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(!) Este artigo do Prof. Adolf Schulten foi publicado, em 
língua ale rã, no «Deutsche Zeitung for Spanien› (Barcelona, 

.ano XXX, n.° Ó78 de 25 de Maio e 679 de 10 dezjunho de 1948). 

.Com .amável permissão do Autor, inserirão-Io hoje nas páginas da 
¡=Revista de Guimarães›, vertido para português e acompanhado 
da reprodução de algumas das belas gravuras, que ilustram a obra 
‹Germânia», do historiador alemão I. Scherr (Barcelona, 1882, ver- 

,sao esse.). . 
* 

, (2) ‹Thusnelda=›, nome da Senhora alem a quem o Prof. 
Schulten dedica o seu artigo, lembra um nome histórico--o da 
esposa de Armínio, o herói das baladas germânicas, vencedor das 
legiões de Varo, no ano 9 da era crista. Este nome evoca essa figura 
simbólica, por assim dizer, da coragem, da honestidade e da fideli- 
dade da mulher germânica, que nos parece interessante recordar 
aqui Thusneldo foi conduzida, grávida, perante os Romanos, por 
seu próprio pai, Segesto, aliado destes, o qual odiava Armínio, raptor 
de sua ilha, que estava prometida a outro. Com ânimo estóico 

.sofreu Thusnelda a escravidão, sem verter uma lágrima, nem balbu- 
ciaruma súplica - ‹negue vicia in lo crymas, negue voce supplex›. 
diz Tácito (Ann. I, 57). O Historiador romano põe na boca de 
Arménio, enfurecido pela traição do sogro, esta invectiva tremenda: 
Egregium pairem! magnum imperatoreml cortem exercitum I 

j quorum to manus unam mulierculam avexerint! Sibi tres legia- 
nes, totidem Iegatos procubuisse. Non enfim se proditione, neqae 
adversas ƒemlnas gravidas, sede palam, adversas armados bellum 
tractore›. (ld. ib.,59), ` 

I 

- (3) Schulten,escrevendo em Espanha, epara Espanha, refere-se~ 
caqui naturalmente às mulheres espanholas. Porém, a moda feminina 
de alourar os cabelos espalhou-se em todos os países, especialmente 
no mundo latino. onde predominam os cabelos pretos. Uma escritora 

americana, Anita Loos, publicou, há mais .de vinte anos, um livro 
fútil, que alcançou um grande sucesso e foi traduzido em dez 

"línguas, tendo a versão francesa o sugestivo título «Les hommes 
preƒèrent les bondes›. . . Se esta afirmação verídica, e não ape- 

1 nas uma ilusória pretensão da autora, nela reside a explicação de 
. as mulheres espanholas, e tantas outras, oxigenarem ‹ihr schönes 

schwarzes Haar›, na expressão amável e justa de Schulten. 
(1) A altura média normal do'homem é de l"',ó5. Deniker . "diz que aS alturas inferiores a 11",35 e superiores a l,*"90 são já 

excepções, verdadeiros estados patológicos, formas degeneradas que 
entram no domínio do nanismo e do gigantismo. Nos resultados 
médios obtidos por este antropologista, em face da observação de 
séries de indivíduos de diferentes povos e raças do globo, registou 
11",38 em homens de altura mínima (Negritos Orientais), ie 1'**,79 
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exemplo, Êjáconsidera como alturas normais das raças actuais, a mí- 

aura em várias mscrições da Penín- 
ão parece ínadmlssível 

Hallsttat foram numerosos, sabe: Germani, Cempsi, Se- 

\ 

nas estaturas máximas (Escoceses de Galloway). Montandon, por 

nina para os Pigmeus (l*",40), e a máxima para os Patagónios 
(1I",75). Como se vê: os resultados obtidos variam um tanto ou 
quanto, dentro de certos limites; 

(fi)_ Na antroponímia hispânica encontramos os nomes de 
Tongius, Tangara e Tongctarnus, o topónimo To ngó briga e o seu 
étimo Tongobrígenses. Serão nomes derivados da designação da 
tribo dos Tungros, Como com este nome parece ligar-se o da 
cidade belga de Tongres? Na inscrição bracarense ao suposto 
Deus indígena Tongoenabiagus (V. Leite de Vasc., Rel. da Las., 
ll, 239) encontra-se também a mesma raiz tono-. Carlos Teixeira 
opta pelo desdobramento daquela palavra em Tongue e Nabiagoi 
(V. subsídiOs p a r o  estudo da Arq. bracarense›, in Rev. Prisma, 
Porto, 1938, n.° 3, p- 145 e ss.), que significaria «altar consagrado 
"à divindade Nabia›, deusa que fi ' 
sua (Cá. Hübner, C. I. L. Il). que algum 
ramO dos Tungros belgas houvesse penetrado na Península, junta- 
mente com outros elementos conhecidos, da mesma procedência, 
como os Suessiones, Betones, Autrigones, Turmodigi, etc. Os ele- 
mentos teutónicos e celtas que invadiram a Península na época de 

. como se 
fes, Poema ri, Pelendi, Bebrices, Olcades, Nemetes, Galli, etc. 

(6) O mesmo aconteceu 'com os Lusitanos, cujo nome se 
tornou extensivo a todas as tribos que ocupavam o ocidente da Pe- 
.nínsula. Bosch' Gimpera supunha os Lusitanos oriundos dos Lusones 
do jalon, e deslocados para ocidente pela pressão dos Celtas. Actual- 
mente modificou esta opinião, e inclina-se a crer, com Mendes 
Correia, que os Lusitanos 'e Lusões são originários de um mesmo 
tronco etnológico, procedentes das populações neo-eneolíticas da 
chamada Cultura central ou das* Grutas e da cultura megaiitica, 
considerando os Lusitanos um resto ocidental, mais ou menos puro, 
«daquele substrato indígena. (B. Gimpera, La ƒormación de los 
pucblos de Espaça, México, 1944, p. 151). . 

(1) Na guerra batávica contra os Romanos, os Germanos eram 
comandados por Cívilis. A' profetisa Veleda alude Tácito, dizendo 
que ela previra a ruína das legiões e o sucesso dos Germanos nessa 
guerra. Vivia oculta, numa alta torre, nas margens do Lippe, 
e recusava-se a receber, ela própria, os consulentes, que tinham por 
isso de dirigir-se a um intermediário, aumentando assim, com esse 
recatado mistério da sua pessoa, o prestígio e a credulidade das 
palavras proféticas que pronunciava (Hist., IV, 61 e 65). 

observavam-lhe o palpitar das vísceras, postas 
¬. 

(S). Também, segundo Estrabão (Ill, 3, 154) os Lusitanos fa- 
ziam predições da forma como caíam as vítimas humanas, imoladas 
pelo sacerdote ; 
a descoberto, etc. 

I 

(9) Entre os nossos camponeses existe, do mesmo modo, 
a convicção de que a derruba das árvores, para depois serem 
serradas, se deve afazer no quarto crescente, afirmando que, não 
se procedendo assim, a madeira abre, racha, ou tornar-se-a pouco 

i 

i 
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duradoiro. Eles sabem quando ‹aflua é boa- para isso; E' pos- 
sível que não se trate de um simples preconceito, e o facto tenha 
um fundamento real, ~visto a afirmação ser naturalmente baseada na 
experiência, existindo assim, na verdade, qualquer influência desco- 
nhecida, de ordem meteorológica, sobre a circulação da seiva das 
plantas; que ocasione aqueles ‹»malefícios,fi em -determinadas ~ cir-' 
constâncias. . ` . 

, (10) . Ao contrário do que se passa entre nós, onde bater com, 
os pés ano chão é manifestação de desagrado, que designamos pela . 
opressão «dar pareada-. 

~(1*) A instituição tipicamente ibérica dos solduril ou devotá 
era uma guarda' especial do chefe, com 3 obrigação de o defender 
até eNtorte. (Estrabão, Ill, 4, 165). A devoto era usual entre os 
lberose Germanos, mas não existia entre os Gauleses. ,r 

l 

(12) ,Facto vulgar, especialmente nas populações no estado 
bárbaro, e de índole guerreira.. Ainda actualmente, em muitasirí- 
bosSelvagens, o homem tem como única ocupação a guerra'ou a 
caça. Os trabalhos domésticos ou agrícolas, por pesados que se-. 
jam, competem exclusivamente às mulheres. 

(13) Quanto mais extenso .e menos povoado ao território, 
maior hecessidade' têm os seus habitantes de se agruparem em 
núcleos de forte comunidade, a isso levados por um natural instinto 
de defesa e de auxílio mútuo. No Norte de Portugal, por exemplo, 
essa tradição construtiva das povoações rurais tem raizes longínquas, 
nos castros e citânías, cujas tribos e claras, em guerra constante 
umas com as outras, se viam forçadas a um regimen de isolamento, 
Cada uma em sua povoação fechada por um ou mais circuitos de 
amuralhas, devido à necessidade de=defesa permanente. Nas aldeias 
desta região nortenha observam-se, actualmente, sob este aspecto, dis- 
positivos muito característicos, e já diferenciados, conforme se trata 
"dos aglomerados populacionais minhotos, ou dos de Trás-os-Montes. 
No"Minho, região hoje densamente povoada, os habitantes das al- 
deias, em fácil e próximo contacto com os progressivos aglomerados 
citadinos, já edificam as suas casas muito dispersasg nitidamente 
afastadas umas das outras; pelo contrário,na província de Trás-os- 
-Montes, onde se encontram ainda longas extensões completamente 

.deshabitadas, as povoações apresentam as casas bem reunidas, num 
aglomerado compacto, contíguas umas das outras, formando arrua- 
.mentos, como que aconchegadas com vista a uma forte união de- 
fensiva. São aldeias isoladas, em plenos descampados, por vezes 
com precárias vias de comunicação. Muitas delas usam ainda as 
casas cobertas de palha, fazendo lembrar, vistas a distância, pelo 
seu aspecto e disposição, as cubaras das povoações indígenas 
africanas. . 

(H) Tácito diz a este respeito : ‹Solent et subterraneos specus 
aperlre, eosque muito ir super amo onerar, suƒƒugium hiemi eu 
recepta culum ƒrugibusz (Gerir., cap. XVI). O estrume teria talvez 
em vista produzir calor nessas cavernas, pela reacção exotérmica 

"das matérias orgânicas em decomposição. Nas cortes de gado das 
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nossas aldeias, o estrume produzido pela defecação dos. animais 
vai-seacumulando aí ;  e o lavrador, para evitar a ezcoessiva unidade 
resultante dos dejectos do gadoe para aumentar a produção do 
estrume,-'vai-0 cobrindo, periodicamente, com mato e palha, só o 
retirando quando se aglomera demasiadamente, ou eptâo na época 
própria,'em que,é utilizado para o adubo das terras. , ,. 

(is) Na conhecida reconstituição da indumentária do lego-‹ 
erário romano, feita ' por Bartholdi, existente no Museu de Saint- 
-Germain, o guerreiro aparece com calções (bracae). Também na 
Coluna Trajarão, da qual a de Marco Aurélio não é mais do que 
uma cópia medíocre, se encontram esculpidos chefes dacos ves- 
tindo calças. Da palavra buraca derivou o gentilício Braccius (A. 
Holder, Alt-celtischer Spraclzschatz, ,I.eipzig, vol. l, 1896, col. 505). 
e Bracatus, o que usa bmcae (comolViriatus, de virias, e Torqua- 
tus, de torquís). 'Bracarius era o fabricante de calças (C. I. L II, 
4967-32). - 

qi- 
I (16) Ainda 'hoje muitas tribos selvagens adoptam a mesma 

liNha de descendência, isto é, o sistema de filiação pela mãe, que 
.é um dos aspectos do niatriarcado. 

f 

(17) Estrabão diz-nos também que os montanheses do norte 
da Ibéria (galaicos, ástures, cântabros e vascones) bebiam zythos, 
nome dado à cerveja. As bebidas obtidas pela fermentação 
de .cereais são fabricadas ainda hoje tanto pelos povos civiliza- 
dos, como por muitos povos selvagens. Os indígenas de Moçam- 
bique, por exemplo, obtêm da fermentação do milho uma beberagem 
alcoólica. ' ' i 

Í 
i 

. 
(18) Destacavam-se também os povos hispânicos pelo seu es- 

pírito de fidelidade à palavra dada. A rides celtiberica é exaltada 
por Schulten (vide Geschichte Von Numantia, 1933, pág. 149). 
Desse espírito de confiança e honradez se aproveitaram muitas vezes 
os Romanos, para OS vencerem pela traição, com promessas que 
não cumpriam. Sob este ponto de vista, a mentalidade dos iberos 
era 'muito semelhante à dos povos germânicos, tão'admirada por 
Tácito. Entre as virtudes ancestrais dos Iberos, além da sua 
grande sobriedade. destaca Bosch Oímpera--o amor da inde- 
pendência e a oposição a domínios estranhos, o orgulho, o sentido 
da hospitalidade, a acessibilidade ao tratamento benévolo e a resis- 
tência às imposições violentas, a ingenuidade e a credulidade ; 
e, como defeitos, a falta de persistência nos grandes empreendi- 
mentos, e o péssimo hábito das divergências mútuas, com tendên- 
cias anárquicas. (B. Gimpera, Op. cit., p. l‹ó2). Qualidades e 
defeitos flagrantemente semelhantes aos dos Germanos. . 

I 
: 

I 

Í Í 

r 

|: 

(*9) A deposição de armas nos espólios mortuárias é também 
uma característica das sepulturas celtibéricas. Outrotanto não su- 
cede na região dos castros do Noroeste da Península, em cujas 
escavações arqueológicas é. muito raro o encontro de quaisquer 
armas. Este facto está em manifesta discordância com aquilo que 
os autores antigos deixaram escrito sobre a índole pronunciada- 
mente belieosados povos desta zona da Hispânia. E, como a depo- 
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sanção de armas nos túmulos` era, na Península, uma prática de típica 
influência céltica, poderá a ausência Noroeste 
parte, a afirmativa de 
para §Op‹ cit. 
OI 

população indígena. 

sua no apoiar, em 
alguns cientistas, entre os quais Bosch Gim- 

p. 145), deque, nesta região. a influência da celtização 
mi rima, e não conseguiu -desnaturalizar os aspectos culturais da 

I 

(20) Armínio, o vencedor de Varo, foium dos maiores cau- 
dilhos- dos Germanos. Ao aludir ao seu assassinato, Tácíto chama-lhe 
o ‹libertador da Germânia››, e consagra-lhe este período laudatório : 
‹Liberator hand dubie Germaniae, ef qui, non primordia populi 
romani, sicut ali reges ducesque, sed florentissimum imperium 
Iacessierif; prazliís ambiguus, bela non victus ; septem eu trigínta 
annosvitae, duo decim potentiae explevit: caníturque* adhuc bar- 
baras -apud gentes» (Ann. II, 88). Armínio, cujo nome é a lati- 
znízação de Irmin, representava para os Germanos o mesmo que 
Viriato para os Lusitanosâ- Entre os dois caudilhos 'há flagrantes 
pontos: de contacto. Armínio era. como Viriato, o herói da inde- 
pendência e liberdade pátrias. Foi assassinado aos 37' anos, em 
Eena glória e vigor físico, tal ainda como aconteceu a Viriato, e a 

rtório, os dois caudilhos da liberdade hispânica. Armínio des- 
baratou completamente, no ano 9 da nossa era, três legiões coman- 
dadas pelo general Varo, num total de 35.000 homens. O desastre 
dos Romanos deu-se na floresta de Teutberg, onde Arménio os 
atraiu e aniquilou. Afloresta fica próxima da actual cidade de 
Detmold, no Lippe. A poucos quilómetros desta cidade erigiram 
modernamente os alemães um grandioso monumento consagrado à 
memória de Armínio, no alto do Grotenburg, um dos picos mais 
elevados do Teutberg. No Museu de Bonn, existe ainda uma curiosa 
recordação da derrota de Varo: é o cenotáfio de um oficial do ma- 
logrado exército, que fora erguido nas margens do Reno, por um 
irmão do defunto. Num nicho triangular figura o busto do oficial 
romano, coroado de louros, e com o peito constelado de condeco- 
rações, sobre a couraça. A piedosa inscrição diz que, se algum dia 
o corpo do oficial for encontrado, deverá ser ali sepultado. 

Seis anos após o desastre de Teutber, foi Germânico com- 
bater Armínio e vingar oimassacre das legiões romanas. Tácito 
descreve com vivas cores o campo- de batalha de Varo, onde Ger-. 
irânico deparou ainda com os despojos das tropas do malogrado 
general: ‹N0 meio do campo encontravam-se ossadas enbranque- 
cidas, dispersas ou amontoadas, conforme se tratava de fugitivos Oll 
de combatentes que haviam resistido; montões de armas partidas , 
membros de cavalos; crâneos humanos espetados nos troncosdas 
árvores. Nos bosques próximos viam-se os altares bárbaros, sobre 
os quais haviam sido estrangulados os tribunos e os centuriões das 
primeiras companhias. Alguns dos que tinham sido testemunhas 
presenciais dessa orada fatal, e haviam escapado à carnificina ou 
à grilheta, indicaram os lugares onde pereceram os tenentes; onde 

águias ; 
ele pôs ter 

I 

-foram tomadas 35 onde Varo recebeu o primeiro golpe ; 
onde o infortunado c mo à vida, por suas próprias mãos ; 
0 tribunal onde Armínio falou às tropas; o número de forcas que 
mandou erguer; o número de valas para os prisioneiros : 
ultrages. enfim, com que o 
águas romanas. (Amar 11 56). 

todos os 
seu orgulho esmagou as insxgqxas e as 
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(21) 'Fama de bons cavaleiros tinham igualmente os Iberos, 
que montavam também cavalos pequenos. mas rápidos, resistentes 
e habituados ao piso áspero e difícil das regiões montanhosas. 
A apregoada velocidade dos cavalos lusitanos era devida, segundo 
Varrão (Rer. Rust., II, I), ao facto lendário de as éguas da região 

'próxima de Olysipón (= Lisboa) serem fecundadas pelo vento. 

(u) Os Bastarnas habitavam a norte do Danúbio, até à foz 
deste rio. Os Lombardos ocupavam as margens do Elba, na rã ião 
correspondente a parte do Ducado de Magdburgo e à Marca en- 
tral. O reino da Lombardia, que eles fundaram na Itália do Norte, 
foi destruído por Carlos -Magno. Mas o nome da região persistiu. 

r 
(23) E' o último "verso do cântico luterano 

is unser Gota. . 
‹Elne fest: Burg 
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