcopum uere 
sanctum ex monacho, uidi etiam ibi ecclesiam ualde pulchram in eadem ciuitate. 

23.2. Et quoniam inde ad sanctam Teclam, qui locus est ultra ciuitatem in 
colle sed plano, habebat de ciuitate forsitam284 mille quingentos passus, malui ergo 
perexire illuc, ut statiua,285 quam factura eram, ibi286 facerem. Ibi autem ad sanctam 
ecclesiam nichil aliud est nisi monasteria sine numero uirorum ac mulierum.

23.3. Nam inueni ibi aliquam amicissimam michi, et cui omnes in 
oriente testimonium ferebant uitae ipsius, sancta diaconissa nomine Marthana, 
quam ego aput Ierusolimam noueram, ubi illa gratia orationis ascenderat; haec 
autem monasteria aput actitum287 seu uirginum regebat. Quae me cum uidisset, 
quod gaudium illius uel meum esse potuerit, nunquid uel scribere possum? 

23.4. Sed ut redeam ad rem, monasteria ergo plurima sunt ibi per ipsum 
collem et in medio murus ingens, qui includet ecclesiam, in qua est martyrium, quod 
martyrium satis pulchrum est. Propterea autem murus missus est ad custodiendam 
ecclesiam propter Hisauros,288 quia satis mali sunt et frequenter latrunculantur, ne 
forte conentur aliquid facere circa monasterium, quod est289 ibi deputatum.

23.5. Ibi ergo cum uenissem in nomine Dei, facta oratione ad martyrium 
nec non etiam et lecto omni actus290 sanctae Teclae, gratias Christo Deo nostro 
egi infi nitas, qui mihi291 dignatus est indignae et non merenti in omnibus 
desideria complere.

281 accedere A edd. accederem Gam Geyer Pétré 
282 praesertim A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz presertim Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
283 que A edd. quae Gam Geyer Pétré MaN
284 forsitam A Gam2 Her forsitan Gam1 edd. 
285 statiua A edd. statiuam Gam1 Geyer Pétré 
286 ibi corr. ex sibi A
287 aput actitum A aputactitum Gam edd.
288 hisauros corr. ex hisatiuros coni. Ipse 
289 est ibi A Gam ibi est Geyer edd. 
290 lecto omni actus corr. ex lecta omnia actus A lectus omnis actus Gam Geyer Pétré lecto 
omni actu Her Mar Jan Nat MaN lectione actus FrW Arce
291 mihi A edd. michi Nat
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22.2. Mas, visto que a três acampamentos de Tarso, isto é, em Isáuria*, 
fi ca o martyrium de Santa Tecla*, me aprouve que também me dirigisse para lá, 
sobretudo porque era tão próximo.

23.1. Partindo, pois, de Tarso, cheguei a uma certa cidade acima do mar, 
ainda na Cilícia, que se chama Pompeiópolis*. E daí, entrando já no território de 
Isáuria, fi quei na cidade que se chama Córico.* E no terceiro dia cheguei à cidade que 
se chama Selêucia* da Isáuria. Assim que cheguei, fui até o bispo, verdadeiramente 
santo, antigo monge; vi também aí na mesma cidade uma igreja muito bonita.

23.2. E já que daí até Santa Tecla, que é um lugar além da cidade, numa 
colina, mas na planície, havia da cidade talvez mil e quinhentos passos, preferi, 
pois, prosseguir até lá para fazer lá a parada que eu ia fazer. Porém, nesse lugar, 
junto à igreja consagrada, não há nada a não ser um sem-número de mosteiros 
de homens e mulheres.

23.3. Com efeito, aí encontrei uma grande amiga minha, e de quem 
todos no Oriente davam testemunho de sua vida, uma santa diaconisa de nome 
Martana, que eu conhecera perto de Jerusalém, onde ela100 subira para orar; ela 
dirigia conventos de apotactitas* ou virgens. Acaso posso escrever qual podia 
ser minha alegria ou dela quando me viu?

23.4. Mas, voltando ao assunto, existem, pois, numerosos mosteiros aí 
por esta colina e, no meio, um muro enorme que cerca a igreja na qual há um 
martyrium, martyrium esse que é muito bonito. Por isso, também foi construído 
um muro para guardar a igreja por causa dos isáurios, que são muito maus 
e frequentemente salteiam, para que não tentem fazer nada com relação ao 
mosteiro que aí foi estabelecido.

23.5. E aí, pois, quando cheguei, em nome de Deus, feita uma oração no 
martyrium e também lidos todos os Atos de Santa Tecla, dei infi nitas graças a 
Cristo nosso Deus, que se dignou a satisfazer a mim, indigna e não merecedora, 
em todos os desejos.

100 Ela (illa): temos aqui um exemplo do pronome demonstrativo illa sendo usado como 
pronome pessoal, “ela”.
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23.6. Ac sic ergo facto ibi biduo, [55] uisis etiam sanctis monachis 
uel aputactites,292 tam uiris quam feminis, qui ibi erant, et facta oratione et 
communione reuersa sum Th arso ad iter meum, ubi facta statiua, triduana 
in nomine Dei profecta sum inde iter meum. Ac sic perueniens eadem die ad 
mansionem, quae appellatur Mansocrenas, qua293 est sub monte Tauro, ibi mansi.

23.7. Et inde alia294 die subiens montem Taurum et faciens iter iam295 
notum per singulas prouincias, quas eundo transiueram, id est Cappadociam, 
Galatiam et Bithiniam, perueni Calcedona, ubi propter famosissimum martyrium 
sanctae Eufi miae, ab olim michi notum iam, quod ibi est, mansi loco.

23.8. Ac sic ergo alia die transiens mare perueni Constantinopolim, agens 
Christo Deo nostro gratias, quod michi indignae et non merenti praestare296 
dignatus est tantam gratiam, id est, ut non solum uoluntatem eundi, sed et 
facultatem perambulandi, quae desiderabam, dignatus fuerat praestare297 et 
reuertendi denuo Constantinopolim.

23.9. Vbi cum uenissem, per singulas ecclesias uel apostolos nec non 
et per singula martyria, quae ibi plurima sunt, non cessabam Deo nostro Iesu 
gratias agere, qui ita super me misericordiam suam praestare298 dignatus fuerat.

23.10. De quo loco, domnae,299 lumen meum, cum haec ad uestram 
aff ectionem darem, iam propositi erat in nomine Christi Dei nostri ad Asiam 
accedendi, id est Efesum, propter martyrium sancti et beati apostoli Iohannis 
gratia orationis. Si autem et post hoc in corpo300 fuero, si qua praeterea301 loca 
cognoscere potuero, aut ipsa praesens,302 si Deus fuerit praestare303 dignatus, 
uestrae aff ectioni referam aut certe, si aliud animo sederit, scriptis nuntiabo. 
Vos tantum, dominae, lumen meum, memores mei esse dignamini, siue in 
corpore siue iam extra corpus fuero. 

292 aputactites A Gam Prinz Mar Nat MaN aputactitis Geyer Her Pétré FrW Arce Jan 
293 qua A quae Gam2 edd.
294 alia corr. ex alie A 
295 iam om. Gam
296 praestare A Gam Geyer Her Pétré Prinz prestare FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
297 praestare A Gam Geyer Her Pétré Prinz prestare FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
298 praestare A Gam Geyer Her Pétré Prinz prestare FrW Arce Mar Jan Nat MaN
299 domnae A edd. dominae Gam Nat
300 corpo A Gam FrW Mar Jan MaN corpore Geyer Her Pétré Arce Nat
301 praeterea A Gam2 Geyer Her Pétré Prinz preterea Gam1 FrW Arce Mar Jan Nat MaN
302 praesens A Gam Geyer Her Pétré Prinz presens FrW Arce Mar Jan Nat MaN 
303 praestare A Gam Geyer Her Pétré Prinz prestare FrW Arce Mar Jan Nat MaN
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23.6. E assim, pois, passados dois dias aí, visitados ainda com os santos 
monges ou apotactitas, tanto homens quanto mulheres que havia ali, e feita 
também uma oração e comunhão, voltei ao meu caminho a partir de Tarso, 
onde, feita uma parada por três dias, em nome de Deus, parti daí para o meu 
caminho. E assim, chegando no mesmo dia ao acampamento que se chama 
Mansocrenas*, que fi ca na base do monte Tauro*, aí fi quei.

23.7. E daí, no outro dia, subindo o monte Tauro e percorrendo o 
caminho já conhecido, por cada uma das províncias as quais atravessara na 
ida, isto é, Capadócia*, Galácia* e Bitínia*, cheguei à Calcedônia*, onde, por 
causa do famosíssimo santuário de Santa Eufêmia*, por mim já conhecido 
anteriormente e que ali se situa, permaneci no lugar.

23.8. E assim, pois, no outro dia, atravessando o mar, cheguei a 
Constantinopla, dando graças a Cristo nosso Deus, que a mim, indigna e não 
merecedora, dignou-se a conceder tão grande graça, isto é, que se dignou a dar 
não só vontade de ir, mas também a possibilidade de visitar sucessivamente o 
que desejava e de voltar novamente a Constantinopla.

23.9. E quando aí cheguei, por cada uma das igrejas e <santuários de> 
apóstolos e por cada um dos martyria, que aí são vários, não cessava de dar 
graças a Jesus nosso Deus, que assim sobre mim dignara-se a mostrar sua 
misericórdia.

23.10. E desse lugar, senhoras, minha luz, quando entregasse esta 
narrativa à Vossa Afeição, já era propósito, em nome de Cristo nosso Deus, 
dirigir-me à Ásia*, isto é, a Éfeso*, para orar no martyrium do santo e bem-
aventurado apóstolo João. Se, contudo, após isto ainda estiver neste corpo e 
ainda puder conhecer outros lugares, se Deus se dignar a me oferecer, relatarei 
certamente à Vossa Afeição de viva voz ou, se me decidir noutro pensamento, 
anunciarei por escrito. Vós, senhoras, minha luz, dignai-vos tão somente 
lembrar-vos de mim, quer eu esteja neste corpo, quer já fora do corpo.




