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Caspar Barlaeus (ca. 1632-1649, gravura). 

Acervo do Museum Catharijneconvent, Amsterdã. Domínio público 
 

 

A VIDA DE CASPAR BARLAEUS – ou Gaspar Barleus - é um exemplo do espírito 

de aventura, da proeza intelectual e das tragédias que marcaram a ascensão da república 

holandesa. Barlaeus nasceu em 1584 em Antuérpia, cidade que foi, por décadas, a capital 

econômica e cultural dos Países Baixos. Em meio aos conflitos religiosos e guerras civis 

do final do século XVI, tal destino se reverteu: quando Barlaeus tinha um ano de idade, 

Antuérpia foi sitiada e acabou sendo tomada por tropas espanholas. Metade da 

população, incluindo muitos dos mais capacitados e cultos, fugiu para o norte, mudando 
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definitivamente o centro de gravidade econômico e cultural para as cidades da Holanda.  

A família de Barlaeus estava entre tais refugiados. Por alguns anos, eles viveram a vida 

de imigrantes na estrada, mudando de cidade em cidade, até que o jovem Caspar foi para 

Leiden, em 1600, estudar teologia na famosa universidade local. Ali, Barlaeus tornou-se 

um dos membros mais produtivos e versáteis da notável última geração do humanismo 

holandês. 

 Barlaeus era um homem de múltiplas qualidades e interesses. Era 

particularmente renomado por sua poesia, escrita em estilo classicista, tanto em latim 

quanto em holandês. Suas obras abarcam da teologia à medicina, da filosofia antiga à 

geografia do Novo Mundo, como em sua Novus orbis, sive descriptio Indiae occidentalis, 

uma compilação de relatos de viagem publicada em 1622. Seus discursos públicos estão 

entre os mais famosos e influentes da Era de Ouro holandesa. A palestra que apresentou 

na abertura do Amsterdam Athenaeum Illustre, em 1632, com o título de Mercator 

sapiens (o “mercador sábio”), ainda hoje é citada por sua admoestação atemporal de que 

o comércio lucrativo, para tornar a sociedade como um todo próspera, não pode 

prescindir de treinamento acadêmico e discernimento filosófico.  

 Contudo, a vida de Barlaeus também foi marcada pela adversidade. Nos anos 

1610, ainda em Leiden, envolveu-se profundamente nos conflitos religiosos entre 

calvinistas ortodoxos e remonstrantes que fragmentaram a sociedade holandesa 

durante a trégua com a Espanha. Sua posição contra a ortodoxia acabou levando a sua 

demissão do cargo de professor de lógica em Leiden, em 1619. Ao longo das décadas 

seguintes, Barlaeus foi forçado a viver principalmente de seus escritos, produzindo 

longos poemas laudatórios e discursos para governos cívicos e governantes 

estrangeiros, como por ocasião da entrada de Maria de Medici em Amsterdã, em 1639. 

Distanciado do mundo acadêmico, aproximou-se de poetas de renome reunidos na 

assim chamada Muiderkring – uma sociedade intelectual que se encontrava em um 

castelo nos arredores de Amsterdã para recitar e discutir poesia, compor música e 

aproveitar a companhia uns dos outros e a boa vida. Em 1632, com sua nomeação como 

professor no Amsterdam Athenaeum, Barlaeus recuperou grande parte do prestígio 

social e acadêmico. Ainda assim, continuou a escrever por encomenda, e sua escrita 

fluente e erudição atraíram também a atenção de João Mauricio de Nassau, que lhe 

encomendou, em meados dos anos 1640, a produção de uma história monumental de 

seu reinado como governador no Brasil. 
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 O infortúnio e a oportunidade definiram a carreira de Barlaeus – e seu estado 

mental sofreu na mesma medida. Em sua correspondência, Barlaeus menciona por vezes 

seus ataques de “melancolia”, a doença mental do início da era moderna que parece 

semelhante ao que hoje é chamado de depressão maníaca, ou até mesmo psicose. 

Quando afetado por tal melancolia, acreditava que seu corpo era feito de vidro ou palha 

e temia estilhaçar-se em pedaços ou arder em chamas. Seus amigos o consolavam com 

sua companhia e seus escritos, mas Barlaeus não podia ser curado. Em uma manhã fria 

de janeiro de 1648, foi encontrado no fundo do poço de sua casa: talvez tenha buscado 

refúgio para aplacar as chamas ardentes de sua alma. Mais tarde naquele mesmo ano, os 

governos espanhol e holandês assinaram a Paz de Vestfália, que deu fim a oitenta anos 

de guerras. A soberania da república holandesa foi oficialmente reconhecida – mas o 

auge do humanismo holandês havia passado. 
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Não existe uma biografia geral de Barlaeus; pequenos trechos de sua vida estão 
disponíveis online (em holandês) em 
 http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=barl001. 
 

Uma bibliografia completa pode ser encontrada em 
 http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/BarlaeusBibliografie.html. 
 

O contexto literário holandês da primeira metade do século XVII é 
maravilhosamente descrito na obra de René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse 
literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800) (Amsterdã: Bert 
Bakker, 2002). Um dos poucos trabalhos em inglês, enfatizando especialmente o estado 
mental de Barlaeus, é a obra de F. F. Blok. Caspar Barlaeus. From the correspondence of 
a melancholic (Assen/Amsterdã: Van Gorcum, 1976). A obra mais famosa de Barlaeus, a 
palestra Mercator sapiens, foi publicada em uma tradução francesa de Catherine 
Secretan, Le marchand philosophe de Caspar Barlaeus. Un éloge du commerce dans la 
Hollande du Siècle d’Or (Paris: Champion, 2002). 
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