


Presencas a1emas
 
no Flos Sanctorum portugues de 1513
 

Helena Barbas 

Abstract 

Gennan Presences in the portuguese Flos SanclOrum of 1513: The Flos Sanctorum 
also named The Lombard's History - is the portuguese version of the Legenda Aurea 
or the Golden Legend: a compilation of calendarized hagiographies written in latin 
by the dominican monk Jacopo da Voragine in 1264. It was sucessively enlarged for 
three centuries by several other anonimous authors, and translated into almost all the 
known languages of the sixteenth century Europe. A kind of medieval «best-sellen> 
adapted and used by the Roman Catholic Church to many needs and purposes: to 
ilustrate sennons, to inspire painters, to educate the unlearned. 
The fIrst portuguese version, a third hand translation from castilian, printed in 1513, 
is very different from the following editions, and shows also some curious discre
pancies towards Voragine's original- like an appendix of iberian saints lives called 
«Santos Extravagantes» ("Extravagant Saints»). 
Inserted in one of the central hagiograhies, the Pope San Pelayo's life, we can fmd a 
short history of the lombards. some descendants of the vandals and other germanic 
tribes, so called because they used long beards. Thi~ narrative covers the period 
from 300 A. D. to the death of the emperor Frederick II, in 1250. It iii very curious 
because it condenses the hidden conllituous relation between politic and religious 
powers. This is the first germanic presence, but there are some intriguing absences, 
like six german bishop saints, whose lives are related by Voragine's sucessors. 
There are also other minor references, like a pilgrim figure receiving a miracle on 
his return from Compostela. And, inexpectedly, between the iberian characters of 
the «Santos Extravagantes», can be found Saint Elizabeth of Hungary who, when in 
trouble, was protected and logded by her uncle, the Bishop of Bamberg, in the 
Xlllth. century. 

A Legenda Aurea - au Historia Lombarda - e uma compil~o das vidas e 
milagres dos Santos levada a cabo pelo dominicano genoves - e provincial da 
Ordem dos Pregadores na Lombardia - Jacopo da Voragine, ou de Varazze. 
Escrita pelo dominicano ate 1264, foi posteriormente acrescentada durante 
quase tres seculos, tendo obtido 0 maior prestigio por toda a Europa medie
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val.! Apesar de atacada posterionnente par ingenua e incorrecta, nao deixa 
de ser fundamental para entender muitas das passagens de autores medievais 
e, sem dlivida, tera contribuido para a cristaliza9ao de ideias, ou constru9ao 
de imagens-tipo nao apenas relativarnente i\ represenla\:ao dos santos. 

Escrita e transmitida em latim (c6d. Alc. 39) arbitratiarnente acrescen
tada, sabe-se que circulava em Portugal na sua primeira fonna (C6d.Alc.39), 
e ji traduzida em finais de quatrocentos.2 Porem, a sua primeira edi9ilo im
pressa data de 1513,3 e possui algumas peculiaridades. 

Esta edi9ao portuguesa e reconbecida pelo Pe. Mario Martins como tra
dU9ao de uma versao espanbola an6uima, talvez publicada por volta de 
1500, de que existe urn exemplar no Museu Britauico.4 Apresenta, no en
tanto, virias interpol~oes que constituem urn apendice final, urn bloco 
quase aut6nomo, intitulado de .Santos Extravagantes•. 5 

Cotejando 0 texto espanhol com 0 portugues, diz-nos Mario Martins: 

Devemos distinguir tres partes oeste FIos Sanetarum (e 0 mesmo acontece na versaa 
ponuguesa). Primeiramente as paginas que Frei Gauberto antepos a Leyenda de Los 
Sanctos. Depois. 0 Fias Sanclornm de Iacopo da Voragine, com as interpol~es 
que 0 tempo the foi acrescentando e as vidas inrToduzidas pelo tradutor castelhano. 
Finalmente, 0 apendice com numerosos santos extravaganles, quer dizer, fora do 
seu Ingar proprio, que seria 0 corpo do primitivo Fias Sanetarum.6 

Assim, Fr. Gauberto7 aparece como autor do pr6logo - ji mutilado na edi9ilO 
do British Museum -, tradutor para castelhano dos primeiros capitulos 

«A Legenda Aurea ou Histaria Lombardo. percorria a Europa de enta~ em 
linguas desvairadas: latim, portugues, castelhano, frances, ingles, italiano, 
baixo-alemao, etc ...» in Pe. Mario Martins «0 Original Castelhano do Flos 
Sanctorum de 1513» in «Broterla», vol. LXXI, Lisboa, 1%0, nO 6, p. 585. 

2 Jacinto lio Prado Coelho, Dicionario de Literalura, Pigueirinhas, Porto. 1990 
(4".), 2° volume, p. 383. 

3 Microfllme F.1423, BNL - Res. 157A (1513).
4 «Impressa em caracteres g6ticos existe no Museu Britii.nieo (British Museum, 

Department Printed, Catalo~ IB 53235, Order PSI9/7/167) uma versao cas
telhana an6nima da Legenda Aurea, de Fr. Jacopo de Voragine (t 1298), com 
varias interpol~5es sobremdo de santos espanh6is.» in Mario Martins, «0 Ori
ginal Castelhano do Flos Sanctorum de 1513» in «Broteria», vol. LXXI, Lisboa. 
1960, nO.6, p.585.

5 Veja-se Maria Clara AJmeida Lucas, Ho Flos Sanctorum em Lingoage: Os 
Santos Ettravagantes, INIC. Lisboa, 1988. 

6 Ibid. p. 589. 
7 «Prei Gauberto naseeu em Saragrn;:a, no primeiro quartel do sec. xv e foi porta

bandeira de D. Joao de Aragio, areebispo de Saragoga e irmao de Fernando 0 

Catolieo. Professou no mosteiro cisterciense de Santa Fe na mesma cidade, e 
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dedicados aPaixao de Cristo. retirados do Monotessaron (caps. 136 a 149) 
uma concordiincia dos quatro evangelhos que fora publicada como obra 
independente em 1489, em Reutlingen _8 da autoria de Gerson. Chanceler da 
Sorbonne. No que respeita ao bloco correspondente a Legenda Aurea 
propriamente dita. Mario Martins nao recoohece Gaubeno como 0 primeiro 
tradutor para 0 castelhano, mas UDI adaptador de UDIa versao mais anriga,9 

embora lhe veoha a atribuir a autoria do apendice final de hagiografias 
ibericas constituido pelos .Santos Extravagantes.10 

o tradutor an6nimo da edil;ao portuguesa de 1513 seguira esta versao ;l 

letta, tanto no pr61ogo - aparentemente an6dino, mas mutilado ou censurado 
oa edi9iio da B.N.L. - quanto ua apresenta<;ao dos excertos da Vida de Cristo 
- 0 modelo dos modelos a serem referidos seguidamente -, oferecendo 0 

texto que iuaugura 0 Flos Sanctorum como urna fusao dos quatro Evan
gelhos levada a cabo pelo Pe. Joao Gerson, te6logo e chanceler de Paris. 
Mais infonua que esta sera ja runa terceira versao feita a partir do cas
telhano, devidamente corrigida e clarificada, destinando-se a urn publico nao 
erudito: 

Porque das quatTO hystorias dos sa{n)tos quatTO eva(n)gelistas tyra huu(m) comuu(m) 
fallar hu(m)a conforme hystoria de todas as maravilhas do etemo principe jhesu 
christo"; q(ue) foy trasladada de Iatim em comuu(m) faDar castilhano pera a ge(n)te 
comuu(m) de espanha. E agora esta mesma foy trasladada de castilhano em lengoa
gem portuguees. E porem foy trasladada nom tanto segundo a alletra nem tam 
estreytamente seguida: que perea a dogura e gral,;3 do escrever e fallar como deve e 
leyxe confuso ho que tanto nom emende. Mas sempre e polla mayor parte, com ho 
famoso y excelente. Jheronimo. antes ha intelligencia que a seca letra seguindo, 
Porque desra. maneyra se conhe~e y mais craramente sente myllior ha entenc;.om dos 
sanctos evangelhos. E os sein letras eotende(m) mays sem trabalho a plana or
dena~ y sympryz sentime(n)to y razom da hystoria. 

e~creveu por comissao oficial a Cr6nica Geral do reino de Aragao, impressa na 
terra que 0 viu nascer, em 1499... Ibid. p. 590. 

8 ..0 Monotessaron do famoso chanceler da Sorbona era um opusculo com a 
narrativ<::. concordada dos quatro evangelhos, desde a Encama<;ao do Senhor ate 
aSua Ascenc;ao. Intitulava-se tambem unum ex quattuor e concordatiae evange
listamm, isto eum de quatfo e concordiincia dos evangelistas.)) /bid., p. 590. 

9 «Claro, mo foi Gauberto quem a pos em castelhano. Limitou-se a deitar mao a 
uma versao ja existente e a corrigi-Ia, como ele proprio declara...» Ibid. p. 591. 

10	 «Tendo ele feito 0 pr6logo e traduzido a paixao de Jesus, nada tao natural como 
guerer tambem actualizar e compLetar a antiga traducao do Flos Sanclorum.» 
£bid., p. 591. e p. 594. 
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Face a este bloco inicial do texto de 1513, levanta-se ja uma serie de ques
toes curiosas. Primeiro importa referir que ambos - prologo e narrativa da 
Paixao - aparecem igua1mente a inaugurar um outro volume editado na 
mesma data, e pOl vezes confundido com 0 Flos Sanctorum, a Legenda dos 
Santos Mtirtires, do qual existe Ulll exemplar na Biblioteca de D. Manuel II, 
em Vila Vic;osa. Diz-nos ainda Mario Martins: 

No que respeita aos passos da paixiio de Chn'sto esses andavam no Flas Sane/orum
 
de 1513 e na Lege(n)da dos Siitos Marlires, em tradul;ao igual.
 
Foi 0 cistercense Fr. Gauberto quem antepos a sua versao espanhola do Montesso

ron, de Gerson, aLeyenda de los Sanctos, por ele novamente publicada. 11
 

Porem, quando refere a quesliio do prologo, critica uma observac;ao de D. 
Manuel II quando da anotac;ao do seu volume: 

Passemos agora a uma pequena inexactidao de D. Manuel Il. Depois de transcrever 
parte do pr6tago feito pelo reverendo padre Gaubene, conclui que tais linhas for
necem «certas indica«;oes dos fIns para as quaes a abea foi publicada". embora nos 
deixem na mesma ignorancia acerca do seu tradutor portugues. 
A abra a que se refere 0 ultimo rei de Portugal e a Legenda dos Sanetos Martires 
que ele ju]ga fazer um todo com 0 prologo de FI. Gauberto e as demais paginas 
introdut6rias ... 12 

Mario Martins nao tera interpretado correctarnente a observac;ao deste rei 
bibli1mano. D. Manuel II nuoca se podera ter referido ao conteUdo hagio
grafico do livro, evidentemente diverso do Flos Sanctorum, mas sim e 
apenas ao prologo de Fr. Gauberto e a sua traduc;ao do Monotessaron - que 0 

proprio Mario Martins acabou de reconhecer como identica a da Legenda 
Aurea: 0 pr610go e a narrativa da paixao sao os mesmos, inaugurando duas 
colecliiueas hagiograficas diferentes. 

Assim, consultando 0 prologo do exemplar de Vila Vic;osa, atribuido a 
Fr. Gauberto e que aparece na sua totalidade - vide anexo -, constata-se que 
a sua primeira parte corresponde «ipsis verbis. a metade inicial do prologo, 
incompleto, do Flos Sanctorum da B.N.L. Eo contelido da segunda pemute 
sugerir a hip6tese de que a edic;ao da B.N.L. tenha sido censurada. Obe
decendo as expectativas, Fr. Gauberto apresenta os seus .Cavaleiros de 
Deus. como exemplo a ser seguido por todos os homens, mas tendo como 
missao veneer: «atee os mais altos principes do mundo que foram os Cesares 
augustos em mando y poder em saber os filosofos y os soberanos pontifices 

II In «A Legenda dos Santos Martires e 0 Flos Sanctorum de 1513)), in «Broteri~), 
vol. LXXII, Lisboa, 1962, nO 2, p. 157. 

12 Ibid., p. t58. 
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em dever.> e dominar: «A vontade com a obediencia da religiom aprovada 
rigorosa y constante tam per vOla y tam pera sempre prometida muyto mais 
he que ve(n)~er ho muudo y ho inferno. E ainda mais que sobjugar os mays 
altos reys y principes poderosos daquelles.> Insinnando discretamente a 
continuidade do conflito entre os poderes temporal e eclesiastico. 

Mas, no que respeita ao corpo principal, relativo a Legenda Aurea 
pr6priamente dila, 0 Flos Sanctorum de 1513 transcreve 176 narrativas das 
182 originais atribuidas a Voragine, para alem dos 34 .Santos Extravagan
tes>. E cotejando a versao porluguesa de 1513 com a de Voragine,!3 e tra
dUl'ao francesa, verifica-se que, apesar de algumas diferen~as, se dedica a 
resumir 0 texto medieval, preocupando-se em reter, e sistematicamente pela 
mesma ordem, as informa~oes essenciais. Assim, de um modo geral, apesar 
da reduc;ao de par'grafos inteiros a uma linha, da omissao de algmlS epitetos 
mais encomiasticos ou das fontes usadas, da transposic;ao dos diAlogos em 
discurso indirecto com 0 decorrente aumento de subordinac;ao, sao mantidas 
a estrutura e as sequencias narrativas consagradas por Voragine, seguindo-se 
o mesmo metoda utilizado pelo dominicano genoves: 

Le compilateur resume sa source en respectant strictement I'ordre et les proportions 
de la narration; il contracte plusienrs phrases en une senle, supprime les transitions, 
allege la presentation des circoDStances. simplifie les considerations morales et 
psychologiques pour s'en tenir al'anedocte meme. 14 

E nestes resumos nao se encontram apenas os acontecimentos respeitantes a 
vida dos santos e a sua contextualiza~ao, mas tambem muitas outras infor
mal'oes diversas, inclusive hist6ricas, que transformam a Legenda Aurea no 
que se poderia chamar de enciclopedia medieval. 

Como ja foi referido, 0 Flos Sanctorum apresenla como titulo alternativo 
o de Hist6ria Lombarda, retirado das suas primeiras paIavras: .Aqui se 
come~a a lenda dos santos a qual se chama hist6ria lobarda... >. E em varios 
momemos no seu interior, vamos ellcontrar a definic;ao de lombardo, urn 
povo vindo do norte da Europa, por vezes directamente associado as tribos 
dos vandalos chamados de .winulos> au «ymullos> - que invadem a GAlia, a 
Espanba e a ltAlia: 

13	 Consultada nas tradugoes espanhola: Santiago de la Voragine, La Leyenda Do
rada, Trad. do latim de Fray Jose Manuel Macias, Alianza Editorial, Madrid, 
1989 (4"), pp. 382-292. 

14	 Boureau. Alain, La Legende Doree - Le sysleme ljarratif de Jacques de Voragi
ne (t 1298), Preface de Jacques Le Goff. Les Editions Du Cerf. Paris. 1984 
(I" .), p. 92. 
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E despoys deste san pelayo papa vieco as 15bardos contra ytalia. E porque muytos 
no sabee(m) a estoeea dos lombardos estabelecer6 q(ue) a escrevesse aqui. parem 
mestre paulo disse a estorea dos 15bardos he declarada em muitas carameas. Hu(m)a 
gente de germania saya de parte de septe(n)triom muy povoada das ribeiras 
d'occeano das yJhas q(ue) chama escandinaria: e por muytas contendas e pelejas 
q(ue) avia por todallas terras vier5se a panonia: e nom ousando bye mais adiante 
estabelecero hy sua morada pera sempr(e): e aquesres primeiro se chamaro ymullos. 
e despois se chamar5 lombardos. Mas aynda estiido eiles em germania agamo rey 
dos 15bardos achon sete mor;os ...»15 

o nosso antor vai-nos dar depois a etimologia da palavra .Iombardo. 
sempre urna corruptela de .longa barba» - a partir de dnas peqnenas anedotas 
ja presentes mais detaIhadamente em Voragine: 

E no ana da encaruac5 de quinhentos t:: sesenta e oyto anos foyse co as lobardos e 
entrou em ytalia; e seu costume era trazer longa barba. Onde huu(m)a vez segundo 
dize(m) avia de vijr as espijas del rey desa terra a veer q(ue) gente era em aq(ue)lla 
cidade. E madou el rey alboyno q(ue) todas as molheres espargessem sens cabellos 
e fYercassem as ameas da yerca por q(ue) as espijas cuydassem q(ue) todo quanta 
viam era home(n)s e que dessa mesma maneira 0 toroassem a dizer a el rey. E por 
esta razom se chamava lobardos porque traziam longas barbas ca em sua lingua por 
barbas dize(m) barda. 
Outros dize(m) que os ymulos avendo guerra co as vandalos encontraro a huu(m) 
bome(m) que avia sp(irit)u(m) de d(eu)s parra) que as benzesse e rogasse a d(eu)s 
pOI elles q(c.e) fues desse victoria. E por coselho da mollier del rey poserose a c;erca 
da freesta Dude ella orava cada manhaa ao oriente; e por consellio della mandar6 aas 
mollieres !(e~ear os cabellos atee 0 pescoc;o e trazeUos soltos como home(n)s. E el 
rey abriudo a freesta vee(n)do aquesto disse a grades vozes. Que(m) som estes 
16gombardos. E sua mollier em adeo dize(n)do q(ue) pois lhes ja dera nome que lhes 
condenasse a victoria. Despois entrarom em latlia os lombardos e tomaro todas as 
cidades; e matarom todos os que hy morava. 1 

Os territ6rios atribnidos a estes .lombardos. parecem corresponder ao 
espac;o ocnpado pelo .Sacra hnperio. ao tempo dos Hohenstaufen, obe
decendo a geografia oscilante dos secnlos Xll-XlIl. No entanto, sao raras as 
referencias concretas au correctas a cidades germ3nicas - encontra-se Cal6nia 
(.colonba. em Sta. ursnla), e Bamberg (.Barugia. em Sta. Isabel da 
Hungria) - em grande minoria face aos burgos italianos. 

Encastrada numa das bagiografias - a vida do Papa .San Pelayo. (fols. 
clxxxii,v. a clxxxviii,v.) - vamm; encontrar uma curiosa ~hist6ria dos Lom
bardos», qne sera urna .hist6ria da Alemanba., abarcando urn periodo de 

15 Fol. clxxxiiv. 
16 Fol. clxxxili. 
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cerca de mil anos - desde meados do ano 300 da encarna<;iio da Cristo ate 11 
motte do Imperador Frederico II no ano de 1250. 

Nesta pequena narrativa sao concentrados (0 que se entende serem) os 
principais acontecimentos politicos desde 0 inicio do Imperio carolingio ate 
ao tim do Imperio Universal do Ocidente, devidamente interrompidos peta 
invasao dos arabes - urn aparente excurso sobre a personagem de 
«Mafamedell> e os estranhos costumes do sell pavo. as acontecimentos 
politicos vao de par com os religiosos, como as nome~oes papais, os cismas 
e exacerba~es de heresias, e outros dos mais diversos: nascimento de 
monstros, terramotos, pestes, etc. 

As referencias aos reis e imperadores sucedem-se obedecendo a urn es
fon;o, frustrado, para curnprir com a cronologia - por exempto, Narses, 0 

general de Justiniano que ocupa Roma em 536, cruza-se com A1buino em 
Pavia em 568; OlaO I (936-973) aparece como imperador Odas, eleito em 
900, Maome (570-632) come<;a a sua prega<;iio no ano de 510, e 0 Veneravel 
Beda (673-735) morre (antes de ter nascido) em 647. De inicio claramente 
erradas, as data~es vao-se tomando cada vez mais correctas 11 medida que se 
referem a eventos de urn passado recente. 

Para alem do seu efeito de .verdade. na medida em que pretende urua in
se,,;ao no real, esta cronologia tera por objectivo subordinar os eventos e 0 

tempo politicos ao tempo da Igreja, criando. em paralelo, urn segundo 
.efeito de hist6ria.: .Si les maitres des empires et des royaurnes servent de 
points de reference 11 tecoulement du temps, seule I'Eglise donne sens 11 la 
duree. Elle scande Ie temps des noms de ses pontifes et de ses docteurs•. 17 

as reis nomeados pertencem - naturaImente com falbas - 11 dinastia dos 
Oliies e dos Sabios, que aparece entremeada com ados Carolingeos. para 
terminar com os Staufer e os Welf. a caracter germanico do primeiro mo
narca referido - A1buino, de longa barba, casado com Rosamunda, que 
invade a ltalia em 568 - e dado por urna anedota relacionada com a tradi~ao 

n6rdica de transforrnar 0 craneo dos inimigos (aqui, 0 sogro) em ta<;a para 
beber: 

.. .albuyno era rey dos 16bardos e rey forte e poderoso havendo guerra co el rey dos 
gebidanos ropeo lhe toda a hoste e matou a el rey. [...] E trouxelhe hu(m)a filha 
q(ue) chamava rosamu(n)da captiva; e a tomou por molber. mas da cabec;a deste rey 
fez hu(m)a copa para si cuberta de ouro e de prata per q(ue) bebesse por mayor 
vergom;a ... 18 

17 Alain Boureau, Op. Cit.,p.l07. 
18 Pol. clxxxii.v. 

I' . 
5 Wri' 

, 
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Mas os restantes monarcas - tirando uma descri,ao fisica de Carlos Magno 
nao aparecem caracterizados de modo a permitir mna individualiz~o par
ticular. E apenas dado 0 seu nome e a data do infcio do reinado (que corres
ponde sempre iI da morte do seu antecessor), a que se seguem vagos porme
nores relacionados com 0 seu comportarnento face iI Igreja, e iI aceita,ao (ou 
nao) da interferencia desta em questoes politicas. Como no exemplo seguin
te, onde se resmne a ac,ao de Pepino 0 Breve (741-768) e a sua vitoria sobre 
os lombardos em 756 que, curiosamente aparecem chefiados pur Amulfo da 
CaIintia (887-899), rei da parte oriental do imperio, vencedor dos Norman
dos em 891 - uma guerra em que os inimigos estilo separados por mn seculo 
de distilncia: 

E pipina governava a terra fiUy agugosame(n)te. E chilidirico seendo rey de fraga 
emto era rey sem pueiro nenhuu(n) cuidado do regno. E pipina pedia camellia aD 
papa zacarias dize(n)do. Este deve seer rey q(ue) co 0 nome sao he abastado. e no 
pensando del rey pepino res(pon)deo 0 papa dizendo aq(ue)lle deve seer chamado 
rey q(ue) no a cuydado do regno. E co esta resposta os franc;eses foro rnuyallegres 
e esfo~ados e enterrar6 a chiliderico em hu(m) moyme(n)to e f~zerO rey a pepino. 
E astulfo fey dos lobardos rouball tada a ygreja de roma e taJas as suas possissooes 
e todD seu senhorio. E sancto esteva que foy papa despois de zacharias foyse pera 
pepino rey de franl,fa a demandarlhe ajuda pera hyr contra as lombardos. E pepino 
co toda sua cavallaria veose pera ytalia que be terra de roma; e cercou ha el rey de 
astulfo e tomou dele quarenta arefees pera que daria aa ygreja de roma todo ho que 
roubara; e que daUi adiante nom seria cotra eUes. mas pepino ydo astulfo todo 0 que 
prometera c5rrompeo. Empero despoys morreo andando aa ca<;a. 19 

Descobre-se mna estrutura repetitiva: urn rei sobe ao trono com apoio ecle
siAstico em troca da promessa de protec,ao aRoma. Assim que chega ao 
poder, 0 monarca desencadeia mna qualquer forma de persegui,ao iI Igreja 
de Roma, ou e confrontado com mn qualquer tipo de cisrna e, sem mais 
rela,ao de cansa e consequencia que a simples liga,ao narrativa dos factos, 
indescritiveis desgra~ se abatem sobre 0 seu reino - desde chuvas de 
sangue e lagostas, ao nascimento de monstros, passando por terramotos e 
mesmo casos de 'poltergeist': 

... 0 sp(irit)u(m) maligne ferimdo has paredes das casas assy como co ma~os e 
faillie,o manifestamente como horne(m) semeador antre os home(n)s muytas discor
dias e baralbas as tratava fiUy mal em maneyra q(ue) onde quer q(ue) entrava logo 
era queyroada aa casa. 20 

19 Fol. clxxxv. 
20 Fol. c1xxxvi. 
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Do lado da Igreja, os aconteciroentos relatados relacionam-se particolannen
te com mudan~as de cuIto, a lenta elabora~ao da liturgia, os cismas e plura
lidades de Papas, ou predominiincia de Igreja do Ocidente sobre a do Orien
te: 

E este foca no ano da encarnac;om de quinhentos e dez anos estabele-;:eo que a ygre
ja de roma fosse cabel;a de todas as ygrejas que ante era cabeca de costatinopla em 
te(m)po de honifacio. 21 

A vida de .San Pelayo» revela-se, assiro, como exemplar enquanto <mise-en
abyme» do Flos Sanctorum oa sua totalidade: e0 0 resumo da constru~o de 
urna hist6ria civil de paralelo com a hist6ria da Igreja; sugere, de modo rnais 
ou menos discreto, os conflitos da rela~o entre os dois poderes; dO a 
marca~ao da superioridade da Igreja do Ocidente, primeiro sobre 0 cristia
nismo ariano defendido pelos Ostrogodos, depois sobre a Igreja do Oriente; 
e apresenta 0 final feliz, onde a curia romana triunfa sobre 0 poder temporal: 

y dom oda deposto fIZera adorn fradique fllho do emp(er)ador enriq(ue) 
emp(er)ador e 0 coroou 0 papa hanerie e the deu muy boaas leys catra os hereges 
por liberdade da ygreja. e foy mais a vontade de riquezas q(ue) as outros e de mais 
louvac;as: mas com este foy mais soberbe. ca fay muy cruel comtra a ygreja ca 
emcarc;erou dous cardeaaes e os prellados q(ue) mandara 0 papa gregorio vijr ao 
conc;illio fez as tornar. e proem fezeo escQInu(n)gar. e em fun a papa gregoryo 
morto co muytas tribular;oes. 0 papa ynoc;e(n)c;io quarto natural de genua faz(n)do 
cOllgillio em ludono depos 0 emp(er)ador.22 

Relaciooado ainda com esta guerra de poderes, acaba por se destaear como 
urn dos principais problemas as oscila90es sobre 0 direito de nomea~o dos 
bispos - se sera urn cargo temporal ou curial - que fundamenta a chamada 
questao <las «!nvestiduras_: 

E hijndo carlos aroma cento e cincoenta e tres bispas fizera6 sinodo no qual thes 
deu Licenga e costuma d'escoller papa em roma e ordenar bispos e arcebispos pollas 
provincias. e mandau que nao fosse nenhuu(m) c6sagrado sem eUe estar presente.23 

Esta polemica - que a nivel hist6rico se arrastara desde a funda~o dos 
Estados da Igreja por Otiio I em 955 ate re .Bola de Ouro. do Concilio de 
Latrao em 1213 - permitira justificar, nao uma presenca, roas algumas 
ausencias de Iiguras alemas no Flos Sanetorum de 1513. 

21 FoI. clxxxiii,v. 
22 Pol. cxxxviii. 
23 Fol. clxxxv,v. 
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A pretensao de controlo da Igreja pelo poder temporal exacerba-se em 
IOrno da nomea,ao dos Bispos e Abades por parte do rei ou imperador: em 
1059 0 decreto da Elei,ao papal de Nicolau II liberta a cUria do poder secu
lar e da codetermina,ao do imperador; este decrelO e ratificado em 1075; em 
1122 a Dieta de Worms abala todo 0 sistema da igreja imperial ot6nica - a 
ser ainda agravado posteriormente com Frederico I Barba-Ruiva (1152
1190): 

as Bispas, atraves da concessao dos Temporalia depressa entendida como enfeu
da93.0, passaram de vassalos a funcionarios do Imperio e acabaram pOT transformar
se, por meio da constituigao de territ6rios, em principes ec1esmsticos do Imperio. 24 

Consultando a Legenda Aurea de Voragine, encontraru-se algumas vidas de 
santos origiruirios ou mortos na Alemanha: Sao Othmaro (Cap. c1xxxv) no
meado Abade por Pepino, enterrado no mosteiro de SI. Gal; dois Sao Ulda
ricos, arub~s Bispos - 0 primeiro (Cap.Cxci) sem indica,ao de local, que 
morre em 973; 0 segundo (Cap. ccv) bispo de Augsburgo, falecido no ano 
de 900, sepultado na Igreja de Santa Afra; Sao Wolfgango (Cap.ccxi), no
meado Bispo de Ratisbona por Oliio II; Sao Servacio (Cap.ccxli) urn armenio 
expulso pelas snas ovelbas da se episcopal teut6nica de Tongres; Sao 
Lamberto, (Cap. cxxxiii) designado Bispo de Maastricht por Cbilderico. 
Nenburn deles aparece 00 texto portugues de 1513. Talvez porque 0 epiteto 
de <santo. que antecede os seus nomes seja apenas 0 titulo oficial a que 
tinbaru direito dado 0 cargo que ocupavaru,25 para 0 qual foraru qnase todos 
nomeados pelo poder temporal. 

Mas Wi ainda outros rastos alemaes no Flos Sanctorum de 1513. Nas fi
guras dos ntilagrados, como a de urn romeiro alemao na vida de <Saotiago 
Zebedeu. (Fo!. cvi): 

Outrosi aconteceo q(ue) hum alemao co seu ftlho vinha em romaria a Santiago no 
ano de mil e noventa. E pousaram em Toulosa em casa de hum home(m) mall ... 

Pai e filbo sao acusados pdo estalajadeiro de roubar urn vaso de ouro. 0 
filbo e enforcado. No regresso de Compostela, 36 dias depois, 0 pai vai 
chora 0 filho it forca e este responde-Ibe: estava vivo e sao por obra do 
santo. 

24 J. Hartmann, 0 Livro da HistOria, Moraes Editores, Lisboa, 1976 (1'), p. 89. 
25 Donald Attwater, Dicionario de Santos, Europa-America, Lisboa, 1993, p. 9. 
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Depois encontra-se ainda referencia a britAmca Santa ursula e as ollZe mil 
virgellS (fol.cli) qne recebem a mellSagem do anjo em ·Colonha. que Ute 
promete a palma do martirio qnando do seu regresso aguela cidade. 

E ja no grupo dos -Santos Extravagantes» aparece Santa Isabel da 
Hungria - _Elizabeth filha del rey du(n)gria. (fol.ccxxiii) casada com Lud
wig IV, landgrave da Turingia, sepultada em Marburgo, em 1226. Em por
tugues morre em 1230, em Marpurg, espalbando menos milagres pela Sa
x6ma, MagJincia e Colonha. Conta-se tambem da sua vida que, quando 
_entra uo estado de santa viuvidade»,26 e expulsa do seu castelo: -E asi a 
sancta mulher foi roubada e esbulhada de sua fazenda e domimo que tinha 
por tal qUf se curnprisse em ella 0 que mm desejado tinha, haver de seer 
viinda a estado de humildade, proveza e pasciencia.»27 

Na miseria, vira a ser recolhida por urn seu ti~, 0 Bispo de Bamberg: 
.veo huu(m) dia a noticia de huu(m) seu tio bispo de Barugia 0 qual mandou 

28pDf eI3 ... ». 
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Anexo 

FLOS SANCTORUM 
Bibboteca Nacional de Lisboa, Cotas: - MicrofIlme F.1423, - Res 157A (1513) 

o presente prolloguo foy feyto polio revere(n)do padre Gaubert sobre 
aquella muy esclarecida e famosa obra q(ue) fez em a <;idade Constancia: em 
o tempo que foy <;elebrado 0 con<;ilio geeral por aquele tam ava(u)tajado e 
reverendo mestre em theollogia. e Chan<;eller de Paris mestre JoM gersom, 
que se chamam em grego monotheserom, que quer tanto <lizer como huu(lll) 
dos quatro Porque das quatro hystorias dos sa(n)tos quatro eva(n)gelistas 
tyra huu(m) comuu(lll) fallar hu(m)a conforme hystoria de tadas as mara
vilhas do etemo principe jhesu christo E assynadamente de aquella mays que 
da serafica y divina morte y paixam q(ue) por nos pade<;eeo q(ue) foy tras
ladada de latim em comuu(m) fullar castilhano pera a ge(u)te comuu(m) de 
espaDba E agora esta mesma foy trasladada de castilhano em lengoagem 
portuguees a honrra y louvor de nosso seOOor remydor e salvador Jhesu 
Christo: y da sua sacratissima payxom. em eral<;amento da santa ffe catho
lica. que ella seja acrescentada y augmentada nos ultymos sytus y Regnos de 
Portuguall. E porem foy trasladada nom tanto segundo a a1letra nem tam 
estreytamente seguida: que perca a do<;ura e gra<;a do escrever e fallar como 
deve. e leyxe comuso ho que tanto nom entende. Mas semp e polla mayor 
parte, com ho famoso y excelente. Jheronimo. antes ha intelligencia que a 
seca letra seguindo, Porqne desta maneyra se conhe<;e y mais craramente 
sente Illylhor ha entenc;om dos sanctos evangelhos. E os sein letras enten
deem) mays sem trabalho a plana ordena<;am y sympryz sentime(n)to y 
razom da hystoria. Ca nom he de cuydar como diz Jheronimo. q(ne) em soo 
as pallavras das escriptnras esta ho evangelho. mas em ha senten<;a. Nom em 
ha superficie. mas em as emtr.OOas. Nom em has folhas do sympryz dizer. 
mas em ha rayz da razom. E foy acordado: q(ue) por ha emtrada mays 
pri(n)cipal de todas as sanctidades y excelentes vidas de todollos sanctos se 
posesse logo no come<;o do livro qne delles escreve. Qne foy novamente 
recoOOe<;ido corregido. y ennnendado. ha tam alta. emperfey<;am de virtu
des. y tam desygual y subyda. y mays que ha soberana magnanimidade. a 
morIe y paixom del Rey dos reys. y seOOor das virtudes Jhesnxp( - )to. E 
foy posta principalme(n)te no come<;o do livro. a amaneyra de hu(m)a illus
tre soberana y maravilhosa <;imeera de toda a virtude. 
E deve pooer em ha maao destra do que ha leer. como huu(m)a trimnggante 
venturosa. magnanima. y sempre. ven<;edoyra syna real dos cavalleyros de 
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ds(deus?) q(ue) som os sanctos daquelle A cuyo espe~ial esfor~o. amparo. 
lume... 

[falta a folba seguinte] 

LIVRO E LEGENDA QUE FALA DE TODOLOS FEITOS E PAIXOES DOS 
SANTOS MARTIRES EM LINGOAGEM PORTUGUES 

Biblioteea da Casa de Braganl'", Vila Vi,osa, COla: BDM 2°/36 50/XV123 

[Prologo: com~a no FolA ii (p.20) depois da taboada e de vignetas com a 
paixao de Cristo.] 
(.. .lurne) y favor poderom eles tam alta virtnosa y maravilhosamente veneer. 
Nom soomente ho mu(n)do ho dialboo y a carne. Mas atee os mais altos 
principes do mundo que foram os Cesares augustos em mando y poder em 
saber os filosofos y os soberanos pontifices em dever. E atee aos mais altos 
principes do inferno que fooram os mais fazedores y emge(n)hosos dos 
spiritus malignns. Mais atee aos mais altos principes do reyno da alma que 
som oho emtendimento y a vontade que som os mais fortes principes y mais 
difficiles de ven~er de todos os outros. Porque som princfpios y causas mais 
reys emteiros y soberanos senhores de todos nossos livres alvidros acordadas 
ele~oes y escolhidas empresas em q(ue) soo os pode maiio poer. Ven~er 

porem seu meSilla entendimento y vontade nom soomente veneer mas 
sojugar y ainda captivar ho entendimento com ha fee. A vontade com a 
obediencia da religiom aprovada rigorosa y constante tam per vota y tam 

pera sempre prometida muyto mais he que ve(n)~er ho mundo y ho inferno. 
E ainda mais que sobjugar os mays altos reys y principes poderosos daquel
les. 

Acabese 0 Prologo 
Oratio beati Bernardi 

Acabase 0 livro q(ue) dalla de todolos feytos vidas y paixoes dos santos 
martires em lingoage(m) Portngues per especial mandado do muy alto y 
poderoso s(e)n(h)or Rey Dom Manuel nosso senhor y com seu privilegio. 
Emprentido com muita deligen~ia y despesa em a muy nobre cidade de Lus
boa pelo muy honrado JoM pedro Bonhontiny Em rvii dias do mes dagosto 
de 1513 armos. 


