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RESUMO 

Desde o final do século VIII a Inglaterra se via sob os constantes ataques de 

guerreiros invasores escandinavos. Por volta do ano de 870 quase todas as casas régias 

da Inglaterra haviam desaparecido e sua aristocracia estava em ruínas. Contudo, ainda 

restava um último reino: Wessex, governado por Alfred o Grande. No presente trabalho 

propomos a ideia de que para resistir aos vikings, Alfred reuniu o que havia sobrado da 

sociedade anglo-saxônica e decidiu que a solução não seria realizar uma reforma 

puramente intelectual ou militar, mas uma reforma espiritual em seu reino. Para tanto, é 

elaborada uma ideologia que promovessse uma verdadeira identificação e unidade entre 

o povo anglo-saxão, que legitimasse o poder de seus líderes e que possibilitasse um 

novo ideal cristão frente aos invasores. Iremos demonstrar como isso ocorreu através da 

análise da documentação oriunda da poesia do período (em especial os poemas do 

manuscrito Junius XI: Gênesis, Êxodo, Daniel e Cristo & Satã), onde encontraremos o 

conceito do populus Israhel por meio do binômio apostasia/redenção. Conceito que 

remete a uma tradição de pensadores cristãos como Alcuíno de York, Beda, Gildas, 

Eusébio de Cesaréia, entre outros; chegando à Inglaterra dos tempos de Alfred, que se 

apropria disso para criar um mito de origem: o povo anglo-saxão como os herdeiros 

espirituais dos hebreus do Velho Testamento, a Inglaterra como o Novo Israel. Aliado a 

isso, veremos na documentação ligada diretamente à pessoa do rei Alfred como foi 

confeccionada uma genealogia sagrada da Casa de Wessex. Onde, a partir de então, os 

reis anglo-saxões passavam a ser descendentes de uma linhagem sui generis que 

remontaria aos heróis do passado germânico, aos patriarcas bíblicos e a um misterioso 

quarto filho de Noé. Tudo isso por meio de um resgate intelectual através da tradução 

para o vernáculo de obras como as do Papa Gregório Magno, Boécio, Beda e norteado 

por um dos aspectos fundamentais da reforma de Alfred: a busca pela Sabedoria como o 

caminho para se atingir a Deus. O ideal cristão que surgirá a partir disso se manisfestará 

na documentação do período de forma mais clara na imagem divina do “Senhor dos 

Exércitos”, que contém em si tanto os aspectos guerreiros quanto intelectuais que Alfred 

desejava para seu novo reino. E que irão ajuda-lo a confrontar os vikings e que servirão 

de base para seus descendentes perpetuarem seu reino por um período de quase cem 

anos. Este período alfrediano será tão importante que não irá se limitar apenas a 

Wessex, mas em meados do século X dará origem a um único reino da Inglaterra. 

  

Palavras-chaves: Inglaterra, Alfred, Anglo-Saxões, Aristocracia, Sociedade. 



ABSTRACT 

 Since the end of the 8th century England was under the constant attacks of 

Scandinavian warriors invaders. By the year 870 AD almost all royal houses of England 

had vanished and their aristocracy was in ruins. However, one last kingdom still 

remained: Wessex, ruled by Alfred the Great. On the present work we propose the idea 

that to resist against the Vikings, Alfred gathered what had been left of the Anglo-Saxon 

society and decided that the solution was not to perform a reform purely intellectual or 

military, but a spiritual reform in his kingdom. So, it is created an ideology that could 

promote a thrustful identification and unity among the Anglo-Saxon people, which 

might ensure the power of their leaders and allow a new Christian ideal against the 

invaders. We will show how this happened through the analysis of the poetic documents 

from the period (especially the poems of the Junius XI manuscript: Genesis, Exodus, 

Daniel and Christ & Satan), where we will find the concept of the populus Israhel 

through the idea of apostasy/redemption. Concept that goes back in a tradition of 

Christian thinkers as Alcuin of York, Bede, Gildas, Eusebius of Caesarea, among 

others; and that arrives in England on the times of Alfred, which take it to create a myth 

of origins: the people of the Anglo-Saxons as the spiritual heirs of the Hebrews of the 

Old Testament, England as the New Israel. Together with this, we will see in the 

documents directly related to king Alfred’s person how was forged a sacred genealogy 

of the House of Wessex. On this, since then, the Anglo-Saxon kings became decendants 

of a sui generis lineage that goes back to the heroes of the Germanic past, to the biblical 

patriarcs and to a mysterious forth son of Noah. All of this by an intellectual rescue 

through the translation to the vernacular language of works of authors like the pope 

Gregory the Great, Boethius, Bede and guided by one of the main aspects of the 

Alfred’s reform: the search for Wisdom as the path to reach God. The Christian ideal 

that will raise by this are going to be manifested in the documents of the period in its 

clearer form of the divine image of the “Lord of the Hosts”, which has in it the warrior 

aspects as also the intellectual ones that Alfred wished for his new kingdom. And that 

will help him to face the Vikings and will be used as a base for his descendants to 

maintain their kingdom for a period of almost a hundred years long. This Alfredian 

period is going to be so important that will not be restricted just to Wessex, but in the 

mid-tenth century will give birth to only one kingdom of England.  

  

 Key-words: England, Alfred, Anglo-Saxons, Aristocracy, Society. 



 

 

 

 

 

 
“And did those feet in ancient time 

Walk upon England's mountains green? 

And was the holy Lamb of God 

On England's pleasant pastures seen? 

 

And did the Countenance Divine 

Shine forth upon our clouded hills? 

And was Jerusalem builded here 

Among these dark satanic mills? 

 

Bring me my bow of burning gold! 

Bring me my arrows of desire! 

Bring me my spear! O clouds, unfold! 

Bring me my chariot of fire! 

 

I will not cease from mental fight, 

Nor shall my sword sleep in my hand, 

Till we have built Jerusalem 

In England's green and pleasant land”. 

 

William Blake - “Jerusalem”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Dentro da tradição dos estudos sobre a Inglaterra medieval, uma das áreas que 

ganha cada vez mais atenção é justamente a que se refere à Alta Idade Média. Este 

período da história inglesa, conhecida como “Inglaterra anglo-saxônica”, por longo 

tempo esteve restrita ao campo dos estudos puramente arqueológicos e literários, 

enquanto no que dizia respeito a seu aspecto histórico ela ainda sofria muito das 

distorções e apropriações românticas do século XIX. Entretanto, em meados do século 

XX isso começou a mudar, principalmente a partir de obras como, por exemplo, os 

clássicos The Anglo-Saxon England (1943), de Sir Frank Stenton1; The beginnings of 

English society (1956) 2, de Dorothy Whitelock; e An introduction to Anglo-Saxon 

England (1959) 3, de Peter Hunter Blair; que até hoje se mantêm como obras de 

referência para o assunto. A partir de então, o campo de estudos em torno do período 

ganhou maior destaque na área da pesquisa medieval inglesa. 

Antes de continuarmos e nos aprofundarmos na temática de nosso trabalho, seria 

interessante termos uma ideia, ainda que superficial, do panorama deste campo de 

pesquisa, o que pode auxiliar numa melhor compreensão da tese. Mesmo nos principais 

centros de pesquisa do tema, até onde pudemos verificar, não há qualquer obra que trate 

especificamente da história e do desenvolvimento dos estudos e das pessoas envolvidas 

nas pesquisas em torno da Inglaterra anglo-saxônica. Desta forma, tentaremos aqui 

passar uma visão geral de tal assunto. 

A tradição de estudos sobre a Inglaterra anglo-saxônica remonta suas origens ao 

século XVI. Matthew Parker (1504-1574), arcebispo de Canterbury, seria um dos 

primeiros nomes na Inglaterra a quem poderíamos nos referir. Ele seria responsável por 

possuir um grande conjunto documental do período anglo-saxônico. Sabe-se que já 

durante o período elisabetano, ele e pessoas próximas a ele utilizavam tais documentos 

para estudos4. Mais tarde teremos Richard Verstegan, com seu livro intitulado 

Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities (1605), que trata das origens 

                                                 
1 STENTON, 1989. 
2 WHITELOCK, 1956. 
3 BLAIR, 1959. 
4 KEYNES in: LAPIDGE, 2004, p. 37.  



germânicas do povo inglês e que serviu de inspiração para o artista J. M. Rysbrack 

(1694-1770) compor um conjunto de esculturas em tamanho natural, representando as 

antigas divindades pagãs, no ano de 17205. A partir de fontes e impressões de autores 

anglo-normandos dos séculos XII e XIII, surgiram livros como Historie of Great 

Britaine (1611) de John Speed, History of Britain (1670) de John Milton e coleções 

como a History of England (1726-1731) de Paul Rapin-Thoyras e History of England 

(1754-1763) de David Hume, que se destacam em relação a outras obras 

contemporâneas as mesmas e de qualidade duvidosa6. Além desses exemplos, temos 

uma das primeiras obras específicas sobre o assunto: History of the Anglo-Saxons 

(1799-1805) de Sharon Turner. 

No campo artístico, houve a produção de ilustrações dos mais variados tipos e 

temas abordando o passado anglo-saxão. Obras como as gravuras de Charles Grignion, 

desenhos de Samuel Wale (1721-1786) e outros, que tratam de eventos e “pseudo-

eventos” da história do período anglo-saxônico, que serviam para ilustrar diversos livros 

de histórias populares entres as décadas de 1760 e 17807. Este tipo de trabalho acabou 

ganhando grande respeitabilidade entre os artistas da época, como uma forma de 

(através da representação artística de temas históricos) dar sua impressão a respeito do 

desenvolvimento de uma consciência histórica nacional. Dentre eles, além dos já 

citados, se destacam Benjamin West (1738-1820), que era o “Pintor Histórico Real” do 

rei Jorge III, e sua obra “Alfred the Great divides his Loaf with a Pilgrim” de 1779, e 

Sir David Wilkie (1785-1841) que foi o responsável pela concepção de “Alfred 

Reprimanded by the Neatherd’s Wife”, pintura que foi realizada por James Mitchell em 

1828. Além de pinturas e ilustrações, temos também outros tipos de trabalhos, como 

inúmeros poemas sobre a figura do rei Alfred (como um de Wordsworth em que ele fala 

sobre “O pio Alfred, querido rei da Justiça! Senhor da harpa e da lança libertadora”) 8. 

Contudo, talvez a exceção da obra de Turner e mais alguns poucos, e apesar de poemas, 

textos e obras de arte, o interesse pelo passado anglo-saxão da Inglaterra ainda estava 

muito atrelado ao universo dos antiquários e uma vaga (ou quase nenhuma) 

metodologia de estudo. Isso se comparado à atualidade. Foi apenas no início do século 

XIX que o interesse pela Inglaterra anglo-saxônica ganhou um perfil mais científico de 

pesquisa. Mas, curiosamente, não foi na Inglaterra que tal interesse surgiu. 

                                                 
5 KEYNES in: LAPIDGE, 2004, pp. 36-37. 
6 KEYNES in: LAPIDGE, 2004, p. 37. 
7 KEYNES in: LAPIDGE, 2004, p. 37. 
8 KEYNES in: LAPIDGE, 2004, p. 37. 



Diferente do que muitos acreditam (inclusive pesquisadores ingleses) a origem 

atual dos estudos anglo-saxônicos não têm suas raízes exclusivamente em solo 

britânico, mas na Escandinávia9; devido aos estudos filológicos que foram introduzidos 

na Inglaterra a partir de 183010, fruto principalmente de construções nacionalistas do 

período. 

Na Escandinávia, com o fim das guerras napoleônicas, ocorre o movimento de 

glorificação da pátria, da nação, manifestado através de novas constituições e na 

produção literária (a forma mais artística e imaginativa do nacionalismo) 11. Houve o 

desejo de se recuperar um suposto passado comum que legitimasse a sociedade e a 

cultura da época. 

Na Finlândia o desejo por uma literatura nacional dará origem a Kalevala em 

1835, organizado por Elias Lönnrot, a maior compilação a partir da poesia oral sobre as 

narrativas tradicionais do país. Na Dinamarca Adam Oehlenschläger e N. F. S. 

Grundtvig buscarão inspiração nas imagens dos tempos da Era Viking e nos ataques 

sofridos por seu país durante as guerras napoleônicas pela Inglaterra. Em um texto de 

Oehlenschläger, Thor retorna para inspirar os dinamarqueses e noruegueses para lutar 

com coragem e heroísmo; enquanto com Grundtvig, no poema “Drapa om Villemoes” 

[“O Poema Heróico de Villemoes”] de 1808, teremos a cena dos portões do Valhalla se 

abrindo para receber o valente oficial Peter Villemoes, morto em combate contra a 

marinha britânica. Na Suécia teremos Pehr Henrik Ling, que em 1810 escreve um 

poema sobre a perda do território da Finlândia onde o rei viking Gylfe (personificando a 

Suécia) se senta sobre um monte funerário e lamenta a morte de sua amada, Aura (a 

Finlândia); e temos também Esaias Tegnér e seu poema anti-Rússia “Svea: Pro patria”, 

onde os antepassados vikings se erguem de suas sepulturas para aplaudir os soldados 

suecos após supostamente reconquistarem a Finlândia. Na Noruega o ímpeto 

nacionalista se faz presente através da Heimskringla de Snorri Sturluson, como símbolo 

da glória do passado do país e de seus antigos reis12. 

Seguindo este mesmo ideal nacional, os escandinavos viam a Inglaterra do 

período anglo-saxão como possuidora de elementos dinamarqueses, suecos e 

noruegueses que pertenciam à história de seus antepassados e de seus países. Assim, 

com o objetivo de construir uma tradição histórica nacional, filólogos escandinavos 

                                                 
9 Principalmente no que se refere ao campo de estudos históricos e literários. 
10 BJORK in: FRANTZEN & NILES, p. 111. 
11 BJORK in: FRANTZEN & NILES, p. 113. 
12 BJORK in: FRANTZEN & NILES, p. 114. 



carregaram os títulos de suas obras com um claro espírito nacionalista. Um das 

primeiras obras em que podemos ver esse tipo de comportamento e que aproxima a 

Escandinávia dos estudos anglo-saxônicos é de Grímur Jónsson Thorkelin, De Danorum 

rebus gestis seculi III & IV: Poëma Danicum dialecto Anglo-Saxonica [“Os feitos dos 

daneses do século III e IV: poema dinamarquês em idioma anglo-saxônico”] 13. Entre 

1785 e 1791 Thorkelin havia ido à Inglaterra com o propósito de levar para a Dinamarca 

tantos “documentos escandinavos” quanto pudesse encontrar. Dentre o material que ele 

obteve estaria uma cópia de Beowulf, o qual ele pretendia publicar em 1807. Contudo 

isso só foi possível em 1815, devido aos ataques britânicos ao seu país durante as 

guerras napoleônicas. No prefácio de seu livro Thorkelin justificou o atraso devido “a 

cidade de Copenhagen, antigo lar dos deuses, ter se envolvido por três vezes em 

guerra”. Para ele, a produção intelectual da Dinamarca havia sido destruída junto com a 

cidade, e apenas o amor ao país e o auxílio de seus patronos poderia restituí-la14. 

Em 1819, N. F. S. Grundtvig intitulou sua seleção de trechos traduzidos de 

Beowulf como “Stykker af Sjöldung-Kvadet eller Bjovulfs Minde” [“Fragmentos da 

Canção de Scylding ou Memorial de Beowulf”], mas em 1820 o título de sua tradução 

completa do poema foi Bjovulfs Drape: Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aartusinde af 

Angelsaxisk paa Danske Rim [“O Poema de Beowulf: Um Poema Heróico Gótico do 

Milênio Passado traduzido do Anglo-Saxão para Versos Dinamarqueses”]; e mais tarde, 

em 1841, ele irá alterar o título para Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt [“O 

Poema de Beowulf ou o Antigo Poema Heróico Nórdico”], reafirmando assim suas 

convicções sobre as supostas origens do poema15. 

No início do século XIX, conforme foi ganhando mais prestígio e sendo cada 

vez mais divulgado, o poema Beowulf teria sido um dos grandes responsáveis pelo 

interesse dos escandinavos e alemães pelo passado anglo-saxônico. Como podemos ver 

pelas posturas e os títulos das obras de Thorkelin e Grundtvig, para eles não havia 

dúvidas de que Beowulf era uma obra pertencente e originária do mundo escandinavo. 

Ao mesmo tempo, na Inglaterra, J. M. Kemble afirmava que o poema era inglês; 

enquanto que, na Alemanha, Heinrich Leo afirmava que o texto era alemão, como se 

pode ver no título de sua tradução de 1839: Bëówulf, dasz älteste Deutsche, in 

angelsächsicher Mundart erhaltene, Heldengedicht [“Beowulf, o mais antigo poema 

                                                 
13 BJORK in: FRANTZEN & NILES, p. 115. 
14 BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 112-113. 
15 BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 115-116. 



heroico alemão, composto no dialeto anglo-saxão”]. Fato esse que incomodava 

Grundtvig profundamente, pois, segundo ele, os alemães se apropriavam de textos, 

poemas, das línguas escandinavas e tudo mais como sendo alemão16. Para ele, Beowulf 

era um patrimônio dos povos escandinavos e, principalmente, da Dinamarca. 

Este comportamento de Grundtvig e de outros estudiosos escandinavos se dava 

em decorrência de ideias que vinham desde meados do século XVIII, através de nomes 

como o de Hans Gram, Jacob Langebek e Erasmus Nyerup. Em 1751 Hans Gram já 

afirmava que a língua era uma parte integrante da história nacional de um povo, que 

esclarece questões sobre as origens da população e sua relação com outras nações. Ele 

considerava o islandês como um tipo de “dinamarquês antigo”, mas haveria uma língua 

anterior ao islandês e que ajudaria a compreender melhor o dinamarquês moderno: o 

anglo-saxão. Para Gram, esta era a língua de seus ancestrais do sul da península da 

Jutlândia e de seus vizinhos saxões, que eram os povos dos quais vieram os 

dinamarqueses, os quais levaram seu idioma para as ilhas britânicas durante as 

migrações do século V 17. Langebek (1772) e Nyerup (1787) mantém este mesmo ideal 

de Gram, do idioma anglo-saxão como o idioma ancestral comum aos povos 

escandinavos de forma geral, mas em especial dos dinamarqueses. Assim, eles 

atrelavam a história nacional da Dinamarca aos tempos da Era Viking e antes disso ao 

passado heroico de Beowulf, separando e preservando sua tradição linguística e sua 

literatura da influência e de apropriações alemãs. Desta forma, o desenvolvimento dos 

estudos anglo-saxônicos escandinavos surgia como um tipo de barreira nacionalista e 

filológica contra a Alemanha18. 

Este caráter nacional dos estudos escandinavos em relação aos textos anglo-

saxônicos também está presente em Thorkelin, ao afirmar que o anglo-saxão era na 

verdade o dinamarquês, um idioma que havia se mantido puro através do islandês, mas 

que no passado era o mesmo idioma utilizado pelos ingleses e pelos escandinavos 

durante a Idade Média (com apenas algumas diferenças de dialetos regionais). Porém, 

nesta mesma época, na Alemanha o enfoque era outro, onde o anglo-saxão era visto na 

verdade como o idioma alemão, levado pelos antepassados saxões para a Inglaterra19. 

De qualquer forma, para os estudiosos escandinavos, o estudo do idioma anglo-

saxão se fazia necessário e obrigatório por ser, segundo a concepção do período, o 

                                                 
16 BJORK in: FRANTZEN & NILES, p. 116. 
17 BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 116-117. 
18 BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 117-118. 
19 BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 118-119. 



idioma ancestral a todos eles. Principalmente os estudos voltados à língua e aos textos 

poéticos, como forma de recuperar uma cultura nacional e seu passado glorioso 20. 

A partir dos estudos filológicos desenvolvidos pelos pesquisadores 

dinamarqueses, aliado ao interesse dos antiquários e às manifestações artísticas que 

surgiam desde o século XVIII, teremos o florescimento dos estudos anglo-saxônicos na 

Inglaterra e o desenvolvimento da visão vitoriana do período. O ímpeto nacionalista que 

havia surgido na Escandinávia (e Alemanha) entre o final do século XVIII e começo do 

XIX, agora chegava à Inglaterra e aos Estados Unidos.  

A partir da década de 1830 os estudos sobre o período anglo-saxão e sobre o 

inglês antigo nesses dois países ganham maior força. Entre os norte-americanos a ideia 

do passado anglo-saxão estava vinculada a aspectos ideológicos e políticos, como forma 

de reverenciar o passado e as origens do povo norte-americano. Vinculando sua 

ancestralidade não aos ingleses modernos, mas aos “bravos anglo-saxões” do passado, 

de quem Thomas Jefferson dizia terem adotado seus princípios políticos e forma de 

governo21.  

Na Inglaterra, a figura do rei Alfred continuava como principal fonte 

inspiradora, servindo como símbolo detentor de virtudes e valores excepcionais, a 

personificação do que havia de mais nobre no povo inglês. Assim, nas primeiras 

décadas do período vitoriano ocorre a glorificação do passado anglo-saxão22. Peças 

teatrais, encenando momentos da história da Inglaterra anglo-saxônica são produzidas, 

como por exemplo, Edwin the Fair, em 1842, inspirada em alguns momentos da vida do 

rei Eadwig. Temos G. F. Watts (1817-1904), responsável pela pintura intitulada “Alfred 

inciting the English to resist the Danes”, de 1847, que até hoje decora a Casa do 

Parlamento23; e Daniel Maclise (1806-1870), pintor da obra “King Alfred in the Camp 

of the Danes”, em 1852, para a Academia Real. Outro exemplo do caráter nacional que 

o passado anglo-saxão havia obtido foi a “inauguração” da “Pedra de Coroação”, em 

Kingston-sobre-Tâmisa. A cerimônia ocorreu no dia 19 de setembro de 1850, e no 

cartaz de divulgação do evento está em destaque, com letras garrafais: “the 

CORONATION STONE of the ANGLO SAXON KINGS, THE ANCESTORS OF 

OUR ILLUSTRIOUS QUEEN” [“a PEDRA DE COROAÇÃO dos REIS ANGLO-

                                                 
20 BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 120-122. 
21 Contudo, ao final do século XIX e início do XX, como ideologia racial, esse passado anglo-saxão é 
utilizado como forma exclusão social contra irlandeses, sul-europeus e asiáticos. Ver GEARY, pp. 16-17. 
22 Que mais tarde perderá este prestígio em prol da ideia de um passado idealizado que englobasse não 
apenas a Inglaterra, mas os povos das Ilhas Britânicas como um todo, como veremos no capítulo III. 
23 KEYNES in: LAPIDGE, 2004, p. 37. 



SAXÕES, OS ANCESTRAIS DE NOSSA ILUSTRE RAINHA”], além de realçar a 

presença de membros da maçonaria e sua possível ligação com a figura do rei 

Athelstan24. 

Mais próximo do mundo acadêmico se destaca o nome de John Mitchell Kemble 

(um dos primeiros da área da geração de 1830, quando da chegada dos estudos 

escandinavos à Inglaterra25), por seus trabalhos nas décadas de 1830 e 1840, 

principalmente referentes às traduções e estudos do corpo poético anglo-saxão 26. A 

partir de então os estudos sobre a Inglaterra anglo-saxônica ganharam um caráter mais 

acadêmico e científico, tentando cada vez mais se afastar da influência dos tipos de 

obras que (ironicamente) ajudaram a desenvolver o interesse por este campo de 

pesquisa: as coleções históricas ilustradas, as esculturas, pinturas, poemas, peças teatrais 

e etc. 

Enquanto a década de 1830 teria dado início a uma nova fase aos estudos anglo-

saxônicos (ao assim chamado “anglo-saxonismo”) ou, do ponto de vista acadêmico, 

dado origem a tal campo de pesquisa, a década de 1930 teria proporcionado uma nova 

geração de pesquisadores e novas ideias. 

Cerca de um século após Kemble e Grundtvig terem desenvolvido seus 

trabalhos, surge na Inglaterra J. R. R. Tolkien e seu artigo “Beowulf: The Monsters and 

The Critics” de 193627. Este trabalho é reconhecidamente um marco nos estudos anglo-

saxonistas, por valorizar o poema Beowulf como um todo, principalmente em relação a 

seu simbolismo, significado e importância.  Neste artigo Tolkien faz um levantamento 

geral de pesquisadores e estudiosos do poema, desde Thorkelin até aos seus 

contemporâneos, abordando as principais linhas interpretativas do documento para 

então expor sua percepção do texto, focada sobre a condição humana das personagens e 

a relacionando com elementos artísticos como equilíbrio entre inicio e fim, o contraste 

                                                 
24 HILL, 2004, pp. 160-161. 
25 Ao mesmo tempo em que o resultado dos trabalhos escandinavos chegavam aos pesquisadores ingleses, 
eles eram calados ou assimilados e suas origens esquecidas. A razão para isso seria, primeiramente, 
devido ao fato de que poucos pesquisadores sabiam ler ou se davam ao trabalho de compreender os 
idiomas escandinavos modernos e, em segundo lugar, o caráter nacionalista no qual os estudos sobre o 
período anglo-saxão se desenvolviam na Inglaterra. Contudo, apesar de até os dias de hoje não receberem 
o devido reconhecimento, o anglo-saxonismo de forma geral como campo de pesquisa teria levado muito 
mais tempo para se desenvolver e chegar ao estágio atual que nos encontramos se não fosse pelos 
trabalhos dos escandinavos do século XVIII e XIX. Ver BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 122-123. 
26 Destacamos aqui alguns de seus trabalhos como: The Anglo-Saxon Poems of Beowulf, The Traveller 
Song and The Battle of Finnesburh (de 1833),  A Translation of the Anglo-Saxon Poem of Beowulf, with a 
Copious Glossary, preface, and Philological Notes (de 1837), Solomon and Saturn (de 1848) e The 
Saxons in England (de 1849); ver KEYNES in: LAPIDGE, 2004, p. 269. 
27 TOLKIEN, 1997; NICHOLSON, 1966, pp. 51-103. 



entre juventude e velhice, com os monstros personificando as forças do mal e do caos e 

colocados no centro da narrativa de forma apropriada. Com este seu trabalho, Tolkien 

trouxe uma nova luz sobre o poema salvando-o da tradição de literatos e historiadores 

que apenas “dissecavam-no”, analisando a obra como partes, como uma mera fantasia 

folclórica ou relato pseudo-histórico ao invés de ver Beowulf como um todo. A 

inovação na abordagem de Tolkien foi justamente pela análise do poema em sua 

unidade e por sua verdadeira natureza: uma obra artística poética28. A influência deste 

ensaio será mais tarde reforçada na década de 80, principalmente no campo da história 

literária e semiótica, onde não apenas Beowulf, mas todo o corpo poético anglo-saxão 

passa a ser interpretado a partir desta nova metodologia. Tais textos já não são mais 

estudados como causa, mas efeito; como reflexo do período no qual surgiram29. 

Na mesma década de 30 teremos nos Estados Unidos o nome de George Philip 

Krapp, responsável por iniciar a organização da coleção The Anglo-Saxon Poetic 

Records (finalizada nos anos 1950 por Elliott van Kirk Dobbie). Esta coleção se tornou 

uma fonte essencial para pesquisadores até os dias de hoje, sendo reeditada 

esporadicamente desde então. 

Como já mencionamos, nos anos de 1940, 1950 e 1960 obras como a de Stenton, 

Whitelock, Blair e outros começam a surgir, consolidando cada vez mais os estudos 

anglo-saxonistas como um campo de pesquisa dentro dos estudos do período medieval 

inglês. Simon Keynes, Michael Lapidge, John D. Niles, James Campbell, Malcolm 

Godden são alguns dos principais nomes que podemos citar dos anos 1970, 1980 e 

1990, com obras importantes como Alfred The Great: Asser’s Life of King Alfred and 

Other Contemporary Sources (Keynes e Lapidge), The Anglo-Saxons (Campbell) e The 

Cambridge Companion to Old English Literature (Godden e Lapidge). Outro marco 

importante foi a criação, em 1983, da “International Society of Anglo-Saxonists” 30. 

Atuante até o momento, ela congrega pesquisadores de várias partes do mundo, com 

                                                 
28 Em 1875 o dinamarquês Ludvig Schrøder teria apresentado idéias quase idênticas as de Tolkien em seu 
estudo Om Bjovulfs-drapen: Efter em række foredrag på folkehöjskolen i Askov [“Sobre o poema 
Beowulf: de uma série de palestras da escola pública em Askov”], mas este se manteve praticamente 
desconhecido, sendo citado por apenas pouquíssimos estudiosos ingleses do final do século XIX. O que 
chama a atenção para seu trabalho é que Schrøder supera as abordagens de Grundtvig e antecipa as 
interpretações de Tolkien. Talvez, se este estudo tivesse ganhado maior destaque em sua época, o marco 
divisório dos estudos anglo-saxonistas poderia ter acontecido em 1875 e não em 1936. Para maiores 
detalhes sobre o estudo de Ludvig Schrøder ver BJORK in: FRANTZEN & NILES, pp. 123-126. 
29 LERER in: BJORK & NILES, pp.325-339. 
30 O endereço eletrônico da “International Society of Anglo-Saxonists” (ISAS) é: http://www.isas.us 
(acessado em 31/05/2011). 



publicações periódicas próprias e também ligadas à Universidade de Cambridge, além 

de promover convenções bienais31.  

Na atualidade, cada vez mais trabalhos são produzidos na área e destacamos 

entre muitos outros nomes de pesquisadores os de Katherine O’Brien O’Keeffe, R. M. 

Liuzza e Catherine E. Karkov, atuando principalmente no campo dos estudos históricos, 

literários ou (na maioria das vezes) em ambos.  

De maneira geral, como podemos perceber ao longo de toda a trajetória dos 

estudos anglo-saxonistas, existem dois tópicos ou temas recorrentes e que até hoje se 

mantém como os principais. Os quais quase todos os pesquisadores da área já lidaram 

em algum momento de suas carreiras. Seriam eles o poema Beowulf e a figura do rei 

Alfred o Grande. Desde o principio, com os primeiros historiadores anglo-normandos, 

que a personagem do rei de Wessex atrai a atenção de estudiosos. O mesmo se dá com 

Beowulf que (desde os primeiros estudiosos escandinavos do século XVIII e XIX até a 

atualidade) o poema ainda cativa leitores e pesquisadores. Ambos estão presentes em 

nossa atual pesquisa. Um como foco de nosso trabalho, enquanto o outro se manifesta 

de forma mais sutil em conjunto com outras fontes. 

Como afirmamos, uma das figuras mais estudadas do período anglo-saxão é 

Alfred o Grande, rei de Wessex (c.871-899). A importância de Alfred para a história 

inglesa é vital para compreensão de todo o processo de unificação que resulta no 

nascimento do reino da Inglaterra propriamente dito. Além disso, sua iniciativa por uma 

retomada cultural, claramente inspirada no modelo carolíngio32, irá nos proporcionar 

toda uma carga documental que corresponde à boa parte do material que temos hoje 

disponível para o estudo deste momento histórico. 

Contudo, como veremos, é necessário cautela ao se trabalhar com o tema. 

Justamente por ser uma das figuras prediletas a serem estudadas, criou-se uma aura em 

torno de Alfred que muitas vezes acaba por ofuscar uma visão mais clara de sua pessoa. 

Para este problema, James Campbell utiliza a expressão “Maldição do Rei Alfred”: a 

tendência de supervalorizar a figura de Alfred como algo sagrado, gerando assim teorias 

equivocadas e distorções absurdas como uma forma de “defender” a imagem de 

Alfred33. Veremos que não apenas a imagem de Alfred foi idealizada ao longo dos 

séculos, como em sua própria época teria sido construído uma figura idealizada de si 

                                                 
31 Sendo a próxima a ser realizada em agosto de 2011, nos Estados Unidos. 
32 CAMPBELL in: REUTER, pp. 5-6. 
33 CAMPBELL in: REUTER, p. 6. 



própria, observada através da documentação do período. Ao lermos os relatos da 

Crônica anglo-saxônica ou da Vida do Rei Alfred por Asser, é necessário cautela para 

não acreditarmos nos exageros e construções que tais textos possuem como forma de 

exaltar a figura de Alfred e de seus descendentes. 

Ainda assim, apesar do deslumbramento de alguns pesquisadores (causado pela 

“Maldição”) Alfred o Grande é uma das figuras chaves para a história da Inglaterra 

anglo-saxônica. Acreditamos que sua importância é tamanha que aqui utilizamos o 

termo período alfrediano para melhor definirmos o momento que se estenderia do final 

do século IX, com o governo do próprio Alfred, até início do século XI, quando se 

inicia uma nova onda invasora escandinava na Inglaterra. O termo período alfrediano 

não chega a ser de todo inédito no anglo-saxonismo. Alguns estudiosos chegam a 

utilizá-lo, mas estritamente à produção literária e de forma pouco precisa ou restrita ao 

governo do rei Alfred. A utilização de tal terminologia por nós tem um caráter muito 

mais abrangente. Do modo como concebemos a aplicação do termo, o período 

alfrediano estaria envolvendo não apenas o reinado de Alfred, mas também os 

desdobramentos decorrentes de sua iniciativa nos governos de seus sucessores. 

Segundo nossa definição, o período alfrediano acaba por abranger três objetivos 

fundamentais que o alicerça durante um período de aproximadamente um século: a) a 

retomada dos territórios ocupados pelos invasores escandinavos e a consolidação do 

poder de Wessex sobre toda a Inglaterra, b) a reorganização social anglo-saxônica, 

especificamente da aristocracia que foi fragmentada durante os anos de ataques vikings 

e c) uma reforma espiritual do mundo eclesiástico e laico. 

Podemos ainda detalhar o período alfrediano tendo início com a ascensão do rei 

Alfred ao trono de Wessex, sua retomada cultural e a reorganização sócio-política da 

Inglaterra. Começa assim o que podemos definir como a primeira fase do período 

alfrediano; um momento marcado pela reconquista ou a subjugação dos antigos 

territórios que estavam nas mãos dos escandinavos (a Danelaw), iniciada por Alfred e 

tendo prosseguimento com seu filho Edward o Velho, e seu neto Athelstan. Esta 

primeira fase culminaria com a unificação da Inglaterra e a consolidação do poder 

político de Wessex sobre todo o reino a partir de 937, com a famosa batalha que acabou 

dando origem ao poema homônimo: A Batalha de Brunanburg. 

A partir de Athelstan e com a unificação do reino, inicia a segunda fase do 

período alfrediano. Com uma Inglaterra unida sob o trono de Wessex, ocorre a 

estabilização sócio-política e religiosa do reino, seguindo as iniciativas idealizadas no 



fim do século IX pelo rei Alfred, mas agora dentro de um panorama bem mais 

favorável. As incursões vikings passam a ser esporádicas; teremos uma política interna 

fortalecida e um exército mais preparado, culminando com o governo do rei Edgar, 

considerado como um período muito próspero. Isto acaba por se refletir no fato de que a 

maior parte do “corpo poético” anglo-saxão pertence a esse segundo período (conforme 

as datações mais aceitas dentro dos estudos anglo-saxônicos como algo em torno do ano 

950 e 1025), além de demais fontes em prosa (como as homilias de Ælfric de Eynsham). 

Entretanto, embora este período se destaque por uma maior estabilidade interna do que 

o anterior, seu fim é marcado justamente por conflitos que, entre outras razões, surgem 

devido a rivalidades durante a reforma beneditina, representadas de um lado pelos 

reformistas e do outro pelos que eram contrários a ela e ligados ao que podemos chamar 

de Adelskirche (uma “Igreja da nobreza”), típica da Inglaterra do período.  

As mudanças trazidas pela reforma se iniciam no fim do governo de Athelstan, 

mas vão atingir seu momento de crise justamente durante o governo do rei Edgar (em 

especial durante a sucessão ao trono devido a sua morte), o que acabará por influenciar 

profundamente e de forma negativa o governo de Æthelred II. Isto resultará em um 

novo enfraquecimento político da Inglaterra, maior fragilidade frente à nova onda 

invasora escandinava, culminando com a morte de Æthelred II e a coroação de Cnut o 

Grande no trono inglês. Desta maneira chegaria ao fim o período alfrediano. 

Desta forma, o que chamamos como período alfrediano não se limitaria apenas 

ao governo de Alfred, ou só ao campo literário. Não estaria restrito ao seu governo, mas 

foi a partir de Alfred que o mesmo foi possível e este é um dos pontos principais de 

nossa tese. Para que fosse possível o desenvolvimento deste período, o que foi 

necessário? A resposta estaria no terceiro objetivo citado ainda há pouco: uma reforma 

espiritual da sociedade. 

É um lugar comum no anglo-saxonismo a ideia das reformas intelectuais 

promovidas por Alfred como veículo para o sucesso de seu governo. Entretanto, a nosso 

ver, apenas isso não justificaria a sobrevivência de todo um período. É claro que uma 

reforma intelectual foi de suma importância, mas esta estaria atrelada a algo maior. Esta 

reforma espiritual que ocorre nos tempos de Alfred não estaria ligada apenas a aspectos 

religiosos, mas ao mesmo também à esfera política e social. Através disso seria possível 

a reorganização da aristocracia e mais tarde a reconquista dos territórios da Danelaw. 

Porém, para que isso fosse possível, eram necessários novos ideais que sustentassem 

esta reforma. 



Para auxiliar numa melhor compreensão dos ideais estabelecidos neste momento 

histórico, além dos textos traduzidos por Alfred e seu circulo (como a Consolatio 

Philosophiae de Boécio e a Regula Pastoralis de Gregório Magno) utilizaremos 

também uma das produções mais significativas do período: a poesia anglo-saxônica. O 

corpo poético anglo-saxão é algo que não possui similar dentro da história da Alta Idade 

Média europeia devido ao volume documental produzido dentro de um mesmo espaço 

de tempo (séculos X e XI) e a natureza de suas obras. 

Voltando a seu artigo de 1936, J. R. R. Tolkien diz: 

  

“So regarded Beowulf is, of course, an historical document of the first order for 

the study of the mood and thought of the period and one perhaps too little used for the 

purposed by professed historians”34. 

 

Acreditamos que as palavras de Tolkien podem ser aplicadas não apenas ao 

poema Beowulf, mas também a toda produção literária poética do período. A 

importância de utilizarmos um documento literário para uma análise histórica está no 

fato de que ao o analisarmos podemos ter indícios da mentalidade na qual tal 

composição foi composta, os aspectos culturais envolvidos e aspirações representadas 

através das personagens e de suas ações ao longo da narrativa como idealizações ou 

críticas ao meio social. No caso da Inglaterra anglo-saxônica, poderemos encontrar estes 

elementos principalmente através de um tipo específico de produção poética, onde eles 

são mais evidentes: a poesia religiosa. 

A poesia anglo-saxônica, de forma geral, é marcada por um caráter cristão e 

muitas vezes heroico; uma união do estilo das antigas narrativas heroicas do passado 

germânico com a tradição judaico-cristã, principalmente o Velho Testamento e 

possivelmente certa influência de fontes do mundo clássico. Ainda assim, podemos 

dividir a poesia anglo-saxônica em dois grandes grupos gerais: poesia secular e poesia 

religiosa. 

Dentro deste quadro histórico da Inglaterra anglo-saxônica, uma das produções 

poéticas mais interessantes que podemos evocar, e uma das mais conhecidas, é o poema 

Beowulf. Seu aspecto épico, heroico, nos remete a um passado germânico pré-

                                                 
34 TOLKIEN, 1997, p. 20: “Beowulf é então considerado, claramente, um documento histórico de 
primeira importância para os estudos do espírito e pensamento do período e talvez muito pouco utilizado 
para este propósito por ditos historiadores”. 



migrações, mas ao mesmo tempo cristão. Embora seja de grande importância, sendo um 

dos dois principais temas de pesquisa do anglo-saxonismo desde o século XIX (como já 

ressaltamos), ele acaba restrito a um mundo aristocrático laico e heroico. Trata-se do 

épico de um herói de herança aristocrática que viaja a um reino vizinho buscando a 

eliminação do mal que assombra a região na forma de um monstro antropomórfico, sua 

vitória e os anos que se seguem como rei de seu povo e finalmente sua morte trágica nas 

garras de um dragão. Mas sempre deixando claro que seu sucesso se deve a suas 

características nobres, virtudes essas que são fruto das benesses recebidas do Senhor, 

ainda que explicitadas de forma sutil.  

Apesar de sua popularidade no meio acadêmico, Beowulf por si só não é o 

suficiente para podermos ter uma visão mais abrangente que reflita as principais 

características do período alfrediano. Porém, existem outras fontes documentais que 

possuem uma importância tal qual Beowulf dentro deste corpo poético para o estudo do 

período anglo-saxão. Dentre elas, uma das melhores nesse sentido seria o manuscrito 

conhecido como Codex Junius XI, no qual estão contidos os poemas conhecidos como 

Gênesis, Êxodo, Daniel e Cristo & Satã. Os quatro poemas são claramente de perfil 

religioso, inspirados nos livros homônimos do Velho Testamento, com exceção do 

último que se trata de uma narrativa apócrifa elaborada com inspiração no Novo 

Testamento. Os poemas do Codex Junius XI compartilham com Beowulf das mesmas 

características aristocráticas e heroicas, mas se destacam também pelo fato de não serem 

meras transcrições dos textos bíblicos ou meramente adaptações ao estilo poético. Na 

verdade seriam reelaborações das narrativas bíblicas, ao invés de traduções para o 

idioma vernáculo. Este tipo de prática, priorizando o sentido do texto no lugar de uma 

tradução fiel ao original, é típico do método utilizado pelo rei Alfred em suas próprias 

traduções em prosa. 

Os poemas do Codex Junius XI além da típica carga heroica da poesia anglo-

saxônica, também possuem este forte aspecto religioso, que acaba por torná-los como 

ótimos exemplares para um estudo do período alfrediano e o reflexo de seus ideais 

através da produção literária da época. Devemos deixar claro que, através do estudo 

deste tipo de documentação não pretendemos e nem acreditamos ser possível obter 

elementos que demonstrem claramente como era de fato o mundo de seus ouvintes e/ou 

leitores, mas sim a chance de perceber como eles o concebiam e o idealizavam. 

Portanto, acreditamos que através na produção poética do período alfrediano, e 

em especial uma como a do Codex Junius XI, podemos encontrar reflexos dos principais 



elementos que compunham os ideais sociais, políticos e religiosos de um novo reino que 

nascia após um longo tempo de instabilidade e conflito. Com um novo corpo 

aristocrático e eclesiástico para se adequar à reconstrução do novo reino inglês, um 

reino unido perante Deus, assim como Beda o Venerável já tratava os anglo-saxões em 

sua obra, a Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, e como o rei Alfred também 

aspirava obter. Veremos assim os anseios e idealizações de uma sociedade que, aos 

moldes das tribos de Israel nas Escrituras, deveria estar unida frente a seus inimigos e 

sob o jugo de um Dominus exercituum: o “Senhor dos Exércitos”, que dentro da 

produção literária poética representaria a sintetização dos anseios que o período 

alfrediano carregava em si. 

Para explorarmos melhor estes elementos do período alfrediano e 

compreendermos como se deu esta reforma promovida pelo rei Alfred, e sua 

importância para o período, o estudo que aqui realizamos foi dividido em três capítulos. 

No capítulo I iremos ter contato com os primórdios do período anglo-saxônico, a 

chegada dos anglo-saxões à Inglaterra, a formação dos primeiros reinos e ao mesmo 

tempo veremos também o início de sua tradição literária. Como se deu o 

desenvolvimento de sua cultura letrada, suas características, quais são e a natureza das 

principais fontes conhecidas. Depois iremos nos voltar especificamente para a produção 

poética do período. Observando as diferenças entre a poesia religiosa e a secular e como 

o elemento heroico está presente em ambos os tipos. Por fim vamos focar nas 

características e na problematização dos poemas do Codex Junius XI e nas elaborações 

simbólicas cristãs e heroicas que podemos encontrar nos textos, e a ideia de figura que 

será muito importante ao longo da tese. 

No capítulo II iremos nos aprofundar nos elementos históricos do período 

alfrediano. Primeiramente observaremos a chegada do “Grande Exército” viking e seu 

impacto na Inglaterra, em como quase todos os reinos anglo-saxões sucumbiram, a 

resistência e as consequências disso até os tempos do rei Æthelred II. Em seguida nos 

concentraremos na relação da Casa de Wessex com o período para então observarmos 

as construções ideológicas promovidas. Como a própria figura de Alfred sofreu 

elaborações e idealizações desde o período alfrediano até hoje em dia, além de analisar 

três elementos importantes para os ideais de Alfred: primeiramente a ideia dos anglo-

saxões como um único povo unido perante Deus e herdeiros espirituais dos hebreus do 

Velho Testamento, o novo povo escolhido, tornando-se assim o “Novo Israel”. Depois, 

a elaboração genealógica encontrada nas fontes de uma suposta linhagem sagrada da 



Casa de Wessex, que ligaria sua ancestralidade de uma forma singular à figura de um 

misterioso quarto filho de Noé. Por fim, o terceiro e talvez mais importante elemento da 

reforma espiritual alfrediana, ligado diretamente às traduções do rei Alfred. O conceito 

de que a sabedoria não é apenas o único e verdadeiro caminho para Deus, como é um 

dever divino do soberano. Que apenas assim seria possível um rei governar bem e ter o 

Senhor ao seu lado frente seus inimigos. Justamente o que Alfred desejava (ou 

necessitava) para reorganizar seu reino. 

No capítulo III iremos ver um dos elementos fundamentais para a sobrevivência 

da Inglaterra: a aristocracia, sua relação com as iniciativas do período e sua importância 

para o reino de Alfred. Veremos como a imagem desta nova aristocracia que nascia 

após sua fragmentação durante as invasões vikings foi fortalecida, suas características e 

de que forma ela se encaixava dentro do modelo espiritual alfrediano e de um binômio 

de “sabedoria e força”. Ao final, teremos a síntese dos ideais que esta reforma espiritual 

buscava, sua função durante o período alfrediano e sua principal manifestação 

encontrada tanto na poesia anglo-saxônica quanto nos textos bíblicos: a ideia de uma 

divindade representada como um “Senhor dos Exércitos”, o modelo espiritual para um 

novo reino cristão que nascia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I – POESIA HERÓICA E NARRATIVA BÍBLICA. 

 

 

"The basic tool for the manipulation of reality  
is the manipulation of words. If you can control the  

meaning of words, you can control the people  
who must use the words." 

  
Philip K. Dick. 

 

 

 

 

I.1- Cultura literária na Inglaterra anglo-saxônica. 

 

Segundo nos relata a Crônica Anglo-Saxônica35, no ano 449 d.C., o rei Vortigern 

convidou os irmãos Hengest e Horsa, líderes de um grupo de guerreiros da tribo dos 

saxões do continente, para liderarem seus homens, atravessarem o Mar do Norte e 

ajudar os bretões a enfrentar os pictos, que há muito tempo investiam contra eles. 

Hengest e Horsa atenderam ao pedido do rei Vortigern, enfrentaram e derrotaram os 

pictos e em troca lhes foram dadas terras ao sul do reino. Porém, logo em seguida os 

irmãos pediram ajuda aos seus companheiros que estavam no continente por mais 

homens, e lhes contaram sobre a covardia e a fraqueza dos bretões e como eram boas 

aquelas terras. A Crônica diz que eles imediatamente enviaram um grande contingente 

de guerreiros, oriundos de três tribos germânicas, para ajudar os dois irmãos. Eles 

vieram, confrontaram os bretões e tomaram suas terras. Assim começava o período 

histórico conhecido por nós como “Inglaterra anglo-saxônica”: 

 

“449 (...) Aqueles homens vieram de três tribos dos germânicos; dos antigos 

saxões, dos anglos, dos jutos. Dos jutos veio o povo de Kent e da ilha de Wight (...) Dos 

antigos saxões vieram os saxões do leste, os saxões do sul e os saxões do oeste. Dos 

anglos (...) vieram os anglos do leste, os anglos médios, os mércios e todos da 

Northúmbria (...)” 36. 

 

                                                 
35 WHITELOCK, 1961, p. 9. 
36 WHITELOCK, 1961, p. 10. 



Boa parte dos trabalhos que falam sobre o período da Inglaterra anglo-saxônica 

concorda com seu início por volta de 449, com o declínio do Império Romano e as 

primeiras invasões dos povos germânicos do noroeste alemão e da península da 

Jutlândia na Inglaterra, chegando ao seu fim no ano de 1066, com a invasão normanda. 

É muito comum tratar este momento da história inglesa como um único e longo período. 

Porém, acreditamos que poderíamos dividi-lo em ao menos dois momentos. A principal 

razão seria pelo fato de não existir verdadeiramente um reino da Inglaterra até meados 

do século X; e o fato de se pensar na Inglaterra como uma unidade política antes desse 

momento pode levar a interpretações e considerações histórico-literárias errôneas37.  

Os primeiros anos da Inglaterra anglo-saxônica são até hoje obscuros e se 

revelam um grande campo de meras conjecturas, baseadas em sua maior parte em 

estudos arqueológicos. Pouco se sabe do período entre os séculos V e VI, quando o que 

ainda restava da antiga província romana da Britannia estava em decadência e assediada 

por povos vizinhos e mais tarde pelos invasores germânicos. O que de fato ocorreu é 

incerto e as informações que chegaram até nossos dias estão envoltas em mitos e relatos 

lendários38, nos restando quase que apenas elementos da cultura material como fontes 

de análise do período39. Para demonstrar a escassez de fontes escritas nativas anteriores 

ao ano 600, encontraremos apenas o nome de Gildas e sua obra De Excidio et 

Conquestu Britanniae40.  

Só a partir do final do século VI é que temos um pouco mais de luz sobre o 

período, com a chegada da missão de Agostinho de Canterbury, sob as ordens do papa 

Gregório Magno, e o processo de cristianização dos anglo-saxões. A razão disso está no 

fato do cristianismo ser uma “religião do Livro”, o que implica na introdução de uma 

cultura literária nas terras da Inglaterra (o que implica também na ideia de uma “história 

escrita”). Diferente da tradição oral, através desta cultura literária é possível 

encontrarmos tanto livros religiosos quanto códices legais, textos em prosa e poesia, 

tanto em latim quanto em idioma vernáculo. Em um levantamento geral da produção 

literária do período, por volta de 90% corresponde a textos em prosa e 10% dedicados à 

                                                 
37 WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, pp. 1-2. 
38 WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, p. 2. 
39 Sabe-se, por exemplo, que economicamente a antiga província romana estava decadente; e de que a 
partir do século VI começa a surgir uma cultura guerreira local de raízes germânicas, onde os homens 
eram sepultados com armamentos e demais utensílios de guerra, enquanto as mulheres eram sepultadas 
com jóias e outros bens de valor. Ver WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, p. 2 e também 
CAMPBELL in: CAMPBELL, 1991, p. 27 – 37. 
40 CAMPBELL in: CAMPBELL, 1991, p. 23. 



poesia; tudo isso contido em torno de duzentos manuscritos, além de alguns 

fragmentos41. 

Dentre esta produção em prosa encontraremos, por exemplo, textos bíblicos, 

homilias, hagiografias, traduções da patrística, liturgia, glosas, textos medicinais, 

educacionais, legais, históricos, narrativas de viagens e outros. É claro que essas são 

generalizações e não podemos caracterizar essas terminologias como categorias fixas da 

prosa anglo-saxônica, já que muitas vezes não há uma clara separação temática e um 

mesmo texto pode comportar mais de uma das características citadas acima. Além disso, 

apesar de sua grande produção, é muito difícil identificar a autoria desses textos. Dos 

autores conhecidos encontram-se o rei Alfred e seu círculo intelectual (entre os anos de 

890 e 900); Æthelwold, bispo de Winchester (c. 960-980); Ælfric de Eynsham (c. 990-

1000); Wulfstan (c. 995-1020); e Byrhtferth de Ramsay (c. 990-1020). Dentre eles 

destacamos Ælfric, a quem é atribuído aproximadamente cento e cinquenta textos em 

inglês antigo, o que o torna o mais prolífico escritor da Inglaterra anglo-saxônica42. 

De forma geral a documentação em prosa anglo-saxônica que sobreviveu até a 

atualidade se concentra em sua maior parte em dois grandes momentos: o período 

alfrediano e o período da reforma beneditina até o fim do período anglo-saxão. Dentre 

alguns dos trabalhos do período alfrediano que podemos citar como exemplo 

encontram-se obras como a Crônica Anglo-Saxônica, a versão vernácula da História 

Eclesiástica de Beda, os Diálogos de Gregório Magno, os Solilóquios de Santo 

Agostinho e a Historia Adversum Paganos de Orósio. No período beneditino teremos 

obras como a versão da Regra Beneditina, traduções do Velho e Novo Testamento e dos 

salmos; as Homilias, as Vidas dos Santos e a tradução de De temporibus anni de Beda, 

outros textos de Ælfric de Eynsham e outros textos e homilias de Wulfstan de York. 

Esses trabalhos e os intelectuais desse período da prosa na Inglaterra anglo-saxônica 

seriam fruto das reformas do período alfrediano (principalmente a partir do final do 

século X) e do fortalecimento de uma tradição literária (tanto na escrita quanto no 

ensino) voltada ao idioma vernáculo43.  

Além dos autores conhecidos na prosa anglo-saxônica, das obras anônimas se 

destacam manuscritos como os do Livro Vercelli, onde podemos encontrar cerca de 

vinte e três homilias em prosa cuja temática gira em torno de elementos escatológicos e 

                                                 
41 TREHARNE & PULSIANO in: TREHARNE & PULSIANO, p. 3. 
42 TREHARNE & PULSIANO in: TREHARNE & PULSIANO, p. 3 
43 TREHARNE & PULSIANO in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 4-5. 



penitenciais44. Outro importante manuscrito é o Cotton Vitellius A. XV (também 

conhecido como o manuscrito de Beowulf). Diferente do Livro Vercelli, e de outros 

manuscritos contemporâneos, a argumentação do Cotton Vitellius A. XV estaria 

supostamente centrada nas figuras de criaturas e monstros que povoam seus textos45: As 

Maravilhas do Oriente, A Carta de Alexandre para Aristóteles e A Vida de São 

Cristóvão; além dos poemas Judite e o famoso Beowulf. Um terceiro manuscrito digno 

de nota, mas pertencente à produção poética (que veremos mais adiante), é o Codex 

Junius XI (ou simplesmente Junius 11), onde podemos encontrar quatro grandes poemas 

de perfil religioso, cuja inspiração estaria em livros homônimos do Velho Testamento 

(Gênesis, Êxodo, Daniel) e na tradição apócrifa (Cristo & Satã). Manuscritos como os 

três últimos citados tem despertado o interesse de pesquisadores mais modernos por 

uma abordagem focada na compreensão de sua unidade temática e da natureza dos 

textos de tais obras, visando uma contextualização cultural que teria dado origem a 

eles46. 

Além de textos literários (em seu sentido artístico e cultural), temos também 

outros tipos como aqueles pertencentes ao âmbito político e administrativo do período 

anglo-saxônico. Boa parte desta produção documental se enquadra entre códices legais e 

regras eclesiásticas, sendo comumente organizados segundo o período de governo ao 

qual foram compilados (por exemplo, “as leis de Ine”, “as leis de Alfred”, “as leis de 

Æthelred”) e em sua maior parte copiados e adaptados a partir de códices que os 

antecederam47. O estudo de tais documentos é muito importante e enriquecedor ao nos 

proporcionar uma visão da estrutura administrativa da sociedade anglo-saxônica, como 

e quais os tipos de crimes eram previstos e a relação do governo secular com a Igreja. 

Aliado a esse último aspecto, temos também a existência de decretos, éditos e demais 

documentação referente à doação, propriedade de terra e outros bens. Enquanto a prosa 

e a poesia em geral nos fornecem elementos socioculturais, relativos ao comportamento 

e aos ideais do universo anglo-saxônico, de uma forma até mesmo subjetiva, este outro 

tipo de material nos proporciona uma visão do contexto histórico institucional do 

período. Apesar de muitas vezes ser analisada de forma dissociada das demais formas 

de produções literárias, pelo contrário, acreditamos que esta documentação está 

                                                 
44 TREHARNE & PULSIANO in: TREHARNE & PULSIANO, p. 5 e também KRAPP, 1932, pp. xii – 
xciv. 
45 ORCHARD, p. 24. 
46 TREHARNE & PULSIANO in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 5-6 e também O’BRIEN 
O’KEEFFE, 1997.  
47 TREHARNE & PULSIANO in: TREHARNE & PULSIANO, p. 6 



intimamente ligada às mesmas. Se não diretamente quanto ao seu conteúdo e perfil, mas 

ao menos no processo de formação desta literatura anglo-saxônica; uma vez que no 

âmbito secular os primeiros registros em vernáculo são de perfil legislativo, sendo um 

dos melhores exemplos de como a sociedade laica, em particular a aristocracia anglo-

saxônica, absorveu a utilização do “dom da palavra escrita” do mundo eclesiástico48. 

Outro tipo de texto do período anglo-saxão que tem despertado interesse de 

pesquisadores e aberto novas linhas de pesquisa são os que abordam práticas mágico-

medicinais. Os principais manuscritos deste tipo são o Herbarium Apuleius, Medicina 

de Quadrupedibus (ambos voltados à utilização de ervas e componentes de animais para 

os mais variados tipos de doenças e males físicos), Peri Didaxaeon (que visa crenças e 

doenças referentes a males físicos e perturbações mentais) e o Manual de Byrhtferth 

(um tratado sobre os quatro tipos clássicos de “humores” e uma visão do macrocosmo e 

do microcosmo como a base para a prática médica). Temos também o Bald’s 

Leechbook, o Leechbook III e o Lacnunga; todos contendo fórmulas e encantamentos 

populares que mesclam práticas mágicas e medicinais com elementos religiosos pagãos 

e cristãos49. 

Podemos ver que a produção literária em prosa da Inglaterra anglo-saxônica é 

vasta em sua multiplicidade temática e de extrema importância para o estudo do 

período. Dentre todo este corpo documental, vamos nos ater agora para uma das mais 

importantes e antigas obras em prosa escrita da Inglaterra anglo-saxônica que se tem 

conhecimento (e que atrai a atenção de muitos estudiosos, da mesma forma que Beowulf 

no campo poético), e através dela termos uma visão geral da construção de uma cultura 

literária na Inglaterra. Trata-se da Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, de Beda o 

Venerável. Pode-se considerar que a obra de Beda esteja entre as principais e mais 

eloquentes obras de todo o período medieval da Europa50; revelando-nos indícios de 

qual era o panorama político do território inglês entre os séculos VII e início do VIII. 

Em sua obra, Beda nos conta como por volta do ano 600 a Inglaterra estava dividida em 

diversos reinos de variados tamanhos e de como ao longo do tempo muitos foram sendo 

literalmente “engolidos” por seus vizinhos, dando origem aos principais reinos anglo-

saxônicos que irão emergir em c. 700. 

                                                 
48 HOUGH in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 170-187; KELLY in: McKITTERICK, pp. 36-62. 
49 HOLLIS in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 189-208; JOLLY, pp. 96-131; CAMERON, 2006; 
NORTH, 2006. 
50 WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, p. 2. 



Um exemplo deste processo pode ser visto através da história do rei Cædwalla 

de Wessex, que havia conseguido expandir seu poder por todo o sul da Inglaterra (com 

exceção da Cornualha) nos anos de 680. Segundo a obra de Beda, Cædwalla pretendia 

exterminar todos os nativos da ilha, como se pode ver quando de sua conquista da ilha 

de Wight e sua atitude para com seus dois príncipes sobreviventes. Cædwalla invadiu e 

massacrou os habitantes da ilha de Wight e instalou novos habitantes no local. Contudo, 

os dois príncipes (irmãos de Arwald, antigo rei da ilha) ainda estavam vivos e 

escondidos. Cædwalla então ordenou que estes fossem mortos. Ao saber de tal ordem, 

um padre de nome Cynibert foi até a presença do rei e implorou que se fosse necessária 

a morte dos príncipes que ele tivesse a permissão de primeiro instruí-los na fé cristã. 

Cædwalla concedeu ao padre tal pedido e Cynibert foi até os jovens príncipes. Ele lhes 

levou a palavra do Senhor e depois os batizou, para assim garantir-lhes entrada no 

Reino de Deus. Em seguida chegou o executor que os decapitou sem que oferecessem 

resistência. Desta forma, a última região da Inglaterra teria sido cristianizada e 

submetida ao reino de Wessex51. Situações como a exemplificada permitiram que por 

volta do ano 800 quatro grandes reinos surgissem: Northúmbria (nascido da unificação 

dos antigos reinos de Deira e Bernícia, no norte da Inglaterra, além do rio Humber), 

Anglia Oriental (atuais regiões de Norfolk e Suffolk, no leste inglês), Wessex (ao sul da 

ilha) e Mércia (na região central do território).  

A partir dos relatos de Beda acerca da formação dos reinos anglo-saxões, é 

comum a interpretação da existência de uma possível unidade política. No início do 

quinto capítulo do segundo livro de sua obra, Beda fala sobre a morte do rei Æthelbert 

de Kent, no ano de 616. Ele diz que o rei governou por cinquenta e seis anos até sua 

morte e: 

 

“qui tertius quidem in regibus gentis Anglorum52, cunctis australibus eorum 

provinciis quae Humbrae fluvio et contiguis ei terminis sequestrantur a borealibus, 

imperavit; sed primus omnium caeli regna conscendit.” [que foi de fato o terceiro rei 

do povo inglês, e teve domínio sobre todas as suas províncias que são separadas do 

norte pelas águas do Humber e as fronteiras adjacentes.] 53 

                                                 
51 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, IV: 16. 
52 Beda, ao se refere aos reinos anglo-saxônicos e à população, é comum utilizar o termo Anglorum de 
forma generalizada. É claro que este se refere mais diretamente aos anglos. Contudo, Beda utiliza o termo 
indistintamente para anglos, jutos e saxões; apesar de também utilizar por vezes o termo Saxonum. 
53 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, II: 5. 



 

Neste mesmo capítulo ele fala a respeito de Aella, rei de Kent, como o primeiro 

grande rei da Inglaterra; depois de Ceawlin, rei de Wessex, como o segundo; Redwald 

de Anglia Oriental, como o quarto; Edwin, rei da Northúmbria (617-633), o quinto; o 

sexto, Oswald (rei da Northúmbria, 634-642, mais tarde canonizado); e seu irmão, 

Oswy (642-670), como o sétimo54. Segundo nossa argumentação, os últimos três reis 

representariam o primeiro dos três períodos de supremacia hegemônica na Inglaterra 

anglo-saxônica, com a ascensão da Northúmbria sobre os demais reinos ao longo do 

século VII e início do VIII. Período esse marcado principalmente pelo chamado 

“renascimento da Northúmbria” e durante o qual viveu o próprio Beda. Ao longo do 

século VIII teremos o segundo período hegemônico, com a ascensão do reino de Mércia 

e tendo seu clímax durante o governo do rei Offa (757-796), que submeteu boa parte do 

reino de Wessex, Anglia Oriental e parte de Kent; além de fazer guerra contra os reinos 

galeses55. Entretanto, apesar de reclamar a si pelo título, Offa não se encontra nas fontes 

do período na lista dos grandes reis da Inglaterra. Este segundo período, marcado pela 

hegemonia de Mércia, termina com a morte de Offa e o início das invasões 

escandinavas. Apenas no século IX a linhagem dos grandes reis é retomada nas fontes 

do período. Não se sabe ao certo qual a razão, talvez por razões políticas56 ou em 

decorrência de uma simples reprodução mecânica baseada na obra de Beda57, mas os 

nomes dos reis de Mércia são ignorados. O oitavo grande rei da Inglaterra (ao invés de 

Offa) surge na figura de Egbert, rei de Wessex (802-839) 58. No relato da Crônica 

Anglo-Saxônica59 a respeito do ano de 829 é dito: 

 

“E naquele ano o rei Egbert conquistou o reino de Mércia, e tudo ao sul do 

Humber; e ele foi o oitavo rei que foi Bretwalda60”. 

                                                 
54 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, II: 5. 
55 STENTON, pp. 206-12. 
56 STENTON, p. 232. 
57 STENTON, p. 34. 
58 Apesar de ser considerado o oitavo bretwalda e ter obtido influência sobre outros reinos vizinhos, não 
podemos considerar este como sendo o terceiro período hegemônico na Inglaterra uma vez que isso não 
foi duradouro, sendo apenas um momento específico da política do século IX. Ver STENTON, pp. 232-
236. 
59 WHITELOCK, 1961, p. 40. 
60 “Soberano da Bretanha”; esta expressão é usada apenas na versão A do manuscrito da Crônica Anglo-
Saxônica. Em outras versões do manuscrito o termo surge como Brytenwalda (versão B), Bretenanwealda 
(versão C), Brytenwealda (versão D-E) e Brytenweald (versão F). Em fontes do século VIII um termo 
equivalente é o Rex Britaniæ. Outra interpretação para o termo viria da palavra bryten (“amplo”, 



 

Independente da origem do título empregado a esses governantes e da ideia que 

isto trazia, de forma alguma havia uma verdadeira unidade política. Para citarmos um 

exemplo de como esta suposta unidade é ilusória, os restos mortais do rei Oswald da 

Northúmbria inicialmente foram proibidos de serem sepultados no monastério de 

Lindsey (Linconshire), pois o povo (mesmo após sua morte) o perseguia e o odiava uma 

vez que ele os havia invadido e conquistado61. Assim, a interpretação por uma suposta 

unidade política na Inglaterra (anterior ao século X), através da obra de Beda, é um 

grande equívoco. 

Como dissemos, a obra de Beda teria sido uma das primeiras de grande 

importância na Inglaterra anglo-saxônica. E serão nos primeiros séculos após o fim da 

antiga província da Britannia e a configuração dos novos reinos anglo-saxões que 

começará a surgir uma literatura vernácula e religiosa.  

A região da Inglaterra, assim como tantas outras partes do que até então fazia 

parte do Império Romano do ocidente, era mais uma das antigas províncias romanas 

que acabou sendo tomada pelos povos germânicos oriundos da Europa central. Contudo, 

diferente do imaginário popular, onde estas populações bárbaras surgem como hordas 

selvagens destruindo e pilhando tudo o que havia sobrado do mundo clássico romano, 

ocorreu uma aceitação do mesmo por parte dos invasores após sua fixação nas 

províncias ocupadas. De uma forma geral, esta “cultura bárbara” acaba por se adequar 

ao mundo romano, adotando elementos romanos à sua sociedade, a conversão ao 

cristianismo e ao idioma latino62 (como a Gália, Espanha e Itália, por exemplo). Na 

Britannia teria ocorrido de forma diversa, pois a estrutura sócio-política romana havia 

mergulhado no caos. As explicações para isso estariam nos constantes ataques externos 

de irlandeses e dos pictos; outros grupos que, antes dos tempos de Hengest e Horsa, 

vinham do continente e já assediavam a província (como os antigos saxões do 

continente e outras tribos vizinhas); as populações da Britannia, que após anos da 

proteção de Roma agora se viam desamparadas; e finalmente (por eles fazerem parte do 

império) as consequências e o desgaste promovido pelo envolvimento de seus 

governadores e líderes nos assuntos políticos do próprio império63. Com a perda de 

                                                                                                                                               
“espaçoso”, “grandioso”), o que também poderia levar ao termo “Grande (Poderoso) Governante”. Ver 
STENTON, p. 34. 
61 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, III: 11. 
62 WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, p. 3. 
63 BLAIR, 1966, pp. 150-151. 



contato com Roma, segue um período de conflitos que se estenderá até meados do 

século VI. Inicialmente, como já foi dito, dos bretões contra irlandeses e pictos; e mais 

tarde as batalhas contra os saxões64. 

A vitória e a ocupação dos anglo-saxões sobre a Britannia não põe um fim aos 

conflitos. Ao invés disso os novos inimigos tornam-se as demais populações de origem 

céltica remanescentes da ilha, que acabam sendo empurradas para além das antigas 

fronteiras romanas (Gales, Escócia e Cornualha), e por fim os conflitos entre próprios 

líderes anglo-saxões65. Talvez seja um exagero dizer que estes confrontos pela disputa 

do território da Britannia teriam destruído a Romanitas ainda existente, mas com 

certeza isso a teria enfraquecido. O que permitiu, ao menos inicialmente, a existência de 

uma sociedade germânica com poucas influências romanas66 e que só virá a sofrer uma 

maior influência com a cristianização: 

 

“When gospelbooks appear in England (most famously, the Lindisfarne Gospel 

of c. 700), their decoration reproduces the motifs hitherto used by smiths to adorn the 

weapons and jewellery of a warrior elite. It is a useful metaphor of what happened to 

literary language (…) Barbarian culture on the Continent was suffocated by civilization 

it tried to emulate. In Britain it had room to breathe”67. 

 

Pode-se dizer que, levando em consideração os aspectos gerais da ocupação da 

Britannia pelos anglo-saxões, o processo de cristianização (e com ele o resgate do 

latim) foi fundamental para o florescimento da cultura literária anglo-saxônica68. Por 

meio disso podemos dizer que um processo de adaptação como ocorrido no continente 

entre outros povos germânicos ao mundo romano, como citado anteriormente, também 

se deu entre os anglo-saxões. Entretanto, ao invés de uma adaptação aos aspectos 

sociais romanos, isso aconteceu voltado aos elementos da tradição cristã e de seu 

passado. Enquanto os francos, por exemplo, vão se identificar com o mundo romano e 

                                                 
64 BLAIR, 1966, pp. 151-167. 
65 STENTON, pp. 1-95. 
66 WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, pp. 3-4. 
67 “Quando os livros dos Evangelhos apareceram na Inglaterra (o mais famoso, o Evangelho de 
Lindisfarne c. 700), suas decorações reproduziam os motivos até então utilizados por ferreiros para 
adornar as armas e as jóias de uma elite guerreira. Esta é uma metáfora útil do que aconteceu a 
linguagem literária (...) A cultura bárbara no continente foi sufocada pela civilização que ela tentava 
emular. Na Bretanha ela teve espaço para respirar”. Ver: WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, p. 4. 
68 McGOWAN in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 12-13. 



até mesmo elaborar um mito de origem troiana, os anglo-saxões irão se identificar com 

o mundo bíblico do Velho Testamento e com as tribos de Israel. 

Sendo assim, a existência dos antigos deuses germânicos é aceita, mas eles são 

transformados em heróis do passado; integrados às genealogias como descendentes dos 

patriarcas bíblicos e ancestrais dos reis anglo-saxônicos69. Além disso, a sociedade 

anglo-saxônica acaba por se adaptar a este novo universo cristão com o mínimo de 

conflitos. 

 

“But perhaps most important of all is that the Old Testament was the story of 

another tribal people with a special relationship to the God of Battles (…) The Bible 

itself gave Anglo-Saxons a warrant for a sincere change in the faith without a 

revolution in their society”70. 

 

É através deste enfoque que se justifica o título da obra de Beda e a questão 

acerca da unidade entre os povos da Inglaterra. A ideia de um povo (gens) inglês unido 

a que ele se refere não seria no campo político, mas religioso (“Historia 

Ecclesiastica...”). Como será abordado nos próximos capítulos, é muito provável que 

esta idealização por uma Inglaterra unida na fé cristã, como Beda apregoava, tenha 

influenciado o rei Alfred de Wessex ao conceber o plano de uma única igreja e um 

único reino entre os anglo-saxões. Esta ideia de um povo religiosamente unido na 

Inglaterra surgirá mais tarde através de outros (como Bonifácio, em sua missão junto 

aos saxões continentais, e Alcuíno71); a ideia de uma “Igreja da Inglaterra” irá lançar as 

bases ideológicas deste “destino” dos anglo-saxões tanto no campo eclesiástico quanto 

secular72.  

Enfatizamos novamente que a cristianização dos anglo-saxões foi fundamental 

para o desenvolvimento de uma cultura literária na Inglaterra. E um dos principais 

                                                 
69 WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, pp. 6-7. 
70 “Mas talvez o mais importante de tudo seja que o Velho Testamento era a história de outro povo tribal 
com um relacionamento especial com o Deus das Batalhas (...) A própria Bíblia deu aos anglo-saxões 
uma garantia para uma sincera mudança na fé sem uma revolução em sua sociedade”. Ver WORMALD 
in: GODDEN & LAPIDGE, p. 7. 
71 Entre os religiosos e missionários anglo-saxões que foram para o continente, sem sombra de dúvida os 
mais conhecidos foram Alcuíno de York (na corte de Carlos Magno, uma das grandes mentes por trás do 
renascimento carolíngio) e São Bonifácio (missionário e responsável por cristianizar os pagãos 
germânicos do reino franco; martirizado pelos frísios em c. 754). 
72 WORMALD in: GODDEN & LAPIDGE, p. 8. 



locais onde isso ganhou maior incentivo foi em Canterbury, durante os tempos do 

arcebispo Teodoro (c. 669-690). 

Após a chegada da missão de Agostinho de Canterbury (c. 597) até a chegada de 

Teodoro, o cristianismo irlandês teria tido uma influência importante na educação, no 

resgate de uma tradição latina e nas práticas religiosas da Inglaterra anglo-saxônica73, 

tendo como um marco o Sínodo de Whitby (c. 664) onde, a respeito da controvérsia da 

data da Páscoa, por fim foi adotada a regra romana em prol da irlandesa74. 

Teodoro de Tarso era de origem grega, nascido em torno de 602 no império 

bizantino. Teria estudado em Antióquia e talvez Edessa, tornando-se familiar do siríaco 

e do grego, e vivido também em Constantinopla75.  Porém, no ano de 667, ele vivia em 

Roma quando chegou de viagem o arcebispo de Canterbury (de nome Wigheard); mas 

ele contrai a peste e morre no mesmo ano. O Papa Vitaliano (657-672) então aponta 

Teodoro ao posto, consagrando-o arcebispo de Canterbury em 668, o enviando para a 

Inglaterra76. Dentre os que se juntaram a Teodoro na Inglaterra havia duas figuras 

importantes. O primeiro seria Benedito Biscop, anglo-saxão de uma família aristocrática 

da Northúmbria que vivia em Roma, e que mais tarde tornou-se abade em Canterbury e 

fundou na Northúmbria os monastérios de Wearmouth (c. 674) e Jarrow (c. 682) 77. 

Segundo Beda ele teria trazido livros de Roma para a Northúmbria (inclusive um livro 

do Apocalipse decorado com imagens) 78 e que teria sido com o abade Benedito que aos 

sete anos de idade ele começou seus estudos e sua vida monástica79. O segundo foi 

Adriano, monge de origem africana (possivelmente da Líbia-cirenaica) e que mais tarde 

tornou-se bispo de Canterbury e uma dos principais nomes da escola de Canterbury, 

depois de Teodoro.  

Uma das principais missões de Teodoro era reorganizar a Igreja na Inglaterra, 

ampliar o número de dioceses, aumentar o número de bispos, o ensino e a aplicação da 

lei canônica80. Entretanto, foi no campo do aprendizado que Teodoro se destacou. 

                                                 
73 McGOWAN in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 14-17. 
74 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, III: 25. 
75 McGOWAN in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 18-19. 
76 LAPIDGE in: LAPIDGE, 2004, pp. 444-446. 
77 LAPIDGE in: LAPIDGE, 2004, pp. 60-61. 
78 McGOWAN in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 18. 
79 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V: 25. 
80 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, IV: 5. Ver também LAPIDGE in: LAPIDGE, 2004, 
pp. 445-446. 



Teodoro e Adriano teriam trazido com eles diversos livros em latim e grego, mas 

infelizmente nenhum deles sobreviveu à atualidade81. 

Beda nos diz82 que Teodoro e o abade Adriano atraíam multidões de estudantes 

em Canterbury, onde eles ensinavam sobre as Escrituras, métrica, astronomia e 

matemática. Isso resultou numa grande quantidade documental, composta por um vasto 

conjunto de comentários e comparações dos textos da Vulgata latina com a Septuaginta 

e o Novo Testamento, complementado com as glosas de vários Pais da Igreja gregos 

como Basílio de Cesaréia, Clemente de Alexandria, João Crisóstomo e outros. Outra 

fonte que demonstra a grande produção da escola de Canterbury é um conjunto de 

glosas de vários textos latinos (como os de São Jerônimo, Gildas, Isidoro de Sevilha, 

Gregório Magno e Orósio); além de alguns poemas, traduções e textos compostos pelo 

próprio Teodoro83. Não é de se espantar que, como Beda nos relata, seja nesse mesmo 

período que apareça o primeiro poeta a compor poesia religiosa na Inglaterra. Este poeta 

estaria ligado à abadia de Whitby84, um jovem pastor que recebeu a inspiração divina da 

poesia e teria escrito sobre a Criação, a origem dos homens, toda a história do Gênesis, 

a saída dos hebreus do Egito e demais trechos do Velho e Novo Testamento: 

  

“In huis monastério abbatisae fuit frater quidam divina gratia specialiter 

insignis, quia carmina religioni et pietati apta facere solebat (...) Canebat autem de 

creatione mundi, et origine humani generis, et tota Genesis historia, de egressu Israel 

ex Aegypto et ingressu in terram repromissionis, de aliis plurimis sacrae Scripturae 

historiis, de incarnatione Dominica, passione, resurrectione, et ascensione in caelum, 

de Spiritus Sancti adventu, et apostolorum doctrina.” [No monastério dessa abadia 

havia um certo irmão que se fez notável pela graça de Deus especialmente dada, pela 

qual se tornou desejoso de fazer canções religiosas e piedosas (...) Agora ele canta 

sobre a Criação do mundo, e sobre a origem da humanidade, e toda a história do 

Gênesis, da saída de Israel do Egito e de sua entrada na terra prometida, e sobre 

muitas outras historias das Sagradas Escrituras, da encarnação do Senhor, de Sua 
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paixão, ressurreição e ascensão ao céu, da vinda do Espírito Santo, e dos ensinamentos 

dos apóstolos.] 85 

 

Apesar do que nos diz Beda, nenhuma dessas obras de Cædmon sobreviveram 

aos dias de hoje, a não ser pelo poema conhecido como o Hino de Cædmon. 

A importância da escola de Canterbury também está no fato de se voltar para os 

comentários dos textos bíblicos, seu interesse pelo idioma vernáculo (inglês antigo) e a 

grande quantidade de material fruto de glosas, que teriam tido influência até mesmo no 

continente durante o período carolíngio, em centros como Eichstatt, Reichenau e São 

Gall86; e na Inglaterra por fornecer os alicerces de uma cultura intelectual eclesiástica 

que se verá refletida nos trabalhos de Beda87, nos textos de Aldhelm (c. 640-709) 88, 

abade de Malmesbury e bispo de Sherbone; e nos de São Wilfrid (c. 634-709) 89, por 

exemplo,90. Como podemos ver a escola de Canterbury de Teodoro e Adriano possui 

ligação direta com Beda (através de Benedito Biscop) e podemos, do ponto de vista 

literário, falar até mesmo que foi isso que proporcionou uma “Era de Beda” dentro do 

período de hegemonia da Northúmbria, e que irá proporcionar uma cultura intelectual 

que possibilitará as missões de anglo-saxões no continente durante o século VII e VIII.  

No início do século VII os irlandeses possuíam escolas monásticas, focadas no 

estudo da gramática e exegese bíblica. Logo isso foi levado ao continente e centros 

foram fundados na França, Alemanha, Suíça e Itália. Antes disso, peregrinos já atuavam 

no norte da Inglaterra, dando origem aos monastérios de Iona e Lindisfarne91. Após o 

arcebispo Teodoro foi a vez dos anglo-saxões, e assim a partir do final do século VII e 

início do VIII vão surgir os representantes anglo-saxônicos da Igreja no continente. 

Dentre os que se destacam estão Willibrord (c. 658-739), arcebispo dos frísios em 

Utrecht; São Bonifácio (c. 675-754), bispo de Mainz; Willibald (c. 700-787), bispo de 

Eichstatt92; e o mais conhecido dos anglo-saxões no continente, Alcuíno de York (c. 

735-804) na corte de Carlos Magno93. 
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Contudo, enquanto os frutos dos esforços da escola de Canterbury e da 

Northúmbria de Beda podiam ser vistos nas missões no continente, tempos sombrios 

começavam a chegar à Inglaterra. Os séculos VII e VIII puderam ver o florescimento de 

uma cultura literária importante em solo inglês, mas a partir do século IX esta mesma 

cultura que deu origem a homens como Alcuíno começava a ter certo declínio. 

Pouquíssimas obras podem ser datadas pertencentes a esse período do século IX na 

Inglaterra, o que também coincide com o início das grandes invasões escandinavas. No 

continente, nos centros de influência anglo-saxônica, a produção documental não parece 

ter sido afetada da mesma forma, muito pelo contrário. Não apenas continuou-se a 

produzir como obras da Inglaterra teriam sido levadas para tais locais, prevenindo assim 

sua destruição nas mãos dos vikings94. Das fontes documentais na Inglaterra deste 

período se tem conhecimento apenas de um poema creditado a São Swithun (c. 862), 

uma carta do bispo Ecgred de Lindisfarne ao arcebispo Wulfsige de York e indícios de 

alguns poucos textos religiosos e glosas95. De qualquer maneira, diferente dos tempos 

de Teodoro e de Beda, o século IX torna-se um período árido em relação à produção 

cultural e as razões para isso ainda não nos são muitas claras, abrindo margem para um 

fato que mereceria ser mais bem estudado96.  

Ao longo do século IX os ataques dos escandinavos aumentaram, varrendo 

reinos inteiros, levando consigo casas reais e a aristocracia local. Consequentemente, se 

havia algum tipo de declínio na produção cultural esta se agravou com os ataques e 

invasões. Na década de 870 quase toda a Inglaterra estava nas mãos dos invasores 

dinamarqueses e noruegueses e por muito pouco os anglo-saxões não sofreram o mesmo 

destino que os bretões antes deles.  

Foi neste momento, no ano de 871, que ascendeu ao trono de Wessex o último 

filho do rei Æthelwulf, o caçula de quatro irmãos que também haviam sido reis, e o 

                                                 
94 McGOWAN in: TREHARNE & PULSIANO, p. 36. 
95 McGOWAN in: TREHARNE & PULSIANO, pp. 36-37. 
96 Para Frank Stenton é natural que ocorra uma maior ênfase nas figuras de Teodoro, Adriano, Beda e 
Alcuino como nomes decisivos para a cultura literária da Inglaterra anglo-saxônica, pois de fato foram. 
Entretanto, ele ressalta a figura de outros intelectuais de menos prestígio e até mesmo anônimos, dos 
quais nunca soubemos a respeito, mas cuja existência teria sido muito importante para a produção cultural 
do período. Stenton destaca que a contribuição de Mércia é ignorada pelos estudiosos do período. A 
existência de centros intelectuais em Mércia explicaria como o rei Alfred conseguiu encontrar homens 
letrados naquela região para se juntar a ele em sua reforma cultural. De fato, para Stenton, Alcuino 
representa o último grande nome dentro do que ele classifica como o fim da primeira fase cultural na 
Inglaterra anglo-saxônica, mas isso não significa que se tenha cessado de se produzir. Na verdade, o que 
poderia ter acontecido seria muito mais uma gradativa diminuição, como um reflexo de conflitos internos 
e das invasões vikings, do que uma falta de interesse intelectual por parte dos anglo-saxões. Ver 
STENTON, pp. 190-191. 



único a não possuir o prefixo æthel (“nobre”) em seu nome. Como último governante 

legítimo remanescente entre os anglo-saxões, para as suas mãos veio o que havia 

restado dos demais reinos: sua aristocracia, sua igreja e sua cultura literária. E seriam 

esses três elementos que serviriam como a força principal para um novo ideal, para uma 

nova Inglaterra e para o terceiro período hegemônico da história do período anglo-

saxônico: o período alfrediano. 

 

 

I.2- Poesia religiosa e poesia secular. 

 

Apesar de compor apenas uma pequena parte do volume documental do período, 

o corpo poético anglo-saxônico se destaca na história da Europa medieval por 

justamente possuir um volume documental de natureza tão vasta e sem par em outras 

partes da cristandade durante o mesmo período (c. séculos X-XI). Além disso, o fato 

tais de fontes terem sobrevivido até nós pode significar que muito mais pode ter sido 

escrito, mas infelizmente se perdeu. 

A cultura literária na Inglaterra anglo-saxônica nasce com a chegada do 

cristianismo e a introdução de uma cultura letrada, como dissemos antes. Sem a mesma 

não seria possível o desenvolvimento de toda a documentação em prosa existente e as 

fontes necessárias para o estudo do período do ponto de visto histórico-literário. 

Entretanto, podemos dizer que para a poesia esta mesma afirmação não é totalmente 

correta. 

Sem dúvida alguma o desenvolvimento de uma cultura literária foi fundamental 

para a poesia anglo-saxônica, tanto secular quanto religiosa. Contudo, quando os 

primeiros missionários chegaram à Inglaterra, os anglo-saxões possuíam uma tradição 

oral, com versificações aliterativas usadas em suas narrativas a respeito do passado 

germânico97. Tradição essa que foi assimilada e transformada pelo novo contexto 

sociocultural que se anunciava com a cristianização. Assim, podemos dizer que as 

origens da poesia anglo-saxônica não se limitam à “introdução das letras”, por meio da 

tradição cristã, mas que ela remontaria aos tempos pagãos e (indo mais longe) aos 

tempos pré-migratórios. 
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A maior parte do corpo poético anglo-saxão existente está dividido em quatro 

códices principais98: 

 

1) O Livro de Exeter: Cristo I (O Advento) [Christ I], Cristo II (A Ascensão) [Christ 

II], Cristo III (O Julgamento) [Christ III], Guthlac A [Guthlac A], Guthlac B 

[Guthlac B], Azarias [Azarias], A Fênix [The Phoenix], Juliana [Juliana], O 

Andarilho [The Wanderer], Os Dons dos Homens [The Gifts of Men], Preceitos 

[Precepts], O Navegante [The Seafarer], Vanglória [Vainglory], Widsith 

[Widsith], As Fortunas dos Homens [The Fortunes of Men], Máximas I [Maxims 

I], A Ordem do Mundo [The Order of the World], O Poema Rimado [The 

Rhyming Poem], A Pantera [The Panther], A Baleia [The Whale], A Perdiz [The 

Partridge], Alma e Corpo II [Soul and Body II], Deor [Deor], Wulf e Eadwacer 

[Wulf and Eadwacer], Adivinhações 1-59 [Riddles 1-59], Adivinhações 3, 5, 9, 

25, 26, 29, 30a, 35, 38, 42-8, 53 [Riddles 3, 5, 9, 25, 26, 29, 30a, 35, 38, 42-8, 

53], O Lamento da Esposa [The Wife’s Lament], O Dia do Julgamento I 

[Judgment Day I], Resignação [Resignation], A Descida ao Inferno [The 

Descent into Hell], A Doação de Donativos [Alms-giving], Faraó [Pharaoh], A 

Oração do Senhor I [The Lord’s Prayer I], Fragmento Homilético II [Homiletic 

Fragment II], Adivinhações 30b [Riddles 30b], Adivinhações 60 [Riddles 60], A 

Mensagem do Marido [The Husband’s Message], A Ruína [The Ruin], 

Adivinhações 61-95 [Riddles 61-95], Adivinhações 61, 66, 69, 76, 86 [Riddles 

61, 66, 69, 76, 86]. 

 

2) O Livro Vercelli: André [Andreas], O Destino dos Apóstolos [The Fate of the 

Apostles], O Sonho da Cruz [The Dream of the Rood], Elena [Elene]. 

 
3) Codex Junius XI: Gênesis [Genesis], Êxodo [Exodus], Daniel [Daniel], Cristo e 

Satã [Christ and Satan]. 

 
4) Manuscrito de Beowulf: Beowulf [Beowulf], Judite [Judith]. 

 

                                                 
98 A ordem dos poemas segue a mesma encontrada nos manuscritos originais e reproduzida na coleção de 
George Philip Krapp, The Anglo-Saxon Poetic Record vols. I-II-III-IV, 1931-1956; e de S. A. J. Bradley, 
Anglo-Saxon Poetry, Londres, Everyman, 2003. Os nomes em português, traduzidos por nós, vêm 
acompanhados dos nomes em inglês mais comumente utilizados para tais textos. 



Além desses poemas, existem outros espalhados em diversos manuscritos e 

fragmentos como: A Batalha de Finnsburh [The Battle of Finnsburh], Waldere 

[Waldere], Máximas II [Maxims II], A Batalha de Brunanburg [The Battle of 

Brunanburg], A Batalha de Maldon [The Battle of Maldon], O Dia do Julgamento II 

[The Judgment Day II], O Ofício Beneditino: A Oração do Senhor; O Credo; 

Fragmento dos Salmos [The Benedictine Office: The Lord’s Prayer; The Creed; 

Fragment of the Psalms], Os Encantamentos Métricos: para as terras infrutíferas; um 

encantamento de viagem. [The Metrical Charms: for unfruitful land; a journey charm], 

Durham [Durham], O Poema Rúnico [The Rune Poem], Salomão & Saturno [Solomon 

and Saturn], A Coroação de Edgar [The Coronation of Edgar], A morte de Alfred [The 

Death of Alfred] e o Hino de Cædmon [Cædmon’s Hymn] entre outros99.  

 

 

I.2.a – Poesia religiosa  

 

Podemos dizer que as principais características da poesia religiosa, 

principalmente com uma temática mais próxima dos Evangelhos, é ter por foco a 

encarnação de Deus, a Crucificação, a descida ao Inferno, a Ressurreição e o 

Julgamento Final; tendo por base a liturgia, homilias latinas, a tradição da Igreja e 

textos apócrifos. E dentro da tradição poética anglo-saxônica, o principal tema (além 

dos já citados) é a Salvação realizada por Cristo. Em praticamente todos os poemas 

deste tipo o tema da Salvação é central. Isso reflete, dentro da tradição religiosa, o 

esquema divino de Deus para o homem: a Criação, a Queda, a Salvação e o Juízo 

Final100. Este fato será explorado mais adiante através do conceito de figura, 

desenvolvido por Erich Auerbach, e como método interpretativo utilizado pelos 

cristãos: o Velho Testamento como prenuncio do Novo Testamento101. 

Antes de continuarmos, seria interessante que analisássemos com mais atenção à 

definição daquilo que podemos chamar de religioso e religião. É óbvio que uma análise 

                                                 
99 TREHARNE & PULSIANO in: TREHARNE & PULSIANO, p. 8-9;  
100 RAW in: GODDEN & LAPIDGE, 1994, p. 227-228. 
101 Esta afirmação pode ser encontrada no livro de Hebreus 1: 1-3 (“Muitas vezes e de modos diversos 
falou Deus, outrora, aos Pais pelos profetas; agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio 
do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de 
sua glória e a expressão de sua substância; sustenta o universo com o poder de alturas à direita da 
Majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles”). 



sobre este tema por si só renderia uma pesquisa à parte. Porém, faz-se necessário termos 

uma visão mais clara desta ideia para o trabalho presente. 

Desde os tempos de Émile Durkheim que o problema de analisar formas de 

manifestações religiosas dentro de culturas específicas tem sido o foco de pesquisadores 

no campo da antropologia. Antes de Durkheim, nomes como Max Weber, Herbert 

Spencer, J. G. Frazer e Bronislaw Malinowski já haviam abordado a questão, tentando 

separar o universo do sagrado e do profano102. Entretanto, com Durkheim e outros 

estruturalistas começou-se a desenvolver novas ideias de interpretação de religião, 

focadas em elementos da linguagem e semiótica; e talvez esta seja a visão mais 

adequada para se trabalhar com a poesia anglo-saxônica. 

Para melhor explorarmos os elementos da poesia religiosa na Inglaterra anglo-

saxônica, adotamos a definição de Clifford Geertz de religião: 

 

“A religion is (1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, 

pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3) formulating 

conceptions of a general order of existence and (4) clothing these conceptions with such 

an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic”103. 

 

Um primeiro ponto importante que podemos ressaltar dentro desta definição é 

que ela se aplica à prática religiosa e suas diversas manifestações, seja na escrita quanto 

em práticas pessoais do indivíduo e da sociedade como um todo. Segundo Geertz, a 

religião é um sistema de símbolos, que por sua vez podem ser definidos como qualquer 

ato, objeto, evento, qualidade ou relação que sirva como um veículo, um canalizador, 

para se chegar a um conceito; sendo o conceito o “significado” do símbolo104. Desta 

forma, este sistema simbólico e o sistema cultural que o adota possuiriam uma relação 

intrínseca ao dar significado à realidade social do grupo, onde um estaria se amoldando 

e se adequando ao outro ao mesmo tempo105. 

                                                 
102 CONNER in: PULSIANO & TREHARNE, p. 251-252. 
103 “Uma religião é (1) um sistema de símbolos que agem para (2) estabelecer sentimentos e motivações 
poderosas, penetrantes e duradouras nos homens ao (3) formular conceitos de uma ordem geral da 
existência e (4) revestindo estes conceitos com tamanha aura de factualidade que (5) os sentimentos e 
motivações pareçam realistas de uma forma única”, GEERTZ, p. 90. 
104 GEERTZ, p. 91. 
105 GEERTZ, p. 93. Um exemplo disso pode ser observado ao estudarmos as chamadas práticas religiosas 
populares da Inglaterra anglo-saxônica; onde práticas cristãs heterodóxicas surgem dentro do cotidiano da 
sociedade ao incorporar antigos elementos pagãos (desnaturalizados de seu contexto original) à tradição 
cristã (muitas delas com finalidades medicinais). A respeito do tema, em paralelo a Geertz é interessante a 
leitura do texto de Jacques Le Goff: “Cultura Clerical e Tradições Folclóricas na Civilização Merovíngia” 



Outro aspecto da definição de Geertz seria referente ao que ele diz sobre a 

função desses símbolos ao “estabelecer sentimentos e motivações poderosas, 

penetrantes e duradouras”. Poderíamos falar sobre essas tais motivações e sentimentos 

poderosos, duradouras e penetrantes, sendo interpretados como um conjunto de práticas, 

anseios, valores e iniciativas (e a forma como se enxerga tudo isso) como uma 

ideologia, uma forma de se ver o mundo/realidade, Weltanschauung106. Desta maneira, 

uma concepção religiosa (como concebida por nós neste trabalho) deve ser algo 

duradouro e que penetre na sociedade, interagindo com todos os aspectos de uma dada 

cultura. Ela molda a cultura na qual se insere e vice-versa. No caso da religiosidade na 

Inglaterra, isso pode ser observado com a cristianização dos anglo-saxões e a 

persistência de modelos e ideais do passado germânico. O que nos leva a pensar que 

isso possa ser um indício da existência de uma tradição religiosa na Inglaterra pré-

cristianismo, ainda que não organizada, mas da qual pouco sabemos em detalhes 

atualmente. Contudo, tais elementos sociais e religiosos não desapareceram 

completamente com a conversão107. 

Outro elemento da definição de Geertz é a formulação de conceitos que acabam 

por ser revestidos por uma “aura de factualidade”. Em nossa pesquisa, esta factualidade 

se refere também ao modo que religiões criam textos a partir de conceitos e símbolos. 

Tais textos podem ser extremamente elaborados literariamente, entrando no âmbito do 

mito, da “história sagrada”; assim como podem possuir um caráter de maior praticidade, 

como textos litúrgicos; ou ainda algo intermediário, como orações, a cerimônia do 

batismo e a eucaristia108. Seja qual for sua natureza, em todos eles encontraremos esta 

dita “aura de factualidade”, um simbolismo, que necessita de uma interpretação para sua 

compreensão. Quando tais elementos entram no campo da poesia, o leitor/ouvinte se vê 

obrigado a reconhecer as interpretações religiosas ali contidas, ainda que tente negá-las 

ou distorce-las. 

 

                                                                                                                                               
no livro Para um novo conceito de Idade Média; e também John Niles, “Pagan survivals and popular 
belief” em The Cambridge Companion to Old English Literature. Já para uma abordagem mais específica 
sobre práticas religiosas e mágicas na Inglaterra anglo-saxônica, ver a obra de Karen Louise Jolly: 
Popular Religion in Late Anglo-Saxon England: Elf Charms in Context e também Richard North: 
Heathen Gods in Old English Literature. 
106 CONNER in: PULSIANO & TREHARNE, p. 253-254. 
107 “(…) dominant ideologies become residual, emergent ideologies become dominant.” [ideologias 
dominantes tornam-se residuais, ideologias emergentes tornam-se dominantes.”]; ver GEERTZ, p. 254-
255. 
108 CONNER in: PULSIANO & TREHARNE, p. 256. 



“The adoration of the cross and the centrality of the crucifixion to Christian 

thought cannot reasonably be ignored in an interpretation of The Dream of the Rood, 

because these are ‘facts’ of the dominant ideology of both the poem and the society 

which created it”109. 

  

 Finalmente, a última parte da definição de Geertz sobre como os sentimentos e 

motivações devem parecer realistas de uma forma única. Podemos definir isso mais 

claramente como a materialização da concepção religiosa: o ritual religioso, que 

rememora ou revive acontecimentos que fazem parte não do tempo comum, mas de uma 

“história sagrada”. Desta forma o ritual surge como a manifestação atemporal do mundo 

religioso no mundo secular110. 

Referente à poesia anglo-saxônica, o elemento religioso se manifesta do ponto 

de vista do temporal e da cultura do período. Um bom exemplo disso seriam os poemas 

com teor de elegia, onde encontraremos elementos como a temporalidade do mundo, os 

infortúnios que se abatem sobre os homens, a resignação e a esperança pelo Reino 

Celeste: 

 

“Eall is earfoðlic eorþan rice 

onwendeð wyrda gesceaft weoruld under heofonum. 

Her bið feoh læne her bið freond læne 

her bið mon læne her bið mæg læne 

eal þis eorþan gesteal  idel weorpeð! 

(…) 

Wel bið se þam þe him are seceð 

frofre to fæder in heofonum  þær us eal seo fæstnung stondeð.” 

 

[Tudo está perturbado no reino terreno, circunstâncias alteram o mundo criado sob o 

Céu. Aqui os bens são passageiros; aqui amigos são passageiros; aqui os homens são 

passageiros; aqui os parentes são temporários. Toda a construção da terra se tornará 

                                                 
109 “A adoração da cruz e a centralidade da crucificação para o pensamento cristão não pode ser 
satisfatoriamente ignorada na interpretação do Sonho da Cruz, porque estes são ‘fatos’ da ideologia 
dominante tanto do poema quanto da sociedade que o criou”,  ver CONNER in: PULSIANO & 
TREHARNE, p. 256. 
110 ELIADE, 1992, pp. 84-98. 



vazia (...) Bem estará para aquela pessoa que busca misericórdia e conforto do Pai no 

Céu, onde há proteção para todos nós] (O Andarilho vv. 106-110; 114b-115). 

 

Através da poesia o mundo religioso se faz presente, se apropriando de 

elementos do passado germânico e secular, sem que estes entrem em choque com os do 

mundo cristão. Pelo contrário, temos o que seria o mundano integrado ao sistema 

simbólico cristão, a serviço do “místico”, revelando muito mais do que apenas um mero 

interesse ou apologia à religião.  

Sendo assim, a poesia religiosa anglo-saxônica pode ser dividida em quatro tipos 

principais: o doutrinal, o cerimonial, o pessoal e o social111. É claro que não podemos 

utilizar tais denominações como regras, impedindo que um mesmo poema possa ser 

identificado como pertencente a mais de uma dessas categorias, variando conforme o 

enfoque interpretativo utilizado. Tais categorias devem ser vistas mais como sugestões 

de análise, para ajudar a compreensão de tais textos, do que uma tentativa de 

classificação. 

Os poemas de caráter doutrinal da poesia anglo-saxônica se encaixam nos três 

primeiros aspectos da definição de Geertz112. Neles a preocupação da temática recai na 

manutenção da doutrina, do dogma, para aquela cultura e contextualizado dentro de sua 

sociedade. Esses poemas exigem uma leitura intertextual entre as Escrituras e fontes 

laicas, comentários e outros elementos da tradição religiosa disponível. Eles tendem a 

explorar um problema especifico dentro da existência, da Criação divina. Para tanto é 

comum o texto remeter a uma fonte exterior, seja de forma velada e indireta, seja de 

forma explícita. O cristianismo, com suas raízes na tradição judaica, é uma “religião do 

livro”. Assim, é comum a alusão à sabedoria encontrada nos antigos livros (“bec”) 

quando o poema quer enfatizar sua mensagem doutrinal e legitimar a autoridade do que 

está sendo expresso em seus versos113. Como exemplos podemos citar poemas como 

Cristo I-II-III, Salomão & Saturno, A Fênix e os poemas Gênesis, Êxodo Daniel, Cristo 

& Satã. 

Este tipo de poesia acaba por revelar diversos níveis interpretativos, múltiplas 

camadas de informações e alusões a outros textos que reforçam e dão veracidade à 

                                                 
111 CONNER in: PULSIANO & TREHARNE, p. 258. 
112 (1) um sistema de símbolos que agem para (2) estabelecer sentimentos e motivações poderosas, 
penetrantes e duradouras nos homens ao (3) formular conceitos de uma ordem geral da existência (...). 
113 CONNER in: PULSIANO & TREHARNE, p. 258-259. 



doutrina ali presente, lidando com os símbolos e conceitos do sistema de significados 

por meio do qual aquela cultura elabora sua religião. 

Outro tipo de poesia religiosa seria a pessoal, que se utiliza da vida de certos 

indivíduos para “(2) estabelecer sentimentos e motivações poderosas, penetrantes e 

duradouras nos homens”. Contudo, o aspecto pessoal aqui não se dá na forma de 

confissões, como a de Santo Agostinho, mas ao descrever a vida e os feitos de certos 

indivíduos como exemplos modelares para a sociedade daquele contexto religioso. Este 

tipo de poemas possuem um forte apelo hagiográfico e heroico; suas personagens 

enfrentam pagãos, criaturas e demônios. Elena, Guthlac A-B, Andreas e Judith são 

alguns exemplos. 

Enquanto a poesia doutrinal se baseia na tradição e no dogma e a poesia pessoal 

em personagens modelares, a poesia cerimonial seria aquela cuja inspiração está 

justamente na liturgia e na ritualística religiosa, o que se refere ao quarto elemento de 

Geertz, ao revestir os conceitos desta religiosidade com uma aura de factualidade. 

Poemas como O Credo, Oração do Senhor, A Glória seriam alguns exemplos mais 

tradicionais; mas outros poemas como os contidos no Æcerbot também poderiam ser 

considerados dentro desta mesma categoria, por tratar-se de poemas voltados às práticas 

populares medicinais114. 

Finalmente, chegamos à poesia social. O que chamamos de poesia social é a 

mais diferenciada de todas, pois em muitos casos ela nem mesmo se parece com uma 

poesia religiosa. Poderíamos dizer que este tipo de texto não necessariamente pertence 

ao ambiente religioso, mas possui elementos religiosos. Poemas como Widsith, Deor e 

Beowulf se encaixariam nessa modalidade. Obras que em sua maioria tratam de aspectos 

do mundo secular e diversas vezes heroico da sociedade anglo-saxônica, mas que 

possuem uma clara presença religiosa que permeia a narrativa. 

 

I.2.b – Poesia secular  

 

Em contrapartida à poesia religiosa temos a poesia de cunho secular ou muitas 

vezes chamada de “heroica” 115. Na verdade, acreditamos ser equivocada a utilização do 

termo “poesia heroica” como um contraponto à poesia religiosa. Em primeiro lugar, 

devemos ter em mente que é muito tênue a linha que separa o mundo poético secular do 

                                                 
114 JOLLY, p. 96-131. 
115 HILL in: LAPIDGE, 2004, p. 236. 



religioso e como vimos no caso da poesia religiosa ainda há pouco, é possível termos 

elementos religiosos dentro de um texto secular. Da mesma maneira, também é possível 

termos elementos seculares dentro de um texto religioso. 

O aspecto heroico, uma das razões pelas quais a poesia anglo-saxônica é 

conhecida, pode ser algo mais complexo de se definir. Dentro do contexto da cultura 

literária anglo-saxônica, não diríamos que exista uma “poesia heroica”, como se 

convencionou a utilizar o termo, mas que o “heroico” seja mais um elemento ou 

característica poética/narrativa do que um tipo de produção propriamente dita. Um 

elemento e não uma temática poética. Estando ele presente tanto na poesia religiosa 

quanto secular, quanto na prosa (como é o caso dos textos Maravilhas do Oriente e 

Carta de Alexandre para Aristóteles). 

Costumeiramente, ao falarmos de textos heroicos logo são lembrados poemas 

como Beowulf, A Batalha de Maldon, Widsith e A Batalha de Finnsburg. Entretanto, 

poemas como Guthlac A-B, Judite e Êxodo, considerados como poemas religiosos, 

também possuem os mesmos aspectos heroicos. Ao analisarmos os diversos textos do 

corpo poético anglo-saxônico, podemos destacar quatro características principais desse 

elemento heroico ao qual nos referimos: a) apologia ao caráter marcial, b) personagens 

que de alguma forma estão além das limitações humanas, c) a ameaça de uma grande 

adversidade e d) a lealdade incondicional para com o líder (seja o senhor terreno ou 

Deus) 116. Sendo assim, não acreditamos que realizar uma classificação entre poesia 

heroica e religiosa seja a mais adequada. Uma vez que o aspecto heroico está presente 

na poesia anglo-saxônica indistintamente à sua temática117, se de fato devemos realizar 

uma classificação, que seja então entre poesia secular e religiosa. Desta forma, sendo o 

                                                 
116 As principais características dessa lealdade são representadas através da troca de presentes (ou a 
simples doação) entre ambas as partes (em especial do senhor para o servidor), como forma de manter a 
paz e a lealdade; por conseguinte, a defesa do senhor por parte do guerreiro. A idéia é de que é 
vergonhoso um homem estar destituído de senhor a quem possa servir, e qualquer tipo de confronto deste 
guerreiro contra seu líder não é apenas um crime laico, mas também moral, uma vez que estaria 
subvertendo a estrutura da sociedade e a ordem divina. Isto acaba por se refletir na produção poética em 
imagens tanto do mundo laico quanto religioso: por exemplo, em Beowulf, a lealdade do herói Beowulf 
para com seu tio e rei Hygelac, ou a dos guerreiros da Batalha de Maldon (que mesmo após a morte de 
seu líder, morrem defendendo seu corpo e o campo de batalha); e a deslealdade de Lúcifer (como 
exemplo negativo) e seus seguidores ao se rebelarem contra Deus e sua punição, no poema Gênesis. Ver 
O’KEEFE in: GODDEN & LAPIDGE, 1994, p. 107-110. 
117 Para melhor visualizarmos estas características heroicas, vejamos dois exemplos (um secular e outro 
religioso). Em Beowulf a personagem principal é Beowulf: a) um príncipe, membro de uma aristocracia 
guerreira, b) que possui força sobre-humana, c) que enfrenta monstros poderosos que ameaçam seu povo 
e seus aliados, d) e que acima de tudo se mantém leal aos seus líderes, mesmo que isso lhe custe a vida; 
no poema Êxodo temos a personagem de Moisés que a) surge como líder guerreiro, trazendo leis divinas e 
a liberdade ao seu povo, b) manifestando a vontade direta de Deus, c) enfrentando o temído exército do 
Faraó que os persegue de forma implacável e d) sempre exaltando o poder divino que os protege. 



aspecto heroico da poesia anglo-saxônica comum a ambas as temáticas, nos resta 

perguntar: então, o que seria a poesia secular?  

Podemos definir que, simplesmente, a poesia secular seria toda aquela produção 

poética que não tem como tema principal elementos cristãos. Tais poemas podem ter 

referências a Deus, ao Reino Celeste, à Salvação e etc; mas seu foco principal é outro 

que não está diretamente ligado aos aspectos da tradição cristã118. Neste tipo de poesia 

uma das principais característica é a alusão, ainda que tênue, ao passado germânico. Os 

anglo-saxões possuíam interesse e tinham consciência de sua origem continental, como 

pudemos ver anteriormente na obra de Beda e na Crônica Anglo-Saxônica, e como 

voltaremos a ver mais a frente. Na poesia secular, temos, por exemplo, o poema 

Widsith, onde um viajante nos conta sobre as regiões por onde teria passado e cita listas 

com os nomes dos diversos povos que conheceu, citando os nomes de antigos reis do 

passado germânico. Em Deor o poeta desolado por ter perdido sua posição junto a seu 

senhor busca consolo em sua vida ao enfatizar em como podemos aprender importantes 

lições com o aspecto exemplar (dos infortúnios) das personagens das antigas lendas 

germânicas; ou ainda na Batalha de Finnsburg, onde é relembrado o antigo confronto 

entre dinamarqueses e frísios. Isso sem esquecer o cenário do passado escandinavo 

descrito em Beowulf. 

Em Widsith o poeta tenta nos mostrar como este passado do mundo germânico é 

rico em reis, povos e heróis e como eles estão à altura de outros governantes e povos da 

antiguidade como Alexandre, César, os gregos, romanos, egípcios e hebreus. Essa 

mescla dos dois mundos (germânico e da antiguidade) é lançada dentro de uma 

cronologia mítica, anacrônica, onde Alexandre e César convivem com reis como 

Hermenerico e Átila, onde hebreus e persas se tornam “contemporâneos” dos lombardos 

e dos turíngios. O próprio poeta Widsith (“o viajante distante”) é identificado como 

pertencente ao povo dos myrgings, que seria um subgrupo dos saxões do período pré-

migrações119. Para os ouvintes do poema na Inglaterra, eles estariam ouvindo sobre os 

antigos povos e reis de suas lendas através de um ancestral do continente. 

O que devemos ressaltar aqui é a importância que é dada a essas listas, a 

ancestralidade dos povos e reis, como uma forma de identificação dos anglo-saxões com 

sua herança do continente120. Herança essa que também pode ser observada pela 

                                                 
118 ROBINSON in: PULSIANO & TREHARNE, p. 281. 
119 ROBINSON in: PULSIANO & TREHARNE, p. 282. 
120 ROBINSON in: PULSIANO & TREHARNE, p. 282-283. 



intertextualidade entre as fontes e dentre as quais Widsith desempenha um papel 

importante, pois muitas das personagens e povos que surgem em outros poemas (como 

em Beowulf) são citados pelo poeta viajante: Hrothulf e Hrothgar, Offa, Ongetheow, 

Ingeld, heathobardos, Finn, Hama, entre outros. O que nos dá a ideia de que havia um 

universo comum a eles, uma tradição que remontava ao passado mito-histórico 

germânico e que era conhecido pelos anglo-saxões. 

Em outro tipo de poema, como Deor, o elemento a ser ressaltado não é o 

passado germânico, a não ser como cenário para a narrativa, mas a ideia do exemplo 

modelar das personagens. Em Deor, o poeta faz referencia a diversos episódios 

lendários (como por exemplo, o exílio do ferreiro mítico Weland, sobre os governos de 

Teodorico e de Hermenerico) e de como eles suportaram seus infortúnios e 

sobreviveram para ver dias melhores, assim como ele também o fará. 

Outros poemas como Waldere, A Batalha de Finnsburg e Beowulf, representam 

o arquétipo da poesia secular heroica. Neles temos referências antigas linhagens onde se 

encontram figuras lendárias de reis e príncipes (Gunther, Hnæf, Finn, Hrothgar, 

Hygelac), personagens míticos (o ferreiro Weland), antigos povos como em Widsith, 

armas fabulosas (as espadas Mimming, em Waldere; Hrunting, em Beowulf), grandes 

confrontos, vinganças, batalhas e tesouros ancestrais e a figura trágica do herói. Todos 

esses elementos localizados em tempo lendário, mítico. Para um público da Inglaterra 

anglo-saxônica tais histórias, suas personagens e o mundo em que elas viviam soavam 

familiares121; eram nomes que não apenas se repetiam em outros poemas como também 

estavam presentes nas genealogias de seus reis122. Além disso, o aspecto exemplar, 

presente em Deor, que também existe nesse tipo de poema. 

Apesar da exaltação do passado germânico, deste universo mito-histórico, 

presente nos exemplos vistos até então, existem outros tipos de poesia secular que 

tratam de temas mais próximos à história contemporânea dos anglo-saxões. São poemas 

que tem como pano de fundo não mais o passado ancestral no continente, mas a própria 

Inglaterra e eventos ocorridos ao longo dos séculos X e XI. Seriam eles: A Batalha de 

Brunanburg, A Captura dos Cinco Boroughs, A Coroação de Edgar, A Morte de Edgar, 

A Morte de Alfred e A Morte de Edward. Todos eles estão presentes na Crônica Anglo-

Saxônica, referindo-se respectivamente aos anos de 937, 942, 973, 975, 1036 e 1065. O 

                                                 
121 ROBINSON in: PULSIANO & TREHARNE, p. 286-287. 
122 Algo que veremos mais adiante, principalmente na genealogia da Casa de Wessex. 



que todos esses poemas têm em comum, além da Crônica, é seu caráter panegírico123. 

Todos eles exaltam as figuras a quem são dedicados. Como dissemos, nesses poemas o 

cenário germânico do continente não se manifesta tão forte como em Widsith ou 

Beowulf, mas ainda assim há algum tipo de referência às origens. 

Na Batalha de Brunanburg é narrada a vitória do rei Athelstan e seu irmão 

contra invasores liderados pelo rei viking Olaf e o rei escocês Constantino. Dos poemas 

da Crônica, A Batalha de Brunanburg (juntamente com A Batalha de Maldon) talvez 

seja o que mais se aproxima do aspecto heroico da Batalha de Finnsburg, Beowulf e 

Waldere. O caráter marcial, a presença das bestas de batalha (o corvo, o lobo) e o 

confronto frente a um inimigo poderoso. A diferença está no fato de que ao invés da 

figura trágica do herói, temos a exaltação da vitória de Athelstan como tema central. O 

passado germânico é relembrado também, nos últimos versos: 

 

             Ne wearþ wæl mare 

on þys ieglande  æfre gieta 

folces gefielled  beforan þissum 

sweordes ecgum,  þæsþe us secgaþ bec, 

ealde uþwitan,  siþþan eastan hider 

Engle and Seaxe   upp becomon, 

ofer brad brimu   Breotone sohton, 

wlance wigsmiðas,  Wealas ofercomon, 

eorlas arhwæte  eard begeaton. 

  

[Nunca havia ocorrido tamanha matança nesta ilha até hoje, de um exército perecer 

antes disso pela ponta da espada, assim como nos conta os livros, os velhos sábios, 

antes que do leste para cá anglos e saxões viessem, sobre o grande mar buscando a 

Bretanha; valorosos guerreiros subjugaram os galeses, gloriosos heróis que 

conquistaram esta terra] (A Batalha de Brunanburg, vv. 65-73). 

 

Os demais poemas da Crônica seguem um modelo mais padronizado de 

panegírico. O aspecto heroico não é tão presente, mas a exaltação de suas personagens 

principais é o ponto central.  A Captura dos Cinco Boroughs, A Coroação de Edgar e A 

                                                 
123 ROBINSON in: PULSIANO & TREHARNE, p. 288-289. 



Morte de Edgar glorificam a pessoa do rei (Edmund e Edgar) com elogios, qualidades e 

epítetos. A Morte de Alfred e A Morte de Edward também seguem o mesmo padrão, 

mas com algumas diferenças. Na Morte de Alfred honra a memória do irmão do rei 

Edward II (o Confessor) num misto de exaltação e indignação pela tortura e assassinato 

do príncipe, sob as ordens de earl Godwin. Já A Morte de Edward também exalta as 

qualidades do rei (“Aqui neste mundo ele viveu por algum tempo em esplendor régio, 

habilidoso em conselho... E em tempos prósperos, um nobre governante, distribuiu 

riquezas”) 124; contudo, ao final o poema toma um estilo mais próximo do hagiográfico 

(citando como os anjos vieram para buscar a alma de seu rei para o reino de Deus), não 

se utilizando do paradigma do passado germânico. 

 A Batalha de Maldon talvez tenha sido um dos últimos poemas da Inglaterra 

anglo-saxônica onde o heroísmo trágico germânico, a exemplo da Batalha de Finnsburg 

e Beowulf (muito mais até que a Batalha de Brunanburg). O poema segue os elementos 

do aspecto heroico ao termos o exército de earl Byrhtnoth frente ao exército invasor 

viking, ao exaltar o caráter guerreiro do momento, das armas e a coragem dos anglo-

saxões e principalmente (e diríamos até que este seria o ponto central de Maldon) a 

lealdade, representada nos homens que se recusam a abandonar o corpo de seu líder no 

campo de batalha e as juras de vingança contra seus assassinos, mesmo sabendo que a 

derrota e a morte são certas. 

Na poesia secular também encontraremos textos que não fazem referência a um 

período ou local específico e que possui um conteúdo meditativo, sapiencial. Esses 

poemas costumam ser classificados como “elegias” 125. Eles costumam tratar de 

assuntos gerais como exílios, aprisionamentos, viagens, vinganças e guerras. A partir de 

tais elementos o poeta desenvolve sua narrativa, refletindo sobre o assunto, partindo de 

uma visão cristã sobre o tema (como nos poemas O Andarilho, O Navegante e O Poema 

Rimado) ou sem qualquer relação direta ao cristianismo (como em O Lamento da 

Esposa, A Ruína, Wulf e Eadwacer, A Mensagem do Marido). Tais poemas trazem 

pensamentos e comentários sobre o mundo, sobre as atitudes das pessoas, a 

temporariedade do mundo e etc. Um poema que também podemos incluir entre os 

citados como uma elegia é Deor, uma vez que ele fala sobre um poeta sem senhor 

refletindo sobre sua atual condição e sobre como será seu futuro. Um trecho que 

exemplifica bem sem conteúdo e das elegias anglo-saxônicas seria: 
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Siteð sorgcearig         sælum bidæled  

on sefan sweorceð         sylfum þinceð  
þæt sy endeleas         earfoða dæl.  

Mæg þonne geþencan         þæt geond þas woruld  

witig dryhten         wendeþ geneahhe  

eorle monegum         are gesceawað  

wislicne blæd         sumum weana dæl.  
 

[O triste homem sentou-se privado de alegria, com o espírito sombrio; parece-lhe que 

seu fardo de desgraças é sem fim. Pode então pensar que por todo este mundo o sábio 

Senhor frequentemente causa mudanças; muitos homens são agraciados com honra, 

com certa glória, alguns com uma porção de infortúnios] (Deor, vv. 28-34). 

 

Outro tipo de poesia secular seriam os encantamentos em versos voltados aos 

mais variados tipos de males físicos, para proteção durante viagens, infertilidade e etc: 

Os Encantamentos Métricos. Este tipo de poesia pode ser considerado uma das formas 

mais antigas de “literatura germânica”, apesar de seu processo de cristianização na 

poesia anglo-saxônica126. Neles podemos encontrar elementos do passado pagão, como 

referências ao deus Woden e à Mãe Terra, e possivelmente faziam parte de práticas 

religiosas populares ao longo de todo o período anglo-saxão127. 

Em certo sentido ligado a tais encantamentos, devido a seu caráter mágico, 

estaria o Poema Rúnico, onde é explicado o significado de cada uma das vinte e nove 

runas do alfabeto futhorc128. Runas, dentro da tradição germânica, além de sua função 

como letras, também possuíam uma simbologia mágica. Em inglês antigo a palavra runa 

(run) significa “segredo”, “mistério”. Elas aparecem em outros poemas como no 

Mensagem da Esposa e em Salomão e Saturno, onde elas surgem em meio a um debate 

das personagens sobre as propriedades mágicas das letras das palavras PATER 

NOSTER. Cada uma das onze letras é identificada com um runa e com poderes mágicos 

(por exemplo, se a letra fosse gravada numa espada garantiria sua eficácia e a vitória) e 

                                                 
126 GREENFIELD, p. 255. 
127 NORTH, pp. 105-106, 250-205. 
128 O tipo de alfabeto rúnico utilizado na Inglaterra anglo-saxônica anterior à cristianização, que difere em 
alguns caracteres do alfabeto futhark utilizado na Escandinávia. Para maiores informações e uma 
introdução sobre o assunto e aos diferentes tipos de alfabeto rúnico, ver GREENFIELD, pp. 253-255; e 
PAGE, 1993. 



a própria oração do Pai-Nosso seria um poderoso encantamento129. Em Adivinhações 

(números 19, 24, 64 e 75) também são utilizadas runas, que quando ordenadas na forma 

correta dão a resposta para o enigma. 

Por fim, temos as Máximas I e Máximas II, que assim como as elegias, trazem 

mensagens sapienciais. Assim como o restante da poesia secular anglo-saxônica, as 

Máximas possuem influência tanto do passado germânico quanto do cristianismo anglo-

saxão. Por exemplo, em Máximas II encontraremos passagens como: 

 

“Geongne æþeling sceolan gode gesiðas 

byldan to beaduwe and to beahgife. 

Ellen sceal on eorle, ecg sceal wið hellme 

hilde gebidan.” 

 

[“Os bons companheiros devem instigar o jovem príncipe à batalha e à doação de 

anéis; a coragem deve estar no nobre, a espada deve experimentar a guerra contra o 

elmo”] (Máximas II, vv. 14-17a). 

 

Ou ainda: 

 

“Woden worhte weos,  wuldor alwalda, 

rume roderas.” 

 

[“Woden constrói ídolos; a Glória Todo-Poderosa, os amplos céus”] (Máximas I, vv. 

132-133a). 

 

 Vimos aqui uma abordagem geral a respeito da poesia secular e religiosa da 

Inglaterra anglo-saxônica e suas diferentes formas. Agora, uma vez que temos uma ideia 

mais clara a respeito da produção literária e poética anglo-saxônica, podemos nos 

aprofundar mais, explorando sua simbologia e idealizações (especialmente no campo 

poético), dentro do período alfrediano. Antes de avançarmos diretamente aos elementos 

históricos e a relação do período com tais ideais, vamos explorar melhor um dos 

manuscritos deste corpo poético, nos permitindo uma maior visão dos elementos 
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religiosos e ao mesmo tempo heroicos que serão recorrentes na documentação dos 

séculos IX-XI e que farão parte das iniciativas lançadas ao longo do período alfrediano. 

 

 

I.3 - Codex Junius XI: Origem, estrutura e argumento. 

 

Dentre os documentos que compõe o corpo poético anglo-saxão, não há dúvidas 

de que o mais extenso (com 3182 versos) e mais estudado é o poema Beowulf. 

Entretanto, existe um manuscrito que, considerando seus poemas como narrativas que 

estão interligadas, é quase tão extenso e tão intrigante quanto à narrativa do herói da 

tribo dos geats matador de monstros. Diferente do manuscrito de Beowulf, o Cotton 

Vitelius A.XV, este outro documento não se encontra no Museu Britânico e nem foi 

preservado por Sir Robert Cotton (1571 – 1631), antiquário que teria reunido em sua 

coleção por volta de 800 documentos do período da Inglaterra anglo-saxônica.  

O documento a que nos referimos está guardado na biblioteca Bodleian, da 

Universidade de Oxford, e é conhecido pelos nomes Codex Junius XI, Manuscrito 

Junius ou simplesmente Junius 11. Seu nome deriva do estudioso, pioneiro nos estudos 

a respeito da Inglaterra anglo-saxônica e filologia germânica: Franciscus Junius (1591 – 

1677). Franciscus Junius teve sua formação acadêmica na Holanda, e fascinado pelas 

similaridades entre o idioma inglês e o holandês, aprofundou seus estudos em línguas 

germânicas. Para tal tarefa, realizava viagens frequentes a Londres e Oxford. Em 1651 

Junius recebeu de presente um manuscrito de James Ussher (1581 – 1656), arcebispo de 

Armagh, um conhecido colecionador de livros da época. A partir dele, em 1655, 

Franciscus Junius publicou a primeira edição do manuscrito, sendo esta a primeira 

publicação contendo poesia anglo-saxônica que se tem conhecimento na história, 

utilizando tipos móveis especiais para as letras do inglês-antigo para esta sua impressão. 

Ao morrer, Franciscus Junius deixou toda sua coleção de livros, manuscritos e 

utensílios de impressão para a Universidade de Oxford130. 

O manuscrito que Franciscus Junius publicou em 1655, correspondia a um dos 

exemplares do corpo poético anglo-saxão com o maior número de versos em inglês-

antigo preservados. O Codex Junius XI, ou simplesmente Junius 11, é composto na 

verdade de quatro poemas, identificados como: Gênesis, Êxodo, Daniel, Cristo & Satã. 
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Como boa parte dos documentos poéticos do período, a origem e a autoria do Junius 11 

é incerta. Dentre algumas hipóteses temos Canterbury, Winchester e Malmesbury.  

Inicialmente creditou-se sua autoria ao lendário pastor e poeta Cædmon. 

Contudo, sua ligação com os poemas do Junius 11 foi descartada após análises 

linguísticas, de estilo e histórico-literárias (como o exemplo da influência de um poema 

de origem continental, o Gênesis B, no poema Gênesis), e hoje é consenso entre os 

estudiosos do manuscrito que o mesmo certamente possui múltiplos autores. Apesar de 

sua ligação com o lendário poeta ter sido abandonada por pesquisadores, ainda hoje é 

possível encontrar em algumas obras a denominação: “o manuscrito de Cædmon” 131. 

O manuscrito Junius 11 além de ser um dos poucos a possuir o maior número de 

versos em inglês antigo preservados, ele também é um dos poucos a possuir 

ilustrações132. Ele possui ao todo 48 ilustrações, além de espaços em branco (talvez 

deixados para futuras ilustrações que nunca foram realizadas) e quatro rascunhos 

inacabados; sendo que quase todas as ilustrações se encontram no poema Gênesis. Logo 

em um primeiro contato com o documento é possível perceber que ao menos dois 

artistas foram responsáveis por tais imagens, sendo o primeiro responsável por boa parte 

do trabalho, desenhando as imagens de forma simples a traços escuros, e o segundo 

artista utilizando de um estilo de traços diferentes do primeiro e alguns poucos tons de 

cores além do preto. Dentre algumas ilustrações que podemos encontrar estão imagens 

como Deus entronado sobre o caos primordial, a batalha de Lúcifer e seus aliados contra 

as hostes celestiais, Adão e Eva, os anjos rebeldes aprisionados no Inferno e Satã 

acorrentado, a morte de Abel por Caim e a construção da arca por Noé. 

Sobre a unidade do manuscrito, o Junius 11 nos apresenta certos problemas. 

Primeiramente, o manuscrito como o conhecemos seria provavelmente uma cópia, 

datada por volta dos anos de 975 e 1025133. Uma teoria possível é a de que efetivamente 

haveria uma cópia anterior ao que temos hoje. Supostamente, teríamos quatro estágios 

de composição: 1) alguns ou os três primeiros poemas surgem em diferentes 

circunstâncias; 2) ocorre então a circulação dos poemas na Inglaterra ainda separados; 

                                                 
131 REMLEYin: LAPIDGE, 2004, pp. 264 – 266. 
132 Outro manuscrito do período a possuir ilustrações estaria no Cotton Vitelius A.XV, especificamente a 
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relação a uma possível composição mais antiga dos poemas do Junius11, não podemos subestimar as 
habilidades mnemônicas oriundas do mundo eclesiástico, onde tal prática era comum. Ver REMLEY, pp. 
42-43. 



3) os poemas são reunidos num único volume e 4) são divididos em seções, fitts, para se 

adequarem entre si134. Adicionaríamos um quinto estágio, que seria a composição e a 

adição do poema Cristo & Satã ao manuscrito, servindo como uma conclusão para 

mesmo. A partir de estudos paleográficos, este copista anônimo seria o responsável 

pelos três primeiros poemas do Junius 11: Gênesis, Êxodo, Daniel; os quais ocupam 212 

das 232 páginas que compõe o manuscrito. Isto sugere que os três primeiros poemas do 

manuscrito já estariam juntos quando foram copiados135. O final do poema Daniel está 

perdido, e em seu lugar teria sido anexado o último poema, Cristo & Satã, cuja autoria é 

ainda mais imprecisa, sugerindo diversos copistas e talvez nenhuma relação com o 

responsável pelos três primeiros poemas. A própria estrutura física onde se encontra o 

poema Cristo & Satã indica que ele teria sido incluído posteriormente e não pertencia 

ao projeto inicial do manuscrito. A área ocupada pelo texto em si é muito maior do que 

o encontrado nos poemas anteriores, por exemplo, e outro copista teria escrito ao final 

de Cristo & Satã: “finit liber .ii. Amen”136. A partir do manuscrito atual, podemos 

encarar o Junius 11 como sendo composto por dois livros de poemas a respeito de temas 

envolvendo imagens do Velho e Novo Testamento.  

Desta forma, podemos então dividir o Junius 11 em duas partes (ou livros). A 

parte I corresponderia então aos poemas relacionados ao Velho Testamento: Gênesis, 

Êxodo e Daniel; e a parte II: Cristo & Satã. Mas apesar da confusa composição do 

manuscrito e sua autoria difusa, é possível estabelecer uma ligação fundamental entre 

todos os quatro poemas, que por sua vez seria a razão de terem sido reunidos num único 

tomo. Ao analisarmos os poemas do Junius 11, vemos que a ideia principal que permeia 

o manuscrito, do primeiro ao último poema, é a ideia da Redenção da alma humana.  

Como se deu com todo o corpo poético anglo-saxão, os primeiros estudiosos do 

Junius 11 se restringiam a analisar a obra através de um prisma extremamente 

superficial relacionado às adaptações da tradição da narrativa bíblica dentro de um 

universo cultural germânico: a adição de elementos heroicos e enxertos pagãos nas 

histórias. Estudos superficiais e tipicamente influenciados pela tradição romântica do 

século XIX.  
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Entretanto, em meados do século XX esta forma de se analisar e trabalhar com 

tais documentos foi alterada através dos trabalhos de estudiosos como Tolkien137, 

Whitelock138, Huppé139 e Auerbach, entre outros. Ao invés de analisar tais fontes 

meramente por meio de seus aspectos estilísticos, linguísticos ou buscando uma suposta 

história real por trás da narrativa, o foco passou a ser para a mensagem, o simbolismo e 

o ideal demonstrado por meio das figuras e exemplos contidos em tal documentação. 

Tolkien, ao falar sobre os estudos em torno do poema Beowulf, defendeu uma 

abordagem mais ampla, deixando de lado especulações sobre a veracidade dos fatos 

narrados ou da obra ser uma mera adaptação de antigas narrativas germânicas 

amalgamadas num único texto, sob um verniz cristianizador; defendeu um olhar sobre o 

poema mais voltado à unidade do texto como um todo, às figuras dos monstros e as 

demais personagens como representações de um ideal cristão germânico. Huppé por sua 

vez, ao realizar sua análise sobre os comentários de Beda sobre o livro do Gênesis140, 

propôs a unidade da narrativa do texto baseada na necessidade do homem em louvar a 

Deus: 

 

“those portions of the biblical story which trace figuratively the salvation and 

damnation of mankind, first symbolized in the actions of expelling Adam and Eve from 

Paradise (...) It is on Abraham, as a figurative character, that the poet chiefly 

concentrates (...) The sacrifice of Isaac represents the fulfillment of God’s promise to 

Abraham of the birth of Christ and the Redemption of mankind.”141  

 

Este tipo de abordagem e interpretação está muito próximo da realizada por 

Auerbach, e será muito bem detalhado através do conceito de figura, o qual iremos nos 

aprofundar melhor mais adiante, ao longo da problematização da documentação. 

Como dissemos, e tendo em vista uma abordagem visando à obra como uma 

unidade, os quatro poemas do manuscrito Junius 11 giram em torno da temática da 
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representa o cumprimento da promessa de Deus a Abraão do nascimento de Cristo e a redenção da 
humanidade.” Ver GREENFIELD, p. 207.  



Redenção da humanidade. Mas para melhor compreende-lo, é interessante termos ao 

menos uma ideia geral dos textos que compõe o manuscrito. Primeiramente, devemos 

explicitar exatamente de que forma os textos bíblicos estão representados no Junius 11. 

A primeira coisa que podemos dizer dos poemas é que eles não são traduções 

dos livros bíblicos que os nomeiam e nem mesmo expressam o conteúdo integral dos 

mesmos. Os três primeiros poemas do Junius 11 são na verdade reelaborações de 

trechos das narrativas do Velho Testamento, enquanto o último poema se trata de uma 

narrativa apócrifa que se assemelha muito a narrativa do poema em inglês antigo 

Descida ao Inferno142, trechos das narrativas dos poemas Cristo I-II-III  e ao livro 

apócrifo Descida de Cristo ao Inferno (tanto a versão grega quanto latina) 143. Ao 

estudarmos os poemas do Junius11 e suas origens, não devemos nos esquecer de que na 

Inglaterra anglo-saxônica havia uma grande quantidade de partes e fragmentos da 

Bíblia144 e textos apócrifos que na época eram considerados canônicos na Inglaterra 

(como o evangelho de Nicodemos, por exemplo) 145. Cópias inteiras de Bíblias eram 

raras. Portanto, é muito provável que o(s) autor(es) do Junius11 tivesse acesso apenas a 

estas edições consideradas “não-canônicas” hoje em dia146. Referente aos poemas de 

inspiração veterotestamentária, os trechos bíblicos diretamente ligados a eles seriam: 

- Gênesis: Gênesis 1 – 22. 

- Êxodo: Êxodo 13: 17 até 15: 21. 

- Daniel: Daniel 1 – 5. 

O primeiro dos poemas do Junius 11, Gênesis, possui 2935 versos, divididos em 

42 fitts147, mas muitos consideram que o que temos seria na verdade dois poemas numa 

única narrativa. Isto se dá porque os versos 235 ao 851, trecho conhecido como Gênesis 

B, corresponde a um poema de origem e estilo diferente do restante do poema Gênesis 

(versos 1-234 e 852-2935, conhecidos como Gênesis A). Em 1875 Edward Sievers 

levantou a hipótese de que o Gênesis B seria uma tradução de um texto original, um 

poema do continente, escrito em saxão antigo. Sua ideia foi confirmada quando em 

1894 foi descoberto um fragmento em saxão antigo na biblioteca do Vaticano, contendo 
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os versos 790 ao 816, os quais correspondiam exatamente aos versos do Gênesis B do 

Junius 11. Uma vez que o Gênesis Saxão data de meados do século IX, sua versão em 

inglês antigo (realizada por um saxão continental na Inglaterra ou por um anglo-saxão 

que esteve no continente) não poderia ser datada anterior a esse período. Isso reforçaria 

uma datação do manuscrito Junius 11 segundo os cálculos de Ker, como pertencente à 

segunda metade do século X148. É interessante notarmos que outro poema em saxão 

antigo, o poema Heliand, é contemporâneo ao Gênesis Saxão e também possui uma 

cópia na biblioteca do Vaticano e outra cópia na Inglaterra149. A cópia inglesa também é 

estimada em torno de meados do século X, o que demonstra o contato existente na 

Inglaterra anglo-saxônica com os saxões continentais, provavelmente reforçado devido 

aos missionários anglo-saxões que para lá foram desde os tempos de Bonifácio (c. 675-

754). 

O poema Gênesis A-B, como é mais conhecido dentro dos estudos anglo-

saxônicos, narra uma reelaboração do livro bíblico homônimo. Desde a criação do 

mundo por Deus, passando pelo relato apócrifo da rebelião dos anjos e sua queda ao 

Inferno, sobre Adão e Eva e a expulsão do Paraíso, o advento do Dilúvio e finalmente 

sobre a vida de Abraão. Apesar de seguir de forma coerente a narrativa bíblica, a 

estrutura do poema possui certas lacunas. Por exemplo, após o terceiro dia da Criação, 

quando surgem os mares (verso 168), o texto faz um salto direto para a criação de Adão 

e Eva. Além disso, podemos notar que o enfoque do poema está sobre dois pontos em 

especial: em primeiro lugar a história em torno da personagem de Abraão (que ocupa a 

maior parte do poema) e em segundo sobre a rebelião de Lúcifer, a queda e a vingança 

contra a humanidade (através da tentação de Adão e Eva, resultando na expulsão do 

Paraíso), impedindo assim que ela ocupasse o lugar dos anjos caídos no Reino Celeste. 
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focar. Ver KIERNAN, 1999; REMLEY, pp. 6-7. 
149 O poema faz parte do manuscrito Cotton Calígula A.VII. Ver CATHEY, p. 22-23. 



Com isso, o Gênesis A-B inicia a temática principal do Codex Junius XI: a Redenção da 

humanidade.  

A respeito da crítica sobre o poema Gênesis A-B, destacamos a ideia de Huppé 

sobre uma interpretação mais figurativa e simbólica do manuscrito, voltando-se a 

elementos que demonstrassem aspectos da sociedade anglo-saxônica refletidos na 

narrativa do poema. Isto se dá, pois, nele vamos encontrar todos os elementos típicos da 

poesia anglo-saxônica: características aristocráticas, a exaltação da lealdade e o 

desprezo pela traição ao líder e o confronto não apenas moral, mas físico, contra os 

inimigos de Deus. Desta forma, o poema seria interpretado como uma narrativa 

moralizante sobre a obediência a Deus. O que se confirma ao observarmos que as partes 

mais importantes do poema trazem esta questão: a rebelião de Lúcifer, a traição de 

Caim, a obediência de Abraão e etc. Todos são momentos em que as personagens, de 

uma forma ou de outra, são postos à prova frente ao Senhor150. No fragmento do 

Gênesis B podemos encontrar um bom exemplo da alegoria e aspecto modelar sobre a 

questão da lealdade para com o Senhor: a imagem da deslealdade de Adão e Eva ao 

provarem do fruto proibido, tendo como recompensa o exílio, a “perda do Paraíso”, 

prática muito presente e típica da poesia anglo-saxônica. O poema Deor trata justamente 

dessa questão: o poeta exilado e sem um senhor a quem servir. A presença de elementos 

heroicos é evidente ao longo não apenas do poema Gênesis A-B, mas de todos os 

poemas do Junius11.  

No que se refere a este tipo de questões interpretativas e alegóricas, o segundo 

poema do manuscrito seja talvez o mais complexo. O poema Êxodo, dentre os demais 

poemas do Junius 11, é o que mais se aproxima da tradicional poesia heroica anglo-

saxônica como Beowulf, a Batalha de Brunanburg e Widsith. Ao mesmo tempo, é um 

dos que dá maior margem para intepretações exegéticas. O poema Êxodo inicia sua 

narrativa falando das leis de Moisés, que recompensará com a vida celestial aqueles que 

as seguirem. Em seguida, Moisés é descrito como um líder guerreiro, campeão de seu 

povo, cercado por seus guerreiros, sábio e querido por Deus, que lhe concedeu a vitória 

sobre os egípcios, e então diz como o Senhor revelou a ele a história da Criação e Seu 

verdadeiro nome (vv. 8-29). Em seguida, a narrativa relata a morte dos primogênitos e a 

libertação dos hebreus. Moisés então lidera o povo sob a proteção de um pilar de nuvens 

que os protegem do sol durante o dia, e um pilar de fogo durante a noite. Eles acampam 
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nas margens do Mar Vermelho na quarta noite e ficam sabendo que o exército egípcio 

está atrás deles. A partir de então, os egípcios se aproximam e a narrativa utiliza de um 

elemento quase “cinematográfico”, ao narrar o que ocorre em ambos os lados 

alternadamente. É narrada a força e a coragem do exército egípcio se aproximando com 

seus guerreiros em armaduras brilhantes e seus cavalos, seguido da descrição dos 

hebreus acuados e temerosos, voltando então a descrever os egípcios valentes e ansiosos 

por vingar seus filhos mortos. Mais uma vez são descritos os hebreus cada vez mais 

desesperados e encurralados e os egípcios vindo com toda a força para massacra-los. No 

clímax dessa cena, um anjo surge e ofusca o exército egípcio, cessando o ataque. Pela 

manhã, Moisés convoca seus guerreiros e ordena que eles reúnam o povo e realiza o 

milagre de abrir as águas do Mar Vermelho. Moisés relembra a linhagem deles, filhos 

de Abraão, e a aliança com Deus. A abertura das águas em si não é descrita, Moisés 

apenas diz que o milagre foi realizado e que eles devem cruzar o mar. O poema relata 

então as tribos de Israel e diz que cada uma possui o seu próprio estandarte que a 

simboliza. Também é dito que o primeiro a atravessar pelo caminho do mar foi um 

guerreiro da tribo de Judá, enfatizando o símbolo da bandeira da tribo (um leão) e que 

esse jovem guerreiro foi então recompensado por Deus (vv. 310-330), sendo seguido 

pelas demais tribos. O poema termina com o exército egípcio adentrando o caminho por 

entre as águas e a tentativa inútil deles de fugir, enquanto as águas se fecham sobre eles. 

O Êxodo termina com o discurso de Moisés a respeito da transitoriedade da vida e com 

os hebreus recolhendo os espólios de batalha dos egípcios mortos. 

Dentre algumas interpretações alegóricas que o poema Êxodo pode conter, uma 

das mais conhecidas seria da travessia do Mar Vermelho simbolizando o batismo, a 

aceitação da fé em Deus, ou ainda como uma antecipação da libertação das almas do 

Inferno (que virá a ocorrer no poema Cristo & Satã) simbolizado pelo povo hebreu se 

libertando do cativeiro no Egito151. Isto se dá principalmente pelo fato dos egípcios e do 

faraó serem chamados ao longo da narrativa como os “inimigos de Deus” 152, 

terminologia semelhante à usada para se referir a Satã e aos monstros (Grendel e sua 

mãe) do poema Beowulf, uma vez que eles são considerados como da linhagem de 

Caim, aquele que traiu o próprio irmão e a palavra do Senhor. A libertação dos hebreus 

do Egito, sua travessia pelas águas e a derrota de seus perseguidores poderia ser 

interpretado como a libertação da alma humana de seu exílio, iniciado com a expulsão 
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do Paraíso, e o retorno à Terra Prometida como o retorno a Deus. Mais uma vez 

seguindo o ideal de obediência a Deus e a redenção, além das referências à sociedade de 

ideal heroico. 

O terceiro poema do manuscrito Junius11, o qual concluiria a parte I do 

documento de inspiração no Velho Testamento, não possui o mesmo atrativo de 

interpretações exegéticas tradicionais e a quantidade de imagens heroicas que o Gênesis 

e o Êxodo. Na verdade, o poema Daniel se concentra na figura do rei Nabucodonosor e 

em como Ananias, Misael e Azarias se salvaram; tanto que este poema poderia muito 

bem se chamar Nabucodonosor ao invés de Daniel, uma vez que a personagem de 

Daniel só ganha uma real importância ao final da narrativa, enquanto a figura do rei 

babilônico é peça chave ao longo de quase todo o texto. Em comparação ao texto 

bíblico original, Daniel possui o maior número de distorções e omissões que os outros 

poemas que o precede. Diferente do relato bíblico, Daniel como vidente e profeta não é 

nem mesmo citado quando Nabucodonosor busca por jovens instruídos entre os hebreus 

cativos. Ele só aparecerá após o primeiro sonho do rei, quando o sábio caldeu falha ao 

lhe revelar o sonho perturbador que ele não consegue se lembrar (verso 149). 

Entretanto, nem o sonho nem a explicação de Daniel são narrados em detalhes. 

Rapidamente a narrativa se volta para a construção da estátua na planície de Dura, e 

apenas após a conversão temporária de Nabucodonosor devido ao milagre envolvendo 

os três jovens, e sua recaída pela arrogância, é que a personagem passa a ter maior 

importância no poema. O segundo sonho, sobre a grande árvore, é narrado em detalhes, 

assim como a interpretação do profeta. A partir deste ponto, o poema segue a narrativa 

bíblica sem grandes divergências. Conta sobre o exílio do rei babilônico e seu retorno, 

sobre Baltazar ao herdar o reino e os tesouros, seu banquete e a inscrição na parede. 

Daniel termina abruptamente, no meio da explicação de Daniel sobre a inscrição. 

Como dissemos, o poema Daniel possui alguns problemas em relação a sua 

estrutura. Por exemplo, a salvação dos três jovens é relatada duas vezes no poema e a 

“canção de Azarias”, rogando pela intervenção divina, só acontece depois do primeiro 

relato do salvamento deles, entre outros tipos de anomalias em relação à narrativa da 

história original. Para alguns estudiosos do poema isso indicaria que o texto tenha 

sofrido interpolações ao longo do tempo153. Além disso, podemos dizer que, diferente 

do que sugere o título do poema, o foco aqui é a figura de Nabucodonosor, mais 
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precisamente a figura régia que ele representa. Com isso, o poema estaria passando a 

mensagem a respeito da arrogância do governante em tempos de prosperidade; o que 

também é uma temática muito comum na tradição anglo-saxônica: a imagem do bom e 

do mau rei. Temos por exemplo na Crônica Anglo-Saxônica por volta do ano 757 o rei 

Sigeberht de Wessex, que teria sido deposto pelos demais membros da corte, liderados 

por Cynewulf (que acaba por ascender ao trono), devido a sua má conduta, e acaba 

sendo exilado e posteriormente assassinado: 

 

“Neste ano Cynewulf e os conselheiros dos saxões do oeste destituíram 

Sigeberht de seu reino por causa de seus atos injustos, exceto por Hampshire; e ele o 

manteve até que matou o ealdorman que por mais tempo esteve com ele; e então 

Cynewulf o conduziu para Weald154, e ele viveu lá até que um pastor de porcos o 

apunhalou mortalmente às margens do rio Privett, e ele estava vingando ealdorman 

Cumbra”  155. 

 

Além do arquétipo da figura régia, em Daniel também temos a mesma questão 

da arrogância como o caminho para infortúnios em relação aos hebreus. No poema 

Êxodo, temos os hebreus vitoriosos sendo liderados por Moisés para longe de seus 

opressores rumo à prosperidade da Terra Prometida e seguindo as leis divinas. Já em 

Daniel temos seu afastamento das leis ensinadas por Moisés e consequentemente sua 

derrota e cativeiro pelos babilônios. Apesar de sua mensagem e de também estar voltado 

para a temática geral a respeito da Redenção, Daniel é o poema menos moralizante ou 

possuidor de elementos da cultura germânica anglo-saxônica. Com exceção do 

arquétipo régio através de Nabucodonosor e a ideia a respeito da arrogância e 

afastamento do poder de Deus, o poema em nenhum momento traz um forte apelo 

moralizante como os demais textos do Junius11. Além das interpolações já citadas, uma 

vez que o poema está sem seu final, é possível que outras partes dele também tenham se 

perdido ou a narrativa tenha sido distorcida ao longo do tempo e da composição do 

manuscrito156.   

Com o poema Daniel termina assim a primeira parte do manuscrito Junius 11, 

deixando a segunda parte com um único poema: Cristo & Satã. O último poema do 
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manuscrito inicia retomando a narrativa do Gênesis, dizendo como Deus criou o mundo, 

o sol e a lua, o solo, as plantas e os animais, as hostes celestes e a humanidade. Ele 

então mais uma vez narra a queda dos anjos rebeldes e sua vingança contra Adão e Eva. 

Podemos ver que no último poema ocorre uma recapitulação da Criação e de como 

Lúcifer e seus seguidores foram aprisionados no Inferno. O poema se aprofunda muito 

mais que o poema Gênesis no comportamento e na arrogância dos anjos caídos, e seu 

ódio contra Deus e a humanidade através de muitos diálogos entres os demônios. Fica 

entendido que todos, desde Adão e Eva, devido ao pecado de terem desobedecido ao 

Senhor e provado do fruto proibido, foram condenados a irem para o Inferno. Pois 

assim teria sido o desejo dos anjos caídos, para impedir que a humanidade fosse para o 

reino celeste e ocupasse o lugar que antes era deles. Por fim, quando Cristo morre, 

durante os três dias antes de sua ressureição, ele vai até o Inferno, rompe suas portas, 

submete e mais uma vez aprisiona Satã e leva consigo todos aqueles que lá estavam 

desde o início dos tempos. Eles saem, podemos dizer, segundo a ordem em que lá 

chegaram: os primeiros a sair são Adão e Eva, seguidos dos patriarcas, dos profetas e 

assim por diante. 

Cristo & Satã encerra de forma muito adequada o Junius11, analisado do ponto 

de vista da temática da Salvação da humanidade. Fica claro no poema que o mal 

causado por Satã aos homens foi sanado e que a punição para ele foi ainda mais severa 

que antes. Assim que Cristo surge no Inferno, Adão e Eva se aproximam e pedem 

perdão, diferente dos anjos caídos que simplesmente o temem e se escondem. Temos 

aqui novamente a ideia da obediência e lealdade a Deus, onde Adão e Eva, como 

representantes dos cativos buscam pelo Senhor; enquanto Lúcifer e os demais anjos 

seguem no mesmo erro e por isso são punidos novamente a serem aprisionados em 

regiões ainda mais profundas do Inferno. O poema termina com uma passagem que 

certamente tem sua inspiração no evangelho de Mateus157, quando Satã tenta Jesus no 

deserto. Desta forma, a história que se inicia no Gênesis, e que percorre todos os 

poemas do manuscrito, por meio de exemplos moralizantes e alegorias da Redenção, se 

completa com a chegada de Cristo e a libertação da humanidade do cativeiro de Satã, 

concluindo o Codex Junius XI. 

Desta maneira, poderíamos interpretar o tema principal dos poemas do Junius11 

(a Salvação da humanidade) da seguinte maneira: 
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- No princípio, Lúcifer e seus seguidores, devido a sua traição, são punidos 

com o aprisionamento no Inferno até o fim dos tempos. 

- Deus então cria os homens para ocupar o espaço deixado pelos anjos 

rebeldes em seu Reino Celeste. Sabendo disso, Lúcifer oferece uma recompensa a seus 

seguidores para aquele que conseguir corromper Adão e Eva, pois se o Céu não pode ser 

deles, não será de mais ninguém. 

- Como serpente, o demônio consegue enganar e corrompe Adão e Eva, os 

fazendo desobedecer às ordens de Deus, para que comam da Árvore da Morte. Assim é 

consumado o Pecado Original. Com tal corrupção e desobediência, Deus não pode 

permitir que eles continuassem no Paraíso e os expulsa. 

- Desta maneira, toda a humanidade estaria condenada. Porém, a queda do 

Paraíso foi ocasionada pelo demônio; logo, apesar de sua culpa, ela não foi exclusiva 

dos homens. 

- Deus então se faz carne: Cristo. Após sua morte, ele consegue penetrar no 

Inferno e libertar as almas que lá estavam aprisionadas e por fim ressuscita e retorna ao 

Reino Celeste, concluindo a Redenção. 

- Dentro desta elaboração, Cristo ao realizar tal feito, teria morrido pela 

humanidade para liberta-la do mal causado no princípio. Cristo, dessa forma, redimiu a 

humanidade. A partir de então estaria nas mãos dos homens a responsabilidade por sua 

própria Salvação. Assim, essa redenção irá durar até o Dia do Juízo, quando então os 

justos ascenderão ao Céu e os ímpios cairão ao Inferno. 

 

 

I.4 - Alegoria e figura na poesia anglo-saxônica. 

 

Como já dissemos, o manuscrito Junius11 é um dos documentos com o maior 

número de versos preservados em inglês antigo, e o primeiro na história a ter sido 

publicado do corpo poético anglo-saxão. Pudemos ver um panorama geral das narrativas 

que o compõe e de sua temática principal: a Redenção da humanidade, através da morte 

de Cristo. Além de algumas alegorias, interpretações exegéticas e elementos da cultura 

germânica. Vamos agora, então, nos aprofundar mais em torno das interpretações 

figurativas cristológicas e os ideais moralizantes que podem ser encontrados nos 

poemas do manuscrito. 



Como também dissemos anteriormente, até meados do século XX muito dos 

estudos envolvendo o corpo poético anglo-saxônico estavam ainda envoltos pela 

tradição dos antiquários oitocentista. A partir de então, com trabalhos como os de 

Tolkien e Huppé, as interpretações e análises sobre este tipo de documentação passaram 

a ter outro enfoque, buscando por análises que priorizassem aspectos culturais, como os 

anseios e idealizações da sociedade na qual a documentação se insere. A partir disso, 

vamos nos aprofundar mais no conteúdo das narrativas dos poemas do manuscrito 

Junius11, levando em consideração os poemas como nos são apresentados, como uma 

unidade. Fato não muito corrente nos estudos sobre o manuscrito, que costumam 

priorizar em geral a parte I como algo independente da parte II158, iremos então ver o 

Junius 11 como um único documento (ainda que cada um dos poemas possua suas 

próprias particularidades) cujos textos estão interligados. Para isso vamos utilizar um 

conceito muito interessante para o estudo de uma obra como essa em questão. Trata-se 

do conceito elaborado por Erich Auerbach: o conceito de figura. Assim, para melhor 

compreender as análises a serem realizadas, seria interessante antes esclarecermos este 

conceito. 

Segundo o próprio Auerbach, figura seria: 

 

“(...) algo real e histórico que anuncia alguma outra coisa que também é real e 

histórica. A relação entre os dois eventos é revelada por um acordo ou similaridade 

(...) Muitas vezes, vagas similaridades na estrutura dos acontecimentos ou em 

circunstâncias relacionadas com eles bastam para tornar a figura reconhecível; para 

descobri-lo, temos de estar determinados a interpretar de um certo modo (...) Esse tipo 

de interpretação tinha como objetivo mostrar que todas as pessoas e acontecimentos do 

Velho Testamento eram prefigurações do Novo Testamento e de sua história de 

redenção.” 159 

 

Para exemplificar este seu conceito, ele cita a passagem em Levítico (Lv 16: 3-

16) onde os dois bodes sacrificados são interpretados como figuras da primeira e da 

segunda vindas de Cristo; ou ainda, citando Tertuliano, interpreta Eva como figura 

Ecclesiae e Adão como figura Christi: 
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“Si enim Adam de Christo figuram dabat, somnus Adae mors erat Christi 

dormituri in mortem, ut de iniuria perinde lateris eius Vera mater viventium figuraretur 

ecclesia.” [Pois se Adão fornecia uma figura de Cristo, o sono de Adão era a morte de 

Cristo, então da mesma maneira pela ferida nos flancos deveria ser figurada a Igreja, a 

verdadeira mãe de todos os vivos].160 

 

A partir dessa explicação inicial, é possível começar a compreender de que 

maneira este conceito poderia ser aplicado à análise dos poemas do Junius11. Isto se 

torna mais evidente ao vermos o mesmo conceito aplicado à interpretação de Santo 

Agostinho sobre as Escrituras e sua aplicação para a cristianização dos pagãos.  

Agostinho teria então adotado uma interpretação figural do Velho Testamento, 

recomendando seu emprego em sermões e missas (como no De catechizandis rudibus, 

III, 6). Desta forma, segundo a aplicação agostiniana, todas as personagens e 

acontecimentos mais importantes do Velho Testamento seriam entendidos do ponto de 

vista figural. Consequentemente, a conversão das populações pagãs a receberem essa 

nova doutrina também teria essa mesma ideia: 

 

“Veteris Testamenti intentio est Novum figuris paenuntiationibusque monstrare; 

Novi autem ad aeternae beatitudinis gloriam humanas mentes accendere.” [A intenção 

do Velho Testamento é demonstrar o Novo por meio de figuras e profecias; e a intenção 

do Novo é despertar as mentes dos homens para a glória da felicidade eterna].161 

 

Dessa forma, dentro da tradição cristã, o Velho Testamento seria figura do Novo 

Testamento; é a profecia do que está para ocorrer nos Evangelhos: Adão e Moisés, por 

exemplo, se apresentam como figura de Cristo, e o êxodo do Egito seria figura da 

Redenção. Através desta figuração do Velho Testamento em relação ao Novo, o 

primeiro perde seu caráter de livro da lei e história nacional e se revela como uma 

prefiguração do advento do Messias, de Cristo, da nova aliança e da Salvação. Assim, 

ele se torna parte integrante de uma religião muito mais abrangente. Teríamos uma 

universalização do Velho Testamento ao transforma-lo em figura do Novo, tornando-o 

comum a outros povos: 
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“(...) passava a ser aceitável para os celtas e os germânicos; era uma parte da 

religião universal da salvação e um componente necessário da igualdade magnífica e 

universal visão da história a ser transmitida junto com a religião.” 162 

 

No caso do manuscrito Junius11, a ideia de figura pode ser aplicada, por 

exemplo, se nos atentarmos ao caso da existência humana terrena como uma 

prefiguração da existência eterna, da redenção e vida no Reino Celeste. Podemos ver 

isso principalmente através da ideia da criação do homem após a guerra celestial, onde o 

homem teria como função ocupar o lugar vazio deixado pelos anjos caídos. Portanto, 

através do conceito de figura, no Junius11 a existência terrena é a figura da existência 

divina. Além disso, um elemento característico da figura, e que fica evidente, é seu 

aspecto teleológico: o Velho Testamento, todo o seu conteúdo e sua importância, surge 

em função do Novo; o Velho Testamento é figura do Novo Testamento, e ambos são 

figura do fim dos tempos e do verdadeiro Reino Deus. 

 

“A profecia figural implica a interpretação de um acontecimento mundano 

através de um outro; o primeiro significa o segundo, o segundo preenche o primeiro. 

Ambos permanecem acontecimentos históricos; ainda assim, vistos deste ângulo, 

contém algo de provisório e incompleto; um remete ao outro e juntos apontam para 

algo no futuro, algo que está para vir, que será o acontecimento real, verdadeiro, 

definitivo.” 163 

 

Outro elemento importante dentro do conceito de Auerbach sobre figura seria de 

que ela não seria o mesmo que o mito e/ou o símbolo. Enquanto o simbólico possui um 

valor “mágico”, a figura possui um valor histórico-textual. Assim, o símbolo é um 

elemento de interpretação da vida e da natureza; já a “profecia figural” é uma 

interpretação da história, uma interpretação textual. Portanto, o método figural só é 

válido dentro de uma cultura de tradição escrita, literária, como a tradição judaico-

cristã, por exemplo. 

Desta forma, seria válida a aplicação deste método de Auerbach na Inglaterra 

anglo-saxônica, em especial durante o período alfrediano (que é quando o corpo poético 
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anglo-saxão e, principalmente, o Codex Junius XI surgiram), onde temos o incentivo 

para o resgate da cultura literária, extremamente influenciado pela tradição cristã do 

continente, espelhado principalmente no modelo carolíngio164. Mesmo porque, podemos 

dizer que seria próprio do pensamento medieval ser de natureza figural. Dentro do 

contexto do período, uma coisa não limita seu significado a si mesmo, mas acaba por 

remeter a uma gama maior de significados. Especialmente quando tratamos do mundo 

religioso. Este aspecto teleológico de figura dentro da tradição cristã medieval seria 

diferente da simples alegoria, que por sua vez seria típica da tradição pagã. Entretanto, 

desde o início da Idade Média, muitas obras da Antiguidade e da Antiguidade Tardia 

acabam por ser incorporadas ao método figural: 

 

“(...) a Sibila, Virgílio, as personagens da Eneida e até mesmo as do ciclo de 

lendas bretãs (por exemplo, Galahad em busca do Santo Graal) eram assimilados pela 

interpretação figural, e, acima de tudo, surgia todo tipo de mistura entre formas 

figurais, alegóricas e simbólicas.” 165 

 

Um belo exemplo dessa interpretação figural se encontra na obra de Dante, a 

Divina Comédia, através da personagem de Catão. Assim como outras personagens do 

Velho Testamento, Catão é retirado de seu contexto terreno-político e convertido em 

figura futurorum166: na obra, o Catão terreno (que renunciou à vida em troca da 

liberdade) se torna figura do Catão que se encontra no Purgatório, que é a figura 

revelada e preenchida. Sua escolha pela morte para se libertar da servidão política é 

representada como figura para a liberdade eterna de sua alma como filho de Deus, 

objetivo supremo de todos, para que desta maneira se livre da servidão ao pecado. 

Assim, por meio desta interpretação figural, Dante faz com que a personagem de Catão 

seja uma figura; não uma alegoria, como as personagens do Roman de la rose e as 

idealizações sociais da própria poesia anglo-saxônica. Catão é alçado além de sua 

condição humana transitória: 

 

“(...) na qual considerava a liberdade política como bem supremo (assim como 

os judeus dedicavam-se à estrita obediência à Lei), e transposto para a condição de 
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preenchimento, não mais voltado para os deveres mundanos de virtude cívica ou legal, 

mas para o bem dell’intelleto, o mais alto bem, a liberdade da alma imortal diante de 

Deus.”167  

 

Através desta interpretação, a partir da obra de Auerbach, podemos dizer que a 

Comédia de Dante seria um resumo do pensamento medieval (dentro de seu aspecto de 

figura). E uma vez que esse conceito permeia o pensamento medieval cristão, o mesmo 

pode ser encontrado dentro dos poemas do manuscrito Junius11 ao observa-lo como 

uma unidade, e tendo em vista a temática principal da obra.  

A redenção da humanidade, contida no manuscrito se encaixa perfeitamente no 

conceito figural de Auerbach, e que teria sido observado por Huppé. Entretanto, como 

também já dissemos, alguns estudiosos descartaram tais aspectos figurativos do 

Junius11 em prol de uma análise voltada apenas a seus aspectos modelares de 

sociedade, devido principalmente aos aspectos heroicos da sociedade germânica. Não 

acreditamos que uma análise visando elementos figurativos seja incompatível com uma 

que busque por elementos moralizantes e alegóricos da sociedade anglo-saxônica. Na 

verdade, ao observarmos o método de análise de Auerbach, nos fica muito claro, dentro 

de uma obra como o Junius11, onde estariam os elementos alegóricos e os elementos 

figurativos. A personagem de Moisés, no poema Êxodo, é um bom exemplo de como 

estas duas formas de análise podem coexistir num mesmo documento sem que uma 

análise invalide a outra. Através da análise do método figurativo, Moisés é figura de 

Cristo no poema Cristo & Satã; sua liderança do povo hebreu liberto do cativeiro 

egípcio e a travessia pelo Mar Vermelho rumo a Terra Prometida é figura da libertação 

das garras do demônio, do batismo e do reino de Deus168. Se optarmos por uma análise 

mais alegórica, Moisés possui todos os elementos que compõe o arquétipo heroico do 

bom líder e do rei, assim como a representação das tribos de Israel representam a 

alegoria da lealdade guerreira frente à ameaça inimiga; os mesmos elementos que 

podemos encontrar em obras como os poemas Beowulf e a Batalha de Maldon. A poesia 

anglo-saxônica como um todo possui este aspecto de caráter alegórico, moralizante; mas 

isto não a impede de também possuir elementos figurativos, como os poemas do 

Junius11, principalmente quando estudados como uma unidade. Mas isso não significa 

que o mesmo seja válido apara todo o corpo poético anglo-saxônico. Em outras 
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palavras, podemos dizer que de forma geral, este corpo poético possui elementos 

alegóricos muito fortes, devido a suas origens no passado do mundo germânico169, e que 

algumas dessas obras possuem também elementos figurativos, principalmente as de 

conteúdo religioso. Nos poemas do Junius11, Adão (Gênesis A-B) e Moisés (Êxodo) 

podem ser interpretados como figura de Cristo, pois há um fundo teleológico que se 

concretiza em Cristo & Satã, com a descida de Cristo ao Inferno e a libertação das 

almas. Mas o mesmo não pode ser dito do rei Nabucodonosor, que seria na verdade uma 

alegoria, um exemplo da figura régia; da mesma forma que no poema Beowulf os reis 

Scyld Scefing, Hrothgar e Heremod não são figura do rei e herói Beowulf, apenas 

alegorias de reis bons, justos e corajosos (os dois primeiros) ou reis malignos (o último). 

Além do aspecto interpretativo que podemos detectar ao estudarmos os poemas 

do manuscrito Junius11, temos também um fator diretamente ligado a ele que é a forma 

de difusão do texto bíblico na Inglaterra anglo-saxônica. É muito interessante e muito 

importante esta relação com tais obras poéticas. Analisando este tipo de documentação, 

percebemos logo que independente do tema tratado (seja ele relacionado ao Velho ou ao 

Novo Testamento) seu conteúdo possui uma clara influência dos Evangelhos. No poema 

Êxodo, na descrição da travessia do deserto com Moisés, o povo é acompanhado pelo 

Espírito Santo; em Judite, em sua oração ao Senhor, antes de assassinar Holofernes, ela 

clama pela Santíssima Trindade e em Daniel há um trecho onde toda a Criação agradece 

e da graças ao Senhor, onde surge também a figura da Trindade. Temos a tradição do 

Velho Testamento dentro da mensagem do Novo, refletindo o que acabamos de ver 

sobre o conceito de figura de Auerbach. A história do povo de Israel perde seu caráter 

histórico nacional e torna-se um tema universal, cristológico. 

Apesar deste aspecto figural da narrativa veterotestamentária como prenúncio do 

Novo, as histórias do Velho Testamento eram de grande interesse dos anglo-saxões. Sua 

influência pode ser vista tanto em prosa quanto em poesia. Por exemplo, referências ao 

livro de Jeremias170 sobre os invasores que vem do norte como uma interpretação para 

as invasões dos escandinavos e o tema da origem da Criação como um tema recorrente 

em Cædmon, Beowulf e outros poemas171. É interessante também observar o interesse 

militar pelo Velho testamento. Livros como Judite, Macabeus e outros que tratam do 

confronto do povo de Deus frente a invasores são muito recorrentes em homilias, 
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refletindo o momento em questão frente aos invasores escandinavos, trazendo nisso 

aspectos embrionários do que no futuro poderia vir a ser o conceito da “guerra justa”. 

Um exemplo da maneira como esta tradição bíblica, seus aspectos militares e a tradição 

heroica germânica se mesclam pode ser visto no poema Judite, que, assim como os 

poemas do Junius11, é uma reinterpretação inspirada no livro homônimo da Bíblia; e 

também na homilia de Ælfric com o mesmo nome. Em ambos, mas principalmente no 

poema, fica claro o poder do Senhor como um Deus dos exércitos ao assegurar a vitória 

contra o invasor, através da valente e pia Judite172. 

Outro elemento da influência bíblica do Velho Testamento na Inglaterra anglo-

saxônica seria referente a uma questão muito presente no Junius11 e típico do caráter 

heroico: a lealdade ao senhor e a Deus, tanto por parte do indivíduo ou de todo o povo, 

e ideia da punição divina devido aos pecados da população, como aparece no poema 

Daniel. Poderíamos estabelecer um paralelo dos infortúnios que se abateram sobre o 

povo de Israel (como nos narra os livros proféticos da Bíblia) com o momento da 

Inglaterra sob e após as invasões dos vikings (o que nos remete novamente à ideia do 

“inimigo vindo do norte”, como aparece em Jeremias e o aprisionamento de Israel como 

aparecem no livro de Daniel). Esta temática é explorada em particular no poema Daniel, 

voltada principalmente à imagem do governante frente às adversidades e sua fé em 

Deus. É clara a imagem de que reis e nações que são movidas por orgulho, arrogância e 

soberba estão condenados; e a prosperidade daqueles que se voltam para o Senhor, onde 

a sabedoria prevalece. Isto também iria muito ao encontro da Inglaterra durante as ondas 

invasoras escandinavas, ao ideal social do rei Alfred o Grande e a ideia da punição 

divina (assim como Israel frente Babilônia, eles teriam a Inglaterra frente aos vikings). 

Já no poema Cristo & Satã, o discurso que o Demônio faz é muito semelhante em seu 

tom de lamentação ao que podemos encontrar em poemas como O Navegante e Deor. 

Nestes poemas podemos encontrar a imagem do velho “thane”, do servidor, do 

guerreiro, que por alguma razão se viu obrigado a se afastar da presença de seu senhor. 

Agora, ele passa a lamentar os dias passados e os prazeres que nunca mais poderá 

desfrutar, pois não poderá mais voltar para o antigo salão de seu senhor. Aqui, podemos 

mais uma vez interpretar os anjos caídos como servos traidores que foram banidos e 

agora lamentam a grande perda dos prazeres celestes. Temos aqui, seguindo o modelo 

alegórico, a representação do traidor e do exílio. Além disso, nos poemas do Junius11, 
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como já dissemos, temos outros elementos heroicos, onde estão presentes as imagens de 

salões reais, batalhas, reis, guerreiros, demonstrações de lealdade e covardia. 

Levando isso em consideração, de aspectos tanto heroicos quanto religiosos, 

podemos levantar uma hipótese interessante: seria este tipo de produção poética com um 

perfil religioso voltada para um público aristocrático? E sendo assim, não estaria seu 

alcance muito limitado, impossibilitando o acesso a um público mais abrangente? Ao 

nosso entender, talvez a resposta a ambas as perguntas seja: sim! 

Primeiramente, a cristianização da Inglaterra foi realizada a partir da realeza e da 

aristocracia, que passam sua nova fé aos súditos, já que desde os tempos pagãos a 

divindade do rei era a divindade da tribo e este era o interlocutor entre o povo e o 

divino173. O que temos na Inglaterra é um grupo que detém o poder dentro da sociedade 

e que a partir dele é que as normas de conduta vão ser designadas. Além disso, o teor de 

tais documentos exige uma compreensão voltada para o público mais específico (seja 

ele eclesiástico ou laico). Isto não significa que o grande público não tivesse acesso a 

este tipo de material; mas devemos lembrar novamente que o ambiente no qual este tipo 

de texto nasce é o mundo aristocrático, mesmo sendo uma obra religiosa, já que a Igreja 

anglo-saxônica era de caráter aristocrático, uma Adelskirche, uma “Igreja da nobreza”. 

Contudo, o fato de produções poéticas como o Junius11 estarem ligadas a uma esfera 

aristocrática, não o tenha impedido de atingir o público em geral, uma vez que sua 

difusão de forma oral possa ter sido realizada174. 
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CAPÍTULO II – O PERÍODO ALFREDIANO. 

 

 

“The people must know how well I govern them.  
How would they know, if we didn’t tell them?” 

 
Frank Herbert, “Dune”. 

 

 

 

 

II.1 -  A presença escandinava na Inglaterra 

 

Em sua renomada obra, Anglo-Saxon England, publicada pela primeira vez em 

1943, Sir Frank M. Stenton inicia o capítulo VIII com as seguintes palavras: 

 

“At the end of the eighth century each of the three Scandinavian peoples of 

historic times formed a nation, with its own traditions and a clear sense of its difference 

from its neighbours. The Geatas, Beowulf’s people, were now united with the Swedes; 

their name was remembered, but their dynasty had long since come to an end.”175  

 

Desde então, muitos elementos alteraram esta afirmação, por meio de diversos 

debates e trabalhos de diversos autores, sabemos que não se pode dizer com certeza se 

os geats citados no poema Beowulf seriam realmente suecos ou talvez uma outra 

denominação para os jutos176. Além do que, a chamada “geografia de Beowulf”, 

baseada nas ideias de Klaeber177, são hoje facilmente aceitas como uma realidade, 

porém não há nenhum estudo conclusivo que a comprove. 

                                                 
175 STENTON, p. 239: “Ao final do século VIII cada um dos três povos escadinavos dos tempos 
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seus vizinhos. Os geatas, o povo de Beowulf, está agora unido aos suecos; seus nomes são lembrados, 
mas sua dinastia hámuito chegou a um fim”. 
176 Estudos mais aprofundados sobre esse tema podem ser encontrados em trabalhos como de 
MITCHELL, Bruce & ROBINSON, Fred C. (ed. e org.) Beowulf, Oxford: Blackwell, 1998; CHASE, 
Collin. The Dating of Beowulf, Toronto: Toronto University Press, 1997; BJORK, Robert E. & NILES, 
John D. A Beowulf Handbook, Lincoln: Nebraska University Press, 1998; ORCHARD, Andy. A Critical 
Companion to Beowulf, Cambridge: D.S.Brewer, 2004.. 
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Beowulf and the Fight at Finnsburg, Boston: D. C. Heath, 1950). A idéia que ele nos oferece seria 
localizar a tribo de Beowulf, os geats, no sul da Suécia atual; já a corte do rei Hrothgar estaria localizada 
na Dinamarca, mais especificamente na ilha de Zealand, onde se encontraria o grande salão Heorot. 
Entretanto, em nenhum momento a narrativa nos trás qualquer indicação geográfica precisa; vale lembrar 



Outro ponto a ser observado, é que as populações escandinavas não estariam 

assim tão bem organizadas como se poderia imaginar a partir das palavras de Stenton. 

Na verdade, até meados do século IX os escandinavos não possuíam grandes diferenças 

entre si. Viviam em pequenas comunidades lideradas por chefes-guerreiros, seguiam as 

mesmas leis e falavam um mesmo idioma: o nórdico antigo. Com o tempo, devido a 

condições geográficas e políticas, acabaram se dividindo em três grupos que, de forma 

geral, atuaram em diferentes regiões da Europa: os dinamarqueses, predominantemente, 

na Inglaterra e no continente; os noruegueses, norte da Inglaterra, Escócia, Irlanda e 

Mediterrâneo; e os suecos, no leste europeu e império bizantino. 

Enquanto isso, durante este mesmo período, final do século VIII, a Inglaterra 

estava dividida em diversos reinos saxões que estavam constantemente lutando entre si, 

como Wessex, Kent, Mércia, Northúmbria e Anglia Oriental. Como vimos no primeiro 

capítulo, os anglo-saxões eram povos oriundos do norte da Europa continental 

(península da Jutlândia e noroeste da Alemanha), e que durante o século V migraram 

para antiga província romana da Britânia. Eles foram a princípio aceitos pelos bretões 

sob a condição de auxiliá-los contra a ameaça dos irlandeses e principalmente dos 

pictos, que viviam além da muralha de Adriano (atual Escócia). Esses povos, 

respectivamente os anglos, os saxões e os jutos, auxiliaram os bretões; mas assim que os 

pictos não eram mais um problema, eles mesmos se tornaram a ameaça. Passaram então 

a ocupar as regiões da Britânia, empurrando os bretões cada vez mais para o oeste, para 

Gales e Cornualha, tomando suas terras, até que tivessem conquistado toda a região. 

Fundaram novos reinos, sendo um dos primeiros o reino de Kent (fundado pelo lendário 

Hengest, o qual juntamente com o irmão, Horsa, enfrentaram o rei Vortigern178) e 

Wessex, fundado por Cerdic. A partir de então começa o período da chamada 

“Inglaterra anglo-saxônica”, se estendendo de 449 d.C., com as primeiras levas 

invasoras anglo-saxônicas, até 1066, com a morte de Harold Godwinson na batalha de 

Hasting. Entretanto, durante a segunda metade deste período, surge outro momento 

diretamente ligado à história inglesa: a Era Viking, que será muito importante para a 

análise do contexto histórico de nosso estudo, que é justamente a ascensão da casa real 

de Wessex durante o século X. 

                                                                                                                                               
que não podemos nos basear em divisões políticas modernas, visto que, por exemplo, por um longo 
período da Alta Idade Média a região da Dinamarca abrangia o que corresponde ao seu território atual e 
mais o extremo norte da Alemanha e o sul da Suécia. 
178 Assim como é relatado no ano de 449, segundo a Crônica Anglo-Saxônica. Ver WHITELOCK, 1961, 
p. 10. 



Como os anglo-saxões haviam feito nos séculos V e VI, os escandinavos 

passaram a atacar a Inglaterra, até que no final do século VIII os ataques tornaram-se 

mais frequentes. Um dos primeiros relatos é datado de 789, ao sul da Inglaterra 

(provavelmente em Portland) quando um grupo de vikings havia chegado à costa, e um 

emissário do rei, acreditando serem mercadores, foi até eles para exigir que o 

acompanhasse até a presença de seu senhor; a resposta dos vikings foi exterminá-lo e 

saquear a região179. Mas o mais famoso, sendo o que causou maior impacto, foi o ataque 

de 793 ao mosteiro de Lindisfarne, na costa da Northúmbria, a partir do qual se 

convencionou como o início da chamada “Era Viking”, que se estenderá até o século 

XI, com a batalha de Stamford Bridge, quando morrerá Harald Hardrada, rei da 

Noruega, em 1066. Os invasores saquearam e incendiaram o mosteiro, e os monges que 

não morreram provavelmente foram levados e vendidos como escravos. As notícias do 

ataque chocaram toda a cristandade da época. Alcuíno de York, que estava na corte de 

Carlos Magno, escreveu a Æthelred, rei da Northúmbria: “Vede, há quase trezentos e 

cinquenta anos que nós e nossos antepassados vivemos nessa bela terra e nunca antes 

apareceu na Inglaterra horror como o que acabamos de sofrer dos pagãos (...) Olhai a 

igreja de São Cuthbert manchada com o sangue dos padres de Cristo, roubada de todos 

os seus ornamentos (...)”.180  

Durante esse período iria se ouvir nas igrejas a oração que dizia: “A furore 

normannorum, libera nos, Domine”.181 

Os motivos para os ataques em geral são atribuídos às condições climáticas na 

Escandinávia que proporcionavam períodos de improdutividade e consequentemente 

fome e, combinado a isso, a falta de territórios cultiváveis. Os povos escandinavos do 

século VII e VIII possivelmente enfrentavam condições muito similares aos anglo-

saxões de duzentos anos antes. Ainda hoje este é um assunto muito debatido, mas 

acredita-se que a Escandinávia passava por um momento de fome e um aumento 

exagerado da população, sem esquecer que a geografia da região, composta por 

pântanos e montanhas, dificultava ainda mais a vida de seus habitantes. Desta forma, 

eles teriam sido impulsionados a buscar novas regiões, com melhores terras, onde 

pudessem prosperar. Apesar de ser a teoria mais aceita entre os estudiosos do assunto, 

há uma contradição, pois os primeiros ataques dos vikings visavam apenas o saque e a 
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pilhagem, só posteriormente é que iriam começar as ocupações. Também não são 

descartadas razões políticas e até mesmo o “espírito de aventura” 182. 

A Inglaterra foi uma das regiões que mais sofreu as investidas escandinavas, 

principalmente devido a sua posição geográfica. Entretanto, mesmo entre as demais 

partes das Ilhas Britânicas, a Inglaterra sempre foi a mais visada pelos vikings. Uma das 

razões seria a prosperidade inglesa sobre o restante do arquipélago, proporcionada 

principalmente pelo período de dominação romana. Como província romana, a 

Inglaterra passou por uma organização, e o mais importante para seu futuro 

desenvolvimento, uma produção monetária. 

Entretanto, por volta de 326 d.C. a cunhagem de novas moedas foi paralisada, 

sendo retomada em sua totalidade apenas na segunda metade do século VIII183. Mesmo 

assim a Inglaterra era a região mais rica das ilhas. Porém, podemos deduzir que não 

foram exatamente as moedas em si que atraíram os vikings, mas devido a um sistema 

monetário era possível um melhor desenvolvimento da região, e justamente por possuir 

este avanço sobre seus vizinhos de origem céltica é que a Inglaterra passou a ser mais 

procurada. Afinal, as maiores fontes de produções e riquezas estavam na antiga 

província romana. 

Já nos tempos das primeiras invasões, a Inglaterra mantinha comunicações com 

outras regiões da Europa, principalmente com o reino dos francos. Mas com as invasões 

isso acabou se expandindo, surgindo uma maior comunicação entre as regiões banhadas 

pelo Mar do Norte. É justamente neste período que teremos uma renovação da 

fabricação de moedas na Inglaterra, e com as invasões de noruegueses, a introdução da 

cunhagem de moedas na Irlanda. Isto pode ser facilmente compreendido, uma vez que 

os vikings eram famosos mercadores e por fundarem ou tornarem cidades como centros 

comerciais. Apenas nas Ilhas Britânicas podemos contar, entre outras, com Londres, 

York, Dublin184. 

Pouco a pouco os ataques passaram a ser mais intensos; basta lermos a Crônica 

Anglo-Saxônica para comprovarmos isso. No início os ataques ocorriam em períodos 

mais esparsos de tempo, mas aos poucos eles se tornaram mais ininterruptos. O primeiro 

ataque registrado data de 789 e o segundo em 793, já o terceiro só irá acontecer em 832-

                                                 
182 ROESDAHL, pp. 185-194; JONES, 1984, pp. 182-183; COHAT, pp. 12-19; SAWYER, 1997, pp. 1-8, 
16-25. 
183 A nova cunhagem de moedas só foi retomada por volta do século VIII. Mas na verdade o que temos é 
a cunhagem de uma moeda de prata (durante o governo de Offa de Mercia) de melhor qualidade da que 
estava circulando até então. Ver CAMPBELL, 1991, pp. 62-63. 
184 ROESDAHL, pp. 187-189 e 222-224. 



835. A partir deste ataque as investidas passam a ser frequentes: 833-836, 837-840, 838-

841, 839-842, 845, 851-853 e assim continua até os tempos de Alfred o Grande. 

No âmbito religioso, a principal ideia era a de que as desgraças ocorridas na 

Inglaterra e os ataques dos vikings eram obras de Deus. O Senhor teria enviado os 

vikings sobre eles para puni-los, pois haviam se afastado de Cristo e provavelmente por 

persistirem com as práticas de alguns cultos pagãos. Em outra de suas cartas enviadas a 

Inglaterra, ao rei Æthelred da Northúmbria, Alcuíno de York chega até mesmo a criticar 

os saxões por usarem barba, atacando sua vaidade, pois desta forma ficariam parecidos 

com os mesmos pagãos que tanto temiam e os atacavam185. Outro a quem podemos 

citar, mas já de um momento posterior, é Wulfstan, arcebispo de York e Worcester (c. 

1002). Wulfstan é responsável pelo sermão “Sermo Lupi ad Anglos”, no qual diz que a 

culpa do que estava acontecendo não estaria nas mãos do rei (Æthelred II), mas sim de 

todos os ingleses; pois estes teriam se afastado da religião cristã, destruindo e 

arruinando alguns monastérios e por permitirem que os assassinos de Edward o Mártir 

(irmão de Æthelred II) ficassem impunes186. Este talvez seja o documento onde 

podemos encontrar com maior clareza a visão religiosa do momento, e principalmente 

em relação aos vikings; além disso, é também um dos poucos documentos a não 

depositar a total responsabilidade da crise do final do século X e início do XI em 

Æthelred II. A princípio, Wulfstan nos diz que tudo o que está acontecendo é nada mais 

que sinais do Juízo Final: 

 

“Queridos homens, percebam o que é a verdade: este mundo está em ruínas e o 

fim se aproxima; e desta forma as coisas no mundo vão de mal a pior, e tudo está se 

deteriorando imensamente em relação aos pecados das pessoas antes da vinda do 

Anticristo, e isso será realmente terrível e apavorante por todo o mundo”.187 

 

Ao longo do texto, Wulfstan estabelece um paralelo entre a fé dos cristãos e a 

dos pagãos, demonstrando uma maior dedicação dos últimos. Os pagãos seriam mais 

devotos e fiéis a suas crenças do que os cristãos, por isso o Senhor estaria concedendo a 

vitória a eles, mesmo não sendo cristãos:  

                                                 
185 WHITELOCK, 1955, p. 776. 
186 CAMPBELL, 1991, p. 202. 
187 WHITELOCK, 1955, p. 855. 



“Entre os pagãos ninguém ousa negar pouco ou muito daquilo que é designado 

para o culto de seus falsos deuses; e nós por toda parte negamos muito o que deve ser 

de Deus. E ninguém ousa entre os pagãos privar o santuário tanto interna quanto 

externamente das coisas que são dedicadas aos falsos deuses e entregues para os 

sacrifícios, e nós temos despojado completamente a casa de Deus tanto por dentro 

quanto por fora. E os servos de Deus188 são por toda parte privados de respeito e 

proteção; enquanto entre os pagãos ninguém ousa de qualquer forma fazer mal aos 

servos dos falsos deuses (...) e os piratas são tão fortes com o consentimento de Deus 

que muitas vezes em batalha um põe dez para correr, e às vezes menos, às vezes mais, 

mas tudo por causa de nossos pecados” 189.  

 

Ele acaba deixando como um alerta do que poderia acontecer a eles se baseando 

na história de Gildas a respeito do fim dos bretões. Ele faz um paralelo comum ao 

trabalho de Gildas, a respeito da história dos bretões durante as invasões anglo-

saxônicas. Segundo o que ele diz os bretões, por se afastarem da fé cristã e cometerem 

os mais diversos pecados, foram punidos por Deus enviando sobre eles os anglo-saxões, 

que os conquistaram e dominaram toda a Inglaterra. Agora, o que estaria acontecendo 

seria exatamente o mesmo, com a diferença que seriam os saxões a serem punidos com 

os vikings sobre eles: 

 

“Havia um historiador nos tempos dos bretões, chamado Gildas, que escreveu 

sobre seus erros, como pelos seus pecados eles enfureceram Deus de tal forma que por 

fim Ele permitiu ao exército dos ingleses190 conquistar sua terra e destruir 

completamente toda a hoste dos bretões (...)” 191.  

 

Ele então cita os diversos crimes e pecados cometidos pelos bretões, mas acaba 

completando dizendo que “nós sabemos de feitos muito piores cometidos entre os 

ingleses do que já ouvimos em qualquer parte entre os bretões (...)” 192.  

 

                                                 
188 bispos e abades,  monges e freiras, padres e mulheres sob votos religiosos. 
189 WHITELOCK, 1955, p. 855 - 857. 
190 Devemos lembrar que os ingleses só serão chamados assim após a conquista dos saxões na ilha, uma 
vez que o local passa a se chamar Angeland ou Engeland (que se modificará mais tarde para England), “a 
terra dos anglos”. 
191 WHITELOCK, 1955, p. 859. 
192 WHITELOCK, 1955, p. 859. 



Com isso, Wulfstan conclui seu discurso alertando a todos, que se o povo não 

mudar de atitude e se voltar a Deus, o mesmo que aconteceu aos bretões irá acontecer 

com eles; e ainda mais com o agravante de que estariam próximos ao Juízo Final, e sua 

mudança de atitude seria não só para o bem do reino, mas também para si próprios. 

Outro ponto importante na elaboração dessa visão religiosa dos escandinavos estaria 

vinculado a Bíblia, como o inimigo que vem do norte. Isto pode ser visto nas cartas de 

Alcuíno e também no livro do profeta Jeremias193. Ao lermos Jeremias é clara sua 

influência referente não só aos ataques, mas também a questão de idolatrias e práticas 

pagãs. O livro de Jeremias se encaixa bem no sermão de Wulfstan. Dentre os livros das 

Sagradas Escrituras, entre os mais apreciados estariam justamente os profetas. Isto 

ocorria possivelmente devido à temática e a forma de se expressar ser semelhante ao 

mundo germânico anglo-saxão em que viviam194. 

A Inglaterra foi o primeiro alvo das incursões escandinavas e assim permaneceu 

até o fim da Era Viking. As incursões restringiam-se a ataques rápidos sem grande 

interesse em fixação, mas isto mudou a partir do século IX. Por volta de 865, grupos de 

escandinavos passaram a vir cada vez em maior número e se fixando nos territórios 

conquistados: Northúmbria, Anglia Oriental e boa parte de Mércia. Eles avançaram 

sobre várias partes da ilha e nomeavam “reis-fantoches” para governar seus territórios 

(por exemplo: rei Egbert da Northúmbria). Em 874 o último reino livre da ocupação era 

Wessex, governado pelo rei Alfred. Nos tempos de Alfred houve a maior onda invasora 

viking vista até então na Inglaterra; algo semelhante que só aconteceria no século XI, 

com Æthelred II.  

Um elemento importante, que parece estar presente por toda a história da 

Inglaterra durante a época das invasões, são as constantes disputas internas entre os 

diversos reinos anglo-saxões. Desde o início da era anglo-saxônica essas disputas se 

faziam presentes. A princípio os confrontos eram entre anglo-saxões e bretões, 

obviamente por estes estarem habitando a região desde os tempos romanos. Mas uma 

vez que a presença bretã tinha perdido sua força, os confrontos se voltaram contra os 

próprios saxões195. Este foi certamente um dos fatores que favoreceram a ocupação por 

                                                 
193 Jr 1:14; 4:6; 6:22-23. 
194 PAGE, 1997, p. 118. 
195 Um exemplo disso foi a disputa pelo trono da Northumbria em York, em 866, entre Osbert (o herdeiro 
legítimo) e Ælla (um líder escolhido da população). Instaurou-se um clima de guerra civil em York que só 
terminou quando os vikings, que se aproveitaram da situação, tomaram a cidade e mataram ambos os reis, 
o que fez a população estabelecer a paz com seus atacantes e a ascensão de um “rei-fantoche” indicado 
pelos escandinavos. Ver CAMPBELL, 1991, pp. 135-155. 



parte dos vikings, uma vez que enquanto lutavam entre si não davam a importância 

necessária aos ataques, e também mostravam aos vikings um quadro instável onde 

poderiam facilmente atuar.  

Alfred havia conseguido expandir as fronteiras de seu reino, que agora se 

estendia por todo o sul da Inglaterra. Enfrentou os dinamarqueses, impedindo que 

invadissem Wessex; realizou tratados de paz e acordos. Em seu acordo de 886, ano em 

que reconquistou Londres, com o rei Guthrum, foi acertado que os dinamarqueses não 

mais atacariam, foi estabelecido a wergeld para evitar os ataques de ambas as partes, e 

foi estabelecida também as fronteiras da Danelaw (o território ocupado pelos vikings). 

O “Grande Exército”, assim chamado o exército dinamarquês, atuou aproximadamente 

de 865 a 874 na Inglaterra, de 874 a 892 permaneceram no continente e retornaram em 

torno de 892 permanecendo até 896. A partir de então passaram a ter mais derrotas que 

vitórias e muitos resolveram se fixar nos territórios conquistados da Danelaw. Pouco a 

pouco foram se dispersando e o Grande Exército desapareceu. 

O primeiro ponto que devemos observar a respeito desse momento é que se não 

fosse pelas ações de Alfred, toda a Inglaterra teria caído nas mãos dos escandinavos. 

Alfred deve parte de seu sucesso à tática que utilizou, e que acabará tendo continuidade 

com seus descendentes (principalmente Edward I e Athelstan, que os espalham por toda 

a Inglaterra): os buhrs196; sendo de tal eficiência que graças a eles os vikings não 

conseguiram tomar Wessex e favoreceu os anglo-saxões a poderem contra atacar.  

Apesar da inimizade contra os vikings, foi graças a eles que Wessex pode 

consolidar seu poder e, indo mais além, poder promover a unificação da Inglaterra sob a 

coroa da linhagem de Cerdic197. Ao enfrentar os escandinavos, Alfred consolidou o 

poder de Wessex possibilitando que seu filho, Edward o Velho, iniciasse a 

transformação do reino de Wessex no reino da Inglaterra; entretanto, seria apenas com 

Athelstan como rei de toda a Inglaterra que esta situação se solidificaria, acabando por 

proporcionar o sucesso do rei Edgar. Em 917 Edward I, chamado pela historiografia 

como “o Velho” 198, fez com que os líderes dinamarqueses se submetessem a ele. Em 

troca foi-lhes concedido o direito de viver segundo seus próprios costumes. Com a 

                                                 
196 Os buhrs consistiam em fortificações criadas por toda Wessex durante o governo de Alfred. Eram 
enormes fortalezas que tinham por objetivo abrigar as populações próximas contra os vikings, sendo 
pontos de resistência contra os escandinavos. Com base em algumas fontes, acredita-se que este sistema 
teria sido utilizado em menor escala na França e Alemanha por volta da mesma época e com os mesmos 
propósitos. Ver CAMPBELL, 1991, pp. 152-153. 
197 Cerdic foi rei de Wessex e fundador da dinastia da qual pertenceu Alfred e Æthelred II. 
198 Para diferenciá-lo de Edward II, o Confessor, do século XI. 



morte de sua irmã, Æthelfleda de Mércia, foi lhe oferecido o trono do reino de Mércia. 

Desta forma Edward I o Velho, filho de Alfred o Grande, tornava-se o primeiro senhor 

de fato de todos os anglo-saxões, mas ainda não da Inglaterra. 

Nos anos que se seguiram, os ataques vikings não foram como aqueles que 

haviam abalado a Inglaterra. Os sucessores de Alfred (Edward I, Athelstan, Edmund I e 

Edred) mantiveram o perigo escandinavo afastado e puderam estabelecer bases do 

domínio inglês por todo o reino. Com Edgar a Inglaterra desfrutaria de um período de 

paz e organização administrativa. Entretanto, os sinais da ocupação escandinava eram 

mais do que presentes; como exemplo: os nomes de muitas regiões atuais do centro-

norte e nordeste da Inglaterra possuem origem escandinava ou são híbridos (anglo-

nórdicos ou hiberno-nórdicos), o que pode ser comprovado por descobertas 

arqueológicas de cemitérios vikings nestas regiões; porém, existem algumas exceções, 

como por exemplo, em Ingleby199, em Derbyshire, um local de nome claramente de 

ocupação viking, mas onde não foi encontrado nenhum túmulo escandinavo.  

Na escultura e arte também encontramos a influência nórdica. Um bom exemplo 

são algumas cruzes que combinam elementos célticos, anglo-saxões e escandinavos. A 

cruz da igreja em Gosforth, em Cumbria, foi esculpida em estilo característico céltico, 

mas possui imagens que nos chama a atenção. Dentre elas temos uma mulher, cujo 

estilo de cabelo é tipicamente escandinavo, e retrata um trecho do Ragnarok200 (a 

vingança de Vidarr, o filho de Odin, sobre o grande lobo Fenrir). Outro caso semelhante 

está na cruz da igreja de Middleton, North Riding, Yorkshire. Esta cruz data do século 

X, e podemos encontrar esculpida a figura de um guerreiro usando um elmo e espada 

muito parecida com um guerreiro viking do período201. 

No campo político a influência escandinava também esteve presente. O título de 

earl (jarl ) 202 era concedido a todos os oficiais responsáveis pela administração das 

                                                 
199 Um dos típicos sinais de nomes compostos por elementos nórdicos é o sufixo –by (indicando uma vila) 
ou thorp (em regiões de uma segunda ocupação), mais comum nas regiões da Northumbria, que se 
acredita ter origem dinamarquesa. Ver ROESDAHL, pp. 245-247. 
200 O Ragnarök é o fim do mundo nos mitos nórdico, quando haverá uma grande batalha entre os deuses. 
Mas como nas demais tradições pagãs, este não seria um fim, mas o início de um novo ciclo, quando o 
mundo irá renascer para uma nova fase. Ver DIXON-KENNEDY, pp. 192-193. 
201 ROESDAHL, pp. 248-250; CAMPBELL, 1991, pp. 162-163 
202 O título de earl ou eorl era concedido a oficias do rei, a homens membros da nobreza, o que 
convencionalmente poderia corresponder a um título de conde. Entre os escandinavos ele correspondia ao 
título de jarl , a categoria mais alta da sociedade escandinava. As demais categorias escandinavas eram os 
karls (guerreiros) e os thralls (servos e escravos). É interessante ver que esta divisão tem uma explicação 
mitológica no poema Rigsþúla, onde o deus Heimdall (que se apresenta como Rig) desce à terra dos 
homens (Midgard) e visita a casa de três famílias, uma pobre, uma humilde, porém, com certa fartura e 
finalmente a de pessoas prósperas. Ele engravida as esposas desses homens e nascem então as crianças 



regiões do reino, principalmente nas áreas de ocupação dinamarquesa em seu início 

(Athelstan, por exemplo, teria nomeado os earls para a administração da Northúmbria). 

Esta prática foi utilizada até o reinado de Cnut, quando o título se generalizou para 

todos os oficiais da Inglaterra, dinamarqueses e anglo-saxões. Nos tempos de Cnut o 

mais famoso dos earls foi Godwine de Wessex, pai de Harold Gowinson, o último rei 

anglo-saxão da Inglaterra. Entretanto, seria um erro acreditar que apenas com a chegada 

dos escandinavos é que tal título surgiria dentro da sociedade anglo-saxã. É 

principalmente a partir do período de Cnut que o termo earl/eorl passa a ser aplicado a 

todos os nobres da Inglaterra, tanto saxões quanto escandinavos devido à semelhança 

em sua importância e significado para ambos. Antes disso, o que iremos encontrar na 

Inglaterra é a figura do ealdorman. O termo era aplicado a todos os homens de origem 

nobre, incluindo até mesmo alguns pertencentes a uma linhagem régia. Este grupo era a 

base, a essência, o coração do poder régio, pois dificilmente sem o apoio e a lealdade 

dos ealdorman locais o rei teria a capacidade de manter seu poder com segurança. Além 

disso, o ealdorman (ao menos até o século IX) não estava necessariamente relacionado, 

ou melhor, dependente do rei. Seu significado passou a ser muito relacionado na 

documentação do período aos equivalentes latinos como princeps, dux, comes, 

praefectus. Por exemplo, num dos documentos do rei Offa de Mércia, Ealdred, rei dos 

hwicces, é descrito como “subregulus (...) et dux” (ou seja, “sub-rei e ealdorman”); na 

segunda metade do século IX, Oswulf de Kent é descrito como “dei gratia dux atque 

princeps provinciae Orientalis Cantiae” (“pela graça de Deus dux e princeps da 

província de Kent ocidental”). A partir de Alfred a figura do ealdorman passa a se 

tornar mais ligada a figura do rei. Eles ainda possuem grande poder, mas já com uma 

clara posição mais subordinada a figura real e exercendo a função de líder do exército 

local (o fyrd). Com o período de retomada dos territórios da Danelaw e a unificação da 

Inglaterra sob os reis de Wessex, a figura do ealdorman como líder do exército e 

representante do poder real na administração das províncias do reino se torna cada vez 

mais forte, principalmente a partir do rei Athelstan. Isso irá culminar no século XI com 

a figura dos grandes earls, como Godwine e seu filho Harold, que acaba chegando ao 

trono inglês pré-conquista normanda203. 

                                                                                                                                               
que darão continuidade as suas respectivas condições sociais de servos e escravos, guerreiros e 
camponeses e nobres. Um fato curioso é de que o nome Rig entre os povos hiberno-célticos teria como 
significado “rei ou governante”, o que poderia indicar certa influência devido o contato com as regiões de 
origens célticas. Ver HILL, 1986, pp. 79-89.  
203 LAPIDGE, 2004, pp. 152-153. 



Em códigos legais, como os de Edgar, faz-se referência de que as populações 

escandinavas poderiam viver sob seus próprios costumes e leis, mas sob a soberania do 

rei inglês204. É interessante vermos também que desde os tempos do rei Ine (688-726), 

sempre esteve presente entre as leis inglesas artigos referentes à presença ilegal de 

estrangeiros. Durante o governo de Cnut havia uma lei, inspirada no código de Wihtred 

de Kent (695), na qual estrangeiros que não regularizassem seus casamentos sob os 

mandamentos da Igreja deveriam abandonar o país. Com esta lei se visava 

principalmente o combate às práticas que ainda persistiam entre os saxões e, no governo 

de Cnut, também os dinamarqueses que não haviam se convertido ainda205.  

Apesar dos ataques e muitas vezes serem vistos como pagãos sanguinários, em 

algumas regiões da Inglaterra eles eram mais aceitos do que os lordes saxões. Um dos 

motivos seria a segurança que os vikings poderiam lhes dar; segurança essa que seus 

antigos senhores não puderam proporcionar (contra os próprios vikings). Um episódio 

que pode demonstrar bem isso foi a respeito dos monges de São Cuthbert, na 

Northúmbria, que adotaram como protetor e rei um escravo oriundo das tropas 

dinamarquesas. Este foi então escolhido sob a condição de que, mais tarde, jurasse sobre 

as relíquias do santo que iria protegê-los e dar abrigo às relíquias. A escolha não foi por 

um saxão, visto que no passado os governantes da Northúmbria haviam atacado suas 

igrejas por várias vezes; o que nos faz lembrar as palavras de Wulfstan quando diz que 

mesmo os pagãos respeitavam mais seus locais sagrados do que os próprios saxões. 

Assim, seria melhor ter por rei um homem que tivesse jurado fidelidade a São Cuthbert, 

mesmo este sendo um viking, do que os lordes saxões de até então206. Aliás, o santuário 

de São Cuthbert foi de extrema importância, pois graças a ele, Durham desempenhou 

grande influência em toda a Inglaterra como sendo centro de peregrinações. Para os 

                                                 
204 WHITELOCK, 1955, pp. 397-401. 
205 A Dinamarca se tornou oficialmente cristã no ano de 965. Cnut governou de 1016 a 1035, o que 
podemos considerar pouco tempo para que antigas tradições fossem abandonadas. Assim, seguramente 
muitos dos que habitavam as regiões de ocupação escandinava, ainda mantinha práticas e rituais pagãos. 
Não é necessariamente o caso, mas um exemplo de antigas práticas ainda em uso é a “Bandeira do 
Corvo”. Segundo o autor da Encomium Emmae Regina (livro II cap. 9) a bandeira foi utilizada até mesmo 
pelo exército de Cnut. A Bandeira do Corvo era um objeto mágico onde estaria a figura de um corvo, que 
era levada para o campo de batalha para prever o futuro do combate. Se ao vento o corvo batesse as asas 
era sinal de que o exército seria vitorioso; caso o corvo se mantivesse quieto, seria a derrota certa. Ver 
CHANEY, pp. 132-135. Vale lembrar que o corvo era um dos animais símbolos da guerra entre os 
nórdicos, além de ser um dos animais sagrados de Odin; que possuía dois deles, Huginn (o pensamento) e 
Muninn (a memória), que voavam por todo o dia pelo mundo e ao anoitecer pousavam sobre os ombros 
de Odin, lhe contando tudo o que haviam visto. Ver DAVIDSON, 1988, pp.98-99. 
206 Provavelmente, seria esta também uma das razões para aceitação de Cnut como rei da Inglaterra. 



vikings também foi importante a existência do santuário, pois ele foi um dos meios dos 

quais eles puderam usufruir para impor seu domínio na Northúmbria. 

Nos tempos de Athelstan e Eadred as incursões persistiram, mas já com pouca 

intensidade. Na verdade as únicas grandes ameaças foram os confrontos contra os reis 

de York e Dublin (Olaf Sithricson e Guthfrith), a aliança Dublin-Strathclyde-Escócia na 

batalha de Brunanburg em 937, Olaf Guthfrithson (rei de Dublin) em sua tentativa de 

conquistar York, e finalmente contra Erik “Machado Sangrento” (o filho de Harald o 

Louro e irmão de Hakon207, o Bom, ambos reis da Noruega). Apesar disso, estes já eram 

os últimos ataques vikings que realmente ameaçavam a Inglaterra. Devido a isso, o 

contingente do exército inglês também passou a ser reduzido. Entretanto, o fato de 

reduzir o tamanho do exército pode estar tanto relacionado aos poucos ataques 

ocorridos, mas também pode mostrar que os armamentos estariam ficando mais caros, 

uma vez que era preciso uma quantidade muito grande de equipamento para suprir o 

número de homens208. Esta redução do contingente da Inglaterra chegou ao tempo de 

Edgar com a exigência de apenas dois homens por hide209, e um elmo e uma armadura a 

cada seis hides. Foi também no governo de Edgar que se instituiu a obrigação de 

construir um barco e provê-lo com sessenta homens por shipsokes210. Com a frota 

(shipfyrd) proporcionada por esta obrigação, Edgar pode manter a ameaça externa longe 

de seu reino; principalmente devido as constantes circunavegações que a shipfyrd 

realizava nas ilhas britânicas, mantendo assim o perigo mais próximo neutralizado: o 

reino de Dublin211. Outra parte do exército inglês era o fyrd, sendo este o exército 

propriamente dito. O fyrd consistia num grupo militar de uma região, sob a liderança de 

um comandante. No poema A Batalha de Maldon a fyrd em questão era liderada por 

ealdorman Byrhtnoth.  

                                                 
207 Hakon, o Bom era o filho de Harald o Louro, mas foi criado na corte de Athelstan da Inglaterra. Por 
isso, ele também é conhecido como Hakon Aðalsteinfostri (“filho adotivo de Athelstan”). 
208 JOHN, 1991, pp.168. 
209 A “hide” (hid ou hiwisc) era uma medida de terra, correspondente a unidade (em geral cultiváveis) sob 
os cuidados de camponeses. Sua extensão variava, sendo 120 acres em Cambridge enquanto em Wessex 
ela chegava a ser bem menor (em torno de 40 acres de terra). Para maiores informações sobre as divisões 
administrativas do perído do rei Edgar ver JOHN, 1991, pp. 168-181. 
210 O típico sistema de divisão política na Inglaterra eram os shires. Estes por sua vez eram subdivididos 
em hundreds (que no território da Danelaw eram chamados wapentakes). Um conjunto de três hundreds 
consistia num shipsoke. 
211 JOHN, 1991, pp. 160-191. 



No campo administrativo temos a hundred que era uma unidade administrativa, 

consistindo de aproximadamente doze homens, os thengs212, em geral escolhidos pelo 

earl local. Existe um documento datado entre 939-961, chamado The Hundred 

Ordinance213 (sobre o qual existe a dúvida se o responsável por ele seria Edmund I ou 

Edgar), onde está a descrição legal e o funcionamento das hundreds. Sua função seria 

semelhante à de um conselho regional, responsável no auxílio da administração do shire 

ou earldom. Há certa identificação entre hundred e fyrd que vem provavelmente da 

obrigação do recrutamento de homens que a hundred tinha para compor o exército 

inglês. A hundred apesar de nos parecer uma forma política típica anglo-saxônica, 

também tem sua origem escandinava, supostamente vinda das things. 

No reinado de Edgar (959-975), como podemos ver, houve importantes ações no 

campo político e principalmente religioso. Em seu governo praticamente não ocorreram 

ataques dos vikings. Enquanto isso, na Escandinávia, conflitos internos como a disputa 

pelo trono dinamarquês entre Harald I Dente-Azul e seu filho Sweyn Barba-Bifurcada, 

abalavam a Dinamarca, que também acaba por invadir a Noruega214. Ao falarmos da 

invasão da Noruega, sempre se pensa a respeito de Cnut, o Grande e São Olaf, mas a 

Noruega teria sofrido invasões dinamarquesas em ocasiões anteriores. Basta vermos o 

caso da esposa de Harald Dente-Azul, que é citada nos documentos como tendo vindo 

das regiões do norte da Dinamarca. O norte dinamarquês era nada mais do que a 

Noruega, enquanto que o sul era respectivamente a Dinamarca propriamente dita. 

Assim, por estarem ocupados com batalhas e disputas internas, os vikings não tiveram 

tempo para se voltar contra a Inglaterra no século X, e os poucos ataques ocorridos 

foram facilmente repelidos pelo exército de Edgar. Podemos até mesmo chegar à 

conclusão de que parte do sucesso de Edgar em manter sua costa livre do perigo 

escandinavo estaria não apenas na eficiência de seus homens, mas também no baixo 

número de homens nos ataques escandinavos. Apesar do período de paz existente na 

Inglaterra e as mudanças religiosas ocorridas, foi no governo de Edgar que se iniciou a 

crise que acabaria eclodindo na época de Æthelred II, resultando na ascensão de Cnut ao 

trono inglês. 

                                                 
212 Thengs (“aquele que serve a outro”) era mais uma condição do que uma distinção social. Eles eram 
homens que mantinham relações de obediência a um senhor. A importância dos thengs dependia do poder 
de seu senhor, que podiam ser earls, mas os de maior importância eram aqueles ligados diretamente ao 
rei. Nos tempos de Alfred eram os thengs que o mantinham informado a respeito dos acontecimentos no 
reino e auxiliavam na administração. 
213 WHITELOCK, 1955, pp. 393-394. 
214 JONES, 1984, pp. 59-140. 



No estudo da Inglaterra anglo-saxônica, a figura de Æthelred II é sempre vista 

com certo desprezo devido a sua incompetência ao lidar com os vikings, exatamente 

oposta a Alfred o Grande. Alfred deve toda sua glória militar a sua ação em expulsar os 

escandinavos, enquanto com Æthelred II ocorre exatamente o oposto. Entretanto, 

poucos se atem ao fato de que as raízes do insucesso de Æthelred II encontram-se no 

governo de seu pai, o qual é conhecido justamente por ter sido um governo próspero e 

livre da ameaça externa. 

Vários fatores importantes influíram para a vitória escandinava sobre     

Æthelred II. Poderíamos identificar três principais responsáveis pela ascensão de Cnut, 

o Grande. Primeiramente, podemos partir do princípio que Æthelred II não estaria 

preparado para um ataque de tão grandes proporções como as que ocorreram. Como já 

foi dito, o contingente do exército saxão havia diminuído muito desde os tempos de 

Athelstan, quando ainda havia ameaças consideráveis para se preocupar. Havia mais de 

trinta anos quando os últimos vikings haviam atacado, e mesmo esses ataques eram de 

pouca força. Agora os vikings, com um quadro estabilizado na Escandinávia, se 

voltavam uma vez mais para o reino inglês. O que nos chama atenção para um segundo 

ponto importante, que era a natureza dos atacantes. Nos tempos de Alfred e do “Grande 

Exército”215 os homens que chegavam à Inglaterra eram simples guerreiros (drængs)216, 

em geral camponeses e agricultores em suas terras natais ou mercenários (víkingr). Os 

vikings enfrentados por Æthelred II tinham duas características diferentes de seus 

antecessores: muitos eram cristãos e nobres (jarls). Diferentemente dos anteriores, eles 

não eram mais liderados por chefes guerreiros ou capitães de embarcações, mas sim por 

reis e príncipes. A única exceção deste período foi Thorkell, o Alto, talvez o último 

chefe escandinavo ao velho estilo viking da félag. O caso de Thorkell é interessante 

visto que ele não era de nenhuma família nobre e seus homens eram leais a ele, sendo 

quase que um exército exclusivo, uma fraternidade de guerreiros.  

Uma questão levantada e que estaria ligada diretamente a esta nova onda de 

ataques e de certa forma ao próprio Thorkell, é a respeito dos sucessivos pagamentos 

feitos aos vikings. O famoso pagamento feito aos vikings, o danegeld, só será chamado 
                                                 
215 Mycel hæðen here (“grande exército pagão”). A Crônica anglo-saxônica costuma designar um bando 
de guerreiros vikings ou o exército como here. O termo havia sido estabelecido em função das leis do rei 
Ine, que o designava a ser utilizado para bandos de ladrões (até sete homens, “ladrões”, þeof; entre sete e 
trinta e cinco, “saqueadores”, hloþ; acima disso seria uma tropa, um exército, here). Por outro lado, o 
termo empregado para o exército anglo-saxão é fyrd. Ver JONES, 1984, p. 218 n. 1. 
216 Era uma prática comum entre os povos escandinavos a existência de guerreiros, que em geral 
acabavam se concentrando em grupos (félag) de aventureiros e mercenários. Fato que está presente em 
diversas sagas. 



desta forma em fontes pós-conquista normanda217. A origem do termo estaria na 

heregeld (“dinheiro do exército”), utilizado para pagar aos homens de Thorkell durante 

seus serviços ao lado dos saxões. O dinheiro era recolhido nas hides, em geral sendo 

feito por um funcionário sênior do shire (o que mais tarde passou a receber o nome de 

sheriff); vemos que mais uma vez a presença escandinava contribuiu, mesmo que 

indiretamente, para a construção da sociedade anglo-saxônica. É claro que 

anteriormente, desde os ataques no século IX que ocorriam certo pagamento aos 

vikings, mas esses não eram realizados de forma tão organizada quanto estes últimos. 

Ainda a respeito dos pagamentos de danegeld, algumas fontes nos fazem levantar a 

questão de que a Inglaterra teria pagado por sua invasão. Podemos pensar isso devido a 

achados arqueológicos na ilha de Götland (Suécia) 218, onde foram encontradas centenas 

de moedas de várias partes da Europa, mas principalmente da Inglaterra dos tempos de 

Æthelred II. Além disso, nos próprios relatos da Crônica Anglo-Saxônica podemos ver 

a progressão nos valores da danegeld (em torno de 10.000 libras no ano de 991 para 

72.000 libras em 1018). Desta forma, a Inglaterra estaria suprindo seus invasores com 

recursos para melhorias em seus homens, o suficiente para tomá-la e (segundo alguns 

pesquisadores) incentivado a invasão do que a uma simples pilhagem, pois os vikings 

teriam considerado o reino inglês como uma região rica, visto os valores pagos a eles219. 

Além disso, com base nestas mesmas pesquisas arqueológicas, vemos que os exércitos 

não eram formados exclusivamente por noruegueses e dinamarqueses. Em pedras 

rúnicas na Suécia220 podemos ver inscrições que falam sobre homens que teriam 

recebido pagamentos de vários governos e senhores, em especial temos uma pedra em 

Yttergärde, Uppland, erguida em honra a um homem chamado Ulf de Borresta, o qual 

teria recebido tributos na Inglaterra por três vezes sob a liderança de Tostig, Thorkell e 

Cnut. 

Finalmente, o terceiro ponto de importância para a crise do governo de Æthelred 

II teria sido os conflitos envolvendo a Igreja no reino de seu pai, devido à reforma 

religiosa na Inglaterra do século X221. Antes mesmo do século X, a maioria das terras da 

Igreja eram na verdade propriedades de famílias de certa influência, que acabavam 
                                                 
217 JOHN, 1991, pp. 201. 
218 JONES, 1984, pp. 242-243 e 363-365. 
219 Durante o governo de Æthelred II foi o período em que mais se pagou o danegeld, tanto que até 
Wulfstan se revolta com as quantidades de vezes e somas pagas aos escandinavos. Ele parece realmente 
irritado e diz que os vikings continuamente os insultam e mesmo assim eles lhes pagam tributos. Ver 
WHITELOCK, 1955, p. 858. 
220 JONES, 1984, pp. 365-366 
221 JOHN, 1991, pp. 181-189. 



interferindo no andamento dos trabalhos destas comunidades, pois muitos dos religiosos 

que lá estavam eram seus familiares. A nobreza anglo-saxônica estava diretamente 

ligada a Igreja (o que a faz ser parte integrante dessa aristocracia). A Igreja anglo-

saxônica era uma Adelskirche: uma Igreja da nobreza. Assim, temos um grupo social 

eclesiástico de cunho aristocrático, um grupo que, mesmo na Igreja, mantém as pratica e 

costumes da nobreza. Este quadro só irá sofrer alterações nos séculos X e XI com 

reforma.  

Sinais da reforma já vinham desde os tempos da hegemonia de Mércia sobre a 

comunidade de Canterbury, mas foi com Edgar que ela tomou força. A reforma para a 

introdução da Regra de São Bento gerou um clima de disputas e revoltas por toda a 

Inglaterra não só no campo religioso, mas também entre nobres e regiões do reino, visto 

que muitas famílias tinham ligações fortes com certas comunidades e não gostariam de 

perder este laço com mundo eclesiástico. Devido à crise da reforma religiosa, 

acabaremos tendo um panorama instável no final do governo de Edgar. Crise esta que 

vai se agravar quando da sucessão ao trono222. 

Edgar morre em 975 deixando como herdeiros seus dois filhos, Edward e 

Æthelred. A crise devido à reforma fica clara neste momento, pois Edward tinha o apoio 

da corrente monástica, liderada por Æthelwine, ealdorman de Anglia Oriental. Por 

outro lado, Æthelred tinha o amparo da corrente antimonástica, cujo líder era Ælfhere 

de Mércia, que provavelmente foi o responsável pelo assassinato de Edward (por isso 

chamado “o Mártir”). 

Com a reforma, os membros da Igreja não apenas se voltaram para a Regra de 

São Bento, mas também para as leis canônicas (principalmente a respeito das leis 

matrimoniais). Assim, visto que os membros da Igreja eram as autoridades supremas em 

relação às leis do matrimônio, eles poderiam declarar um casamento legítimo ou não. 

Todos sabiam que os grandes senhores mantinham relações consideradas como 

incestuosas pela Igreja, uma relação onde ambas as partes possuíssem um ancestral em 

comum. Isto poderia fazer com que possíveis herdeiros perdessem seus direitos para 

tios, meios-irmãos e primos ansiosos por uma parte da herança. Foi exatamente este 

debate que teria ocorrido quando da morte de Edgar, na abadia de New Minster em 

Winchester. Edward acabou por ser considerado como protegido de Edgar, devido a sua 

mãe possuir certo grau de parentesco com o rei; enquanto apenas Æthelred foi 

                                                 
222 JOHN, 1991, pp. 181-189: Esta reforma religiosa ocorrida na Inglaterra estava diretamente ligada ao 
que ocorria no continente, mais especificamente com a abadia de Cluny. 



considerado filho legítimo. Entretanto, Æthelred ainda não tinha nem mesmo dez anos 

de idade, o que fez Edward ser considerado “legítimo o bastante” por São Dunstan e 

São Æthelwold para subir ao trono.  

Nos tempos de Æthelred II, durante a retomada dos grandes ataques, podemos 

ver dois pontos importantes: a rigidez das leis e a importância da religiosidade. Um 

documento que pode nos demonstrar este fato é o código de leis de Æthelred II, 

chamado de Wantage (ou III Æthelred), datado entre 978 – 1008. A princípio nos parece 

um conjunto de leis com o objetivo de manter a paz no reino (principalmente no que se 

refere aos “Cinco Boroughs” 223, que estão nas mãos dos escandinavos).  

Logo no início fica claro a importância religiosa e política das relíquias e das 

ordálias. Ambos os elementos sempre foram importantes, porém o que é interessante é 

que sua importância aumenta muito mais durante esse período: 

 

“3.1. E cada encontro deve ser mantido em cada wapentake, e os doze theng 

líderes (...) devem ir e jurar sobre as relíquias que são postas em suas mãos para que 

eles não acusem nenhum inocente nem ocultar algum culpado.”224  

 

Em relação às ordálias, temos, no parágrafo 4 do código de Æthelred II, uma 

observação em que tanto o acusado quanto o reclamante, que não comparecessem ao dia 

do julgamento seriam postos à prova das ordálias. Mas elas não se restringem apenas a 

eles. Outros que também são alvos de ordálias são os falsificadores de moedas; e 

também aos próprios responsáveis pela emissão das moedas verdadeiras; ambos, em 

caso da confirmação de sua culpa, acabariam sendo executados: 

 

“8. E todo aquele responsável pelo tesouro que é acusado de cunhar dinheiro 

falso, desde que este era proibido, será submetido a três provas de ordália; se for 

provado que é culpado, ele será morto” 225. 

 

É claro que o alcance do julgamento divino tinha certos limites. Os thengs, não 

chegavam a passar pelas ordálias, porém eram obrigados a pagar indenizações por 

                                                 
223 Nome dado a regiões das cidades de Lincon, Derby, Nottingham, Leicester e Stamford. 
224 WHITELOCK, 1955, p.403. 
225 WHITELOCK, 1955, p. 404. 



certas irregularidades. Não que isto já não fosse realizado, mas durante este período 

essas penas tornam-se mais rígidas, mais severas do que em governos anteriores. 

Há maiores evidências da preocupação com a fé e a segurança política do reino 

num outro documento de Æthelred II, o “V Æthelred”. Este decreto data de 1008, e faz 

clara menção a práticas pagãs que ainda persistiam e suas tentativas de reprimi-las: 

  

“1.2. a paz e a amizade devem ser mantidas tanto no campo religioso quanto 

secular (...) 34. Nós devemos todos amar e louvar um Deus e abandonar completamente 

as práticas pagãs” 226  

 

Era um momento muito difícil que a Inglaterra estava enfrentando, e qualquer 

coisa que pudesse ser um obstáculo da intervenção divina deveria ser exterminada. No 

artigo 7º do decreto “VI Æthelred”, temos o que poderia ser de certa forma uma medida 

em resposta as denúncias do bispo Wulfstan: 

 

“E se magos ou feiticeiras, mágicos ou prostitutas, assassinos ou perjuradores 

são pegos em qualquer parte desta terra, eles serão cuidadosamente enviados para fora 

de nosso país, e esta nação será purificada, ou eles serão completamente destruídos 

deste país, ao menos que eles desistam e se redimam profundamente” 227. 

 

As palavras de Æthelred II não deixam dúvidas que o pensamento exposto por 

Wulfstan era corrente no período, sendo reforçado e posto a prova no edito de 1009 (o 

“VII Æthelred”) que é lançado logo após um novo ataque dos escandinavos (liderados 

por Thorkell, o Alto). Neste edito podemos perceber uma profunda angústia, um real 

desespero se abateu sobre a Inglaterra. O ponto principal em relação este documento é a 

importância, e uma imposição, das práticas religiosas; tanto que segundo o edito, 

acabam sendo reservados três dias para as cerimônias. As condições para as cerimônias 

demonstram quão desesperançados eles estavam frente à ameaça nórdica. Dentre as 

condições podemos encontrar trechos em que todos deveriam participar dos serviços nas 

igrejas, deveriam ir descalços e sem qualquer tipo de ornamento em sinal de humildade; 

deveriam também fazer doações em dinheiro e alimento que seriam distribuídos pelos 

clérigos. Os escravos deveriam ser liberados de suas tarefas para que eles também 

                                                 
226 WHITELOCK, 1955, pp. 405 – 409. 
227 WHITELOCK, 1955, p. 405. 



pudessem participar das cerimônias, mas caso não comparecessem eles seriam açoitados 

(enquanto homens livres deveriam pagar 30 pences e os thengs 30 shillings). O final do 

edito termina de forma que, como foi dito, só serve para confirmar a visão de Wulfstan 

em relação aos ataques e da preocupação religiosa do período: 

 

“6.3. E a cada missa toda a comunidade, prostrados perante o altar de Deus, 

cantará o salmo: “Por que, Ó Senhor, eles são tão numerosos”? ”228 (...) E todos 

juntos, eclesiásticos e leigos, deverão se voltar ansiosamente para Deus e merecer sua 

misericórdia (...) Deus nos ajude. Amém”229. 

 

O edito de 1009 reforça a questão do aumento da importância religiosa durante o 

governo de Æthelred II, e também em relação à visão da explicação dos ataques. Na 

verdade, ao analisarmos os códices legais dos reis saxões desde Ine até Æthelred II, 

vamos notar que com Æthelred há um aumento significativo de leis referentes às 

práticas religiosas230. Nenhum outro possui tantos editos, quase que em sua totalidade, 

voltados para questões referentes à Igreja e práticas religiosas (tanto em relação aos 

cristãos quanto aos pagãos). No “V Æthelred” em torno de dois terços dos artigos estão 

voltados ao aspecto religioso; já no “VII Æthelred” e no "VIII Æthelred” (de 1014) são 

inteiramente dedicados ao assunto. Em geral, nesses códices quando o assunto não gira 

em torno do âmbito religioso trata-se de questões referentes aos territórios da antiga 

Danelaw e dos novos invasores escandinavos231. Desta forma, fica claro o momento de 

crise pelo qual estava passando a Inglaterra. 

As rivalidades que apareceram durante este período de ascensão ao trono são 

fundamentais para podermos compreender a quantidade de supostos equívocos e 

traições durante a resistência contra os vikings. Edward tinha oposição de Mércia, mais 

precisamente de Mércia ocidental, apesar do apoio de Kent e talvez da Northúmbria. 

Seu apoio de Anglia Oriental e de Mércia Oriental se deve a seu pai, pois Edgar teria 

feito uma aliança com Mércia Oriental contra Mércia Ocidental. O reflexo desta aliança 

veio à tona no governo de Æthelred II. Talvez agora fique claro porque dos equívocos e 

desencontros (talvez propositais) cometidos por Mércia durante o período de Æthelred 

II e Edmund II “Ironside”. O que temos então é a disputa entre os dois grupos rivais de 

                                                 
228 Sl 3 :2. 
229 WHITELOCK, 1955, pp. 410- 411. 
230 WHITELOCK, 1955. 
231 WHITELOCK, 1955, pp. 405- 414. 



Mércia, que acabou abalando a resistência anglo-saxônica contra os escandinavos. Isto 

de certa forma explicaria a posição de ealdorman Eadric Streona, que hora apoiava os 

saxões, hora apoiava os escandinavos; talvez ele estivesse apenas esperando o momento 

certo para que pudesse escolher definitivamente pelo lado vencedor. Basta vermos na 

Crônica Anglo-Saxônica para comprovar isso: 

 

“1012 - Neste ano Ealdorman Eadric e todos os conselheiros chefes da 

Inglaterra, eclesiásticos e laicos, vieram a Londres antes da Páscoa (...) e lá ficaram 

até que o tributo, respectivamente 48.000 libras, fosse todo pago após a Páscoa (...). 

1016 (...) Então Ealdorman Eadric fez o que já havia feito anteriormente: ele foi o 

primeiro a começar a fuga com os mangonsæte232, e então traiu seu senhor e todo o 

povo da Inglaterra. E lá Cnut teve a vitória e ganhou sozinho todo o povo da 

Inglaterra.” 233 

 

 Durante os relatos das batalhas contra os vikings, encontramos desencontros de 

tropas, atrasos na construção de embarcações e convocações de homens para o exército 

e traições. Mas embora tudo isso tenha ocorrido, na Crônica Anglo-Saxônica, Æthelred 

II nos parece ter recebido certo reconhecimento, ou ao menos é assim que o autor parece 

ter pretendido nos passar:  

 

“1016 (...) Então aconteceu que o rei Æthelred morreu antes que os navios 

chegassem. Ele terminou seus dias no dia de São Jorge, e manteve este reino com 

grande trabalho e dificuldades tanto quanto sua vida o permitiu.” 234 

 

Como havíamos levantado a questão anteriormente, realmente Æthelred II não 

foi de todo responsável pela conquista dinamarquesa da Inglaterra, uma vez que a causa 

dos problemas já vinham de longa data. Ao identificarmos as principais causas da crise 

na política inglesa de Æthelred (a crise devido à reforma religiosa, a natureza dos 

membros dos novos ataques vikings e o despreparo do exército inglês), podemos dizer 

que se outro estivesse ocupando o trono inglês, provavelmente os fatos não teriam sido 

                                                 
232 A população de Herefordshire. 
233 WHITELOCK, 1961, pp.91-96. 
234 WHITELOCK, 1961, p. 95. 



muito diferentes. Talvez o principal problema de Æthelred II seja em ter sido rei da 

Inglaterra justamente neste momento. 

 

II.2  - A Casa de Wessex e o Período Alfrediano. 

 

A partir de Alfred o Grande até a ascensão de Æthelred II, temos um período de 

ascensão e hegemonia de Wessex. Edward I o Velho foi quem deu início a esse 

momento, ao ter sua soberania assegurada em Wessex, Mércia Ocidental e a reconquista 

de regiões da Danelaw. Mesmo assim, teve de enfrentar certos problemas políticos em 

Mércia, além do reino de York. Edward I, até o final de seu governo, havia submetido 

todas as regiões ao sul do rio Humber, ainda em poder dos vikings, sob sua autoridade. 

Entretanto, houve ainda diversos conflitos contra os vikings, mas nenhum de proporções 

tão grandes quanto os enfrentados por eu pai. Um dos primeiros conflitos surgiu dentro 

da própria casa de Wessex. Liderados por Æthelwold, (primo de Edward), um grupo de 

vikings realizou ataques contra Wessex durante 899 e 902. Eles acabaram sendo 

derrotados, mas em 909 novos conflitos contra os vikings recomeçaram. Um elemento 

importante para a segurança do poder de Edward foi o apoio que obteve de Mércia, 

principalmente após a morte de seu rei, ealdorman Æthelred de Mércia, e a ascensão de 

sua esposa: Æthelflæd, “a senhora dos mércios”, irmã de Edward I. É possível que 

mesmo antes da morte de Æthelred, Æthelflæd já desempenhava um papel importante 

dentro do governo de reino. Segundo Sir Frank Stenton235, nos registros do reino de 

Mércia, já em torno de 901, é possível ver que Æthelred não estava participando mais 

das campanhas contra os vikings, indicando que ele estaria de certa forma já 

incapacitado pouco antes de sua morte.  

O apoio de Mércia, sob a liderança de Æthelflæd, foi fundamental para assegurar 

a força dos saxões frente aos vikings, e para o poder do governo de Edward I. Mais 

tarde, com a morte de sua irmã em 917, Edward viria a ter problemas com a aristocracia 

de Mércia, que pela primeira vez desde há muito tempo, possuía certa autonomia. Isto 

trouxe um clima de insegurança dentro da política de Edward I, visto que isso poderia 

trazer uma quebra da aliança entre os dois reinos. Entretanto, este problema foi 

solucionado em 919 com a captura de Ælfwynn. Era desejado dentre estes aristocratas 

alguém que os representasse, e para tal função havia sido escolhida a filha de 
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Æthelflæd. Mas, como já dissemos, Edward I pôs fim a esta “autonomia” de Mércia ao 

capturar sua sobrinha, destituí-la do poder entregue a ela pela aristocracia de Mércia, e 

assumindo a autoridade sobre o reino que passou a ser uma parte integrante de Wessex, 

com a aprovação dos antigos seguidores de Æthelflæd. 

Com a submissão de Mércia, foi possível a Edward I uma maior aproximação 

aos reinos galeses. Desde os tempos de Alfred que havia alianças entre Wessex e os 

reinos de Gales, diferente do que ocorria em relação à Mércia. Desde os tempos do rei 

Offa que o relacionamento entre Mércia e os galeses não era amistoso236. Alfred teria 

auxiliado os galeses, e seus príncipes teriam se submetido a ele em troca de proteção 

contra Æthelred de Mércia237; e seus sucessores estiveram extremamente dispostos a 

manter essa aliança ao reconhecer a autoridade de Edward I238. Desta forma, com o 

apoio de Mércia e dos reinos de Gales, Edward I possuía força o suficiente para 

enfrentar as colônias escandinavas que ainda resistiam ao sul do rio Humber. 

Com o tempo, Edward I submeteu as antigas colônias escandinavas. O ponto 

alto de seu governo foi justamente o acordo realizado no norte da Inglaterra, em torno 

de 923, segundo a Crônica Anglo-Saxônica. Nesse ano Edward I foi até Bakewell, 

região de Derbyshire, e lá se encontrou com Constantino (rei dos escoceses) e com o 

líder viking Rægnald (que há pouco tempo havia tomado o reino de York), Ealdred de 

Bamburgh e também o rei de Strathclyde. O resultado deste encontro foi a submissão de 

todos a Edward I. A razão para tal atitude frente ao rei de Wessex seria: Ealdred, em 

meio a bretões, escoceses e escandinavos, teria a segurança da proteção do mais 

poderoso rei da Inglaterra; para Rægnald era interessante, pois em troca teria o 

reconhecimento de Edward I de sua autoridade como rei de York; o rei de Strathclyde 

teria a confirmação das terras que seu povo havia anexado da Northúmbria; já para 

Constantino, teria obtido certa segurança, mesmo que temporária, contra os ataques de 

Rægnald e de seus aliados vikings da Irlanda. Este acordo não era apenas vantajoso para 

Edward I, mas também promoveu um avanço na consolidação da hegemonia de Wessex 

sobre a Inglaterra. Ao final de seu governo, Edward I era responsável por ter estendido 

as fronteiras do reino que Alfred havia lhe deixado, tendo assim um reino duas vezes 

maior que o de seu pai. Edward I conseguiu manter o reino em equilíbrio, apesar da 
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fraca autoridade que possuía no norte, em especial no reino viking de York 

(principalmente com a morte de Rægnald, e a ascensão de seu primo Sithric, que nunca 

reconheceu a autoridade de Edward I). 

Edward I morreu em 924, sendo sucedido por seu filho Athelstan, que teria sido 

aclamado rei tanto em Wessex quanto em Mércia, visto que ele teria sido criado na corte 

de Æthelred e Æthelflæd. O fato de sua criação em Mércia fez com que Athelstan 

possuísse uma relação muito mais próxima com a aristocracia local do que seu pai tinha, 

e seu reconhecimento como rei em Mércia teria ocorrido primeiro e independente do 

mesmo em Wessex. 

Logo após sua coroação, Sithric, rei de York, diferente do posicionamento 

tomado com Edward I, propõe uma aliança a Athelstan; e logo depois a irmã de 

Athelstan é enviada a York como sua noiva. Entretanto, no ano seguinte, Sithric morre 

(em 927), deixando uma viúva e um filho de um casamento anterior chamado Olaf, que 

é imediatamente aclamado como novo rei pelos escandinavos. Ao mesmo tempo, o 

irmão de Sithric, Guthfrith, rei de Dublin, chega à Inglaterra para se unir a seu sobrinho. 

Como resposta, Athelstan invade a Northúmbria, e após uma breve campanha, expulsa 

Olaf e Guthfrith do reino. Além disso, Athelstan decide reforçar sua posição entre os 

lideres do norte da Inglaterra. 

Ao lermos a Crônica Anglo-Saxônica, referente ao ano de 926-927, nos parece 

ser o segundo momento mais importante do governo de Athelstan, depois de 937 com a 

batalha de Brunanburg:  

 

“926. (...) E Sithric pereceu e o rei Athelstan o sucedeu no trono da 

Northúmbria; e ele governou todos os reis que estavam nessa ilha: primeiro Hywel, rei 

dos galeses do oeste, e Constantino, rei dos escoceses, e Owain, rei de Gwent, e 

Ealdred, da linhagem de Ealdwulf, de Bamburgh. E eles afirmaram a paz com 

promessas e juramentos em um lugar que é chamado Eamont, em 12 de julho (...)”.239 

 

Desta forma, podemos ver que o poder de Athelstan sobre a Inglaterra parecia 

estar muito mais consolidado do que havia sido com seu pai. Como exemplo disso, 

podemos ver a influência sobre os reis galeses. Entre 931 e 937, por diversas vezes eles 

estiveram na corte de Athelstan, inclusive aparecendo como testemunhas em um de seus 
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ofícios de 934, referente à Sé em York240. Neste documento encontramos entre suas 

testemunhas o rei Hywel de Dyfed, rei Idwal de Gwynedd e o rei Morgan de 

Morgannwg. É interessante observarmos a denominação utilizada para eles: “sub-rei”, 

indicando assim sua submissão à autoridade de Athelstan241. 

Através disso podemos ver que desde Alfred, progressivamente Wessex 

despontava como uma liderança dentro da Inglaterra que aos poucos vai se expandindo 

e absorvendo todas as populações da região sem exceção: bretões, anglo-saxões e 

escandinavos. Edward I dá prosseguimento às ações de seu pai, mas é com Athelstan 

que a expansão de Wessex se dá de forma mais clara e abrangente. Desta forma, 

chegamos ao momento mais critico e importante para o governo de Athelstan, e também 

para os anos seguintes da história da Inglaterra anglo-saxônica, com o advento da 

lendária batalha de Brunanburg. 

Voltemos mais uma vez à Crônica Anglo-Saxônica. Segundo seus registros, 

após o acordo de 926-927, com a tomada de York e o acordo realizado entre os líderes 

do norte, não houve grandes problemas para Athelstan até 933-934. Possivelmente em 

resposta a alguma ação ofensiva por parte do rei Constantino, Athelstan realiza um 

grande ataque à Escócia por terra e mar. É interessante notarmos mais um fato que 

demonstra a unidade que o governo de Athelstan havia atingido. Dentre os líderes do 

exército que avançava por terra, se encontrava um grande número de thegns saxões, 

quatro príncipes galeses, e doze earls (sendo que por volta de cinco deles possuíam 

nomes escandinavos, e certamente vinham dos territórios da Danelaw) 242. Ao que 

parece, o rei escocês não ofereceu resistência, e o exército de Athelstan invadiu o 

território escocês enquanto sua frota atacava a costa. Apesar desta vitória, e do acordo 

feito anos antes, as terras do norte, em especial Escócia e Strathclyde eram ainda um 

ponto fraco para o poder Wessex na Inglaterra. 

Em torno de 934, Dublin possuía um novo rei: Olaf Guthfrithson. Seu pai era o 

mesmo Guthfrith que anos antes havia sido expulso da Inglaterra por Athelstan, pela 

disputa pelo reino de York. Uma vez rei dos vikings do leste irlandês, Olaf organizou 

uma enorme frota na costa da Irlanda, tendo por objetivo retomar as terras na Inglaterra 
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que haviam sido retiradas de sua família. Imediatamente os reinos de Strathclyde e da 

Escócia se aliaram a ele, fazendo frente ao avanço do domínio inglês. Em 937, Olaf 

Guthfrithson partiu com sua frota para a Inglaterra e, assim que chegou, uniu-se ao 

exercito de seus aliados e iniciaram seu avanço sobre o território inglês. Após um 

grande avanço reino adentro, eles finalmente foram confrontados com o exército de 

Athelstan. Sob a liderança de Athelstan e de seu irmão Edmund, os invasores foram 

massacrados onde, segundo alguns registros, chamava-se Brunanburg243. Na Crônica 

Anglo-Saxônica, a passagem do ano de 937 a respeito da batalha está inteiramente em 

versos aliterativos, o mesmo estilo do poema Beowulf e os do Codex Junius244. 

A batalha de Brunanburg possui uma importância decisiva para aquele momento 

da história da Inglaterra. Ela não possui o mesmo peso que outras batalhas do passado 

inglês, isso se comparada aos conflitos ocorridos nos governos de Alfred e Edward I no 

que diz respeito a uma ameaça estrangeira contra o reino. Entretanto, em Brunanburg, o 

processo de expansão do domínio político de Wessex, que se iniciou com Alfred, é 

finalmente concluído. Com esta vitória em 937, Athelstan se tornava finalmente senhor 

de toda a Inglaterra245. Dentre os reis saxões, o governo de Athelstan foi um dos mais 

importantes dentro do período, e um dos mais favoráveis para a elaboração e 

organização do corpo poético anglo-saxônico. 

Com sua vitória em Brunanburg, a hegemonia de Wessex, ao menos durante seu 

governo, estava assegurada. Para termos uma ideia mais geral da influência de Athelstan 

no período, vamos observar, por exemplo, sua relação com outros reinos além das Ilhas 

Britânicas. Desde os tempos de Alfred que a corte inglesa mantinha ligações com o 

continente, principalmente com a corte carolíngia. Entretanto, vai ser nos tempos de 

Athelstan que essas conexões com reinos estrangeiros se dará de forma mais 

abrangente. Athelstan mantém suas ligações políticas com os carolíngios, mas também 
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estabelece alianças com os germânicos246, e até mesmo com o rei Harald da Noruega; 

prova dessa aliança se deposita no nome do filho do rei Harald: Hakon Aðalsteinfóstri, 

“filho adotivo de Athelstan” em nórdico antigo. Ao que parece o filho do rei Harald 

teria sido enviado à corte de Athelstan, onde foi criado. Tal grau de influência política 

só se repetirá na Inglaterra no período pós-Conquista normanda. 

Enquanto isso, a imagem do poder real anglo-saxônico é consolidada através de 

Athelstan. Ele realmente cria a imagem do soberano de toda a ilha. Em uma de suas 

moedas, ele é descrito como “rei de toda a Bretanha”; em alguns de seus documentos 

oficiais, ele é citado como “rei dos ingleses e senhor de toda a Bretanha”, ou ainda “rei 

dos ingleses, elevado ao trono do reino da Bretanha pela mão direita do Todo-

Poderoso” 247. Aliás, este tipo de relação entre a imagem do rei e as palavras usadas para 

se referir a ele são um traço conhecido dos documentos de Athelstan. Temos por 

exemplo a utilização de termos como monarchus, basileus, curagulus e imperator. Não 

poderíamos dizer que se tratasse de uma chancelaria, mas é sabido que a 

responsabilidade pela produção de tal documentação era de clérigos altamente treinados 

na arte deste estilo de escrita, e que acompanhavam o rei para onde quer que ele fosse. 

Justamente nesse âmbito, nos chama a atenção uma passagem de um de seus 

documentos pessoais, onde podemos identificar novamente não apenas a admiração de 

Athelstan por palavras de efeito para a denominação do título real, mas também algo 

que reflete um pouco da política e da sociedade do momento. Este documento teria sido 

composto em New Minster, em Winchester, mas não podemos precisar se antes ou após 

Brunanburg, onde encontramos a seguinte denominação: Angelsaxonum Denorumque 

gloriosissimus rex248. A primeira coisa a nos chamar a atenção é a utilização do termo 

Angelsaxonum. Este seria um dos primeiros documentos que se tem conhecimento a 

utilizar tal expressão, ao invés de se referir apenas aos saxões ou aos anglos de forma 

diferenciada, prática adotada muito provavelmente a partir do governo de Alfred o 

Grande249. Além disso, também nos chama a atenção o fato da menção referente aos 

escandinavos: Denorumque. Até então não havia necessariamente nenhuma referência 
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oficial às populações escandinavas na Inglaterra. O que temos aqui então seria talvez a 

imagem exata do governo de Athelstan; onde anglo-saxões e escandinavos estariam 

num mesmo patamar, como súditos do mesmo rei dentro de uma Inglaterra unida. 

Entretanto, de que outra forma se poderia averiguar essa suposta unidade dentro do 

reino de Athelstan, além de uma referência a uma titulação real? Nos documentos 

oficiais de seu governo. 

Com base nos documentos do período (não apenas de Athelstan, mas também de 

seus sucessores), podemos notar a presença de escandinavos entre os oficiais dos reis 

Athelstan, Edmund, Eadred e Eadwig. Vemos que por um período em torno de trinta e 

cinco anos os escandinavos faziam parte do governo inglês. Em um documento de 

Athelstan (c. 934) sobre uma doação de terra para a arquidiocese de York, podemos 

contar entre as testemunhas que assinam o ofício com o próprio rei Athelstan; 

Wulfhelm, arcebispo de Canterbury; Wulfstan, arcebispo de York; com os reis galeses 

(aqui denominados, como já dissemos, como sub-reis) Hywel, Morgan e Idwal; com a 

presença de 16 bispos, 7 nobres anglo-saxões, 11 oficiais do rei (thegns), e 6 nobres 

escandinavos: Ragnald, Ivar, Hadder, Scule, Thurferth, Halfden. É claro que a 

suposição mais óbvia é a de que estes nobres de nomes escandinavos seriam oriundos 

dos territórios da Danelaw250. Em outro documento, este já datado de cerca de 946, 

sobre a doação de terras em Warkton, Northamptonshire, a um homem chamado 

Wulfric pelo rei Eadred, encontramos o seguinte elenco de testemunhas: o rei Eadred; 2 

arcebispos de nome Oda e Wulfstan (provavelmente arcebispo de York); 6 bispos; 4 

clérigos; os nobres galeses Hywel, Morgan e Cadmo; 5 nobres anglo-saxões; e 4 nobres 

de nomes escandinavos: Orm, Morcar, Grim e Coll; além de mais 4 abades251. Já em 

outro documento de 956, referente às terras de Southwell para o arcebispo de York, 

vamos ter entre as testemunhas: o rei Eadwig; príncipe Edgar, irmão de Eadwig; os 

arcebispos Oda e Oscetel, arcebispo de York; 6 bispos; 8 nobres anglo-saxões; 16 

oficiais do rei; e 3 nobres escandinavos: Gunner, Orm e Leot252. Já após Eadwig não 

iremos encontrar mais nomes escandinavos na documentação. Mas, ao observarmos o 

exemplo acima, veremos que o auge da presença dos escandinavos foi justamente no 

governo de Athelstan, e com seus irmãos essa presença vai diminuindo até desaparecer. 
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Entretanto, apesar de não aparecerem mais nos ofícios reais, ainda vamos encontrar a 

presença dos escandinavos nas leis do período. 

Isso pode ser verificado nas leis de Alfred o Grande (em especial no tratado de 

886-890, realizado com o líder viking Guthrum, onde foram definidas as fronteiras da 

Danelaw e demais políticas entre anglo-saxões e escandinavos), que ainda estavam 

vigentes nos tempos de Athelstan. Apesar da falta de referência da presença 

escandinava nos ofícios de Edgar, em suas leis podemos encontrar passagens claras 

disso, em especial no códice de Wihtbordesstan (IV Edgar, 962-963)253. Dentro desse 

códice, em especial os parágrafos 2.1; 12 e 15. Essencialmente, estes três parágrafos 

permitem aos escandinavos viverem em seu território sobre suas próprias leis, uma vez 

que demonstrassem sua lealdade pelo rei Edgar. O que temos então é uma convivência 

entre anglo-saxões e escandinavos, regulamentada por leis desde o final do século IX 

até meados do século X. Devemos estar atentos para um ponto importante, que é a 

forma como se dava a rivalidade entre anglo-saxões e invasores. Dentro da 

documentação da Era Viking, a forma pela qual os vikings são muitas vezes tratados 

como “pagãos”. Apesar de existir o termo específico para eles (Dane, Dani, Dene), o 

que causa maior estranhamento aos anglo-saxões é o fato deles serem pagãos e não 

deles serem escandinavos. O que temos é uma diferença, um confronto, no campo 

religioso e não territorial. Não era visto como um confronto entre escandinavos e anglo-

saxões, mas sim entre cristãos e pagãos.  

Assim, temos o advento da expansão do poder de Wessex sobre o território 

inglês a partir de Alfred e atingindo seu auge no governo de Athelstan; o próprio 

governo de Athelstan que demonstra ser o último grande período da política anglo-

saxônica; a possibilidade de um maior desenvolvimento cultural; a imagem real de 

Athelstan como a imagem de um rei inteligente, benevolente, enérgico, interessado na 

obtenção de conhecimento e devoto, qualidades que o distingue dos demais governantes 

e o une a imagem de Alfred. Estes são alguns fatores que teriam contribuído para o 

florescimento de obras como Beowulf e o poema Êxodo, onde está realçada a imagem 

do rei saxão, do aspecto heroico, que está presente em outras obras, como a Batalha de 

Brunanburg, assim como por todo o período e que podemos verificar nas passagens da 

Crônica Anglo-Saxônica que foram registradas em versos. Levando em conta todos 
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esses elementos, podemos estabelecer um gráfico que indicaria este desenvolvimento 

cultural na Inglaterra (vide Gráfico). 

Este Período Alfrediano seria o período que estaria localizado justamente no 

momento entre a coroação de Alfred e a morte de Æthelred II e a coroação de Cnut. 

Definimos assim então este período, diferente de se referir simplesmente ao século X, 

pois se estenderia desde em torno de 871 (governo de Alfred o Grande) até Æthelred II, 

em 1016. Neste período é que teria se dado à composição, ou ao menos o surgimento 

dos manuscritos do conjunto poético anglo-saxão e dos poemas como o do Codex 

Junius e Beowulf. 

A ascensão do Período Alfrediano se dá com os governos de Alfred e seu filho 

Edward I (o primeiro a ter impedido o avanço viking e promovido uma retomada 

cultural, com suas traduções latinas, e difusão de livros, a Crônica Anglo-Saxônica e 

etc; já o segundo por ter seguido os passos do pai, mantendo o que o mesmo fez e 

reconquistando, ou melhor, submetendo a região centro-sul da Inglaterra que estava sob 

o domínio escandinavo, principalmente Mércia e Anglia Oriental). O ápice desse 

período é o governo de Athelstan, pois ele confirma as obras do avô, como também um 

período de relativa paz (principalmente social), e continua o trabalho do pai ao submeter 
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a região da Northúmbria e a consolidação de seu governo com a vitória na batalha de 

Brunanburg em 937, se tornando assim rei não só dos ingleses, mas de toda a Inglaterra.  

Os governos subsequentes a Athelstan não são muito expressivos (Edwig e 

Eadred) até Edgar, considerado um governo de paz social, militar e estabilidade 

econômica. Mas é com ele que se inicia a crise do período devido à reforma religiosa 

(que afeta diretamente a aristocracia) e que refletirá de forma completa no governo de 

Æthelred II, afetando a sociedade anglo-saxônica e culminando na derrota da casa de 

Wessex para os dinamarqueses e a ascensão ao trono de Cnut o Grande.  



 

 



 

II. 3 – Aspectos do Período Alfrediano. 

 

O período que se inicia com a ascensão de Alfred ao trono de Wessex (chamado 

por nós como período alfrediano) teria possibilitado um momento de maior estabilidade 

interna na Inglaterra e um cenário propício para a produção das obras que compõe o 

corpo poético anglo-saxão. 

Vimos qual era o cenário da Inglaterra anglo-saxônica do período das invasões 

vikings, e depois as especificidades em torno da casa de Wessex. Agora iremos nos 

aprofundar justamente na hipótese a respeito de um momento onde teria ocorrido uma 

maior produção literária em conjunto às demais iniciativas do período alfrediano. Como 

veremos boa parte da documentação poética que conhecemos é datada dentro do 

período em questão. Como pretendemos observar, é possível que tenhamos um conjunto 

poético que tenha sido construído ou modelado justamente pelo período alfrediano. 

Ao que parece, Alfred não pretendia simplesmente reorganizar a Inglaterra para 

impedir a ameaça de novos ataques. Podemos dizer que o rei Alfred buscava criar uma 

única nação cristã, com uma cultura comum letrada254. Segundo alguns pesquisadores, 

teria ocorrido de fato a utilização da poesia como forma de “ideal-propagandístico”  255 

por parte de Alfred e do trono de Wessex. Como exemplo disso, teríamos poemas como 

a Batalha de Brunanburg, onde encontramos ali representado não apenas o poder do 

trono de Wessex como também de uma Inglaterra unida sob a liderança de um único rei. 

Nele também encontramos um tema muito recorrente não só na poesia anglo-saxônica 

como nas demais traduções feitas pelo rei Alfred ou devido a suas iniciativas: o culto a 

figura régia. Outros elementos de tais obras são também a atenção dada às qualidades 

dos reis em governar, o poder do governante e de Deus, e a importância da educação e 

dos livros256. A respeito da figura do rei, é interessante vermos uma passagem do poema 

Cristo I: 

 

“Eala gæsta god,         hu þu gleawlice  

mid noman ryhte         nemned wære  

Emmanuhel,         swa hit engel gecwæð  

                                                 
254 FULK & CAIN, pp. 48-50. 
255 HILL, 2000, p. 2. 
256 FULK & CAIN, p. 60. 



ærest on Ebresc!         þæt is eft gereht,  

rume bi gerynum:         "Nu is rodera weard, 

god sylfa mid us.”         Swa þæt gomele gefyrn  

ealra cyninga cyning         ond þone clænan eac  

sacerd soðlice         sægdon toweard,  

swa se mæra iu,         Melchisedech,  

gleaw in gæste         godþrym onwrah 

eces alwaldan.         Se wæs æ bringend,  

lara lædend,         þam longe his  

hyhtan hidercyme,         swa him gehaten wæs,  

þætte sunu meotudes         sylfa wolde  

gefælsian         foldan mægðe, 

swylce grundas eac         gæstes mægne  

siþe gesecan.         Nu hie softe þæs  

bidon in bendum         hwonne bearn godes  

cwome to cearigum.” 

 

[Deus de todos os espíritos, como sabiamente você foi acertadamente nomeado 

pelo nome de Emanuel, assim como o anjo primeiramente o pronunciou em hebraico! 

Que é amplamente interpretado de acordo com seu sentido secreto: “Agora o Guardião 

dos céus, o próprio Deus, está conosco”. Assim os velhos homens de antigamente 

verdadeiramente previram o Rei de todos os reis e também o puro Sacerdote; assim o 

famoso Melquisedeque, com espírito sábio, certa vez revelou a majestade divina do 

Governante eterno. Foi Ele que trouxe a lei, conduziu os ensinamentos, para aqueles 

que há muito esperavam por sua chegada, conforme lhes foi prometido que o próprio 

Filho do Criador iria purificar os povos da terra, e da mesma forma com o poder de 

Seu espírito faria uma jornada em busca das profundezas. Agora assim eles 

calmamente aguardam aprisionados até que o Filho de Deus venha aos que anseiam”] 

Cristo I (vv. 130-148). 

 

Um primeiro elemento que percebemos é a alusão a uma possível descida de 

Cristo ao Inferno, exatamente como ocorre no Cristo & Satã do Junius11 e outros 

poemas anglo-saxônicos; mas também aqui é evocada a imagem de Deus como rei e 

como legislador. Isto pode refletir o período de Alfred, que tinha grande admiração pela 



lei mosaica e que até mesmo se inspirou nelas para as suas próprias. Alfred acreditava 

que uma das formas de trazer ordem ao reino era através da lei de Deus, a obediência a 

Ele e através da sabedoria, pois como é retratado no poema, Deus é aquele que traz a 

ordem e a lei ao mundo. 

Um elemento crucial para o entendimento do contexto no qual surgiu boa parte 

do corpo poético anglo-saxão é justamente o contexto histórico da Inglaterra do século 

X. Como vimos anteriormente, desde o século VIII a Inglaterra sofreu com os ataques 

dos escandinavos, até que em meados do século IX três dos principais reinos anglo-

saxões haviam caído restando apenas Wessex. Assim, é com o rei Alfred (c. 871-899), 

que a resistência contra os vikings toma força até que finalmente, ao final do século IX, 

a Inglaterra acaba sendo dividida em duas partes: o centro-sul nas mãos de Wessex e o 

centro-norte e leste nas mãos dos escandinavos, a Danelaw. Um elemento de grande 

importância na resistência de Wessex, em especial para o rei Alfred, era a renovação da 

vida cristã na população, que sofria os ataques dos pagãos devido ao seu afastamento de 

Deus257. No prefácio de sua tradução para o inglês-antigo da Regula Pastoralis de 

Gregório Magno, Alfred diz:  

 

“Lembrem-se dos castigos que caíram sobre nós neste mundo quando nós 

mesmos não partilhamos o aprendizado nem o transmitimos para outros homens. Nós 

somos cristão apenas de nome, e muito poucos de nós possuem virtudes cristãs”.  

 

Entretanto, ele mesmo nos releva o caminho para remediar tal situação: 

 

“Parece-me melhor (...) que nós também nos voltemos para a linguagem que 

nós todos possamos entender certos livros que são os mais importantes a qualquer 

homem conhecer; e assim que realizarmos isso, assim como com o auxilio de Deus nós 

possamos facilmente ter a disposição paz o suficiente, para que assim todos os jovens 

nascidos livres agora na Inglaterra que tenham meios a se dedicar a isso, possam se 

voltar ao aprendizado (desde que eles não sejam desejados para outros serviços) até o 

momento em que eles possam ler adequadamente escritos em inglês...”258 

 

                                                 
257 KEYNES & LAPIDGE,, p. 125. 
258 KEYNES & LAPIDGE,, p. 125. 



Alfred realizou uma reforma cultural e religiosa, reunindo em sua corte mentes 

de toda a Inglaterra e além, e assim traduziu para o inglês-antigo diversas obras que de 

certa forma eram de relevância para a crise existente no século IX. Entre as obras 

traduzidas, além da Regula Pastoralis, estavam a Consolatio Philosophiae de Boécio, 

Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum de Beda e Historia Adversum Paganos de 

Orosius259. A Regula Pastoralis forneceu aos bispos as instruções necessárias para levar 

adiante suas obrigações e as bênçãos de Deus. De acordo com a Consolatio 

Philosophiae, a busca da sabedoria é a obrigação de todo àquele que busca o Senhor. A 

Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum era um lembrete aos ingleses de sua herança 

cristã, enquanto Historia Adversum Paganos possibilitava certo conforto aos cristãos 

atacados pelos pagãos escandinavos da mesma forma como sofridos em Roma pelos 

visigodos. Alfred encontrou sua própria inspiração nos 50 primeiros Salmos, os quais 

também traduziu a respeito das lamentações de outro rei-guerreiro enfrentando 

adversidades frente a um inimigo estrangeiro o qual é derrotado com o auxílio divino260. 

Entretanto, traduções consistiam em apenas uma parte dos projetos de Alfred. Outros 

trabalhos incluíam obras originais tanto em latim quanto em inglês-antigo como, por 

exemplo, A Vida do Rei Alfred de Asser e a Crônica Anglo-Saxônica, quando teve 

inicio sua organização como tal. 

Sendo assim, podemos destacar como principais elementos culturais e sócio-

políticos do que também poderíamos chamar de “renascença alfrediana”: a criação de 

uma “escola da corte”, visando à educação laica da aristocracia; a tradução de fontes 

latinas para o vernáculo; a compilação de uma crônica detalhando a ascensão de Alfred 

e da Casa de Wessex; e um código legal que representasse uma continuação das leis dos 

antigos governantes anglo-saxões e bíblicos, o que representaria a lei divina (o que faria 

dos anglo-saxões a partir de Alfred o novo povo de Israel com um governante inspirado 

por Deus) 261. Para Alfred não bastava reforçar o exército e as muralhas das cidades. 

Para ele, a reorganização religiosa e da educação é que dariam o suporte necessário à 

esfera militar para a defesa do reino262, pois através disso eles (os anglo-saxões) 

conseguiriam o verdadeiro auxílio do Senhor. 

 

 

                                                 
259 KEYNES & LAPIDGE,, p. 28-35. 
260 KEYNES & LAPIDGE,, pp. 31-32, 153, 301-303. 
261 ABELS, p. 220. 
262 ABELS, p. 219. 



II. 3. a  – Alfred: Senhor de Wessex 

 

Antes de nos aprofundarmos mais no ideário surgido a partir das iniciativas de 

Alfred e que se estenderam por todo o período alfrediano (fins do século IX e início do 

XI), seria interessante observarmos com mais atenção à personagem que deu origem a 

todo este processo e de que forma sua própria imagem foi idealizada. 

Em meados do século IX o maior pesadelo de qualquer governante europeu era a 

iminente ameaça dos vikings. Desde a Península Ibérica até o rio Volga, do Mar do 

Norte à Itália; por onde passavam os homens do norte instigavam medo. Os reis anglo-

saxões eram os que mais sofriam com esta ameaça constante sobre suas terras, uma vez 

que a Inglaterra sempre foi um dos alvos principais dos invasores escandinavos. Como 

já dissemos, na década de setenta do século IX, quando o “Grande Exército” viking 

varreu a Inglaterra, apenas o reino de Wessex e parte de Mércia ainda resistiam à onda 

invasora. Entretanto, ao invés de terem o mesmo fim que seus vizinhos, eles não apenas 

sobreviveram como também puderam ver os escandinavos serem derrotados. Tudo isso 

graças à liderança do rei Alfred de Wessex. E foi a partir de então que o mito em torno 

de sua figura começou a nascer.  

Talvez uma das primeiras iniciativas de uma construção idealizada da figura de 

Alfred tenha ocorrido ainda durante o período alfrediano. Segundo nos relata a Crônica 

anglo-saxônica, no ano de 876, Alfred enfrentou uma frota viking na região de 

Wareham. Após o confronto e enfraquecidos, os vikings resolveram fazer um acordo. 

Conforme o relato da Crônica: 

 

“(...) e então o rei estabeleceu a paz com o inimigo e eles lhe deram reféns, os 

quais eram os homens mais importantes próximos ao rei deles em seu exército, e 

prestaram juramentos a ele sobre o anel sagrado263- algo que eles nunca tinham feito 

antes em qualquer nação (...)” 264 

 

Contudo, anos depois quando o bispo Asser, amigo e biógrafo do rei Alfred, foi 

relatar o mesmo episódio ele o descreveu um pouco diferente: 

 

                                                 
263 Este anel ou círculo sagrado era mantido dentro dos santuários pagãos. Chefes e líderes costumavam 
utiliza-los em assembléias, sendo mencionados nas sagas islandesas, como a Eyrbyggja Saga (capítulo 
IV), onde todos os juramentos eram realizados sobre tal objeto. Ver WHITELOCK, 1961, p. 48. 
264 WHITELOCK, 1961, p. 48. 



“(...) O rei Alfred fez um acordo com o exército, com a condição de que eles 

deveriam deixa-lo; o exército, sem qualquer disputa, lhe deu tantos reféns quantos ele 

quisesse, e eles também prestaram um juramento sobre todas as relíquias nas quais o 

rei depositava grande confiança em Deus (e sobre as quais eles nunca antes estiveram 

dispostos a jurar para qualquer povo) (...)” 265 

 

Diferente do relato original da Crônica, vemos que Asser ou não compreendia o 

que seria o tal objeto (o tal círculo) usado pelos escandinavos ou não queria mostrar seu 

rei vinculado a ritos pagãos, mas sim um rei genuinamente cristão em guerra contra seus 

inimigos pagãos. Mantendo-o distante das práticas religiosas de seus inimigos. Assim 

começava o processo de idealização da figura de Alfred. 

No dia 20 de setembro de 1901, como ponto alto das comemorações do milênio 

à memória do antigo rei de Wessex266, na cidade de Winchester foi inaugurada uma 

estátua em honra ao rei Alfred. Após desfiles militares, discursos de várias autoridades, 

concertos musicais compostos especialmente para a ocasião e uma oração conduzida 

pelo próprio bispo de Winchester, o então Primeiro Ministro inglês, Lord Rosebery 

falou ao público: 

 

“The noble statue which I am about to unveil can only be an effigy of the 

imagination, and so the Alfred we reverence may well be an idealised figure. For our 

real knowledge of him is scanty and vague. We have, however, drapped round his form, 

not without reason, all the highest attributes of manhood and kingship. The Arthur of 

our poets, the paladin king, without fear, without stain, and without reproach, is to us 

the true representation of Alfred. In him, indeed, we venerate not so much a strinking 

actor in our history as the ideal Englishman, the perfect sovereign, the pioneer of 

England’s greatness.”267 

                                                 
265 KEYNES & LAPIDGE, p. 83. 
266 Apesar de a data correta ser 899, como William H. Stevenson (um dos grandes nomes dos estudos 
sobre o período anglo-saxão de seu tempo) reclamou na época numa carta à revista “Athenæum”. Ver 
ABELS, p. 3. 
267 “A nobre estátua que estou prestes a desvelar pode ser senão um símbolo da imaginação, e assim o 
Alfred que reverenciamos pode bem ser uma figura idealizada. Pois nosso conhecimento real dele é 
disperso e vago. Nós temos, contudo, agregado em torno de sua forma, não sem razão, todos os mais 
altos atributos humanos e de realeza. O Artur de nossos poetas, o rei cavaleiro, sem temor, sem mácula, 
e sem reprovação, é para nós a verdadeira representação de Alfred. Nele, é fato, nós veneramos nem 
tanto um impressionante ator de nossa história como quanto o inglês ideal, o soberano perfeito, o 
pioneiro da grandiosidade da Inglaterra.”. Ver ABELS, p. 3.  



Apesar do claro apelo patriótico contido nas palavras do Primeiro Ministro, tal 

discurso descreve de forma geral (e muito bem) a imagem do rei Alfred segundo os 

ideais da Inglaterra vitoriana. Ao mesmo tempo, podemos ver de que maneira a figura 

de Alfred se tornou um símbolo. Outra estátua famosa do rei se encontra na cidade de 

Wantage, o suposto local de seu nascimento, e nela também encontramos sua imagem 

ligada ao que lhe imortalizou nos ideários da história inglesa. O rei está de pé, mirando 

o vazio, em sua mão esquerda segura um pergaminho, enquanto com a mão direita ele 

se apoia sobre um grande machado de guerra. A simbologia aqui é clara, o pergaminho 

representando o conhecimento e a lei e o machado a proteção e a coragem do rei, como 

diz a inscrição da estátua: 

 

“Alfred found learning dead, and he restored it. Education neglected, and he 

revived it. The laws powerless, and he gave them force. The Church debased, and he 

raised it. The land ravaged by a fearful enemy, from which he delivered it. Alfred’s 

name shall live as long as mankind respects the past.” 268 

 

As inscrições das duas estátuas definem de forma geral a imagem mítica criada 

em torno da imagem do rei Alfred. Imagem essa que podemos dizer ter sua gênese ainda 

durante seu governo no século IX e que foi sendo construída ao longo dos séculos. 

Entretanto, outra visão da figura de Alfred pode ser vista a respeito da existência de uma 

terceira estátua em sua homenagem. Trata-se de uma estátua localizada nos Estados 

Unidos, no campus da Alfred University, na cidade de Alfred, Nova York. Em 1990 a 

estátua do rei Alfred foi colocada no campus, como um símbolo associado à educação e 

a cultura. Para os idealizadores do projeto, aquela era uma ótima ideia de uma figura 

histórica heroica a estar ligada ao ensino e ao nome da universidade. Contudo, um 

grande número de funcionários e alunos se puseram contrários a tal decisão criando um 

intenso debate. Por questões políticas e ideológicas, eles questionaram se seria correto 

representar a instituição através da imagem de um “Dead White European Male” 269.  

Desde o momento em que Asser e os autores da Crônica anglo-saxônica 

começaram a falar sobre o rei de Wessex, cada geração, cada século tem idealizado 

                                                 
268 “Alfred encontrou o aprendizado morto, e ele o restaurou. A educação negligenciada, e ele a reviveu. 
As leis sem poder, e ele as deu força. A Igreja degradada, e ele a ergueu. A terra arrasada por um temido 
inimigo, do qual ele se livrou. O nome de Alfred viverá enquanto a humanidade respeitar o passado.”. 
Ver ABELS, p. 4. 
269 “Homem Branco Europeu Morto”. Ver ABELS, p. 6. 



Alfred segundo seus próprios ideais e anseios. Entre os séculos IX e X Wulfsige, bispo 

de Sherbone, expressou sua admiração pelo rei através de um poema em inglês antigo, 

assim como outro desconhecido (supostamente seria João o Velho Saxão) também o fez 

em dois textos em latim270. Æthelweard, autor da Chronicon Æthelweardi, escreve em 

fins do século X sobre a morte do rei Alfred: 

 

“(...) então partiu deste mundo Alfred, rei dos saxões, pilar inabalável dos povos 

do oeste, um homem cheio de justiça, valoroso em batalha, versado na oratória, acima 

de todos versado nos ensinamentos divinos (...)”271 

 

  Novamente encontramos uma ênfase nos méritos pessoais do rei Alfred, como 

se isso bastasse para que ele se destacasse dos demais reis anglo-saxões. Por volta da 

mesma época de Æthelweard, vamos ter Ælfric de Eynsham também se referindo às 

habilidades intelectuais e cristãs de Alfred ao dizer sobre: 

 

“(...) os livros que o rei Alfred sabiamente traduziu do latim para o inglês (...)” 
272 

 

Como podemos ver, ao menos dentro do universo das letras, os trabalhos de 

Alfred eram conhecidos e circulavam pela Inglaterra do século X e XI, mas não há 

qualquer indício do período de que a figura pessoal de Alfred fosse tão de destaque em 

comparação a outros governantes. Diferente de obras similares, como a Vita Karoli, a 

Vida de Alfred de Asser não ganhou tanta notoriedade em sua época273. Temos um 

indício de como a figura de Alfred não era vista assim com tanto destaque na história 

anglo-saxônica ao vermos como o rei Æthelred II nomeou seus filhos, ao restringir as 

possibilidades aos nomes dos reis que o precederam. Ele começou a nomear seus filhos 

começando com “Athelstan”, depois “Egbert” e então “Edmund”, “Eadred”, “Eadwig”, 

“Edgar” e “Edward”. Só então, para o seu oitavo filho (o mais novo) ele escolheu 

“Alfred”. Ao que parece, dentro da Casa de Wessex, Alfred não era visto como uma 

figura tão heroica quanto Athelstan (que derrotou seus inimigos em Brunanburg, 

                                                 
270 KEYNES & LAPIDGE, p. 44-45. 
271 CAMPBELL, 1962, p. 51. 
272 WHITELOCK, 1955, p. 850. 
273 KEYNES & LAPIDGE, p. 45. 



permitindo a unificação do reino em 937) ou como o reinado pacífico de Edgar. Durante 

o período anglo-saxão, outros nomes se sobressaíam como os heróis da Inglaterra.  

Em uma de suas homilias, Ælfric de Eynsham cita três reis que foram 

“vitoriosos através de Deus”: 

 

“Na Inglaterra reis também foram algumas vezes vitoriosos através de Deus, 

como nós ouvimos falar; assim como rei Alfred foi, que por vezes lutou contra os 

dinamarqueses, até que ele obtivesse a vitória e protegesse seu povo; da mesma forma 

que Athelstan, que lutou contra Olaf e destruiu seu exército e ele mesmo o pôs para 

correr, e posteriormente viveu em paz com seu povo. Edgar, o nobre e resoluto rei, 

exaltou a adoração de Deus por toda parte entre seu povo, o mais forte de todos os reis 

sobre o povo inglês (...)” 274  

 

Durante o período da Inglaterra anglo-saxônica, Alfred talvez fosse lembrado 

apenas como parte de um rol de reis bem sucedidos a defender seu reino contra ameaças 

externas de invasores vikings, mesmo sendo ele o responsável pelo processo que levará 

a formação do reino inglês. Para o período em questão, a figura de Alfred acabou sendo 

eclipsada pelos seus sucessores que tiveram reinados mais prósperos, como o de 

Athelstan que viveu o auge do período alfrediano, e pacíficos, como o do rei Edgar. 

Mesmo não sendo tão admirado quanto seus sucessores e descendentes, histórias 

sobre as batalhas de Alfred contra os vikings e sobre sua sabedoria percorriam a 

Inglaterra entre a população durante o período anterior a invasão normanda no século 

XI. Tais histórias teriam sido passadas de forma oral através das gerações tornando 

difícil saber o que há de ficcional, fruto da imaginação popular, daquilo que podemos 

chamar de real275. Foi apenas durante o período normando que a figura de Alfred 

começou a ganhar um maior destaque em relação aos demais governantes dos tempos 

anglo-saxônicos. Orderic Vitalis, já no período anglo-normando, diz sobre Alfred: 

 

“(...) o primeiro rei a manter o controle sobre toda a Inglaterra (...) em 

bondade, nobreza e governo ele permanece cabeça e ombros acima de todos os reis da 

Inglaterra que vieram antes e depois dele.” 276 

                                                 
274 WHITELOCK, 1955, p. 854 
275 KEYNES & LAPIDGE, p. 46. 
276 KEYNES & LAPIDGE, p. 46. 



 

Entre os séculos XI e XII a imagem de Alfred foi sendo recuperada e ao mesmo 

tempo reconstruída. Florence de Worcester foi quem primeiro se utilizou dos relatos da 

Vida de Alfred de Asser para compor sua própria história dos reis da Inglaterra, fazendo 

com que detalhes da personalidade de Alfred entrassem para a tradição histórica inglesa; 

enquanto William de Malmesbury dizia que habitantes locais ainda podiam apontar para 

os locais associados ao rei, e também contribuindo com informações sobre as atividades 

literárias de Alfred. A figura de Alfred foi inclusive celebrada em versos por Henry de 

Huntingdon.  A partir de então, lendas e histórias proliferaram em torno da figura do rei 

Alfred, sobre todos os tipos de assuntos e algumas mais fantasiosas que outras277. Uma 

das lendas mais recorrentes e inverídicas, enaltecendo a sabedoria do rei, é a associação 

de Alfred como fundador da Universidade de Oxford. Por sinal, histórias sobre sua 

sabedoria e as suas habilidades literárias estão entre as mais comuns dentre as lendas a 

seu respeito. Talvez a primeira delas tenha sido contada pelo próprio Asser, em sua 

biografia do rei. Em sua obra ele nos conta sobre certo episódio em que o rei, ainda 

criança, teria ganhado um livro de sua mãe ao ser o primeiro dentre seus irmãos a 

conseguir lê-lo: 

 

“Um dia, entretanto, quando sua mãe estava mostrando a ele e seus irmãos um 

livro de poesia inglesa que ela segurava em sua mão, ela disse: ‘Eu darei este livro a 

qualquer um de vocês que conseguir lê-lo o mais depressa’. Movido por estas palavras, 

ou talvez por inspiração divina, e atraído pela beleza das letras iniciais do livro, Alfred 

falou dessa forma em resposta a sua mãe, se adiantando a seus irmãos (estes à frente 

em anos, mas não em habilidade): ‘Você realmente dará este livro para aquele de nós 

que puder entendê-lo o mais depressa e recitá-lo para você?’ Em contrapartida, 

sorrindo com prazer ela reafirmou a ele, dizendo: ‘Sim, eu irei’. Ele imediatamente 

pegou o livro de suas mãos, foi até seu professor e o estudou. Quando foi estudado, ele 

o trouxe de volta para sua mãe e o recitou.” 278 

 

Este aspecto mnemônico do rei Alfred é destacado por Asser numa passagem 

anterior da Vida do Rei Alfred, ao falar de sua capacidade em memorizar poemas que 

eram ditos a ele: 

                                                 
277 KEYNES & LAPIDGE, p. 47. 
278 Vida do Rei Alfred, cap. 23. Ver KEYNES & LAPIDGE, p. 75. 



 

“(...) ele era um ouvinte dedicado, durante o dia e a noite, aos poemas ingleses, 

muito frequentemente ouvindo-os recitados por outros, e ele rapidamente os retinha em 

sua memória.” 279 

  

Como outros exemplos de lendas sobre a sabedoria do rei, temos dois poemas 

em inglês médio, datados entre meados e fim do século XII, que supostamente teriam 

ligação com o rei Alfred. O primeiro seria o poema “Os Provérbios de Alfred”, que 

consiste num conjunto de preceitos e pensamentos de boa conduta que teriam sido 

elaborados pelo rei (que no poema é chamado de “o querido da Inglaterra”) numa 

assembleia em Seaford, região de Sussex. O outro poema seria “A Coruja e o 

Rouxinol”, onde teriam passagens e palavras de sabedoria que remeteriam também a 

Alfred280. Estes dois poemas exemplificam uma tendência dos séculos XII e XIII de 

atribuir dizeres sábios ao rei Alfred281. Contudo, não existe nada que assegure qualquer 

ligação real entre esses poemas e Alfred. 

Com o passar do tempo histórias e lendas em torno de Alfred cresceram e se 

disseminaram, elevando sua fama muito acima de outros reis anglo-saxões. Poderíamos 

acreditar que esse fenômeno tenha ocorrido devido às qualidades pessoais do rei que, 

em comparação a outros governantes ingleses dos quais se tem poucas informações 

(muitas vezes não passando de um simples nome), acabaram por marcar o imaginário 

popular. As gerações que vieram depois dele, principalmente a partir do século XI, 

talvez tenham tido maior clareza da importância de Alfred ao enfrentar os vikings e dar 

início à fundação do reino da Inglaterra282. Contudo, apesar desta ser uma ideia válida, o 

mais provável seja que tal admiração pela figura de Alfred tenha ocorrido devido às 

elaborações e idealizações que foram construídas em torno de sua imagem, ainda que 

baseadas na verdadeira importância que teve para a história inglesa. Isso pode ter se 

concretizado de forma mais evidente durante o século XVI, quando surge o epíteto “o 

Grande” agregado ao nome de Alfred e mais tarde popularizado por Sir John Spelman, 

ao publicar em latim sua Vida de Alfred o Grande em 1678 e mais tarde em inglês em 

1709. A obra de Spelman seguia um modelo de “espelho de príncipes”, dedicado 

inicialmente ao rei Charles I. Entretanto, quando de sua publicação, acabou sendo 
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280 BURROW & TURVILLE-PETRE, pp. 81-82. 
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dedicado a Charles II283. No século XVIII Alfred e os anglo-saxões foram associados 

por filósofos e pensadores políticos às raízes do sistema democrático e demais formas 

de governo popular, em contraste à suposta tirania imposta pelos normandos: 

 

“Thomas Jefferson (...) já quis estampar no símbolo nacional dos Estados 

Unidos as imagens de Hengest e Horsa (...) Jefferson afirmava ser uma honra 

descender de Hengest e Horsa, ‘cujos princípios políticos e forma de governo 

adotamos’.” 284 

 

Entre artistas e escritores Alfred também esteve presente e serviu de inspiração 

para peças e poemas, como a peça “Alfred: a Masque” de autoria de James Thompson e 

Thomas Arne em 1740285; ou ainda, já no começo do século XX, o poema de G. K. 

Chesterton: “The Ballad of the White Horse”, de 1911, onde o autor recria de forma 

épica como o rei Alfred derrotou os vikings na batalha de Ethandun com o auxílio de 

Deus através da intervenção da Virgem Maria286.  

Durante o período vitoriano o “culto” ao rei Alfred ganhou novas proporções. 

Para os vitorianos, Alfred era considerado o “primeiro inglês”, fundador da marinha e 

do Império Britânico. Ele era lembrado como o grande ancestral da família real, seu 

sangue também corria nas veias da rainha Vitória e todos os descendentes dos anglo-

saxões partilhavam de um destino em comum287. Ele era a representação do espírito 

vitoriano de patriotismo, honestidade, vigor, sabedoria, valores cristão e ao mesmo 

tempo de humildade. Na atualidade, por sua vez, a imagem do antigo rei de Wessex 

perdeu um pouco de seu brilho. Segundo Richard Abels288, para boa parte dos cidadãos 

ingleses de hoje o nome de Alfred é quase desconhecido e evoca na maioria das vezes 

apenas uma vaga lembrança a respeito de uma lenda medieval sobre pães queimados 

pelo rei quando se escondeu nos pântanos de Sommerset, fugindo dos vikings. Ainda 

assim, Alfred continua como um mito pairando sobre a Inglaterra. 

Como dissemos anteriormente, desde que Asser começou a escrever sua Vida do 

Rei Alfred cada geração o concebeu segundo seus próprios anseios, refletindo não o rei 

Alfred histórico, “Alfred de Wessex”, mas sim o Alfred mítico e idealizado, o “Alfred o 
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Grande”. Desta forma, assim como os vitorianos o idealizaram como bom, benevolente 

e patriota (refletindo na verdade os ideais ingleses do século XIX), ele também chegou a 

ser idealizado como predecessor do protestantismo elisabetano; o autor das políticas dos 

Tudor e Stuart; pai da constituição inglesa e o campeão da liberdade inglesa contra a 

tirania e um rei que priorizava a paz em lugar da guerra289.  

Para acessarmos o Alfred histórico é necessário retirarmos essas diversas 

camadas de mitos e lendas que foram se acumulando ao longo dos séculos. Ao fazer 

isso chegaremos não apenas à figura histórica que enfrentou invasores escandinavos e 

que traduziu obras do latim para o vernáculo, mas também veremos como este Alfred 

estava ele mesmo forjando sua própria história através de uma nova ideologia, de uma 

nova aristocracia. Podemos dizer que da mesma forma como sua imagem foi idealizada 

por historiadores, escritores e outros, Alfred também teria criado o seu próprio ideário 

social para a Inglaterra: 

 

“(...) Alfred had to strengthen the defences of his kingdom, and this meant not 

only building fortresses and ships but also developing a powerful new ideology of 

kingship that would bind the West Saxon nobility more closely to him.”290 

 

 Entretanto, para que isso ocorresse era necessária a benção de Deus, e a única 

forma para tal coisa era através do justo merecimento. Os anglo-saxões deveriam fazer 

por merecer o favor divino, e para isso Alfred sabia que a única forma era trazer seu 

povo de volta para o caminho do Senhor. Os invasores escandinavos nada mais eram 

que uma punição divina às falhas morais e espirituais do povo. Não apenas devido à 

falta de fé, mas também o desdém pelo conhecimento. 

 

“Pense em quais tormentos se abateram sobre nós neste mundo, quando nós 

mesmos não amamos o conhecimento e nem o levamos a outros homens: nós gostamos 

de ser cristãos apenas em nome, mas poucos possuem as virtudes.” 291 

 

                                                 
289 ABELS, p. 7; PRATT in SCRAGG & WEINBERG, pp. 138-155. 
290 “Alfred tinha de fortalecer as defesas de seu reino, e isso não significava apenas a construção de 
fortalezas e navios, mas também o desenvolvimento de uma nova ideologia poderosa de realeza que iria 
unir a nobreza saxã ocidental mais próxima a ele”. Ver ABELS, p. 8. 
291 SWEET, p. 4. 



Sendo assim, Alfred estava decidido a restaurar seu reino àquilo que ele 

acreditava que uma vez existiu no passado. Um reino de devoção, sabedoria e 

governado por reis devotos a Deus que mantivessem a paz, a moralidade e a autoridade 

dentro de seu reino292. Desta forma, é por isso que ele inicia um resgate literário, 

cultural, religioso e político, como forma de restabelecer seu ideal de um reino unido 

perante Deus. Um ideal que já era propagado por Beda desde o século VIII e que 

certamente deve ter influenciado Alfred, como veremos mais adiante. Assim, podemos 

dizer que as raízes do que chamamos como período alfrediano se encontrava, entre 

outros elementos, no desejo do rei Alfred de reconduzir o povo anglo-saxão de volta 

para Deus. 

 

II. 3. b. - O Novo Israel e os noaquitas. 

 

Referente à tradução da obra de Beda o Venerável, a Historia Ecclesiastica 

Gentis Anglorum, para o inglês antigo é interessante quando analisada dentro do 

contexto do período alfrediano. Ælfric de Eynsham e William de Malmesbury diziam 

que a obra teria sido traduzida pelo próprio rei Alfred, mas isto é pouco provável. 

Entretanto, ela teria sido sim feita por um tradutor de Wessex, e seguindo o modelo do 

rei Alfred; não traduzir a obra completa e fiel ao original, mas sim aquilo que seria de 

interesse para a população anglo-saxã da época, segundo as características das reformas 

de Alfred: o passado glorioso dos anglo-saxões293. O interesse de Alfred pela obra de 

Beda estaria no fato dele tratar os anglo-saxões como uma única nação perante Deus e 

provavelmente esta visão tenha influenciado o rei a conceber o ideal de uma Inglaterra 

cristã unida294. 
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Logo na introdução de sua obra, Asser nos traz uma imagem muito significativa 

do rei Alfred e que demonstra essa ideia de uma Inglaterra unida. Ele diz: 

 

“(...) Alfred, governante de todos os cristãos da ilha da Bretanha, rei dos anglos 

e saxões (...)” 295 

 

Através disso, Asser confirma na verdade a autoridade de Alfred sobre todas as 

regiões livres da ocupação escandinava e pagã, e também diferencia a figura do rei em 

relação aos seus antecessores. O “povo” do qual Alfred se originou, os saxões do oeste, 

era um grupo que possuía uma origem, costumes e uma descendência em comum. O 

mesmo não ocorria com os anglo-saxões em geral. De fato, tal expressão (“anglo-

saxões”) teria surgido no continente, como forma de diferencia-los dos saxões que ainda 

habitavam as regiões do norte dos territórios germânicos da atual Alemanha296, da 

mesma forma que os anglo-saxões se referiam aos saxões do continente como os 

“velhos saxões”. Desta forma, era comum os reis de Wessex serem chamados apenas de 

“reis dos saxões do oeste” ou simplesmente “reis dos saxões” 297. Alfred é o primeiro 

governante na Inglaterra a ser chamado “rei dos anglos-saxões” 298. 

Ao se colocar como o soberano tanto de anglos quanto de saxões, Alfred estava 

plantando os alicerces de um novo reino, que buscava unida política, religiosa, 

linguística e cultural. Assim ele criava um “povo inglês”, aos moldes do que Beda já 

falava no século VIII. Podemos ver isso refletido nos escritos de Alfred na utilização de 

palavras como Angeland ou Englaland (“Inglaterra”), Angelkynn (povo inglês) e 

Englisc (o idioma inglês) 299. 

A ideia desta unidade na qual Alfred se inspirou através da obra de Beda teria 

sua origem em fontes anteriores da cristandade latina e remeteria a um conceito chave 

que nos ajuda a entender o pensamento do período alfrediano: o mito do populus 

Israhel. 

Em uma de suas homilias, Beda comenta a passagem bíblica das bodas de Canã, 

quando Jesus se encontra com Natanael: 
                                                 
295 Vida do Rei Alfred, introdução; ver KEYNES & LAPIDGE, p. 67. 
296 ABELS, 24. 
297 Como são denominados, por exemplo, reis como Ine, Beorhtric, Æthelwulf e Æthelred nos registros da 
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73, 83 e 87. É interessante observar que em nenhum momento na Crônica Anglo-Saxônica ele é chamado 
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299 ABELS, p. 185. 



 

“Perguntou-lhe Natanael: ‘De Nazaré pode sair algo de bom? ’ Felipe lhe disse 

‘Vem e vê’. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: ‘Eis 

verdadeiramente um israelita em quem não há fraude’. Natanael lhe disse: ‘De onde 

me conheces? ’ Respondeu-lhe Jesus: ‘Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando 

estavas sob a figueira’.” (João 1: 46-48) 

 

Em seu comentário exegético, Beda diz sobre o comentário de Jesus ao 

reconhecer Natanael sob a figueira: 

 

“electione spiritalis Israhel, id est, Populi Christiani” [a escolha da Israel 

espiritual, que é, o povo cristão]300. 

 

O que complementa seu comentário anterior no mesmo texto: 

 

“O quam magna nobis quoque qui de gentibus ad fidem uenimus in hac 

sententia nostri redemptoris spes aperitur salutis! Si enim uere Israhelita est qui doli 

nescius incedit, iam perdidere Iudaei nomen Israhelitarum quamuis carnaliter de 

Israhel quotquot doloso corde a simplicitate patriarchae sui degenerauerunt, et adciti 

sumus ipsi in semen Israhelitarum qui quamlibet aliis de nationibus genus carnis 

habentes fide tamen ueritatis et munditia corporis ac mentis vestigia sequimur Israhel” 

[Ó, que grande esperança de salvação está aberta por esta ordem de nosso Redentor 

para aqueles de nós que vieram para a fé dos gentios! Pois se ele é verdadeiramente 

um israelita que caminha como um ignorante do engano, os judeus, apesar de 

fisicamente descenderem de Israel, já perderam o nome de israelitas, como muitos 

degeneram em seus corações da simplicidade de seu patriarca. E nós fomos aceitos 

entre os descendentes dos israelitas, desde que, embora de acordo com a carne nós 

temos nossa origem de outras nações, contudo pela verdadeira fé e pela pureza do 

corpo e da alma, seguimos os passos de Israel]301.  
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Com essas palavras, Beda se apropria de um elemento da tradição cristã e que 

será fundamental para a construção de um mito histórico social302, um mito de origem 

que persistirá durante todo período da Inglaterra anglo-saxônica. Como já dissemos os 

anglos-saxões possuíam grande interesse no Velho Testamento, no mito da Criação e se 

identificavam com a descrição da sociedade das tribos de Israel, assim como com o 

passado germânico ligado ao continente. 

 

“Poets, preachers, historians, even kings and generals found [the Old 

Testament] an ever-useful storehouse of information and inspiration; its great 

collection of stories, poems, proverbs and prophecies provided a rich literary tradition 

for the Anglo-Saxons which both complemented and challenged the literary tradition of 

the Germanic inheritance.”303 

 

 Podemos dizer que este tipo de identificação faz parte de um processo que 

busca não apenas uma forma de entender e valorizar o passado, mas também de 

legitimar o presente; dando origem a metáforas e construções retóricas. Na Inglaterra 

esta história do povo judeu, de apostasia e restauração de Israel304, fornece um modelo 

importante para os anglo-saxões. A expulsão do Éden, a libertação do cativeiro no 

Egito, a chegada a Terra Prometida, a conquista do Império Romano e a destruição do 

Segundo Templo, a expulsão de Jerusalém, entre outros episódios; o ciclo de ascensão e 

queda, de angústia e redenção, acabam por se integrar a uma Heilsgeschichte (“história 

da salvação”) como um importante modelo da hermenêutica cristã305. Uma passagem 

bíblica que pode melhor exemplificar este modelo é: 

 

“A ira de Iahweh se inflamou então contra Israel e ele disse: ‘Porque esta 

nação transgrediu a aliança que eu havia prescrito a seus pais e não escutou a minha 

voz, também eu não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué 

deixou ficar quando morreu’, a fim de, por meio delas, submeter Israel à prova, para 
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saber se ele guardaria ou não o caminho de Iahweh, nele andando como haviam feito 

seus pais” (Juízes 2: 20-22). 

 

Assim, a imagem do “povo de Israel” (quase como uma personagem, 

propriamente dito) surge como um exemplo, um mito de origem, para as sociedades 

medievais do ocidente. Este mito de um populus Israhel se apresenta como um mito no 

sentido de dizer à sociedade o que é importante para ela saber sobre seu passado, seu 

destino, sua história, suas leis e costumes306. De forma geral, o mito do populus Israhel 

possui dois componentes principais dentro da interpretação do conceito de figura: o 

discurso “épico” sobre o “Novo Israel” cristão e o discurso em forma de elegia sobre o 

“Velho Israel”. Estes dois elementos servindo como forma exemplar positiva (a 

proteção divina e a ascensão de um povo) ou negativa (a ira de Deus e a punição) 307. 

Na Historia Ecclesiastica de Beda o mito do populus Israhel surge não apenas 

como retórica da tradição cristã, mas como um conceito a ser usado na construção de 

uma gens Anglorum como um “Novo Israel” 308. E desta forma, desde o inicio este 

modelo, da passagem da história da Inglaterra daqueles que foram amaldiçoados por 

Deus para aqueles que são seus novos escolhidos, é claro ao narrar a queda dos bretões 

e a chegada dos anglos e saxões. A ideia de que Deus está punindo os bretões por sua 

apostasia, da mesma forma como Deus puniu os hebreus no Velho Testamento quando 

fizeram o mesmo. Entre outros exemplos que reforçam isso, Beda revela que após um 

ataque mal sucedido dos pictos, teria ocorrido uma colheita com grande abundância nos 

campos como nunca antes se tinha visto na ilha; mas que isso foi seguido por uma onda 

de luxúria e muitos outros crimes e pecados. Isso levou ao declínio dos bretões, que se 

entregaram à bebida, ao ódio, lutas e inveja309: 

 

“non multo post acrior gentem peccatricem ultio diri sceleris secuta est” [não 

muito depois, um grande golpe de vingança por sua abominável iniquidade recaiu 

sobre a nação pecadora]310 
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Beda então relata os infortúnios que se seguem, com novos ataques de invasores 

(pictos) e o convite do rei Vortigern para que os saxões venham ajuda-los e mais tarde 

os conflitos entre bretões e os saxões. Neste ponto, Beda compara o infortúnio dos 

bretões com a queda de Jerusalém: 

“siquidem, ut breviter dicam, accensus manibus paganorum ignis, iustas de 

sceleris populi Dei ultiones expetiit, non illius impar qui quiondam a Chaldaeis 

succensus Hierosolymorum moenia immo aedifica cuneta consumpsit” [desta forma, 

para ser breve, o fogo uma vez aceso nas mãos dos pagãos tomou a justa vingança de 

Deus da corrupção do povo, não muito diferente daquele fogo dos caldeus que uma vez 

incendiou, consumiu os muros e os prédios de Jerusalém] 311. 

  

Beda assim conta sobre a queda do “Velho Israel” (os bretões) devido sua 

apostasia, a invasão dos saxões permitida por Deus como a justa punição e o surgimento 

do “Novo Israel” personificado pelos anglos-saxões. Para tal tarefa, Beda vai buscar os 

elementos de que precisava nos escritos de Gildas e, talvez sua maior fonte inspiradora, 

na obra de Eusébio de Cesaréia. 

Composta em grego, a Historia Ecclesiastica de Eusébio de Cesaréia (c. 263-

340), traduzida para o latim por Rufino de Aquiléia (c. 345-410), teria servido com um 

dos principais modelos para Beda elaborar sua história eclesiástica da Inglaterra. O 

texto de Eusébio desempenha um papel importante dentro da cristandade do século IV 

ao dar um ar de antiguidade à religião cristã através da história do povo judeu. Ele 

argumenta em sua época que apesar de sua aparência como uma religião “nova”, 

recente, o cristianismo seria muito mais antigo e remontaria aos tempos dos hebreus, 

enraizado nos tempos dos patriarcas bíblicos. Para legitimar a história do cristianismo, 

Eusébio se apropria do passado judaico, criando assim um novo tipo de história que não 

está mais restrita ao povo judeu, mas a toda a cristandade. O que ocorre é uma 

interpretação figural das Escrituras. Dentro deste processo interpretativo, os hebreus do 

Velho Testamento perdem seu caráter judaico original e tornam-se figura do povo 

cristão, da Igreja; o povo que primeiro estabeleceu a aliança com Deus e cuja história 

era o prenúncio da vinda de Cristo. 
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“O trabalho interpretativo mais impressionante desta espécie ocorreu nos 

primeiros séculos do Cristianismo, como consequência da missão entre pagãos, e foi 

realizado por Paulo e pelos Pais da Igreja; eles reinterpretaram toda a tradição 

judaica numa série de figuras a prognosticar a aparição de Cristo, e indicaram ao 

Império Romano o seu lugar dentro do plano divino da salvação.” 312 

 

Já os judeus do Novo Testamento permanecem como os inimigos de Cristo, o 

“Velho Israel” que se afastou de Deus; enquanto o “Novo Israel” surge na figura da 

Igreja e do povo cristão. Vemos aqui uma das primeiras manifestações do mito populus 

Israhel. A ideia de que Israel não se limita mais a apenas um povo (os judeus), mas a 

todo aquele que Deus escolher como seu protegido. Da mesma forma que Ele estabelece 

a aliança com o “Novo Israel”, Ele também pune o “Velho Israel” que vai contra Suas 

leis e se afasta de sua palavra. Embutido em si, o mito do populus Israhel possui então a 

ideia de povos e nações que existem num tempo cíclico de ascensão e queda313: para 

que um Novo Israel surja, é necessário que um Velho Israel pereça. 

O conceito do populus Israhel volta a aparecer em outros autores cristãos como 

Orósio (c. 385-420; em sua Historiae Adversum Paganos, a qual o rei Alfred traduziu) e 

Salviano de Marselha (c. 439-451; em sua obra De gubernatione); em ambos o mito 

surge na forma do infortúnio exemplar (no primeiro, o relato sobre o saque de Jerusalém 

e a destruição do Segundo Templo em 70 d.C.; e no último, a instabilidade política e 

social do Império Romano no século V e o avanço das hordas bárbaras). Nos dois casos 

os infortúnios são explicados pelo afastamento do povo da palavra do Senhor e suas 

práticas pecaminosas. Também encontramos ecos do populus Israhel nos poemas de 

Paulino de Nola (c.355-431), onde o mito surge como uma apologia à obstinação na 

verdadeira fé e exemplo àqueles que facilmente se distanciam dela quando as 

adversidades recaem sobre o povo314. Este mesmo teor de elegia pode ser encontrado no 

salmo 136: 

 

“À beira dos canais de Babilônia 

nos sentamos, e choramos 

com saudade de Sião; 
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nos salgueiros que ali estavam 

penduramos nossas harpas. 

 

Lá, os que nos exilaram 

pediam canções, 

nossos raptores queriam alegria: 

‘Cantai-nos um canto de Sião’! 

 

Como poderíamos cantar 

um canto de Iahweh 

numa terra estrangeira? 

Se eu esquecer de ti, Jerusalém, 

que me seque a mão direita! 

 

Que me cole a língua ao paladar 

caso eu não me lembre de ti, 

caso eu não eleve Jerusalém 

ao topo da minha alegria! 

 

Iahweh, relembra 

o dia de Jerusalém 

aos filhos de Edom, 

quando diziam: ‘Arrasai-a! 

Arrasai-a até os alicerces!’ 

 

Ó devastadora filha de Babel, 

feliz quem devolver a ti 

o mal que nos fizeste! 

Feliz quem agarrar e esmagar 

teus nenês contra a rocha!” 

  

Na Inglaterra encontraremos a presença do populus Israhel, introduzido na obra 

de Gildas De Excidio et Conquestu Britanniae, que narra em tom de lamento o fim da 

Bretanha romana e as invasões germânicas em meados do século V. Em sua obra, o 



autor narra as adversidades e a tentativa de resistência do povo frente à onda invasora de 

anglos e saxões, como um teste divino imposto aos bretões315. Podemos observar no 

prefácio de sua obra que Gildas diz ter lido sobre a história do povo hebreu no Velho 

Testamento e como eles haviam sido queridos por Deus (“deo carissimus”), mas que 

acabaram rompendo com Seus ensinamentos e Lei316. 

Gildas utiliza as atribulações dos hebreus do Velho Testamento como um 

espelho para a Bretanha de sua época317; e da mesma forma, ele mesmo se coloca na 

mesma posição que os profetas veterotestamentários frente às atitudes de seu povo318. 

Ele se coloca como um crítico de sua época que por meio das profecias do Velho 

Testamento e sua história revela o padrão dos acontecimentos que se seguem, as origens 

da ordem presente e o fim inevitável que se aproxima devido a afronta a lei divina319, e 

culpa os clérigos por não terem feito nada para impedir essa situação e o 

estabelecimento de uma “Israel espiritual” 320. Podemos dizer que para Gildas, os 

bretões representavam Israel dos últimos dias, que estava sendo posta à prova por 

Deus321, a praesens Israel322 que chegou a ter uma vitória significativa contra o inimigo. 

Contudo, como é sabido a Bretanha de Gildas foi derrotada, tornando-se a 

Inglaterra. Beda compartilha da visão de Gildas ao ver os bretões como um povo que 

por seus pecados e estupidez de seus líderes atraiu para si a ira divina, permitindo seu 

fim. Por outro lado, os invasores anglo-saxões, que serviram como o instrumento de 

Deus para a queda dos bretões (o Velho Israel), ao migrarem para a ilha e ocuparem 

seus territórios, tornam-se os novos escolhidos, o Novo Israel; submetidos à vontade 

divina e propensos ao mesmo binômio apostasia-redenção que as demais nações ao 

longo da “História Sagrada” cristã323. 

Outro nome da Inglaterra anglo-saxônica onde encontraremos a ideia do populus 

Israhel será Alcuíno de York. Em seu poema Versus de patribus regibus et sanctis 

Euboricensis ecclesiae, Alcuíno conta a história da cidade de York e, entre outros 
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episódios, conta sobre o período das invasões dos anglo-saxões e da ocupação da 

cidade. Diferente da obra de Gildas (e em até certo ponto de Beda), os anglo-saxões que 

chegam à Inglaterra não são tratados simplesmente como o flagelo de Deus sobre os 

bretões, mas já como os verdadeiros escolhidos do Senhor. No poema é dito que antes 

dos anglo-saxões chegarem à ilha, ela era habitada pelo gens pigra Britonum 

(“preguiçoso povo dos bretões”); enquanto que por sua vez os anglo-saxões eram um 

povo antiqua, potens bellis et corpore praestans (“antigo, poderoso na guerra e superior 

em corpo”). Os anglo-saxões não são mais tratados como simples instrumentos de Deus, 

mas já dentro do mito do Novo Israel: 

 

“Hoc pietate Dei visum, quod gens scelerata 

ob sua de terris patrum peccata periret 

intraretque suas populus felicior urbes, 

qui servaturus Domini praecepta fuisset. 

Quod fuit affatim factum, donante Tonante 

iam nova dum crebris viguerunt sceptra triumphis 

et reges ex se iam coepit habere potentes 

gens ventura Dei” 

 

[Em sua santidade Deus viu que o amaldiçoado povo deveria perder as terras 

de seus ancestrais devido a seus próprios pecados; e que um povo mais afortunado 

deveria entrar em suas cidades, um povo que manteria os preceitos do Senhor. Isto veio 

a acontecer com o consentimento de Deus Todo-Poderoso. Pois uma nova força então 

cresceu para a prosperidade e abundante vitória; e o povo de Deus do futuro agora 

começou a trazer poderosos reis de seu próprio povo]  324. 

 

Na poesia anglo-saxônica também encontraremos a presença deste mito do 

populus Israhel, esse modelo de apostasia-redenção. Dentre as diversas composições de 

perfil religioso, como já dissemos, a maior obra poética do gênero são os poemas do 

Codex Junius IX: Gênesis, Êxodo, Daniel e Cristo & Satã.  

Além da de interpretação figural, que nos leva à ideia da Salvação humana, e o 

caráter exemplar que as personagens e situações da trama de cada poema demonstram, o 
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povo de Israel como um todo também serve a esse propósito ao demonstrar o ciclo de 

ascensão e queda das nações. Para tanto, a figura central para essa interpretação é 

Abraão. Contudo, devemos retornar um pouco na narrativa, aos tempos da linhagem de 

Noé (cuja importância na Inglaterra do século IX será de grande valor para o período 

alfrediano, como veremos mais adiante). 

No poema Gênesis nos é contado sobre a origem do povo hebreu; 

 

“Þa we arð Seme   suna and dohtra  

  on woruldrice   worn afeded,  

  freora bearna,   ær ðon frod cure  

  wintrum wælreste   werodes aldor.  

  On þære mægðe   wæron men tile,  

þara an wæs   Eber haten,  

  eafora Semes;   of þam eorle woc  

  unrim þeoda,   þa nu æðelingas,  

ealle eorðbuend,    Ebrei hatað.  

  Gewiton him þa eastan   æhta lædan,  

  feoh and feorme.   Folc wæs anmod;  

  rofe rincas   sohton rumre land,  

  oðþæt hie becomon   corðrum miclum,  

  folc ferende,    þær hie fæstlice  

  æðelinga bearn,   eard genamon.  

  Gesetton þa Sennar   sidne and widne  

  leoda ræswan;   leofum mannum  

  heora geardagum   grene wongas,  

  fægre foldan,    him forðwearde  

  on ðære dægtide   duguðe wæron,  

  wilna gehwilces   weaxende sped”.  

 

[E Sem gerou uma hoste de filhos e filhas nascidos livres, e, após muitos invernos, foi 

para seu último descanso. Naquela tribo os homens eram bons! Um dos filhos de Sem 

era Eber, e dele surgiu um incontável povo que todos os homens que habitam na terra 

chamam hebreus. Eles partiram para o leste, levando com eles todo o sustento, seu 

gado e seus bens. Era um povo destemido! Os heróis buscaram por uma terra 



acolhedora, um povo andarilho, em uma grande multidão, e por fim escolheu um local 

para se fixar. Por toda parte nos tempos de outrora os príncipes daquele povo, com 

seus amados homens, se estabeleceram em Sinar, uma terra de planícies verdes e vales 

agradáveis. E naqueles tempos eles prosperaram, e tiveram abundância de todas as 

boas coisas.] (Gênesis vv. 1640-1660). 

 

Temos aqui a imagem do povo escolhido chegando à terra sua por direito, e as 

benesses, a fartura. O quadro de glória do povo hebreu, mas que logo começa a decair. 

Logo surgem desavenças entre si, seguido da afronta contra Deus: 

 

“Ða þær mon mænig   be his mægwine,  

æðeling anmod,   oðerne bæd  

þæs hie him to mærðe,   ær seo mengeo eft  

geond foldan bearm   tofaran sceolde,  

leoda mægðe   on landsocne  

burh geworhte   and to beacne torr  

up arærde   to rodortunglum.  

Þæs þe hie gesohton   Sennera feld,  

swa þa foremeahtige   folces ræswan,  

þa yldestan   oft and gelome  

liðsum gewunedon;   larum sohton  

weras to weorce   and to wrohtscipe,  

oðþæt for wlence   and for wonhygdum  

cyðdon cræft heora,   ceastre worhton  

and to heofnum up   hlædræ rærdon,  

strengum stepton   stænnene weall  

ofer monna gemet,   mærða georne,  

hæleð mid honda”. 

 

[Lá então muitos homem clamaram a seus amigos, e um príncipe destemido impeliu a 

outro, que, antes que a sua multidão, as tribos de seu povo, tivesse de ser divida 

novamente sobre a face de todo o mundo em busca de terra, eles deveriam construir 

uma cidade à sua glória e erguer uma torre até as estrelas do céu, para ser um sinal 

que eles buscaram a terra de Sinar, onde antes os poderosos líderes do povo bem 



viveram. E eles buscaram por homens para este trabalho e feito pecaminoso, em um 

orgulho inconsequente mostrando assim sua força. Ambiciosos por glória, eles 

ergueram a cidade com suas mãos, e construíram uma escada até o céu, e em seu 

esforço vão construíram um muro de pedra além das medidas dos homens] (Gênesis vv. 

1661-1678a).   

 

Vemos que os hebreus neste episódio representam um exemplo clássico do 

populus Israhel. Os descendentes de Sem são poderosos e se estabelecem em terras 

boas que lhes oferecem de tudo. No auge de sua glória, ofuscados por sua bem-

aventurança, eles decidem erguer uma obra em honra a si mesmos e de seu poder: a 

Torre de Babel. Tomados por seu orgulho, eles erguem sua obra frente a Deus, o que 

marca sua queda: 

  

“stiðferhð cyning   steore gefremede,  

þa he reðemod   reorde gesette  

eorðbuendum   ungelice,   

þæt hie þære spæce   sped ne ahton”. 

 

[austero o Rei reprovou sua tolice e em Sua ira confundiu as línguas dos habitantes da 

terra, e eles não puderam continuar em sua conversa]  (Gênesis vv. 1682a-1686). 

 

O modelo do populus Israhel assim se cumpre. Um glorioso povo, abençoado 

por Deus, após gozar de um período de ordem e abundância, se deixa levar pelo orgulho 

e pela vaidade e traz sobre si a ira divina. Através deste trecho do poema Gênesis 

podemos ver claramente o ciclo do mito em ação. Para completar, após a punição divina 

e a divisão do povo, o ciclo recomeça com a aparição de Abraão à narrativa: 

 

“Ða magorincas   metode geþungon,  

Abraham and Loth,   unforcuðlice,  

swa him from yldrum    æðelu wæron  

on woruldrice;   forðon hie wide nu  

du geðum demað   drihtfolca bearn”.  

 



[Então Abraão e Ló cresceram de forma excelente frente ao Criador assim como era da 

natureza de sua linhagem. Por isso agora os homens proclamam suas virtudes 

amplamente entre os filhos dos povos] (Gênesis vv. 1714-1718). 

 

A linhagem de Abraão volta a aparecer no poema Êxodo como forma de 

legitimação dos hebreus no papel do povo escolhido. Sua origem épica. A justificativa 

de sua presença dentro da História Sagrada, por ser o povo “honrado perante Deus” 

(onriht godes): 

 

“Cuðe æghwilc  

mægburga riht,   swa him Moises bead,  

eorla æðelo.    Him wæs an fæder,  

leof leodfruma,   landriht geþah,   

frod on ferhðe,   freomagum leof.  

Cende cneowsibbe   cenra manna  

heahfædera sum,    halige þeode,  

Israela cyn,   onriht godes,  

swa þæt orþancum   ealde reccað  

þa þe mægburge    mæst gefrunon,  

frumcyn feora,   fæderæðelo gehwæs.” 

 

[Cada um conhecia o direito de nascença da tribo, a linhagem dos nobres, assim como 

Moisés determinou. Havia um pai deles, amado líder do povo, que recebeu o direito à 

terra, sábio de coração, amado por seus parentes. Gerou uma valente linhagem de 

homens, um patriarca, uma tribo sagrada, o povo de Israel, honrados por Deus, assim 

como inteligentemente os antigos contavam, a origem dos homens, a realeza paterna de 

cada um] (Êxodo vv. 351b-361). 

 

Encontramos representados nesses versos os elementos principais que compõe o 

mito do populus Israhel: grande valorização nas origens e linhagens, a terra entregue 

por Deus, o povo (“folc”) escolhido e os poderosos líderes que o comandam325. Mais a 
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frente, quando o poema Êxodo narra a construção do Templo de Salomão (versos 387-

396), podemos visualizar uma segunda linha interpretativa para o Codex Junius XI.  

A interpretação mais clara que podemos observar ao analisar os quatro poemas 

que compõe o manuscrito é a questão da Salvação, como analisamos no primeiro 

capítulo. Porém, ao levarmos em consideração o mito populus Israhel, podemos 

detectar uma segunda linha interpretativa (que não entra em conflito com a primeira) 

focada no aspecto mito-histórico da narrativa. Os poemas do Codex Junius então seriam 

símbolos do ciclo de apostasía-redenção. Em Êxodo, por exemplo, temos a glória do 

povo guiado por Moisés e a construção do Templo de Salomão como ícone máximo da 

ascenção do povo escolhido, que por sua vez se contrapõe a construção da Torre de 

Babel e a dispersão dos povos, no Gênesis; e à queda de Jerusalém, no poema Daniel 

como podemos ver na oração de Azarias: 

  

“Siendon we towrecene   geond widne grund,  

heapum tohworfene,   hyldelease;  

is user lif   geond landa fela  

fracoð and gefræge   folca manegum,  

þa usic bewræcon   to þæs wyrrestan  

eorðcyninga    æhta gewealde,  

on hæft heorugrimra,   and we nu hæðenra  

þeowned þoliað.   Þæs þe þanc sie,  

wereda wuldorcyning,   þæt þu us þas wrace teodest” 

 

[Nós estamos espalhados por vastos territórios, separados em grupos e privados de 

qualquer misericórdia. Em muitas terras e muitos povos nosso modo de vida é 

desprezado e somos submetidos aos piores dos reis terrenos, e cativos por homens de 

corações cruéis; e sofremos opresão em terras pagãs. Por isto, graças a você, glorioso 

Senhor dos Exércitos, que providenciou este tormento para nós] (Daniel vv. 300-308). 

 

 Assim, os poemas Gênesis e Daniel representariam os momentos de apostasia e 

punição de Israel, enquanto Êxodo e Cristo & Satã (sendo que no último o ponto 

principal é a libertação das almas do Inferno) representam os momentos de redenção. 

 



“Whether the compiler of Junius XI did or did not intend this concatenation is 

irrelevant: the imaginative design of the populus Israhel provides a meaningful pattern 

to sacred history, across the poetry of the codex”326. 

 

Essa ideia do populus Israhel, presente na obra de Beda, é extremamente 

importante para compreendermos o surgimento de um ideal de unificação política e 

religiosa durante o período alfrediano. Alfred teria então se inspirado neste ideal através 

de Beda e de sua ideia de uma gens Anglorum. A ideia de uma Inglaterra unida, um 

único povo anglo-saxão e uma única fé cristã, frente a um inimigo pagão, da mesma 

forma que hebreus do Velho Testamento enfrentaram por diversas vezes. Algo que pode 

ser representado nos versos do Êxodo, e que poderia muito bem descrever o pensamento 

político do rei Alfred em relação à Inglaterra de seu tempo ou de seu filho, Edward, ou 

seu neto, Athelstan:  

 

"Micel is þeos menigeo,   mægenwisa trum,  

 fullesta mæst,   se ðas fare lædeð;  

 hafað us on Cananea   cyn gelyfed  

 burh and beagas,    brade rice;  

 wile nu gelæstan   þæt he lange gehet  

 mid aðsware,   engla drihten,  

 in fyrndagum   fæderyn cynne,  

 gif ge gehealdað   halige lare,  

 þæt ge feonda gehwone   forð ofergangað,  

 gesittað sigerice   be sæm tweonum,  

 beorselas beorna.   Bið eower blæd micel!"  

 

[Grandioso é esse grupo e poderoso nosso líder; Ele que lidera esta jornada é o maior 

dos guardiões. Ele concedeu a nós da tribo de Canaã, suas cidades e tesouros, um 

vasto reino; Ele irá agora cumprir aquilo que Ele, Senhor dos anjos, há muito 

prometeu com um juramento aos ancestrais em tempos de outrora: que se você 

preservar Seu ensinamento sagrado, você deverá derrotar cada um de seus inimigos, 
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habitará num reino de vitória entre os dois mares, nos salões de cerveja dos homens. 

Grandiosa deverá ser sua glória!] (Êxodo vv. 554-564). 

 

O mito do populus Israhel parece atraente e se encaixa com o pensamento 

político e religioso do período alfrediano. Ainda que este termo e sua conceituação não 

fossem tão bem definidos como elaboramos aqui, ele estava presente na Inglaterra. 

Contudo, há outro elemento que reforça a ideia desta construção ideológica, de ver a 

Inglaterra anglo-saxônica como o Novo Israel. Elemento este que está relacionado com 

sua ancestralidade e a árvore genealógica da Casa de Wessex, não apenas legitimando o 

poder divino de seus reis como os ligando diretamente a figura bíblica de Noé (e 

consequentemente, de Deus). 

Os anglo-saxões tinham um conhecimento concreto de sua filiação e ligação 

com saxões do continente, o que contribuiu para a elaboração e construção das 

genealogias régias modelares. A importância das mesmas estaria tanto no campo 

religioso quanto político e um dos principais modelos seria a linhagem de Cristo, 

descrita no evangelho de Mateus327. O simbolismo das genealogias serve para justificar 

boas e más condutas por seus descendentes como a de Jesus (da linhagem de Davi), 

como a do monstro Grendel, no poema Beowulf (descendente da linhagem de Caim) 328. 

Durante o período alfrediano temos a construção de uma genealogia que 

combina tanto personagens bíblicos quanto do passado germânico, e como elo entre 

estas duas tradições estaria a figura de um suposto “quarto filho de Noé” 329. 

Sob uma análise mais apurada, podemos dizer que a Crônica Anglo-Saxônica 

seria muito mais um registro da Casa de Wessex e sua ascensão do que da história da 

Inglaterra. Ela parte de um contexto mais amplo e se foca cada vez mais nas 

informações a respeito de Wessex. É natural que isso ocorra, uma vez que é justamente 

com a ascensão de Wessex que seus registros se tornam mais precisos. Entretanto, não é 

apenas isso o que ocorre. Há uma construção de ideias em seus registros. Um bom 

exemplo que podemos encontrar dessa idealização de Wessex é referente às genealogias 

de seus reis.  

Ao consultarmos a Crônica Anglo-Saxônica, a respeito dos anos de 855 

(referente ao manuscrito A, também conhecido como o “Manuscrito de Winchester”), 
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teremos algumas informações a respeito de Æthelwulf, rei de Wessex. Nesta passagem 

da Crônica é dito que os pagãos (os vikings) teriam se estabelecido em Sheppey durante 

o inverno, que o rei concedeu por decreto a décima parte das terras do reino em honra 

do Senhor, e que ele também teria ido a Roma e lá permanecido por um ano. Entretanto, 

é o que segue a estas informações que devemos prestar a devida atenção: 

 

 

“E dois anos após ter retornado da França, ele morreu, e seu corpo foi 

sepultado em Winchester, e ele havia reinado por 18 anos e meio. E Æthelwulf era o 

filho de Egbert, o filho de Ealhmund, o filho de Eafa, o filho de  Eoppa, o filho de  

Ingild. Ingild era irmão de Ine, rei dos Saxões do Oeste, que manteve o reino por 37 

anos e que mais tarde foi para junto de São Pedro e findou sua vida lá. E eles eram 

filhos de Cenred. Cenred era o filho de Ceowold, o filho de Cutha, o filho de  Cuthwine, 

o filho de  Ceawlin, o filho de  Cynric, o filho de  Creoda, o filho de  Cerdic. Cerdic era 

o filho de Elesa, o filho de Esla, o filho de Gewis, o filho de Wig, o filho de Freawine, o 

filho de Freothogar, o filho de Brand, o filho de Bældæg, o filho de Woden, o filho de 

Frealaf, o filho de  Finn, o filho de  Godwulf, o filho de Geat, o filho de Tætwa, o filho 

de Beaw, o filho de Sceldwa, o filho de Heremod, o filho de Itermon, o filho de  Hathra, 

o filho de Hwala, o filho de  Bedwig, o filho de  Sceaf, i.e. o filho de  Noé. Ele nasceu na 

arca de Noé. Lamech, Methuselah, Enoch, Jared, Mahalaleel, Cainan, Enos, Seth, Adão 

o primeiro homem e nosso pai, i.e. Cristo. (Amém.)330 

 

Segundo Marc Bloch331, os reis germânicos eram sacralizados por meio de suas 

linhagens, e não simplesmente por seus méritos em combate e sua bravura:  

 

“Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt”.332 

[Os reis vem de nascimento nobre, e seus comandantes são por seu valor.]  

                                                 
330 WHITELOCK, 1961, p. 44. 
331 BLOCH, 1998. pp. 68-81. 
332 TACITO, Germania, VII. Apesar da obra de Tácito ser muitas vezes utilizada como uma das 
referências para o estudo das populações germânicas, não devemos nos ater excessivamente a sua obra. 
Desde o século XIX que a validade das obras de Tácito é discutida, principalmente pelo fato dele refletir 
muito de seu descontentamento com relação à política e a sociedade romana através delas. Tal 
comportamento o levaria a estabelecer um contra ponto entre sua opinião sobre a degeneração de Roma e 
a tirania dos imperadores, e por outro lado a liberdade do indivíduo e as verdadeiras virtudes humanas 
que acreditava existir na Roma primitiva e nas terras dos bárbaros. Ver GEARY, pp. 67-70 e 
MOMIGLIANO, pp. 157-186. 



 

Podemos observar aqui uma demonstração a respeito da importância da 

ancestralidade da linhagem real. Ao pegarmos outras referências da Crônica, é 

interessante vermos essas construções genealógicas e a relação com a conversão dos 

primeiros reis saxões ao cristianismo. O primeiro relato a este respeito se dá em 449, ao 

falar sobre os dois irmãos Hengest e Horsa. Neste ano é dito que Hengest e Horsa eram 

filhos de Wihtgils, que por sua vez era: 

 

 “filho de Witta, filho de Wecta, filho de Woden. E de Woden é descendente toda 

nossa família real, e também aquela dos Southumbrianos.” 333  

 

A referência a Woden claramente indica uma provável origem divina da família 

ligada à figura do deus Woden, o Wotan dos germânicos, ou o Odin dos escandinavos. 

Em 597 a Crônica nos diz sobre Ceolwulf, que teria iniciado seu reinado em Wessex, e 

que seria: 

 

 “filho de Cutha, filho de Cynric, filho de Cerdic, filho de Elesa, filho de Esla, 

filho de Gewis, filho de Wig, filho de Freawine, filho de Freothogar, filho de Brand, 

filho de Bældæg, filho de Woden” 334. 

 

Podemos notar que uma ascendência mais extensa e, em especial, com certos 

nomes em específico, aparece na Crônica Anglo-Saxônica apenas neste registro sobre o 

rei Æthelwulf. Outro fato, que será de grande relevância para analisarmos, é que 

Æthelwulf nada mais era que o pai de Alfred o Grande. 

A Crônica, como nós a temos hoje, é a união de vários relatos feitos durante 

toda a história da Inglaterra que acabaram por serem reunidos numa única obra. Existem 

sete versões conhecidas, chamadas respectivamente de versões A, B, C, D, E, F e G. Até 

o reinado de Alfred os relatos são esparsos e muitas vezes confusos, informando apenas 

os nomes de imperadores romanos, santos, papas e mais tarde os primeiros reis saxões a 

se fixarem na Inglaterra. Foi Alfred quem ordenou uma melhor organização dos 

registros; isto ocorrendo em torno do ano de 890, marcando justamente a ascensão da 

                                                 
333 WHITELOCK, 1961, p. 10. 
334 WHITELOCK, 1961, p.14. 



casa de Wessex. Isto pode ser comprovado ao lermos a Crônica, pois os relatos de seu 

governo e posteriores passam a ser mais precisos dos que aqueles que os antecedem. 

Podemos dizer que de certa forma, a partir de antigos registros, listas régias e 

episcopais, genealogias de antigos reis pagãos, os trabalhos de Beda, Isidoro de Sevilha 

e outras informações, a Crônica faz de forma secular e do ponto de vista de Wessex o 

que a História Eclesiástica de Beda começa a fazer ao contar sobre a unidade dos povos 

da Inglaterra335. 

Por volta do ano de 980, temos um novo documento na região de Wessex. O 

documento em questão é a Chronicon Æthelweardi (Crônica de Æthelweard). Sua 

autoria é dada earl Æthelweard, descendente de Æthelred I, irmão de Alfred o Grande. 

Desta forma, Æthelweard seria membro da família real e da casa de Wessex.  

A Crônica de Æthelweard (que no início ele nos diz que dedica sua obra a sua 

prima Mathilda, abadessa de Essen, a qual era neta de Otto I e Edith, filha de Edward I 

o Velho) teria sido feita a partir de um exemplar da Crônica Anglo-Saxônica, sendo 

então traduzida para um latim extremamente confuso e com adaptações do inglês-

antigo. Assim como a Crônica Anglo-Saxônica, a obra de Æthelweard também faz um 

relato anual dos principais acontecimentos, até o reinado do rei Edgar. Referente ao ano 

de 855, seu relato é muito semelhante ao encontrado na Crônica Anglo-Saxônica. Aqui 

também encontramos os relatos os vikings acampados em Sheppey, a doação de terras 

ao serviço do Senhor e a viagem do rei a Roma. Entretanto, com relação à ascendência 

de Æthelwulf encontramos certas diferenças muitos interessantes: 

 

 “Assim, rei Æthelwulf morreu após um ano, e seu corpo descansa na cidade de 

Winchester. O rei citado era filho do rei Ecgbyrht, e seu avô era Ealhmund, seu bisavô 

Eafa, seu tataravô Eoppa, seu tetravô Ingild, irmão de Ine, rei dos Saxões Ocidentais, 

que morreu em Roma, e estes reis derivam sua origem de Cenred. Cenred era filho de 

Ceolwald. Seu avô era Cuthwine, seu bisavô Ceawlin, seu tataravô Cynric, seu tetravô 

Cerdic, que foi o primeiro a possuir as partes ocidentais da Bretanha após ter 

derrotado os exércitos dos bretões, e seu pai era Elesa, o avô Esla, o bisavô Gewis, o 

tataravô Wig, o tetravô Freawine, seu sexto pai Frithogar, o sétimo Brond, o oitavo 

Balder, o nono Woden, o décimo Frithowald, o décimo primeiro Frealaf, o décimo 

segundo Frithowulf, o décimo terceiro Fin, o décimo quarto Godwulf, o décimo quinto 

                                                 
335 ABELS, p. 17. 



Geat, o décimo sexto Tetwa, o décimo sétimo Beo(w), o décimo oitavo Scyld, o décimo 

nono Scef. E este Scef chegou com um barco pequeno na ilha do oceano que é chamada 

Scane(y), com armas em torno de si, ele ainda um jovem garoto, e desconhecido para o 

povo daquela terra. Mas ele foi recebido por eles, e acolhido por eles, e o aclamaram 

rei; e desta família se origina a descendência do rei Æthelwulf. 336 

 

Assim como na Crônica Anglo-Saxônica, o único relato a respeito de uma 

linhagem de origem bíblica e divina em toda a obra é esta. Além disso, podemos 

inclusive encontrar ligações destas genealogias com elementos lendários do passado 

germânico, como os nomes de Beow, Scyld e Scef, além da versão sobre a chegada de 

Scef numa suposta ilha chamada Skane ou Skaney, onde se torna rei, que remete a 

narrativa do poema Beowulf e a linhagem dos reis dinamarqueses citados em seus 

primeiros versos: 

 

“Oft Scyld Scefing      sceaþena þreatum  

monegum mægþum      meodo-setla ofteah, 

egsode eorlas,      syððan ærest wearð  

feasceaft funden;      he þæs frofre gebad: 

weox under wolcnum,      weorð-myndum þah,  

oðþæt him æghwylc      þara ymb-sittendra  

ofer hron-rade      hyran scolde,  

gomban gyldan.      þæt wæs god cyning. 

Ðaem eafera wæs      æfter cenned  

geong in geardum      þone God sende  

folce to frofre;      fyren-ðearfe ongeat,  

þæt hie ær drugon      aldor-lease  

lange hwile;      him þæs Lif-frea,  

wuldres Wealdend,      worold-are forgeaf;  

Beowulf wæs breme      - blæd wide sprang -  

Scyldes eafera,      Scede-landum in”  

 

                                                 
336 CAMPBELL, 1962, pp. 32-33. 



[Por vezes Scyld Scefing de tropas inimigas, de muitas tribos, tomou os salões; 

ele aterrorizou guerreiros, mesmo que a principio fosse encontrado sozinho. Mas para 

isto veio uma solução, ele prosperou sob os céus, obteve grande honra até que cada 

uma das nações ao longo da costa, além do caminho-da-baleia, se submetessem e lhe 

pagassem tributo. Ele foi um bom rei! Eis que ele teve um filho, jovem na corte, que 

Deus enviou para confortar seu povo; um grande sofrimento lhes abatia por eles terem 

permanecido sem um líder por tanto tempo. Assim, o Senhor da Vida, o Regente da 

Glória, lhe concedeu grande renome. Beowulf foi famoso – seu nome se espalhou ao 

longe – o filho de Scyld, por todas as terras do Norte.] (Beowulf vv. 4 – 19). 

 

 Antes de tecermos maiores considerações, vamos ver outro documento do 

mesmo período. Trata-se justamente da Vida do Rei Alfred de Asser. Este monge galês 

de S. David, que serviu ao rei Alfred tornando-se mais tarde bispo de Sherbone, em sua 

Vida do Rei Alfred, ao se referir à linhagem do rei ele nos relata o seguinte: 

 

“Sua linhagem é organizada desta forma: Rei Alfred era filho do Rei Æthelwulf, 

o filho de Egbert, Æthelwulf era o filho de Egbert, o filho de Ealhmund, o filho de Eafa, 

o filho de Eoppa, o filho de Ingild. Ingild e Ine, o famoso rei dos Saxões do Oeste, eram 

dois irmãos; Ine viajou para Roma, e honradamente findou esta vida presente lá e 

entrou na terra celeste para reinar com Cristo. E eles eram filhos de Cenred, o filho de 

Ceowold, o filho de Cutha, o filho de  Cuthwine, o filho de  Ceawlin, o filho de  Cynric, 

o filho de  Creoda, o filho de  Cerdic, o filho de Elesa, o filho de Gewis (devido ao qual 

os galeses chamaram toda aquela raça de gewisse337), o filho de Brand, o filho de 

Bældæg, o filho de Woden, o filho de Frithuwald, o filho de Frealaf, o filho de 

Frithuwulf, o filho de  Finn, o filho de  Godwulf, o filho de Geat (a quem os pagãos 

adoraram por muito tempo como um deus), (...) o filho de Tætwa, o filho de Beaw, o 

filho de Sceldwa, o filho de Heremod, o filho de Itermon, o filho de  Hathra, o filho de 

Hwala, o filho de  Bedwig, o filho de  Seth, o filho de  Noé, o filho de Lamech, o filho de 

Methuselah, o filho de Enoch (filho de Jared), o filho de Mahalaleel, o filho de Cainan, 

o filho de Enos, o filho de Seth, o filho de Adão.”338 

 

                                                 
337 Este é o nome pelo qual Beda se refere aos saxões ocidentais na Historia Ecclesiastica Gentis 
Anglorum, III.7. 
338 KEYNES & LAPIDGE,. p. 67. 



É interessante observarmos em todas essas linhagens a clara reconstrução de 

uma ascendência legitimada pelas figuras míticas, ou mito-históricas que as compõe. 

Como o rei Alfred acaba por descender do rei Ingild e de seu famoso irmão Ine, que 

trouxe grande honra à sua família; de Ceawlin, a quem Beda se refere como senhor de 

todas as terras ao sul da Inglaterra; Cerdic, fundador da Casa de Wessex; Woden, 

principal deus do passado pagão, transformado numa fonte cristã das realezas 

germânicas e descendente de Noé, Matusalém e do próprio Adão. Asser, assim como os 

autores da Crônica, ao elaborarem estas genealogias para a Casa real de Wessex tinham 

certamente como modelo a genealogia de Jesus339 e Salomão340. Toda esta 

documentação abrange um período em torno de cem anos, indo de 890 até 980 

aproximadamente; e a pergunta que fazemos é: uma vez que estas seriam passagens 

únicas dentre as demais fontes, por que ocorreu este acréscimo de ancestrais? 

Para começarmos a responder esta pergunta, devemos ver o que essas três 

principais fontes têm em comum. A Crônica Anglo-Saxônica só é organizada e reunida 

como conhecemos hoje no governo de Alfred. Asser, autor da Vida do Rei Alfred, 

conviveu com o mesmo. Finalmente, a Crônica de Æthelweard, apesar de ser escrita 

quase um século após Alfred, é baseada na obra da época, além do próprio Æthelweard 

fazer parte da casa real de Wessex. Como podemos ver, o ponto em comum de todas 

essas narrativas é justamente o rei Alfred o Grande. 

Uma primeira hipótese que podemos levantar é de que era importante para 

Alfred e para a casa de Wessex a construção dessa linhagem. Com relação à Woden e os 

demais, podemos compreender como uma forma de legitimação do poder real por meio 

de um personagem remanescente dos tempos pagãos. Temos a imagem do antigo deus 

adaptado a uma forma cristianizada, humanizada, na nova forma de um ancestral nobre 

legítimo. O que teríamos talvez fosse então o interesse da Casa de Wessex (em especial 

de Alfred e seus descendentes) em vincular sua linhagem com a dos escandinavos, lhes 

dando prestigio e autoridade sobre seus líderes341: 

                                                 
339 Mateus 1: 1-17. 
340 1 Crônicas 1-3. David Howlett teria sugerido que inclusão do nome de Creodda por Asser (na 
genealogia do rei Alfred) e dos cronistas (na genealogia do rei Æthelwulf) teria ocorrido, pois assim o 
número de gerações entre Alfred e Cerdic seria o mesmo entre Abraão e o rei Salomão; ver HOWLETT, 
pp. 273-333. 
341 Seria interessante notarmos que esta mesma genealogia pode ser encontrada na Edda em Prosa, de 
Snorri Sturluson. O islandês Snorri Sturluson (1179 – 1241) é um dos maiores nomes da Escandinávia 
medieval, responsável pela autoria da Heimskringla (“O Círculo do Mundo”), onde ela narra a história 
dos reis da Noruega desde seu passado lendário, com a dinastia dos ynglings, até o rei Magnus Erlingson 
(século XII); e também é o autor da Edda em Prosa, também conhecida como a Jovem Edda, Edda 
Menor ou ainda Edda Sturlusonar. A Edda de Sturluson, juntamente com a Edda Poética (de autoria 



“The evidence of the West-Saxon genealogy shows that the Danish invasions 

and settlements did not lead Englishmen to dissociate themselves from the Scandinavian 

heroic age. On the contrary, the heroic North attracted them, and their interest in it 

permitted them to establish a commom background for comtemporary political and 

ethic relations.”342   

 

Além disso, e o mais importante, ao remontar sua linhagem até os ancestrais 

bíblicos, Alfred se diferenciava dos demais reis saxões que o precederam343. Através 

disso ele legitimava sua autoridade e daqueles que viessem depois dele sobre uma 

população cristã unida na Inglaterra. 

                                                                                                                                               
anônima) constituem as principais fontes para o estudo da mitologia dos povos escandinavos. Na 
introdução desta obra, Sturluson inicia contando como Deus criou o mundo, realizando uma breve 
narrativa onde fala sobre Adão e Eva, o Dilúvio e como os homens se esqueceram do nome de Deus. Ele 
então continua descrevendo as características do mundo (as montanhas, as florestas e etc.) e dos corpos 
celestes e de como os povos se separaram em diversos cultos e idiomas. A seguir, ele descreve como o 
mundo estava dividido em três grandes regiões: ao norte a Europa, no sul a África, e no leste a Ásia; e no 
centro estaria a cidade de Tróia. Sturluson segue descrevendo a região onde está Tróia e sobre os reis que 
lá governam. Nesse momento de sua obra, Sturluson descreve então a linhagem de um desses reis, e é 
justamente ela que nos chama a atenção por sua similaridade com a linhagem do rei Æthelwulf de 
Wessex: 
 “O nome de um dos reis de lá era Munon ou Mennon. Ele era casado com a filha do grande rei Príamo; 
ela se chamava Troan. Eles tiveram um filho, ele se chamava Tror; nós o chamamos Thor. Ele foi criado 
na Trácia por um duque cujo nome era Loricus (...) Nas regiões do norte do mundo ele se encontrou com 
a profetisa chamada Sibyl, a qual nós chamamos Sif, e casou-se com ela. Ninguém é capaz de dizer sua 
linhagem. Ela era a mais bela das mulheres, seu cabelo era como o ouro. Seu filho foi Loridi, assim como 
o seu pai; e seu filho era Einridi, seu filho Sescef, seu filho Bedvig, seu filho Athra, o qual nós chamamos 
Annar, seu filho Itrmann, seu filho Heremod, seu filho Scialdun. O qual nós chamamos Skiold, seu filho 
Biaf, o qual nós chamamos Biar, seu filho Iat, seu filho Gudolf, seu filho Finn, seu filho Friallaf, o qual 
nós chamamos Fridleif. Ele teve um filho cujo nome era Woden, é ele a quem chamamos Odin (...) Lá 
Odin deixou como responsáveis pelo reino três de seus filhos; o nome de um deles era Veggdegg, ele foi 
um rei poderoso e governou sobre a Saxônia Oriental; seu filho era Vitrgils, seu filho era Vitta, pai de 
Hengest, e Sigat, pai de Svebdegg, o qual nós chamamos Svipdag. O segundo filho de Odin se chamava 
Beldegg, o qual nós chamamos Baldr; ele possuía um reino que hoje se chama Vestfália. Seu filho era 
Brand, seu filho Friodigar, o qual nós chamamos Frodi, seu filho Freovin, seu filho Wigg, seu filho 
Gewis, o qual nós chamamos Gavir. O nome do terceiro filho de Odin era Siggi, seu filho Rerir. Esta 
dinastia governou sobre o que hoje é chamada França, e deles descende a família chamada de os 
Volsungs. De todos eles descendem grandes linhagens de famílias” (Edda em Prosa - Prólogo). Ver 
FAULKES, pp. 3-4. Como também é claro nas outras fontes utilizadas, na Edda de Sturluson ocorre uma 
adaptação das personagens ao cristianismo e à tradição clássica (com a humanização de certas divindades 
pagãs germânicas. Com sua narrativa, Sturluson faz com que os antigos deuses da cultura germânica 
sejam na verdade grandes reis e heróis de ascendência troiana). Entretanto, o que mais nos chama a 
atenção aqui, é a semelhança com a descrição da linhagem de Odin com o que encontramos nas três 
fontes genealógicas que estamos utilizando na Inglaterra. Poderíamos pensar que é possível que esta 
estrutura genealógica lendária em particular fosse conhecida em diversas partes do norte-europeu, 
possivelmente oriunda de tempos pré-cristãos, ou talvez (no caso de Sturluson, visto que as referências 
bíblicas e da culura clássica são óbvias) resultado de uma influência externa. 
342 MURRAY, 1997, p. 105: “A evidência da genealogia dos saxões-ocidentais mostra que as invasões 
dinamarquesas e assentamentos não levaram os ingleses a se dissociarem da era heróica da 
Escandinávia. Pelo contrário, o norte heróico os atraía, e seu interesse nele os permitiu estabelecer um 
passado comum para a política contemporânea e relações éticas”. 
343 ABELS, p. 28. 



 

“Alfred’s genealogy thus fixes his place equally within West Saxon, Germanic 

and Christian history.”344 

 

Ainda sobre a Crônica Anglo-Saxônica, além do exemplo da construção da 

linhagem do rei Æthelwulf, as passagens sobre as campanhas de Alfred contra os 

vikings se destacam em relação aos relatos do Grande Exército escandinavo invadindo 

os reinos vizinhos de Wessex. A narrativa é construída de modo a colocar Alfred em 

destaque e da melhor forma possível345. Outro fato importante é o de que, apesar de 

exaltar a ascendência de seu pai (o que legitima automaticamente a sua) os irmãos de 

Alfred são citados em geral de forma breve e sem grande entusiasmo. O foco sempre é 

Alfred, sua relação de lealdade para com os lordes e demais guerreiros e a apologia 

sobre a legitimidade do poder do rei. O que será seguido por seus sucessores, tendo 

como ponto alto o registro do ano 937, que não apenas exalta a vitória do rei Athelstan e 

do príncipe Edmund, como o mesmo é feito através de um poema heroico em honra da 

vitória anglo-saxônica em Brunanburg. Desta forma, a Crônica também estaria 

desempenhando um papel de persuasão sobre a aristocracia anglo-saxônica com o 

objetivo de trazê-los para mais perto da figura do rei e de seus ideais: 

 

“The dramatic account of Alfred’s flight into the Sommerset marshes and the 

obsessive tracking of the depredations of the vikings on the Continent in the 880s served 

to remind Alfred’s subjects how close they had come to viking rule and how much 

danger still remained.”346 

 

Voltando à linhagem do rei Æthelwulf e de Alfred, vamos nos ater a um nome 

em específico que seria o ponto onde a Casa de Wessex deixa de ser apenas mais uma 

das casas régias da cristandade ocidental e se torna diferenciada em sua importância 

através do nome de “Sceaf”. 

                                                 
344 “A genealogia de Alfred fixava assim seu lugar equalitariamente entre os saxões do oeste, os 
germânicos e a história cristã”. Ver ABELS, p. 47. 
345 ABELS, p. 17. 
346 “O relato dramático da fuga de Alfred para os pantanos de Sommerset e o rastro obsessivo de 
depredações dos vikings no continente nos anos de 880 serviram para lembrar aos súditos de Alfred o 
quão próximo eles haviam chegado do domínio viking e quanto perigo ainda persistia.” Ver ABELS, p. 
18. 



Os anglo-saxões sabiam que todas as nações do mundo descendiam de Noé e 

sobre a história do Dilúvio347, e da ascendência de Noé até Adão. A elaboração criada 

na Inglaterra vem dentro da narrativa bíblica a partir do fim do episódio do Dilúvio, 

quando é relatado sobre os filhos de Noé e a origem dos patriarcas348. Dentro da 

tradição cristã, esta passagem da Bíblia explica o povoamento do mundo, tendo os 

filhos de Noé descendentes em cada um dos continentes. Dos filhos de Sem teriam 

surgido os povos da Ásia, de Cam os povos da África e de Jafé os europeus 349. 

Assim como os demais povos germânicos, os anglo-saxões tinham grande 

interesse por seus ancestrais e suas linhagens. Para tanto, seus reis costumavam 

remontar suas ancestralidades aos antigos deuses e heróis do passado pagão. Contudo, a 

Bíblia (especificamente o livro do Gênesis) não fornecia qualquer relato sobre as 

origens dos povos germânicos, e muito menos dos anglo-saxões, além da interpretação 

sobre Jafé como o grande patriarca dos povos da Europa. Desta forma, esta lacuna 

genealógica poderia ser preenchida através de uma criativa elaboração. Na Inglaterra do 

período alfrediano isso se deu com a criação da figura do quarto filho de Noé, que teria 

nascido dentro da arca durante o Dilúvio350. 

Este quarto filho de Noé, que na Crônica Anglo-Saxônica e na Crônica de 

Æthelweard surge como “Sceaf” e “Scef”, e na Vida do Rei Alfred como “Seth”, não 

aparece em mais nenhuma outra fonte genealógica do período. Sua existência no final 

do século IX surge em Wessex exatamente durante o período de ascensão de sua casa 

real como a autoridade máxima para as áreas livres da ocupação escandinava351. Em 

Beowulf temos a figura de do rei Scyld Scefing (“Scyld filho de Scef”) como o fundador 

da linhagem dos reis da Dinamarca, e no poema Widsith há referência ao rei Sceafa dos 

lombardos (Widsith, verso 32b: “Sceafa Longbeardum”). É possível que o nome 

remonte a algum personagem do folclore e da mitologia germânica, mas qualquer outro 

indício de sua sobrevivência em outras fontes é dúbia 352, principalmente com uma 

possível relação do mesmo com a figura de Noé. 

Uma possível explicação para o aparecimento deste quarto filho de Noé poderia 

estar ligada na literatura apócrifa. Poderíamos nos remeter inicialmente ao Apocalipse 

                                                 
347 Genesis 9: 18-19. 
348 Genesis 10 – 11. 
349 ANLEZARK, pp. 14-15; Beda em seu terceiro livro de comentários sobre o Gênesis fala sobre a 
divisão do mundo entre os três filhos de Noé (ver BEDA, On Genesis, pp. 140-214). 
350 ANLEZARK, p. 17-18. 
351 ANLEZARK, p. 26. 
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de pseudo-Metódio. Este livro seria conhecido na Inglaterra anglo-saxônica, sendo 

citado em fontes como o Hexateuco em inglês antigo, e nele seria contada a história de 

que Noé teria um quarto filho de nome Jonitus que “teria sido criado para exercer um 

papel especial que os filhos bíblicos de Noé não poderiam” 353. Segundo a narrativa 

apócrifa, Jonitus teria sido enviado por seu pai para o leste, mas não se envolveu na 

construção da Torre de Babel, e acabou recebendo sabedoria e ensinamentos esotéricos 

diretamente de Deus 354. Assim, pode-se pensar que um genealogista anglo-saxão não 

precisaria inventar a ideia de um quarto filho de Noé, pois essa já seria corrente nos 

textos da Inglaterra da época355; e talvez influenciado pela história de Scyld ou Scef, 

como aquele que veio ainda criança num barco de mares desconhecidos, idealizou que o 

primeiro de seus reis teria de fato nascido num barco e o associou a Noé. Entretanto, a 

fonte deste Jonitus como a origem para a ideia do quarto filho de Noé não seria de todo 

consistente. Não há como saber se o Apocalipse de pseudo-Metódio era de fato tão 

conhecido assim na Inglaterra do século IX, pois para a inclusão de tal elemento na 

genealogia da Casa de Wessex não bastaria que seu autor conhecesse a história apócrifa, 

mas que outros também soubessem dela apara que isso fizesse sentido ao ponto de irem 

contra a tradição patrística 356. Além disso, no texto apócrifo é descrito quando teria 

ocorrido o nascimento do quarto filho de Noé, Jonitus. É explicitado que apenas oito 

pessoas saíram da arca e que apenas no “centésimo ano do terceiro milênio um filho 

nasceu de Noé, exatamente como ele, e seu nome era Jonitus” 357. 

Para a construção da genealogia de Alfred ligada ao quarto filho de Noé, seria 

necessário não apenas contradizer a tradição bíblica de apenas três filhos, como ligar 

este quarto filho a figura de Sceaf, como também contradizer o próprio texto apócrifo 

que diz claramente que o filho de Noé não nasceu na arca. Ainda assim, a ideia de que 

Noé havia tido mais de três filhos era corrente e sua origem pode sim ter sido inspirada 

por uma literatura apócrifa na Inglaterra. 

Outro livro apócrifo que relata o nascimento de um quarto filho de Noé seria o 

Livro da Caverna dos Tesouros, escrito em siríaco do século VI, e nele nos é 

apresentado a figura de Jonton (Jonitus). A ligação deste com o outro livro apócrifo é de 

que o Apocalipse de pseudo-Metódio na verdade é uma cópia latina, derivada de uma 
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versão em grego, inspirada no Caverna dos Tesouros358. O relato sobre o quarto filho de 

Noé no Caverna dos Tesouros diz: 

 

“Nos dias do gigante Nimrod, apareceu um fogo que saía da terra. Então 

Nimrod desceu, viu o fogo e invocou-o: e estabeleceu sacerdotes para lá prestarem 

serviço e esparzir incenso. Desde aquele tempo, os persas começaram a venerar o fogo, 

até os dias de hoje (...) Nimrod foi a Jokdora, que vem a ser Nod. Quando chegou junto 

ao mar, encontrou ali Jonton, filho de Noé. Ele desceu e banhou-se nesse mar, depois 

ofereceu um sacrifício e adorou Jonton. Então disse-lhe Jonton: ‘Tu és rei, e a mim 

veneras?’. Respondeu-lhe então Nimrod: ‘Por tua causa eu vim até aqui’. Então Jonton 

ensinou a Nimrod a sabedoria e a ciência dos oráculos e disse-lhe: ‘Não tomes mais a 

mim!’” 359. 

 

Este original siríaco teria sido concebido como um livro genealógico, para 

explicar claramente a descendência dos patriarcas do Velho Testamento (sendo também 

intitulado O Livro da Ordem e da Sucessão das Gerações) e nele, diferente do outro 

livro apócrifo, não é feita qualquer menção de quando ou onde ocorreu o nascimento 

deste outro filho de Noé 360. Assim, a ideia do quarto filho de Noé pode ter vindo para a 

Inglaterra anglo-saxônica através do Caverna dos Tesouros em siríaco. Isso não 

significa que haveria uma cópia do livro em circulação na Inglaterra durante o período e 

que ele tenha sido lido. Contudo, detalhes e informações específicas da narrativa desse 

livro aparecem em comentários e estudos bíblicos associados à escola de Canterbury e à 

figura do arcebispo Teodoro361. Como Teodoro conhecia siríaco, é muito provável que 

ele também conhecesse a tradição bíblica siríaca, e tenha levado algo com ele para a 

Inglaterra no século VII. Desta forma, é possível que a ideia do quarto filho de Noé, 

dentro de um texto sobre genealogias bíblicas, tenha sido introduzida na Inglaterra 

através de um dos mais importantes centros culturais da história anglo-saxônica inglesa, 

e mais tarde essa ideia tenha se mesclado com algum mito de origem do passado 

germânico, dando origem a figura de Sceaf como o quarto filho de Noé.  

Desta forma, a casa real de Wessex reclamava sua ancestralidade através de uma 

linhagem à parte das linhagens bíblicas convencionais. Os reis de Wessex, assim como 
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outros da cristandade, eram descendentes de Noé como todo o resto da humanidade. 

Contudo, diferente dos demais, eles não descendiam de Jafé, Cam ou Sem, mas de outra 

linhagem em particular. 

A fusão de uma ancestralidade da tradição germânica, com o mundo bíblico 

através de um suposto quarto filho de Noé, que aparece justamente no final do século 

IX, sugere então que houve uma elaboração ideológica por parte do governo do rei 

Alfred; estabelecendo um relacionamento especial com Noé (o “segundo pai” da 

humanidade) e com Deus 362. 

Com exceção da Crônica de Æthelweard, nenhuma outra fonte mais tardia faz 

qualquer alusão a alguém chamado Scef/Sceaf/Seth como ancestral da Casa de Wessex 

ou como filho de Noé. Pelo contrário, Ælfric de Eynsham, já no fim do século X (final 

do período alfrediano), e com a Reforma Beneditina, reafirma a linhagem de Noé 

através de seus três filhos apenas e renega a ideia de um suposto quarto filho, 

considerando-a apócrifa363. Desta forma, Ælfric contradiz as genealogias régias de 

Wessex. Entretanto, devemos lembrar que Ælfric e outros estavam preocupados com os 

aspectos teológicos de interpretação das Escrituras, enquanto que o que importava para 

as genealogias dos reis seriam seus aspectos de legitimação política. 

A partir do final do século X a ideia da linhagem do quarto filho de Noé nas 

genealogias régias desaparece por completo. A explicação para isso está aliada ao mito 

do populus Israhel. Primeiramente, o cenário sócio-político da Inglaterra entre o final 

do século IX e meados do X é completamente diferente do que temos no final do século 

X e início do XI. Durante os reinados de Alfred, Edward, Athelstan e seu irmão 

Edmund, ocorre a reconquista e submissão dos territórios sob ocupação escandinava e a 

unificação do reino inglês. Assim, é construído um mito de origem na Inglaterra, onde 

os anglo-saxões são o novo povo escolhido, o Novo Israel, e onde seus reis possuem 

uma ascendência singular com os patriarcas do Velho Testamento e com Deus. Com a 

onda invasora de pagãos escandinavos, podemos argumentar que o rei Alfred e aqueles 

que o cercava, viam a Inglaterra passando pelas mesmas atribulações que ocorreram nos 

tempos dos bretões, e as mesmas que os hebreus sofreram no Velho Testamento quando 

se afastaram de Deus. Sendo assim, a Inglaterra estava sendo testada pelo Senhor e 

assim, sendo o Novo Israel, Alfred lança suas iniciativas de reforma com a preocupação 

de restabelecer a lei divina e a ordem que provem Dele. Temos então o modelo do 
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populus Israhel aplicado à Inglaterra anglo-saxônica e auxiliado pela construção de uma 

genealogia sagrada especial. 

No final do século X esta ideologia, este mito de origem do período alfrediano, 

perde força uma vez que Inglaterra está unificada e vive um período de estabilidade e 

ordem. Mesmo quando os escandinavos voltam a atacar, não é a mesma situação que os 

ataques dos séculos VIII ao IX. Diferente de seus antecessores, que eram pagãos, líderes 

de bandos guerreiros capitães de navios, os novos invasores são cristãos e de origem 

nobre. Enquanto nos tempos de Alfred a Inglaterra se viu arrasada nas mãos de homens 

como os filhos de Ragnar Lodbrok ou Guthrun, os novos invasores são liderados por 

homens como Olaf Tryggvason (rei da Noruega), rei Sweyn da Dinamarca e seu filho 

Cnut (mais tarde Cnut o Grande da Inglaterra). Em suma, Ælfric não reconhece a 

linhagem dos reis da Inglaterra através do quarto filho de Noé, pelo fato de que tal mito 

já não fazia mais sentido em sua época364. 

Podemos dizer que um dos alicerces das reformas de Alfred e do período 

alfrediano seria esta visão do povo anglo-saxão como uma unidade eclesiástica e 

secular, por base no princípio de que eles seriam o “novo povo de Israel”. Portanto, era 

necessário reestabelecer a ordem divina. E o caminho para a realização desta obra é o 

segundo elemento que compõe a base do ideário alfrediano. Aliado à ideia da herança 

espiritual bíblica do povo e a origem divina singular de sua realeza, estaria o principal 

dever do governante para com Deus e o caminho para se chegar ao divino: a busca pela 

sabedoria. 

 

II. 3. c. – O Reino da Santa Sabedoria. 

 

Para o pensamento alfrediano esta exaltação da Casa de Wessex e a elaboração 

de uma tradição que remontasse até os tempos bíblicos e a Deus, transformando assim 

os anglo-saxões no novo povo escolhido, era tão essencial quanto à construção dos 

buhrs e a organização do exército. Fazia parte de seu pensamento a ideia de que o rei 
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que falhasse em promover o conhecimento em seu reino receberia a punição de Deus 

sobre seu povo. Sendo assim, a busca pela sabedoria era o caminho para se chegar ao 

Senhor e à ordem divina do mundo, como se pode ver na passagem da Consolatio 

Philosophiae de Boécio, traduzida pelo rei Alfred: 

 

 “Estude a Sabedoria então, e, quando você a tiver compreendido, não a 

despreze, pois eu lhe digo que por meio dela você poderá atingir sem falhas o poder, 

sim, mesmo que não o esteja desejando. Você não precisa se preocupar pelo poder nem 

se esforçar atrás dele, pois se você é apenas sábio e bom ele o seguirá, mesmo que você 

não o busque” 365. 

 

A partir disso pode-se visualizar não apenas o que fundamenta o pensamento do 

período alfrediano em relação à reorganização social do reino, como também a sua 

concepção de estrutura do mundo. Uma estrutura baseada em recompensas e punições, 

onde Deus é o grande Senhor, o Soberano do Reino Celeste, a quem os reis devem 

obediência e do qual eles obtém sua autoridade para reinar sobre seu povo366; da mesma 

forma que seus súditos e os membros da aristocracia, os lordes e os líderes do exército, 

também deviam obediência ao seu rei terreno. E segundo o ideal de Alfred, a melhor 

forma de demonstrar sua devoção e de se chegar a Deus seria através da sabedoria. 

Para ele, a sabedoria seria a qualidade suprema do governante367. Desta forma, 

uma vez que era obrigação do soberano buscar o caminho do conhecimento e da 

sabedoria como forma de se atingir e servir a Deus, seus súditos (em especial aqueles 

ligados diretamente ao governo do reino) também deviam seguir o mesmo caminho para 

bem servir seu rei. 

 

“Eu estou chocado com esta arrogância de vocês, uma vez que através da 

autoridade de Deus e da minha própria vocês desfrutaram do posto e da posição de 

homens sábios, ainda assim vocês negligenciaram o estudo e o uso da sabedoria. Por 
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esta razão, eu ordeno que vocês abandonem imediatamente o poder terreno dos cargos 

que possuem, ou então se dediquem mais atenciosamente em busca da sabedoria” 368. 

 

Alfred não buscava a sabedoria e o conhecimento apenas para si, mas também 

para seus súbitos, mesmo que isso fosse uma imposição para eles. Era importante para 

Alfred possuir súditos letrados, principalmente entre os membros de sua aristocracia 

para que dessa forma eles soubessem ler as leis e pudessem aplica-las, além das próprias 

ordens do rei369. 

Este era um elemento fundamental na visão de Alfred. Deus havia lhe incumbido 

com poder físico e espiritual para que ele zelasse por seu povo. Se a fé cristã se 

perdesse, se os clérigos fossem tão ignorantes que já não pudessem compreender o 

latim, seria a ele (Alfred) que o Senhor exigiria explicações370. 

A exemplo de Carlos Magno um século antes, para iniciar sua empreitada para 

uma renovação do conhecimento e da religião em seu reino, Alfred passou a reunir em 

sua corte homens sábios e estudiosos remanescentes dos reinos vizinhos e do 

continente. Não se sabe ao certo quando isso teria começado, mas supõe-se que em 

algum momento no início da década de 880371, provavelmente após a batalha de 

Ethandun (c. 878). Dentre eles Asser, oriundo da comunidade clerical de São David no 

reino galês de Dyfed. Não se sabe exatamente como Alfred ouviu falar de Asser para 

mandar chama-lo, mas é possível que este tivesse vindo anteriormente como membro da 

comitiva do rei Hyfaidd à corte de Wessex372. Asser descreve como foi sua ida para a 

corte de Alfred e em como primeiro ele esperou a autorização de sua comunidade para 

só então rumar de vez para Wessex. De forma geral, sua história possui muitas 

similaridades com a história de Alcuíno na corte de Carlos Magno. Similaridade esta 

talvez intencional373. 

Um aspecto interessante deste início da reforma cultural alfrediana se dá por sua 

omissão em relação aos vikings. Em seu prefácio da tradução da Regula Pastoralis e em 

demais documentos, Alfred deixa claro que os males que se abatem sobre a Inglaterra 

têm por raiz o afastamento do povo dos preceitos cristãos. Neste contexto, os 

escandinavos são vistos como um flagelo enviado pelo Senhor para puni-los, mas nunca 
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como uma das causas para a decadência da cultura e da religiosidade. Apenas como um 

veículo da punição divina. Entretanto, podemos sim dizer que os invasores 

escandinavos teriam contribuído para este declínio374. Enfraquecendo principalmente a 

religiosidade. Ao conquistarem uma região, tomavam o poder ou empregavam líderes 

anglo-saxões fantoches. Mas o mais importante é o fato de que, com as invasões, novos 

focos de retorno ao paganismo teriam surgido devido à influência dos escandinavos, que 

só iriam ser cristianizados no final do século X. Este também era um dos motivos de 

Alfred almejar por um clero fortalecido e um ideal cristão que fosse seguido pela 

sociedade. Relembrando as palavras de Alfred:  

 

“Quando eu lembrei como a lei hebraica foi composta anteriormente, e depois, 

quando os gregos a aprenderam, eles então a traduziram toda em seu próprio idioma, e 

também todos os outros livros. E depois da mesma forma os que falavam latim (i.e. os 

romanos), quando eles a aprenderam, eles os traduziram todos através de sábios 

intérpretes para o seu próprio idioma. E também todos os outros cristãos traduziram 

alguma parte para o seu próprio idioma. Assim me parece melhor, se assim parece 

para você, que alguns livros nós também, que sejam os mais necessários a todos os 

homens conhecerem, que nós então os traduzamos num idioma que todos nós 

compreendêssemos, e feito isso, assim com o auxilio de Deus, se nós tivermos paz, que 

todos os jovens dos homens livres que agora estão na Inglaterra, os quais possuam os 

meios para que possam se dedicar, sejam postos a estudar, desde que eles não sejam 

necessários para outro trabalho, até o momento em que eles saibam ler bem em inglês” 
375. 

 

Foi para isso que livros como a Regula Pastoralis de Gregório Magno e a 

Consolatio Philosophiae de Boécio foram escolhidos. Ambos traduzidos pelo próprio 

rei Alfred. Pode-se dizer que estas duas obras, juntamente com os Salmos, seriam 

escolhas naturais para qualquer clérigo e homem letrado do século IX376. O prefácio que 

Alfred escreve para sua tradução da obra de Gregório Magno é rico em elementos que 

nos auxiliam a compreender suas iniciativas para uma reforma cultural na Inglaterra. A 

figura de Gregório Magno sempre havia sido muito reverenciada na Inglaterra, e é 
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possível que o rei também se identificasse com a figura do Papa Gregório por razões 

pessoais. Além de aspectos intelectuais, segundo o que conta Beda, o Papa também 

sofria de males físicos semelhantes aos que Alfred suportava377: 

 

“(...) por toda sua juventude, para citar suas próprias palavras, ele esteve por 

diversas vezes em agonia devido a dores de estômago, perpetuamente desgastado por 

uma exaustão interna e frequentemente perturbado por lenta mas crônica febre.” 378 

 

Para Alfred a obra de Gregório Magno era algo muito mais que um guia para 

bispos379. O rei enxergava tal obra como um verdadeiro manual para clérigos, príncipes 

e todos aqueles que tinham sua autoridade outorgada por Deus380. Para Alfred toda a 

autoridade, seja ela secular ou religiosa, é oriunda de Deus. Assim, reis, príncipes, earls, 

lordes e outros eram tão responsáveis em manter as leis divinas quanto os bispos e 

demais clérigos381. 

Enquanto a Regula Pastoralis mostrava o caminho a ser seguido por aqueles que 

comandavam, a obra de Boécio servia como um alento e uma apologia ao alicerce do 

ideário alfrediano: a sabedoria. A Consolatio Philosophiae é a obra mais famosa de 

Boécio, que viveu entre fins do século V e meados do século VI. Nascido numa antiga 

família de aristocratas romanos foi executado a mando de Teodorico o Grande, sob a 

suspeita de traição. Escrita em seu tempo na prisão, enquanto aguardava por sua 

condenação, a Consolatio Philosophiae trata-se de uma reflexão na forma de diálogo 

entre o autor e a Senhora Filosofia a respeito de vários temas, como a transitoriedade da 

fama e das riquezas e o benefício da sabedoria. Entretanto, para um rei saxão sofrendo 

com os ataques de invasores escandinavos, a imagem daquele filósofo romano em sua 

cela prestes a ser executado poderia não ser agradável. Boécio não possuía a 

“autoridade” que Gregório Magno possuía, e dessa forma Alfred se sentiu livre para 

“traduzir/adaptar” a obra de uma forma mais adequada ao inglês antigo. Ao invés da 

figura do filósofo e da Philosophiae, na tradução de Alfred o diálogo se dá entre a 
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“mente”, o “espírito” (mod, em inglês antigo) e a Sabedoria382. Em sua tradução, a 

figura de Boécio como prisioneiro que busca o consolo na filosofia é substituída por 

outra: 

 

“Um líder de nascimento nobre, reverenciando seu senhor (...) Um doador de 

presentes, sempre glorioso, sábio através deste mundo, ávido por honra, versado no 

conhecimento dos livros”383. 

 

Na tradução da Consolatio Philosophiae para o inglês antigo não é mais Boécio 

que está presente no diálogo. Podemos afirmar que a personagem que serve de 

interlocutor com a Sabedoria é de fato o próprio rei Alfred. Em outras palavras, a obra 

não retrata mais a conversa entre Boécio (um filósofo prisioneiro) com a Senhora 

Filosofia; agora ela se trata da conversa entre Alfred (um rei anglo-saxão) com a 

Sabedoria Cristã. É esse tipo de tradução/adaptação que vai marcar os textos da reforma 

do período alfrediano.  

 

“Quando eu lembrei como o ensino do latim havia decaído antes disso por toda 

a Inglaterra, e ainda muitos sabiam como ler escritos em inglês, eu então, entre as 

muitas e diversas preocupações deste reino, comecei a traduzir para o inglês este livro 

que em latim é chamado “Pastoralis” e em inglês “Livro do Pastor”, às vezes palavra 

por palavra, às vezes sentido por sentido, assim como eu aprendi com Plegmund meu 

arcebispo, e com Asser meu bispo, e com Grimbold meu padre, e com João meu padre. 

Quando eu o havia compreendido, de forma que eu o entendesse e assim eu pudesse 

expô-lo da forma mais adequada, eu o traduzi para o inglês” 384. 

 

A partir desse preceito de Alfred ao traduzir “às vezes palavra por palavra, às 

vezes sentido por sentido”, teremos como resultado a combinação de elementos da 

tradição clássica e cristã adaptados aos aspectos culturais de sua sociedade de origem 

germânica. Esta era a base que Alfred precisava para a reorganização da sociedade 

anglo-saxônica remanescente dos ataques vikings, para reconduzir esta população para 

Deus como um novo povo cristão unido. Um bom exemplo desta tradução/adaptação 

                                                 
382 ABELS, p. 237. 
383 SEDGEFIELD, 1900, p. 179. 
384 Prefácio Regulae Pastoralis, ver  KEYNES & LAPIDGE, p. 126. 



promovida por Alfred pode ser encontrado na obra de Boécio. Em sua versão original, 

Boécio pergunta: “Onde estão agora os ossos do fiel Fabricius?” 385; entretanto, na 

versão do rei Alfred encontramos: “Onde estão agora os ossos do famoso e sábio 

ourives Weland?”386. Inicialmente pode-se acreditar que esta troca de nomes havia sido 

um erro de compreensão de Alfred, pois em latim Faber e fabrico estariam relacionados 

à ideia de artesão, ferreiro. Contudo, Alfred continua o texto a falar de Weland: “Eu o 

chamo de sábio, pois o homem habilidoso nunca pode perder sua astúcia, e não pode 

ser mais privado dela do que o sol possa ser movido de seu lugar” 387. Este trecho não 

existe no original de Boécio. Porém, em outra fonte clássica, o Factorum ac dictorum 

memorabilium libri IX de Valério Máximo (século I d.C.), há uma descrição de 

Fabricius de forma quase idêntica à tradução de Alfred. Desta maneira, isso poderia 

significar que Alfred não apenas conhecia essa outra fonte clássica e sabia quem era 

Fabricius, como escolheu deliberadamente utilizar a figura do mítico Weland388. 

Seguindo este raciocínio, é possível que Alfred não acreditasse que seu público 

compreenderia a alusão à personagem da história de Roma389, e decidiu substituir a 

figura do cônsul pela do lendário ferreiro dos mitos germânicos, mais familiar aos 

anglo-saxões. 

Outros textos que também são atribuídos a Alfred e com os quais o rei se 

identificava eram os cinquenta primeiros salmos. Ao traduzi-los para o inglês antigo 

Alfred elaborou introduções para cada um deles, com o objetivo de explicar o que eles 

queriam dizer em três níveis interpretativos diferentes: o histórico (sua relação com a 

vida de Davi), o moral (o que eles significariam para a vida de cada um de nós) e a 

analogia (de que forma eles continham uma mensagem que prefigurava a vida de 

Cristo) 390. Com isso Alfred poderia estar buscando atingir um público laico com poucas 

ou nenhuma pretensão de avançar num aprendizado além do vernáculo. Em tais 

introduções é possível notar um tom pessoal, uma identificação de Alfred com a figura 

de Davi391: 

 

“Salmo II 
                                                 
385 BOÉCIO, Consolatio Philosophiae, II: 7. 
386 SEDGEFIELD, 1900, p. 48. 
387 SEDGEFIELD, 1900, p. 48. 
388 ABELS, p. 234-235. 
389 Gaius Fabricius Luscinus, politico romano do século III a.C. 
390 ABELS, p. 238. 
391 Em especial os salmos II, III, IX, XIII e XLV, que estão mais próximos às qualidades almejadas pelo 
pensamento alfrediano. 



O texto do salmo seguinte é chamado psalmus Dauid, que é ‘o Salmo de David’ em 

inglês. Ele é assim chamado porque Davi neste salmo lamentou e reclamou ao Senhor 

sobre seus inimigos, ambos nativos e estrangeiros, e sobre todos seus problemas. E 

todo aquele que cantar este salmo também o faz a respeito de seus próprios inimigos. 

Assim como Cristo fez em relação aos judeus” 392. 

 

A exegese bíblica do século IX tratava a figura do rei Davi tanto como uma 

representação modelar do rei terreno, como uma prefiguração de Cristo. O exemplo 

mais conhecido deste paradigma interpretativo é o de Alcuíno ao se referir a Carlos 

Magno como o “novo Davi”. Algo que se tornará muito comum ao longo de século 

IX 393. Apesar de Asser aproximar a imagem de Alfred a do rei Salomão, é provável que 

Alfred se identificasse muito mais com a figura de Davi, principalmente se pensarmos 

na própria trajetória de vida do rei de Wessex: se tornando rei apesar de seus irmãos 

mais velhos, a perseguição de seus inimigos, sua fuga e então um rei vitorioso pela 

graça de Deus. Sabemos que Alfred era extremamente devoto e tinha por hábito ouvir 

diariamente os serviços da missa, e participar na leitura dos salmos e orações tanto 

durante o dia quanto a noite394. Assim, Alfred estaria muito familiarizado com os 

Salmos, o que poderia ter feito seu trabalho de tradução dos mesmos (em especial os 

referentes a Davi) um ato de devoção pessoal395. 

Mais uma obra que compõe os textos alfredianos são os Solilóquios de Santo 

Agostinho. Este não é um dos textos mais populares de Agostinho, mas a escolha dele 

por Alfred talvez se deva a sua forma (que nos faz lembrar a obra de Boécio): o formato 

do “diálogo sapiencial”. Nos Solilóquios, Agostinho desenvolve um diálogo interior 

entre ele e a Razão a cerca do conhecimento de Deus, de si mesmo e a relação entre o 

conhecimento e a imortalidade da alma. Nesta obra de Agostinho, o rei de Wessex 

buscava a ideia da relação entre a sabedoria, Deus e a Salvação. Novamente a premissa 

de que o único e verdadeiro caminho divino a ser seguido seria o da sabedoria (neste 

mundo e no próximo, uma vez que a alma é imortal)396. 

Assim como nos demais textos em que trabalhou, Alfred também fez seu 

trabalho de tradução/adaptação. Porém, podemos dizer que neste caso a adaptação tenha 

                                                 
392 KEYNES & LAPIDGE, p. 153. 
393 ABELS, pp. 238-239. 
394 Vida do Rei Alfred, cap. 76; KEYNES & LAPIDGE, pp. 91-92. 
395 KEYNES & LAPIDGE, p. 153. 
396 ABELS, p. 240. 



sido mais forte que a tradução. Como veremos em seu contato com as leis dos antigos 

reis anglo-saxões, ao traduzir os Solilóquios de Agostinho, Alfred utiliza aquilo que 

mais lhe agrada e descarta o que de alguma forma é contrário à sua interpretação do 

texto e de suas intenções. Ele enfatiza a questão da autoridade (terrena e celeste) e em 

alguns momentos se afasta de Agostinho. Por exemplo, a ideia de Agostinho em 

repudiar a riqueza e amigos como meras distrações para a busca do conhecimento. 

Segundo a “interpretação” de Alfred do texto agostiniano, Deus fez: 

 

“(...) duas coisas eternas, os anjos e as almas dos homens, para os quais Ele 

concedeu dons eternos, como a sabedoria e a retidão (...) e aos homens Ele concede 

muitos e diversos bons presentes neste mundo, mesmo eles não sendo eternos. Eles são, 

contudo, úteis enquanto nós estamos neste mundo” 397. 

 

Para Alfred bens terrenos, riqueza, amigos, honra e outras vantagens e 

qualidades são úteis durante nossas vidas neste mundo, para termos uma boa vida e 

como um exemplo do poder divino. Assim, por meio dessas traduções/adaptações, 

podemos dizer que Alfred as alterava para que elas (vertidas ao vernáculo) dissessem 

aquilo que ele achava ser o mais importante, ou ainda: que seus autores dissessem o que 

ele, Alfred, achava que eles deveriam ter dito398. 

Sobre a instituição eclesiástica durante seu governo, não há razão para acreditar 

que Alfred tivesse qualquer intenção de realizar uma reforma monástica, tal qual só irá 

ocorrer a partir de final do século X. Podemos dizer que, no que se refere à Igreja, sua 

insatisfação era mais de cunho espiritual e intelectual do que institucional399.  

A igreja inglesa dos tempos de Alfred não era nem um pouco agressiva. Não 

houve, por exemplo, qualquer tentativa forçada de conversão da população escandinava, 

a não ser de seus líderes, como ocorreu no caso do líder viking Guthrun pelo próprio 

Alfred.  Consequentemente às invasões escandinavas, muitas dioceses em reinos como a 

Northúmbria e Anglia Oriental perderam contato com a Igreja em Wessex e Mércia 

(isso sem contar com aquelas que simplesmente desapareceram) e focos pagãos 

proliferaram nos territórios da Danelaw 400. Devido a isso, entre 891-896, o Papa 

                                                 
397 Alfred’s Soliloquies; HARGROVE, p. 63. 
398 ABELS, p. 242. 
399 ABELS, p. 243. 
400 ABELS, p. 243. 



Formoso enviou uma carta ao arcebispo Plegmund, criticando a falta de esforços em 

banir tais práticas da Inglaterra: 

 

“Tendo ouvido que ritos abomináveis dos pagãos tem se espalhado novamente 

em sua região, e que vocês se mantem em silêncio ‘como cães incapazes de latir’401, 

temos considerado em expulsá-los do corpo da Igreja de Deus com a espada da 

separação. Mas desde que, como nosso amado irmão Plegmund nos informa, vocês 

despertaram a tempo, e começaram a renovar a semente da palavra de Deus uma vez 

admiravelmente plantada na terra da Inglaterra, nós recuamos a espada do anátema, e 

lhes enviamos a benção do Deus Todo-Poderoso e do abençoado Pedro, Príncipe dos 

Apóstolos, orando que vocês possam perseverar em tudo aquilo que tão bem começou” 
402. 

 

Para Alfred, era o bastante naquele momento se responsabilizar e cuidar do bem 

estar dos cristãos que estavam nas terras livres da ocupação escandinava, sob sua 

autoridade. Além disso, para ele, os bispos e abades de Wessex eram exatamente como 

os seus thegns, seus servos espirituais, aconselhando-o na corte ou agindo em seu nome 

para cumprir com seus deveres espirituais. Alfred estava (ou assim ele se via) no topo 

da organização eclesiástica e secular de seu reino, com seu poder garantido por Deus. 

Podemos dizer que para Alfred não havia nada de errado em traduzir uma obra como a 

Regula Pastoralis e entrega-la a seus bispos e ao clero para guia-los, da mesma forma 

que ele ensinaria os tratadores de seus cães e de seus faisões o que deveriam fazer; 

Alfred se sentia a vontade para ensinar aos clérigos o trabalho deles403. Isto pode 

explicar um comportamento aparentemente paradoxal entre o rei e a Igreja. Apesar de 

Asser apresentar Alfred como um rei pio404 e dedicado às obras de Deus, sua relação 

política com a Igreja anglo-saxônica nem sempre pareceu harmoniosa. Pode-se ver isso 

na ocasião em que o arcebispo Æthelred de Canterbury (antecessor de Plegmund) 

reclamou ao Papa João III sobre a usurpação que a igreja estaria sofrendo por parte do 

rei. Na carta de resposta do Papa, ele diz ao arcebispo para que ele cuide da Igreja e se 

coloque como uma muralha entre ela e aqueles que a ameaçam: 

 

                                                 
401 Isaías 56: 10. 
402 WHITELOCK, 1955, p. 227. 
403 ABELS, p. 244. 
404 Vida do Rei Alfred, cap. 88; ver KEYNES & LAPIDGE, pp. 99-100. 



“(...) não cesse de resistir corajosamente não apenas ao rei, mas todos que 

querem fazer algo de errado contra ela (...)” 405. 

 

Na carta não fica explícito o que o rei teria feito para provocar o 

descontentamento do arcebispo. Porém, a causa pode ser a decisão de Alfred reclamar 

seu direito de propriedade sobre terras que antes pertenciam a Igreja, para a defesa do 

reino; além das cobranças financeiras impostas para auxiliar as construções dos buhrs, 

despertando assim a ira de padres, monges, bispos e até mesmo do Papa406. 

 

“While protecting the Church from external attack, he regarded its lands as at 

his disposal to defend it and the realm. Alfred, for all his undoubtedly sincere piety, was 

a pragmatist” 407. 

 

Como dissemos, através da obra de Boécio, Alfred entendia que a chave para o 

sucesso de um governante era a busca pela sabedoria e que era tal busca que fazia um 

povo receber Sua benção. Como ele também compreendia, tudo o que existia, toda a 

ordem das coisas provinha de Deus: o poder dos reis, o destino das nações e a vida das 

pessoas. E uma das formas manifestas do poder divino através dos governantes seria por 

meio de suas leis. As leis de Alfred, desta maneira, funcionam não apenas como formas 

de regulamentação social, mas também como representações de um ideal de realeza 

cristã. Mais do que criar novas leis, Alfred buscava por leis do passado e selecionava as 

melhores a seu ver, omitindo o que não lhe agradava, elaborando algo que refletisse seu 

próprio senso de justiça408. 

Dentro desta sua elaboração estavam os velhos códices dos antigos reis anglo-

saxões e do Velho Testamento, demonstrando uma continuidade entre as Leis divinas de 

Moisés e as suas próprias. Alfred, no texto introdutório de suas leis, nos explica como 

se deu essa continuidade, desde os tempos bíblicos aos tempos de Cristo e até o 

momento presente em que ele governa os anglo-saxões: 

 

                                                 
405 WHITELOCK, 1955, p. 222. 
406 ABELS, p. 244-245. 
407 “Enquanto protegia a Igreja de ataques externos, ele considerava suas terras como à sua disposição 
para defender a ela e o reino. Alfred, apesar de sua piedade indubitável, era um pragmático”; ver 
ABELS, p. 246. 
408 ABELS, p. 247. 



“Posteriormente, quando ocorreu de que muitas pessoas receberam a fé de 

Cristo, muitos sínodos de santos bispos e também de outros destacados conselheiros 

estavam em assembleia por todas as partes da terra, e também por toda parte do povo 

inglês (após eles terem recebido a fé de Cristo). Eles então estabeleceram, através da 

misericórdia ensinada por Cristo, que para quase todos os maus atos de primeira 

ordem senhores seculares podem, com a permissão deles, receber sem pecado a 

compensação monetária, a qual eles então fixaram; apenas por traição a um senhor 

eles ousam em não declarar qualquer misericórdia409, desde que o Deus Todo-

Poderoso concedeu nenhuma para aqueles os quais O desprezaram, nem o fez Cristo, o 

Filho de Deus, concedeu qualquer uma para aquele que O traiu para a morte; e Ele 

ordena a todos amarem seu senhor como a Ele mesmo (...) Eu, então, rei Alfred, as 

reuni [as leis] todas juntas e ordenei a serem escritas muitas das quais nossos 

antepassados seguiram – aquelas que me agradaram; e muitas daquelas que não me 

agradaram eu rejeitei com o conselho de meus conselheiros (...) Mas aquelas que eu 

encontrei tanto nos tempos de Ine, meu parente, ou de Offa, rei dos mércios, ou de 

Æthelberht (...), e que me pareceram as mais justas, eu aqui as selecionei, e omiti as 

outras” 410. 

 

 O que temos aqui é a ligação do passado bíblico dentro da tradição cristã e o 

presente da Inglaterra anglo-saxônica. A ideia de uma continuidade, o que nos remete 

ao ideal alfrediano dos anglo-saxões como o “povo escolhido”, a ideia do populus 

Israhel e dos descendentes de Noé. Podemos imaginar a identificação do mundo em que 

viviam com o descrito nos livros de Samuel, Reis e Crônicas; enquanto que personagens 

como Moisés, Davi e Salomão serviam como exemplos práticos de autoridade e realeza. 

Como característico do pensamento medieval, nas leis de Alfred há um foco em 

torno da origem divina da autoridade régia. Autoridade essa manifestada através da 

imagem do senhor, do lorde e dentro do pensamento alfrediano é um ponto fundamental 

para a manutenção da ordem dentro da sociedade. O poder de um senhor era um 

                                                 
409 A idéia de “misericórdia” presente no texto de Alfred está vinculada a idéia de wergeld, da 
compensação em dinheiro por algum delito e não exatamante a um ato de compaixão. Assim, o ato de ir 
contra seu próprio senhor não ser passível de pagamento o caracteriza como um crime abominável dentro 
da sociedade, pois contraria as leis terrenas e divinas. No poema Gênesis a punição pela traição de Lúcifer 
é o banimento e o aprisionamento no Inferno e pela desobediência de Adão e Eva a expulsão do Paraíso, 
por exemplo. Ver ABELS, p. 248. A utilização do wergeld também serviria como uma forma de 
regulamentar disputas e vinganças, comuns à sociedade anglo-saxônica. Ver O’BRIAN O’KEEFE, in: 
GODDEN & LAPIDGE, pp. 116-117. 
410 KEYNES & LAPIDGE, pp.163-164. 



elemento sagrado para o governo dos homens, era a representação do próprio poder de 

Cristo. Assim, dentro do raciocínio do rei Alfred o segundo mandamento de Cristo, 

“amarás o teu próximo como a ti mesmo411”,  torna-se “e Ele ordena a todos amarem 

seu senhor como a Ele mesmo” 412. Este elemento unido ao aspecto legislativo 

representaria Deus como o “monarca celeste” e o rei como seu representante terreno, da 

mesma forma que o rei possuía seus representantes para a manutenção da ordem em seu 

reino. Para ilustrar isso, em sua tradução da Regula Pastoralis, Alfred retrata São Pedro 

com um ealdorman, um lorde, que recebe de Deus o ealdordom da Santa Igreja para 

governar em seu nome: “Ðurh Godes giefe he onfeng ðone ealdordom ðære halgan 

ciricean” [Através do presente de Deus ele recebeu o ealdordom da Santa Igreja] 413. 

As leis de Alfred tornavam cada senhor local responsável pelos homens de sua 

terra, assim como o rei era responsável pelo reino e Deus pela Criação. O que 

expressava o pensamento alfrediano de que a autoridade era um elemento fundamental 

da ordem social e do poder régio: isto refletia o poder de Deus, que tinha sob seu poder 

o rei e abaixo desse os lordes locais e destes os homens livres e assim por diante. A 

ordem social e do mundo como uma emanação do divino. Desta forma, um elemento 

importante para esta ordem do mundo anglo-saxão era o “juramento”. O juramento de 

lealdade entre um homem e seu senhor, do lorde para com o rei e o rei (e todos) para 

com Deus. Tanto que a quebra de juramento, de um voto, não apenas representava o 

rompimento de um acordo, mas também implicaria em tornar tal indivíduo um proscrito 

(à mercê de qualquer um, sem direito a defesa), como podemos ver nas leis de Alfred: 

 

“4. Se alguém conspira contra a vida do rei, diretamente ou através de exilados 

ou pelos seus homens, ele estará sujeito a pagar com sua vida e tudo o que possui. 4.1. 

                                                 
411 Mateus 22: 39-40. 
412 Outros dois aspectos ligados à imagem régia seriam a figura do “doador de presentes” e do “amor ao 
senhor”. É recorrente na literatura anglo-saxônica (em especial na poesia) a figura do “doador de 
presentes”, o “doador de anéis”, do líder generoso. O próprio rei Alfred seria conhecido como generoso e 
um “distribuidor de tesouros” aos seus nobres e aos convidados em sua corte. Tal elemento viria já desde 
seus ancestrais (presente na cultura germânica como todo). Com relação ao “amor ao senhor”, isso se 
enquadraria à questão de Deus como um “grande Senhor”, o “Rei do Céu”, o “monarca celeste” e a 
Cristo. Da mesma maneira que todos devem amar a Cristo e Deus, o mesmo devia ocorrer em relação ao 
rei e o servo ao seu senhor (uma vez que toda a ordem emana de Deus). O amor ao senhor e ao rei 
também é amor a Deus. Em razão disso, podemos supor o porquê este “amor ao senhor” é tão recorrente 
na literatura do período e a palavra leof (“amado”, “querido”) é utilizada para a realeza durante os séculos 
IX e X. Ver ABELS, pp. 251-257. 
413 SWEET, pp. 114. Nos governos subsequentes os bispos desempenharam um papel central na 
manutenção da ordem e na punição de criminosos, da mesma maneira que um ealdorman do rei. Indícios 
disso podem ser vistos nas leis de Athelstan (VI Athelstan) e do rei Edgar (II Edgar e III Edgar). Ver 
WHITELOCK, 1955, pp. 387-391, 394-397. 



Se ele deseja em se redimir, ele deverá fazê-lo por um juramento equivalente ao 

wergeld do rei. 4.2. Ainda assim nós determinamos a respeito de todos os homens, tanto 

homens livres e nobres: aquele que trama contra a vida de seu senhor deverá pagar 

com a vida e tudo o que possui, ou se redimir através do wergeld de seu senhor” 414. 

 

 Fato também presente na poesia anglo-saxônica. A ideia de como o criminoso 

se torna um proscrito, apartado da ordem da sociedade. Um exemplo é o episódio da 

morte acidental do filho do rei Hrethel em Beowulf, onde o poeta faz um paralelo entre a 

mágoa do rei Hrethel pela morte de seu filho (uma morte que não poderia ser indenizada 

ou vingada por ter sido acidental), com a mágoa de um pai cujo filho foi condenado a 

ser enforcado por seus crimes, pois, como um criminoso, sua morte também não pode 

ser digna de compensação ou vingança: 

 

“Herebeald ond Hæðcyn    oððe Hygelac min.  

Wæs þam yldestan    ungedefelice  

mæges dædum    morþorbed stred  

syððan hyne Hæðcyn    of hornbogan  

his freawine    flane geswencte  

miste mercelses    ond his mæg ofscet  

broðor oðerne    blodigan gare.  

Þæt wæs feohleas gefeoht     fyrenum gesyngad  

hreðre hygemeðe    sceolde hwæðre swa þeah  

æðeling unwrecen    ealdres linnan.  

Swa bið geomorlic    gomelum ceorle  

to gebidanne    þæt his byre ride  

giong on galgan    þonne he gyd wrece  

sarigne sang    þonne his sunu hangað  

hrefne to hroðre    ond he him helpan ne mæg  

eald ond infrod    ænige gefremman”  

 

[Herebeald e Hæthcyn ou o meu Hygelac. Para o mais velho415, não merecidamente um 

leito de morte foi preparado pelos feitos de seu parente, quando a ele Hæthcyn, com seu 

                                                 
414 WHITELOCK, 1955, p. 374. 
415 Herebeald. 



arco, o atingiu com uma flecha, seu senhor e amigo; errou o alvo e acertou seu parente, 

o sangue de um irmão na arma do outro. Aquela foi uma ofensa irreparável, um crime 

abominável, que arrasou o coração; ainda assim deveria o príncipe perder a vida sem 

ser vingado. Assim é triste para um homem velho viver para ver seu filho balançar 

jovem na forca; ele então canta um lamento, uma triste canção, quando seu filho 

balança, um prazer para o corvo, e ele não pode ajudá-lo de forma alguma, velho e 

sábio] (Beowulf, vv. 2434-2449). 

  

De forma geral então, o que temos é o fato de que não importava se o senhor em 

questão era um lorde saxão, um bispo, um earl ou o próprio rei; todos eram a 

representação da autoridade divina e deveriam ser respeitados pois neles se manifestava 

a ordem divina do mundo, o poder dado a eles por Deus, o grande senhor do Reino 

Celeste e da Criação. 

A partir destes ideais, a reforma que Alfred promoveu na Inglaterra ansiava na 

verdade por “reconduzir” seu povo ao caminho do Senhor. A reforma que ele realmente 

buscava não era institucional. Esta seria uma consequência, algo que viria ao ter 

realizado a verdadeira reforma: espiritual. Assim, como fizeram os primeiros 

missionários cristãos (que primeiro convertiam os reis para depois o povo), podemos 

dizer que o alvo inicial não era a população em geral. Esta acabaria por se alinhar a tais 

ideias mais tarde, desde que aqueles que as lideravam já estivessem integrados ao 

ideário alfrediano. Sendo assim, podemos o foco principal das iniciativas de Alfred era 

em especial a aristocracia (o que não exclui os membros eclesiásticos da sociedade), 

pois além dela ser a base de sua sustentação política (e espiritual), era ela que 

comandava as tropas do rei e dava sustento ao seu poder. Assim, uma das primeiras 

tarefas de Alfred era a necessidade da constituição de uma nova aristocracia na 

Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – O “SENHOR DOS EXÉRCITOS”. 

 

 

“The nation that will insist upon drawing a broad line of  
demarcation between the fighting man and the thinking man is likely  

to have its fighting done by fools and its thinking by cowards.”  
 

Sir William Butler, “The Life of Charles George Gordon”. 

 

 

 

 

III.1 – A Aristocracia Alfrediana. 

 

Como pudemos observar, o período que se inicia com a ascensão de Alfred ao 

trono de Wessex (chamado por nós como período alfrediano), teria possibilitado um 

momento de maior estabilidade interna na Inglaterra e um cenário propício para uma 

reforma cultural e uma retomada da produção literária.  

Vimos qual era o cenário da Inglaterra anglo-saxônica do período das invasões 

vikings, e depois as especificidades em torno da casa de Wessex. Agora iremos nos 

aprofundar e analisar alguns elementos desta produção literária, e em especial poética, 

em relação ao período do alfrediano. Como sabemos, boa parte da documentação 

poética que conhecemos é datada dentro do período em questão. Desta forma, temos a 

ideia de que textos como os poemas do Codex Junius XI, Beowulf e outros talvez tenha 

sido compostos (ou ao menos as versões dos manuscritos remanescentes) dentro de um 

espírito, um zeitgeist, do momento em questão, e não como meras alegorias ou 

adaptações de narrativas germânicas a um contexto cristão. Não defendemos a ideia de 

que tais obras tenham sido compostas intencionalmente, de forma deliberada, com a 

proposta de introduzir modelos e sentimentos nessa sociedade, mas que na verdade tais 

textos espelhavam esses elementos. O que queremos dizer é enxergar o conteúdo dessas 

obras não como uma causa, mas com uma consequência do período. A partir disso é 

possível que tenhamos um conjunto poético que tenha sido construído justamente pelo 

período alfrediano, como uma forma de uma produção poética voltada a um público 

específico dentro da Inglaterra e na qual seja possível encontrar reflexos de seus anseios 

e ambições. 



Com os sucessores de Alfred no século X, Wessex gradualmente submeteu as 

regiões ocupadas pelos escandinavos e consolidou o poder sobre a Inglaterra como um 

único reino unificado. O papel da Igreja anglo-saxônica do século X foi importante ao 

cooperar com a Casa de Wessex durante esse período de ascensão da linhagem de 

Alfred416, deixando de lado certos atritos do século IX. Também dentro desse contexto, 

a lealdade e a imagem pessoal do senhor (thegn) foram os pilares sobre os quais se deu 

a organização militar da Inglaterra anglo-saxônica417. 

Nos tempos de Alfred e a resistência contra os vikings, um dos fatores que 

proporcionou uma mudança de perfil e a reorganização desta aristocracia guerreira 

foram as construções dos buhrs e a constituição de um exército organizado. 

No que se refere ao estilo de combate na Inglaterra durante a primeira onda 

invasora do “Grande Exército”, havia uma diferença no estilo de combate entre os 

anglo-saxões e os vikings. Fator esse que pode ter sido o elemento determinante para o 

sucesso inicial dos escandinavos. Os anglo-saxões costumeiramente buscavam pelo 

confronto (como pode ser visto no poema A Batalha de Maldon); já os vikings evitavam 

qualquer tipo de confronto direto e dificuldade, buscando refúgio no caso de estarem em 

desvantagem. Ao invés de um combate aberto, os vikings preferiam dominar um ponto 

estratégico (uma cidade, fortificação, acampamento) e a partir dali lançar seus ataques 

pela região. 

O ponto fraco dos anglo-saxões era justamente não possuírem um exército 

regular organizado e a demora em se reunir o fyrd, uma vez convocado. É neste ponto 

que surge a inovação de Alfred, ao reformar o fyrd, criando um contingente militar 

permanente418. Na Crônica anglo-saxônica, no ano de 893, é descrito este novo exército 

do rei Alfred de forma sucinta. Na passagem sobre esse ano é descrito como um grupo 

de vikings chegou à Inglaterra e sua tentativa de avançar em território inglês, mas 

acabaram sendo impedidos, obrigados a se manter restritos em seu acampamento. 

Devido à pressão do exército anglo-saxão, por fim eles fogem através do Tâmisa para 

uma ilha: 

 

“ O rei havia dividido seu exército em dois, de forma que sempre metade de 

seus homens estava em casa, metade em serviço, além dos homens que guardavam os 

                                                 
416 JOHN, 1991, pp. 160-91.  
417 ABELS, p. 186. 
418 ABELS, pp. 194-196. 



buhrs. O inimigo não saiu de seu acampamento mais do que duas vezes: uma vez 

quando primeiro desembarcaram, antes que o exército inglês estivesse reunido, e mais 

uma quando eles desejaram deixar aquele acampamento. Eles então obtiveram muito 

butim, e desejaram carrega-lo para o norte através do Tâmisa para Essex, para 

encontrar com os navios. Então o exército inglês os interceptou e lutou contra eles em 

Farnham, e os pôs para correr e recuperou o butim. E os dinamarqueses fugiram 

através do Tâmisa onde eles não tinham nenhum forte, e até o Colne numa ilhota. 

Então as forças inglesas os sitiaram lá por tanto tempo quanto duraram suas provisões; 

mas eles haviam cumprido seu tempo de serviço e consumiram suas provisões, e o rei 

estava então no caminho para lá com a divisão que estava servindo com ele” 419. 

 

O novo modelo de fyrd adotado por Alfred não teria precedentes 

contemporâneos a ele na Inglaterra. Com um contingente militar permanente evitava-se 

o problema da demora da convocação, além de manter seus soldados mais bem 

treinados420. Este exército seria divido em dois, se revezando na função com intervalos 

de aproximadamente um mês. Supõe-se que a inspiração de Alfred para tal 

procedimento teria vindo de suas leituras. Uma primeira hipótese seria oriunda da 

Bíblia, do rei Salomão (1 Reis 4: 1-20)421. Outra descrição seria da descrição de Orósio 

a respeito do exército das amazonas (que se assemelhavam em sua estrutura ao que 

Alfred teria feito com o fyrd) 422. 

Apesar dessa nova organização militar ter sido importante para a defesa de 

Wessex, ela por si só não era o bastante. Isso não eliminava uma das principais 

estratégias dos vikings: surpresa aliada a rápida mobilidade. O grande triunfo militar de 

Alfred foi, juntamente com a reorganização do exército, ter implantado a utilização dos 

buhrs em seu reino. Unido ao novo fyrd, os buhrs garantiram não apenas uma 

resistência frente a novas investidas por parte dos vikings como também possibilitou a 

reconquista dos territórios da Danelaw nas gerações seguintes. 

                                                 
419 WHITELOCK, 1961, pp. 54-55. (Grifo nosso). 
420 Até os tempos de Alfred o fyrd era formado em sua maior parte por homens-livers, camponeses (os 
ceorls), convocados de tempos em tempos quando fosse necessário. 
421 Como vimos anteriormente, Asser compara a imagem de Alfred com a de Salomão na Vida do Rei 
Alfred. Devemos atentar para o texto bíblico (principalmente ao livro 1 Reis, capítulos 3 ao 5), onde é 
descrita a organização e a administração do reino de Salomão. Talvez, uma hipótese, seja que não apenas 
a organização do exército, mas a administração de todo o reino de Salomão tenha servido de inspiração 
para o rei Alfred. 
422 ABELS, pp. 197-198.  



Os buhrs formavam um tipo de rede por todo o reino, o que garantia um grande 

sistema defensivo, integrado ao fyrd. O impacto criado pelo surgimento de tal sistema 

defensivo não foi apenas militar, mas afetou as esferas do campo político e econômico. 

Proporcionando o fortalecimento do poder real e da administração do reino423. O 

resultado disso foi uma maior influência do rei sobre a aristocracia que administrava 

esses buhrs, uma maior centralização do poder político. Durante o século X os burhs 

acabam se tornando centros do poder político do rei e econômico (com o 

desenvolvimento dos mercados dentro dos burhs, que se utilizavam dessa rede de 

comunicação existente entre eles). Com isso também surge a necessidade de 

manutenção dos mesmos e do fyrd. Novas leis surgem para regulamentar a nova 

situação, o que acaba por impor maior autoridade régia sobre a aristocracia anglo-

saxônica. Assim, o rei podia manter sua presença por todo o reino, vinculando sua 

figura aos nobres e aos burhs como centros militares, comerciais, religiosos e 

urbanos424. 

Por meio dos buhrs, devido ao aumento do comércio, ocorre um aumento da 

produção monetária e um enriquecimento do reino425. Como vimos anteriormente, 

Alfred não considerava a riqueza um mal para a vida cristã. Diferente do ideal cristão, 

Alfred via a riqueza como um instrumento do rei para que ele, como governante 

instituído por Deus, pudesse administrar seu reino. Através da riqueza era possível obter 

elementos necessários para prover os homens necessários para que um rei (conforme 

Alfred compreendia) pudesse governar: aqueles que oravam (gebedmen), os que 

lutavam (fyrdmen) e os que trabalhavam (weorcmen) para o bem de seu reino426. 

Desta maneira, com um novo exército e os burhs espalhados por toda parte, a 

partir de Alfred, e no decorrer do período alfrediano, surge a iniciativa de reforçar a 

figura de liderança dos thegns, de seus lordes, assim como a reforma do caráter cristão 

da população. Para essa tarefa, foi possível demonstrar que estes dois objetivos não 

eram incompatíveis, muito pelo contrário. Para seu mais importante público, formado 

por uma aristocracia guerreira que era o coração do exército, e acostumado a ouvir os 

                                                 
423 ABELS, pp. 203-207. 
424 ABELS, pp. 208-209. 
425 Ocorre uma reforma monetária em Wessex e a criação de mais centros de produção de moedas, para 
suprir o aumento do comércio. Tal aumento na produção de moedas, em tão grande quantidade, só teria 
sido equiparado aos tempos do rei Offa. Quando Alfred assumiu o trono havia apenas dois centros 
monetários; já na época de sua morte havia nove. Além disso, tal produção também está relacionada com 
o poder e com a figura do rei. A cunhagem das moedas com sua efígie representavam o poder do próprio 
poder régio. Ver ABELS, pp. 209-212. 
426 ABELS, pp. 212-213. SEDGEFIELD, 1882, p. 40 



poemas e canções dos antigos heróis da tradição germânica, a poesia como forma de 

representação destes dois objetivos era ideal. Assim, um novo corpo poético surge, 

baseado na tradição das canções dos scops (poetas anglo-saxões) e na tradição das 

Sagradas Escrituras e elementos cristãos. 

Esta prática pela união de aspectos tipicamente da tradição germânica com 

elementos cristãos não era de todo original. Já na Northúmbria do século VII podemos 

encontrar este tipo incorporação de elementos do idioma germânico, aplicados a um 

contexto religioso cristão. Isto ocorre com um dos mais antigos textos conhecidos do 

período que é o Hino de Cædmon, onde encontramos o termo dryhten (senhor), que em 

seu sentido original designa justamente o líder, o comandante de tropas, o senhor do 

fyrd; mas, dentro do corpo poético do período, é uma das palavras mais comuns 

referentes a Deus e Cristo. Apesar de Beda afirmar que Cædmon teria composto outros 

poemas a respeito de muitos outros temas cristãos (tanto do Velho Testamento quanto 

dos Evangelhos) 427, o Hino de Cædmon é tudo o que chegou até nós. Outros exemplos 

onde podemos encontrar caso semelhante como de Cædmon é, mas já dentro do período 

alfrediano, nos poemas do Codex Junius XI: Gênesis, Êxodo, Daniel e Cristo & Satã. O 

relato de Beda é um importante testemunho de que em meados do século VIII teriam 

existido outras obras de cunho cristão dentro de um contexto germânico, mas o fato é de 

que não possuímos nenhuma dessas obras, nos restando apenas conjecturas. 

Entretanto, uma das obras mais importantes desse estilo não está na Inglaterra, 

mas sim no continente. A mais completa adaptação dos Evangelhos a um universo 

heroico com Cristo como líder de um bando-guerreiro de apóstolos é de meados do 

século IX. É o poema Heliand, escrito em saxão-antigo e com aproximadamente 6000 

versos. O poema pode ou não ter sua inspiração devido à influência dos missionários 

ingleses no continente428, mas é fato que a obra era conhecida na Inglaterra do século X; 

sendo que a melhor das duas cópias do manuscrito de Heliand que existem (a outra seria 

uma cópia de Munique) foi composta em Winchester na segunda metade do século X429. 

Diversos outros poemas em inglês-antigo apresentam essa imagem heroica de Cristo 

como o comandante de anjos e homens. Nos poemas Cristo I, II  e III , Deus é chamado, 

entre outros epítetos, como: 

                                                 
427 BEDA, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, IV, 24. 
428 WORMALD in: GODDEN, 1994, pp. 8-9; BOSTOCK, pp.177-83. 
429 MURPHY, 1995, pp.26-27. 



“sigores frea” [Senhor da Vitória] (Cristo I, v. 404), “wigendra hleo ... / helm 

alwihta” [Defensor dos guerreiros.../ Guardião de todos os seres] (Cristo I, vv. 409-

410), “aþeling ... / beorn” [príncipe ... / herói] (Cristo II vv. 448-449). Ele também é 

aquele que lidera o seu “þegna gedryht” [bando de thanes] (Cristo II, vv. 457). 

Cristo, claro, é o maior exemplo para os cristãos, mas outras figuras acabaram 

por oferecer exemplos tão heroicos quanto. Além do exemplo do comportamento de 

Satã no poema Gênesis B, que como um thegn traidor desafia seu lorde Criador, 

tentando Adão e Eva para longe do caminho do Senhor, os anglo-saxões se valiam das 

imagens de Abraão, Moisés e até mesmo Judite como líderes enviados por Deus para o 

Seu povo. Guthlac, Elena, André e Juliana são poemas hagiográficos onde seus santos 

são como heróis em acirrado combate contra as forças malignas. Podemos colocar esses 

poemas hagiográficos, juntamente com Êxodo e Judite, na mesma tradição do poeta 

latino Prudêncio com sua Psychomachia, devido a sua alegoria ao conceber a existência 

da alma como uma guerra das virtudes contra os vícios. Justamente esta alegoria do 

combate unida com as imagens heroicas de santos e de Cristo contra os inimigos do 

Senhor, era a imagem que seria desejada por Alfred e por Wessex no período em que 

viviam ao confrontarem os pagãos escandinavos. 

Outro exemplo de como esta poesia de cunho heroico pode estar ligada à 

resistência e reconquista de Wessex contra os escandinavos, pode ser vista no poema 

que citamos anteriormente Judite. Claramente em Judite temos uma alteração da 

história bíblica e a inclusão de elementos que se encaixariam perfeitamente na 

sociedade anglo-saxônica do século X. Em sua oração, a heroína clama pelo auxilio 

divino e diz: “frymða God ond frofre Gæst, Bearn Alwaldan” [Deus do início, Espírito 

do conforto, Filho do Governante universal] (Judite, vv. 83-84); e mais tarde pede para 

que: “þæt ic mid þys sweorde mote geheawan þysne morðres bryttan” [com essa espada 

possa destruir esse que concede a morte violenta] (Judite, vv. 89-90), e ao final do 

poema ela recebe sua recompensa: 

 

“  Hi to mede hyre 

of ðam siðfate         sylfre brohton,  

eorlas æscrofe,         Holofernes  

sweord ond swatigne helm,         swylce eac side byrnan  

gerenode readum golde,         ond eal þæt se rinca baldor  

swiðmod sinces ahte         oððe sundoryrfes,  



beaga ond beorhtra maðma,         hi þæt þære beorhtan idese  

ageafon gearoþoncolre.” 

 

[Como prêmio, o celebrado guerreiro trouxe de volta para ela da expedição a espada e 

o sangrento elmo de Holofernes assim como sua grande cota-de-malha adornada de 

ouro vermelho; e tudo que o implacável senhor dos guerreiros possuía de riquezas ou 

bens pessoais, de anéis e de belos tesouros, eles deram para aquela linda senhora.] 

(Judite, vv. 334b-341a). 

 

Entretanto, a Bíblia diz apenas que: “Deram a Judite a tenda de Holofernes, 

toda a sua prataria, os leitos, as vasilhas e todos os seus móveis”430.  

Uma possibilidade que podemos levantar seria, nesse caso específico, de um 

possível paralelo entre a figura de Judite do poema em inglês antigo e a princesa 

Æthelflæd de Mércia, a “Senhora dos mércios”. Não podemos afirmar com certeza se 

realmente há tal ligação, mas de qualquer maneira é uma ideia bem atraente, tendo em 

vista o período no qual surge o poema e a própria imagem de Æthelflæd, que era filha 

de Alfred o Grande, irmã de Edward o Velho e esposa de ealdorman Æthelred de 

Mércia durante o período de reconquista e consolidação do poder sobre os territórios 

ocupados pelos escandinavos; sendo sua pessoa de grande peso para a liderança de 

Mércia contra os pagãos. 

Outros dois poemas importantes, frutos deste período alfrediano, podem ser 

encontrados na Crônica Anglo-Saxônica. O primeiro refere-se ao ano de 937, a 

conhecida Batalha de Brunanburg, a qual citamos anteriormente, e a outra se refere ao 

ano de 991, a Batalha de Maldon. Em ambas iremos encontrar este caráter heroico que 

vimos nos poemas hagiográficos, além de se encaixarem na ideia de uma produção 

literária promovida a partir do ideal do rei Alfred. A Batalha de Brunanburg pode ser 

comparada com o poema Ludwigslied, composto em alto alemão antigo, e que celebra 

em termos cristãos semelhantes ao estilo dos poemas anglo-saxões a vitória em 881 dos 

francos do rei Luís III sobre os vikings em Saucourt. Os fatos históricos são tratados 

inteiramente devido à intervenção divina, desde a chegada dos pagãos como punição 

sobre os francos devido a seus pecados, ao chamado de Luís por Cristo para a batalha 

para auxiliar o povo arrependido, até a vitória dos francos pela a inspiração divina 
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manifesta através do rei. O que podemos observar tanto na Ludwigslied quanto na 

Batalha de Brunanburg é a similaridade no que diz respeito a valores alicerçados na 

figura do rei, cristianismo e território431. Além disso, segundo John Hill, a Batalha de 

Brunanburg faria parte de uma série de referências dos séculos IX e X na Crônica 

Anglo-Saxônica como parte de uma construção de uma nova “mitologia” da realeza 

cristã a serviço da Casa de Wessex432. A partir disso, podemos falar de um projeto 

muito maior que envolveria não apenas a Crônica Anglo-Saxônica, mas também todo o 

corpo poético anglo-saxão em prol do rei Alfred e seus herdeiros e descendentes, como 

pudemos observar no capítulo anterior. 

Além de Brunanburg, outro importante poema na Crônica Anglo-Saxônica é a 

Batalha de Maldon, um fragmento composto de 325 versos com seu início e fim 

perdidos. Maldon, diferente de Brunanburg, não comemora uma grande vitória, mas 

sim uma avassaladora derrota dos anglo-saxões em 991; entretanto, nele iremos 

encontrar diversas imagens deste heroísmo cristão-germânico que marca todo o corpo 

poético do período alfrediano. É interessante observarmos na Batalha de Maldon, como 

se desenvolvem as personagens, pois elas refletem justamente a aristocracia anglo-

saxônica com seus exemplos modelares e virtudes: a lealdade dos thegns para com seu 

senhor, o destemor frente ao combate e a morte.  

Através destes modelos heroicos dentro de um contexto cristão, podemos 

observar a elaboração de valores de uma nova aristocracia; muito mais submetida ao 

poder régio, principalmente a partir do governo do rei Alfred e sua iniciativa de 

unificação (e até mesmo, centralização) do poder sob o trono de Wessex. Cada vez mais 

os lordes locais passam a estar submetidos à autoridade do rei, e a ideia de um confronto 

contra o mesmo se torna não apenas um crime, mas moralmente inadmissível. Podemos 

encontrar no poema Gênesis um reflexo disso através das imagens de Lúcifer e seus 

seguidores ao se rebelarem contra Deus e serem punidos. Nele encontramos a mesma 

temática de outros poemas, do servo que por suas ações e sua traição ao senhor é 

banido, exilado, do convívio do mesmo: 

 

“    He þa worde cwæð:  

 ‘Is þes æniga stede    ungelic swiðe  

 þam oðrum ham   þe we ær cuðon,  
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 hean on heofonrice,   þe me min hearra onlag,  

 þeah we hine for þam alwealdan   agan ne moston,  

 romigan ures rices.   Næfð he þeah riht gedon  

 þæt he us hæfð befylled   fyre to botme,  

 helle þære hatan,   heofonrice benumen;  

 hafað hit gemearcod   mid moncynne  

 to gesettanne. Þæt me is sorga mæst,  

 þæt Adam sceal,    þe wæs of eorðan geworht  

 minne stronglican    stol behealdan,  

 wesan him on wynne,   and we þis wite þolien,  

 hearm on þisse helle.’”  

 

[“Ele disse estas palavras: ‘Este lugar aqui não é tão amplo quanto o outro lar 

que conhecemos anteriormente, no alto do Reino celeste, o qual me foi concedido pelo 

meu Senhor, apesar do Governante de tudo não tenha nos garantido mantê-lo, 

controlar nosso reino. Entretanto, Ele não fez certo ao Ele ter nos jogado nas 

profundezas do fogo, nos condenar ao Inferno, privados do Reino celeste; o qual 

designou para ser habitado pela humanidade. Este é o meu maior ressentimento, que 

Adão deva – o qual foi feito da terra – ocupar meu poderoso trono e que ele esteja 

contente, e (enquanto isso) nós sofremos este tormento e aflição neste Inferno’”.] 

Gênesis (vv. 355-367). 

 

 Já na Crônica anglo-saxônica vamos ter o exemplo do traidor nas figuras de 

Æthelwold e de Eadric Streona. Eadric Streona surge nos registros do início do século 

XI, como um homem, um ealdorman, que traiu o rei Æthelred II, propiciando a vitória 

de Cnut o Grande e sua ascensão ao trono da Inglaterra. Æthelwold, por sua vez, era o 

sobrinho do rei Alfred, filho do rei Æthelred I, que após a morte do tio se volta contra a 

autoridade do rei Edward o Velho. Após a morte do rei Alfred e a ascensão de seu 

primo, o príncipe Æthelwold se rebela por não concordar com a escolha de Edward 

como rei e não ele. Segundo o relato da Crônica do ano 901: 

 

“Aqui morreu Alfred, filho de Æthelwulf, seis dias antes da Festa de Todos os 

Santos (...) Então Edward, seu filho, o sucedeu ao trono. Então Æthelwold, o filho do 

irmão de seu pai, cavalgou e tomou as propriedades em Wimborne e em Twinham sem 



o consentimento do rei e seus conselheiros. Assim, o rei cavalgou com um exército até 

que acampou em Badbury, próximo a Wimborne, e Æthelwold permaneceu na 

propriedade com os homens que lhe deram sua lealdade, e haviam bloqueado todos os 

portões contra ele, e disse que ele ou viveria ou morreria lá.” 433 

  

Posteriormente Æthelwold consegue escapar e obtém auxílio dos escandinavos, 

sendo reconhecido por eles como o verdadeiro rei dos anglo-saxões. Desta forma, em 

905 ele realiza uma nova investida contra Edward, mas acaba sendo morto em batalha. 

O elemento principal neste relato é a traição de Æthelwold contra a autoridade de seu 

rei. 

Em todos esses exemplos temos a figura da representação do servo traidor, que 

se rebelou em busca de algo que não deveria ser seu e por isso foi punido. Vamos 

encontrar este conceito do ideal de lealdade na tradução do próprio rei Alfred da Regula 

Pastoralis, do papa Gregório Magno, para o inglês-antigo: 

 

 “Desta forma é sabido para o servo que ele não é independente de seu senhor. 

Desta forma é sabido para o senhor que ele entenda que ele é um servo companheiro de 

seu servo. Desta forma, ao servo é ordenado, e assim declarado: ‘Esteja você 

submetido aos seus senhores terrenos’. E novamente é dito: ‘Todos aqueles que estão 

sob o jugo da autoridade devem honrar seus senhores com toda dignidade e respeito’” 
434. 

 

Podemos ver que por meio desta produção literária iniciada pelo rei Alfred, 

transparecia um ideal social almejado pelo período. Ideal que refletia o desejo por uma 

sociedade organizada, unida e obediente ao poder divino. No campo poético, tais obras 

podem ser consideradas como o reflexo de um impulso de um ideal modelar; o qual não 

se limita a um ou outro texto, mas que pode ser encontrado por todo o conjunto poético 

do período435. A distinção entre o heroico germânico e cristão perde sua importância 

para nos chamar a atenção muito mais para a forma como se dá sua conciliação, tendo 

como público alvo uma aristocracia que era o centro do poder anglo-saxão, submetida 

                                                 
433 SWANTON, pp. 91-92. 
434 Regulae Pastoralis. XXIX, ll. 18-23; SWEET, p. 201. 
435 Um exemplo que podemos ter é da tradução do próprio rei Alfred da obra de Orosius, referente à 
figura do rei Leônidas. Nesta passagem, Alfred faz com que Leônidas acredite em Deus para proteger 
seus homens e a si mesmo contra as ameaças que viriam (seguindo o mesmo estilo que Beowulf em seu 
combate contra Grendel). MURRAY, 1997, p. 106. 



ao poder régio, e esse por sua vez também submetido ao poder do Rei Celestial, o 

Senhor Eterno (Ecce Dryhten). Com o rei Alfred se inicia a elaboração de um ideal 

aristocrático e fundamentalmente heroico cristão, que é uma parte importante dentro da 

sociedade anglo-saxônica, sendo representada principalmente através das figuras dos 

reis e de seus guerreiros. 

 

 

III.2 - O Ideal Aristocrático. 

 

Vamos agora analisar uma imagem importante e, por que não dizer, um dos 

elementos principais da poesia anglo-saxônica que é a figura da aristocracia germânica 

e, diretamente ligada a ela, do rei. Em outras palavras, de que forma a imagem da 

realeza e dessa aristocracia se apresenta dentro do contexto apresentado. 

Como vimos anteriormente, o período alfrediano proporciona uma ascensão de 

um estilo poético carregado de elementos heroicos (ao estilo das narrativas germânicas) 

combinados a um forte caráter cristão. Este amálgama de tradições já é registrado por 

Beda436 ao relatar a carta enviada aos missionários na Inglaterra, no ano de 601, pelo 

Papa Gregório Magno. Nesta carta é dito para que os missionários se apropriassem dos 

locais sagrados dos pagãos e de suas práticas e as utilizassem em prol da prática cristã. 

Dessa forma, com a conversão as populações pagãs deveriam passar naturalmente para 

a nova fé437. Contudo não apenas locais e práticas seriam adaptadas à nova doutrina, 

mas também (e é um dos elementos de grande importância) a terminologia utilizada 

pelas populações convertidas438. Pensando no caso de todo conjunto poético do período, 

um elemento facilitador para um maior contato com a tradição dos pagãos foi 

justamente o fato da utilização do idioma vernáculo. 

Existem outros sinais dessa união entre a tradição germânica e a cristã. Por 

exemplo, a importância da figura régia dentro desta sociedade, que entre outras coisas 

                                                 
436 Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, I. 30. 
437 FLETCHER, 1999, pp. 253-255. 
438 Com a conversão vamos encontrar termos que antes eram empregados para significar “sacrifício” 
(husl, huslian), mas agora empregados para significar a cerimônia cristã. Ainda também ocorre a entrega 
de oferendas nas missas, o que manteve a familiaridade para os conversos com os antigos cultos de seus 
ancestrais (CHANEY, pp. 69-70). Outro elemento, que também já observamos, e que é fundamental para 
as sociedades germânicas, é a importância das linhagens de seus ancestrais. Um bom exemplo no 
continente se deu com o líder frísio Radbod. Segundo o relato, Radbod estaria já prestes a ser batizado 
quando recusou, dizendo que preferia ir para o Inferno e se juntar a seus antepassados, do que chegar ao 
Céu sem eles (FLETCHER, 1999, p. 239). 



possui a chamada mana, o “poder” que acabará se tornando no “dom divino” dos reis439. 

Teremos também nesse período uma fusão das imagens do templo pagão, do salão real e 

do templo cristão. Essas três figuras se mesclam; sendo assim, as primeiras igrejas 

anglo-saxãs tinham um aspecto semelhante aos salões reais. E com razão seria possível 

tal referência uma vez que dentro dessa construção de ideias, Deus é o “monarca 

celeste”, e nada mais natural que seu templo-morada fosse um salão real440. É 

interessante observarmos que na Inglaterra teria ocorrido um fenômeno singular durante 

a cristianização. Não existem grandes conflitos entre cristãos e pagãos, muito pelo 

contrário. Um exemplo de como se deu essa união de elementos cristãos dentro de um 

mundo germânico foi o rei Oswald da Northúmbria; oriundo de uma linhagem de reis 

pagãos, mas ele mesmo converso. Entretanto, mesmo cristão, mantinha certas práticas 

pagãs, como a postura em que se colocava em suas orações (sentado com as mãos sobre 

os joelhos e as palmas para cima) o que remeteria a uma prática de cultos pagãos441. A 

conversão ao cristianismo, ao menos na Inglaterra, não se deu por simples comparações 

e similaridades entre as duas tradições, mas sim por uma aceitação e integração ao 

contexto sócio-político do universo germânico anglo-saxão. Entretanto, para que isso 

viesse a ocorrer, devemos atentar para a importância da imagem do rei dentro deste 

contexto de conversão.  

Segundo a tradição pagã germânica, os deuses (e mais tarde Deus) são, antes de 

qualquer coisa, os deuses do rei, que é responsável pelo bem estar de seu grupo. Isto 

acabava sendo refletido em situações onde reis conversos mantinham governos cristãos, 

mas bastava que o rei se afastasse do cristianismo para que o paganismo voltasse com 

força442. O ponto central não era a conversão da população, mas sim daquele que era o 

vínculo entre o terreno e o sagrado: o rei; consequentemente sua tribo também acabaria 

por se alinhar à fé de seu senhor. Assim, segundo consta nos códigos do rei Æthelred 

II 443, um rei cristão é o escolhido, o representante de Cristo na terra (Cristes gespelian) 

entre os cristãos:  

 

                                                 
439 CHANEY, pp. 55-56. 
440 CHANEY, pp. 76-77. 
441 CHANEY, pp. 116-117. 
442 CHANEY, pp. 156-161. 
443 Sendo mais específico, seria no códice VIII Æthelred; ver WHITELOCK, 1955, p. 411. 



“As the heathen king, the representative of gods among the folk, was responsible 

for the tribe’s right relationship with the divine, so his Christian successor continues 

the same function in later terms”  444. 

 

Como podemos ver, dentro desse período de conversões, a figura do rei é de 

suma importância para que a nova fé viesse a se estabelecer na Inglaterra. 

Extremamente ligada à figura do rei vamos ter também a aristocracia que apesar de não 

possuir o mesmo papel sagrado de mediadora entre os mundos do sagrado e do profano, 

ainda assim goza de certas similaridades como a legitimação de sua autoridade por sua 

linhagem e certas qualidades que assim a diferencia de outros grupos dentro da 

sociedade. São justamente essas características que iremos encontrar dentro da poesia, 

onde poderemos observar o ideal social construído com base nessa mescla de elementos 

de uma tradição cultural germânica e cristã. Através delas fica claro o ideal aristocrático 

e heroico que pode ter surgido dentro do período alfrediano, como o reflexo da 

hegemonia da casa de Wessex. 

Primeiramente, devemos nos perguntar, dentro deste cenário da poesia anglo-

saxônica, o que caracterizaria a figura real e aristocrática. Para tal questionamento, 

podemos nos ater inicialmente aos primeiros versos do poema Beowulf: 

  

“Hwæt! We Gar-Dena in gear-dagum 

þeod-cyninga, þrym gefrunon, 

hu ða æþelingas ellen fremedon! 

Oft Scyld Scefing sceaþena þreatum 

monegum mægþum meodo-setla ofteah; 

egsode eorl[as] syððan ærest wearð 

feasceaft funden;        he þæs frofe gebad, 

weox under wolcnum, weorð-myndum þah, 

oðþæt him æghwylc þara ymb-sittendra 

ofer hron-rade  hyran scolde, 

gomban gyldan. Þæt wæs god cyning!” 

                                                 
444 CHANEY, pp. 65-67, 185-186: “Assim como o rei pagão, o representante dos deuses entre o povo, 
era responsável pelo bom relacionamento da tribo com o divino, assim seu sucessor cristão continua com 
a mesma função de forma posterior”. Podemos observar também que o rito de coroação realizado três 
vezes ao ano (seguindo o calendário pagão, e mais tarde o cristão) representava a confirmação da 
sacralidade do poder real; o elo do rei entre o povo e a divindade. 



 

[Ouçam! Nós dos guerreiros dinamarqueses dos dias de outrora, dos reis de sua tribo, 

ouvimos falar de sua glória; de como esses príncipes realizaram feitos valorosos! Por 

vezes Scyld Scefing de tropas inimigas, de muitas tribos, tomou os salões; ele 

aterrorizou guerreiros, mesmo que a principio se encontrasse sozinho. Mas para isto 

veio uma solução, ele prosperou sob os céus, obteve grande honra até que cada uma 

das nações ao longo da costa, além do caminho-da-baleia, se submetessem e lhe 

pagassem tributo. Ele foi um bom rei!] (Beowulf, vv. 01-11) 

 

Temos aqui um primeiro contato com a imagem do rei (anglo-saxão ou 

germânico) apresentado como um rei aguerrido, um líder militar. Alguém que por seus 

méritos alcançou seu objetivo, um guerreiro que tomou a liderança de seu povo. A 

figura de Moisés no Êxodo possui essas mesmas características, um líder que recebe o 

poder sobre seu povo e a força necessária para enfrentar seus inimigos e para que assim 

sejam vitoriosos.  

 

“Hwæt! We feor and neah    gefrigen habað  

ofer middangeard    Moyses domas,  

wræclico wordriht,   wera cneorissum,—  

in uprodor    eadigra gehwam  

  æfter bealusiðe   bote lifes,  

lifigendra gehwam   langsumne ræd,—  

hæleðum secgan.   Gehyre se ðe wille!  

  Þone on westenne    weroda drihten,  

  soðfæst cyning,   mid his sylfes miht  

gewyrðode,   and him wundra fela,  

ece alwalda,    in æht forgeaf.  

  He wæs leof gode,   leoda aldor,  

horsc and hreðergleaw,   herges wisa,  

  freom folctoga.   Faraones cyn,  

godes andsacan,   gyrdwite band,  

  þær him gesealde   sigora waldend,  

  modgum magoræswan,   his maga feorh,  

  onwist eðles,   Abrahames sunum.  



  Heah wæs þæt handlean    and him hold frea,  

  gesealde wæpna geweald   wið wraðra gryre,  

  ofercom mid þy campe   cneomaga fela,  

  feonda [feonda] folcriht”. 

 

[Ouçam! Longe e amplamente por toda a terra nós ouvimos falar de como as leis de 

Moisés, um maravilhoso códice, proclama aos homens a recompensa da vida celeste 

para todos os abençoados após a morte, e o último ganho para cada alma vivente. 

Ouça aquele que puder! A ele o Senhor dos Exércitos, o Vitorioso Rei, mostrou honra 

em terras ermas, e o Senhor Eterno lhe concedeu poder para realizar grandes 

maravilhas. Ele era amado por Deus, um senhor de homens, um sábio e intrépido líder 

de exércitos, um valente líder do povo. Aflição veio sobre o povo do Faraó, o inimigo 

de Deus, quando o Senhor das Vitórias entregou ao valente líder do povo a vida de seus 

companheiros, e deu aos filhos de Abraão um lar e uma habitação. Grandiosa foi sua 

recompensa! O Senhor foi benevolente para ele e lhe deu o poder das armas contra o 

terror de seus inimigos, através do que ele sobrepujou muitos guerreiros em batalha e a 

força de homens hostis] (Êxodo, vv. 01- 22a). 

 

Mas não pensemos que a caracterização de uma aristocracia se baseie 

exclusivamente em uma postura de combates. Dentro do corpo poético anglo-saxão 

encontraremos diversas passagens de aspecto moralizante, de outras qualidades 

idealizadas que contribuem para a construção da imagem aristocrática. 

Para melhor visualizarmos a presença e o público desta poesia dentro da 

sociedade anglo-saxônica, vamos nos ater ao conceito encontrado em Mircea Eliade a 

respeito das sagas. Segundo esse conceito, a saga (uma narrativa de cunho heroico e, em 

sua maior parte, de final trágico com a morte do herói) não faria parte de uma tradição 

puramente popular, mas sim criada e cultivada dentro dos meios aristocráticos com o 

objetivo de um modelo a ser seguido, um mundo ideal; onde suas personagens estão 

próximas aos deuses e ao destino445. Este tipo de argumentação pode ser observado 

                                                 
445 ELIADE, 1972, p. 171. Apesar de utilizarmos este modelo de Mircea Eliade, vale reforçar o fato de 
que o utilizamos como forma generalizante de um conceito de narrativa de cunho épico e heróico. 
Devemos ser cautelosos ao utiliza-lo. Mesmo Eliade sendo uma figura extremamente importante, alguns 
de seus modelos como o do “eterno retorno” nem sempre podem ser aplicados de forma adequada, 
tornando-se até mesmo antiprodutivo a adoção do mesmo de forma indiscriminada. Como já dizia Marc 
Bloch sobre a utilização de tais modelos: “O método comparativo é extremamente fecundo, mas desde 
que não saia do geral; não pode servir para reconstituir os detalhes”; ver BLOCH, 1998, p. 69. 



durante a ocasião de um fórum a respeito das escavações do sítio arqueológico de 

Sutton Hoo. Durante o fórum foi levantada a pergunta: “Sutton Hoo seria a realidade 

por trás do mundo de Beowulf?” e cuja resposta não poderia ser melhor:  

 

“Neither Sutton Hoo nor Beowulf represents a straight account of reality. Both 

contain allusions to the real world, but we do not know for certain which they were. 

From the study of burial we risk at present knowing more about how the Anglo-Saxons 

thought than about how they lived.”446.   

 

Devemos atentar que utilizamos aqui o termo “saga” como uma forma de 

narrativa heroica, assim como se manifesta no contexto anglo-saxão. Uma história 

detentora de elementos aristocráticos e régios447. Outra característica de tais narrativas 

seria de que elas também poderiam ser definidas como um tipo biográfico de narrativa, 

com um estilo breve, simples, permeadas por versos aliterativos e muitas vezes nascidas 

inicialmente dentro de uma cultura oral (até que finalmente fossem registradas de forma 

escrita); nelas abundam genealogias, atritos e combates. Seguindo certa ordem 

cronológica (ainda que imprecisa e/ou ficcional), não há um aprofundamento das 

personagens ao decorrer da narrativa e estas são representadas por meio de suas falas e 

atos, constituindo assim o caráter dramático que as envolve448. Isto nos lembra do estilo 

das personagens dos textos homéricos (personagens épicos) e ao mesmo tempo da 

narrativa bíblica em relação ao seu papel e função exemplar: 

 

 “Os relatos das Sagradas Escrituras não procuram o nosso favor, como os de 

Homero, não nos lisonjeiam para nos agradar e encantar – o que querem é nos 

dominar, e se nos negamos a isto, então somos rebeldes. Não se queira objetar que isto 

é ir demasiado longe, que não é o relato, mas a doutrina religiosa que apresenta estas 

pretensões, pois os relatos justamente não são, como os de Homero, mera ‘realidade’ 

narrada. Neles encarnam-se doutrina e promessa indissoluvelmente fundidas; 

                                                 
446 “Nem Sutton Hoo nem Beowulf representam uma avaliação precisa da realidade. Ambos contêm 
alusões ao mundo real, mas nós não temos certeza quais elas seriam. A partir do estudo dos 
sepultamentos nos arriscamos neste momento a conhecer mais sobre como os anglo-saxões pensavam do 
que como eles viviam.” CARVER, pp. 173. 
447 BUHL, pp. 6-9. 
448 BORGES, 2005, pp. 117-118. 



precisamente por isso tem um caráter recôndito e obscuro, contém um segundo sentido, 

oculto”.449 

 

No caso específico do desenvolvimento desta tradição modelar dentro da 

Inglaterra anglo-saxônica, de forma geral, vemos que conforme tais narrativas se 

desenvolvem, as circunstâncias e elementos que lhes deram origem são simplificados, 

distorcidos ou exagerados. Tribos menores e personagens de pouca expressão são 

suprimidas em favor de elementos mais significativos; a cronologia é reorganizada de 

forma que personagens, tribos e povos de locais e épocas diferentes passem a coexistir 

num mesmo momento de um passado mítico, indefinido, no qual o ponto central passa a 

ser a figura individual do herói biografado e do grupo em que vive. Assim, as narrativas 

acabam por se desenvolver através das ações destes personagens às necessidades do 

momento frente ao seu código moral de conduta. Mas uma vez que se trata de uma 

narrativa cristianizada, ela possui tanto os elementos heroicos épicos, próximos de 

Homero, quanto à função doutrinária bíblica. Desta forma, através de textos como 

Judite, Êxodo, Guthlac A-B, Cristo I-II-III e Beowulf, podemos notar a presença dos 

dois estilos: vemos os personagens do poema serem caracterizados através de suas falas 

e atos, sem uma maior profundidade dos mesmos, mas serão justamente essas suas 

características que acabam por desempenhar a função do modelo exemplar social a ser 

levado a seu publico alvo450. 

Uma das formas nas quais essa idealização se manifesta é através da construção 

de uma aristocracia por meio de elementos moralizantes. Dentre eles estariam as 

habilidades e qualidades atribuídas a suas personagens. Este aspecto da importância de 

tais qualidades é um elemento de grande valor a se levar em consideração. Dentro dessa 

tradição, existem três poemas em especial que podemos citar. O primeiro é Os Dons dos 

Homens, poema em inglês antigo que narra como Deus distribui as habilidades entre os 

homens. As habilidades ou qualidades apresentadas nos Dons podem ser encontradas 

também em outras fontes e sempre se referem a elementos idealizados por uma 

aristocracia e presentes nas sagas, onde os personagens em sua maior parte são 

membros desse mesmo grupo social. Dentre essas habilidades e qualidades podemos 

ressaltar riquezas e posses (Dons dos Homens, vv. 30-31), sabedoria (vv. 32-33), 

                                                 
449 AUERBACH, 2004, p. 12. 
450 AUERBACH, 2004, pp. 14-15. 



eloquência (vv. 35-36), coragem (vv. 39-40), habilidade política (vv. 41-43), ser pio e 

caridoso (vv. 45-46). 

As características apresentadas nos Dons dos Homens, também podem ser 

encontradas de forma semelhante em outro poema anglo-saxão chamado As Fortunas 

dos Homens, que segue a mesma linha temática a respeito da sina de cada ser e as 

qualidades que Deus concede a cada um de nós. O terceiro seria A Batalha de Maldon. 

Em Maldon, há uma passagem que demonstra bem o comportamento aristocrático 

idealizado, quando o guerreiro Byrhtwald diz: 

 

“Hyge sceal þy heardra, heorte þy cenre, 

mod sceal þy mare þy ure mægen lytlaþ”. 

 

[A mente deve ser mais forte, o coração mais valente e o espírito grandioso 

quando nossas forças se esvaem.] (A Batalha de Maldon, vv. 312-314) 

 

 Outro aspecto que podemos adicionar às demais características dessas 

personagens da poesia anglo-saxônica é o de que muitas de suas personagens também 

possuem as qualidades que deveriam ser admiradas segundo o conceito cristão das 

virtudes cardeais (por exemplo, Abraão, Moisés, Cristo, Judite, Byrhtnoht, Beowulf, os 

Apóstolos e o rei Athelstan e o príncipe Edmund): prudência (prudentia), justiça 

(justitia), coragem (fortitudo), e temperança (temperantia) 451. 

 Outras qualidades que também integram e são recorrentes por todo o corpo 

poético anglo-saxônico é a liderança, habilidades em combate, honra, glória e em 

especial lealdade 452. Há também a imagem do traidor, uma das piores ofensas dentro 

desta sociedade e do pensamento alfrediano, como vimos anteriormente453. Podemos 

                                                 
451 SCHÜCKING, p. 46. 
452 Este é um dos elementos mais encontrados na poesia de cunho heroico: a relação do thegns para com 
seu senhor ou rei; em Beowulf entre Beowulf e o rei Hrothgar e o rei Hygelac, e de Wiglaf para com o rei 
Beowulf; já no Gênesis temos Deus como um líder de hostes (duguð) angelicais leais a Ele contra a 
traição de Lúcifer e os anjos rebelados. Temos também no poema Heliand, a lealdade dos apóstolos a 
Cristo como a do bando-guerreiro a seu líder; e isso também está muito relacionado com a ideia de 
generosidade (o bom rei também é o “doador-de-presentes”). Ver JONES, 1972, pp. 42-45. Podemos 
encontrar dentro do contexto histórico militar do período uma figura poética que representa justamente o 
perfil deste sevidor leal: o duguð. Este seria o renomado guerreiro do rei, que por seus serviços prestados, 
recebe terras e presentes de seu senhor, e acaba por atrair outros jovens guerreiros em busca de glórias (os 
geoguð). Ver HILL, 2004, p. 38. 
453 A condição do traidor e daqueles de sua linhagem é de que são considerados como párias, pois eles 
não estão apenas contra a lei terrena do rei ou de seu senhor, mas também de Deus. A ideia contra o 
traidor é de que não apenas ele, mas todos os que venham dele ou que estejam com ele sofrerão a danação 



ver essas passagens justamente como aspectos moralizantes, que podem ser encontrados 

em outras fontes como as Eddas e sagas escandinavas (Saga dos Volsungs, Saga do rei 

Hrólf Kraki, Saga dos Jomsvikings) e demais poemas anglo-saxões como o Andarilho, 

Deor e Widsith. Em todos eles encontraremos similaridades no que diz respeito às 

qualidades e atitudes modelares de seus personagens.  

Levando em consideração estes elementos e a documentação referente a esse 

meio aristocrático, pode-se dizer que estaríamos frente a histórias com personagens 

aristocráticos, direcionadas a um público aristocrático e com elementos aristocráticos 

(feitos sobre-humanos de heroísmo, reis, guerreiros, batalhas, salões, antigas linhagens); 

logo, nada mais natural que possuíssem valores e idealizações desse grupo. Podemos 

dizer que além de entreter, o poeta também estaria instruindo sua plateia: 

 

 “The two essential characteristics of such a society (...) are that it shall be 

warlike and hierarchical, that is, controlled by a military aristocracy whose highest 

good is the warrior’s code (...) War, valour, service, loyalty, liberality, contempt of 

death, and love of fame: these are the constants of truly heroic verse.”454 

 

É claro que estes modelos exaltam qualidades dignas de uma aristocracia 

idealizada, assim como teremos no século XII um fenômeno semelhante com as gestas 

de cavalaria e as histórias do ciclo arturiano. Além disso, a identificação deste ideal com 

um ambiente ou com figuras históricas ou pseudo-históricas reforça ainda mais este 

aspecto moralizante desta poesia, o que a diferencia de simples contos populares, 

inserindo seus ouvintes dentro de um universo mítico familiar455. Portanto, passando por 

Hildebrando e a batalha contra os godos e hunos, os feitos de Sigurd/Siegfried, Valtário, 

Byrhtnoth e a Batalha de Maldon, Widsith, as figuras bíblicas do Codex Junius XI e do 

manuscrito de Beowulf, todos trazem a imagem idealizada, modelar de um mundo 

aristocrático para seu público, principalmente (no que se refere à Inglaterra anglo-

saxônica) na forma de narrativas e poemas seculares e religiosos com aspecto heroico, o 

                                                                                                                                               
eterna por traírem seu líder (terreno e celeste): exatamente a imagem da figura de Grendel em Beowulf 
(vv. 86-104, 168-169, 1258-67), em Gênesis na figura de Lúcifer e seus aliados (vv. 34-77, 322-337) e a 
expulsão de Adão e Eva do Paraíso (vv. 939-964) e Satã em Cristo & Satã (vv. 34-50, 65-74, 81-124, 
689-718). Ver CHANEY, pp. 210-213, 218. 
454 JONES, 1972, pp. 49-50: “As duas características essenciais de tal sociedade (...) são que devem ser 
aguerridas e hierárquicas, ou seja, controladas por uma aristocracia militar cujo maior bem é o código 
guerreiro (...) Guerra, valor, serviço, lealdade, liberalidade, desdém pela morte, e amor pela fama: estas 
são as constantes do verdadeiro verso heróico”. 
455 JONES, 1972, pp. 38-41. 



que também se destaca como uma das características deste tipo de narrativa modelar: a 

forma poética (e aliterativa) em lugar da prosa. 

O que podemos ver é que as narrativas heroicas são algo de extrema importância 

para essas sociedades, pois através delas é possível uma identificação de todo o grupo 

social, justamente por seu aspecto fabuloso, mítico e ao mesmo tempo histórico. Até o 

século XIX, o termo “mito” designava especificamente tudo àquilo que seria avesso à 

história: o fabuloso, fantástico, utópico. Mas desde então, essa imagem se transformou, 

e assim: 

 

“Ao invés de tratar, como seus predecessores, o mito na acepção usual do 

termo, i.e., como “fábula”, “invenção”, “ficção”, eles o aceitaram tal qual era 

compreendido pelas sociedades arcaicas, onde o mito designa, ao contrário, uma 

“historia verdadeira” e, ademais, extremamente preciosa por seu caráter sagrado, 

exemplar e significativo” 456. 

 

Podemos observar que este tipo de construção, através de uma narrativa heroica, 

possui grande influência em momentos históricos muito além do período medieval. A 

preocupação, ou a necessidade, pela construção de uma história (propriamente dita) 

oficial, que mostre as origens e realce os valores e virtudes de uma ou outra sociedade: 

 

 “Um povo sem história (...) é como se não existisse!” 457.  

 

Um bom exemplo disso pode ser encontrado, também, na Europa do século XIX, 

quando passa a haver uma nova valorização das tradições históricas de cada país. 

Temos, por exemplo, na Alemanha o resgate de seu passado germânico, que mais tarde 

seria apropriado politicamente para a ideia do “mito ariano”; e na Inglaterra vitoriana 

(apesar dos adoradores do rei Alfred) um resgate do passado bretão, às lendas arturianas 

e o mundo céltico, como uma forma de um mito de origem comum para todos os 

habitantes do Reino Unido458; ou seja, de uma origem “nobre”, “heroica”, “primordial”: 

                                                 
456 ELIADE, pp. 7-8. 
457 ELIADE, p. 156. 
458 Ao longo do XIX (principalmente durante o período vitoriano) teria ocorrido uma maior valorização 
do passado de origem céltica, como uma forma de se criar uma suposta identidade nacional dentro da 
Grã-Bretanha; deixando o passado anglo-saxão em segundo plano (focando apenas em alguns eventos e 
personalidades), uma vez que só diria respeito aos ingleses. Como consequência desse fenômeno, os 
estudos anglo-saxônicos e a consciência desse passado teriam ficado relegados a certa “marginalidade” 



 

 “Esse prestígio da ‘origem’ sobreviveu nas sociedades europeias. Quando se 

empreendia uma inovação, esta era concebida, ou apresentada, como um retorno à 

origem. A Reforma inaugurou o retorno à Bíblia e ambicionava reviver a experiência 

da Igreja primitiva, ou mesmo das primeiras comunidades cristãs. A Revolução 

Francesa tomou como paradigmas os romanos e os espartanos. (...) ‘Temos nossa 

origem em Roma!’, repetiam com orgulho os intelectuais romenos dos séculos XVIII e 

XIX. (...) A intelligentsia húngara encontrava uma justificação para a antiguidade, a 

nobreza e a missão histórica dos Magiares e na saga heroica de Arpad.”459 

 

Tendo uma visão geral dos elementos do mundo aristocrático no qual esses 

povos germânicos viviam, podemos avançar para a figura principal dessa aristocracia: o 

rei460. 

A realeza germânica, em especial a anglo-saxã, surgiu num grande amálgama de 

elementos cristãos e pagãos. O rei, desde suas origens pré-cristãs, é o mediador entre os 

poderes divinos e seu povo (folc), e sua imagem está intrinsecamente ligada ao âmbito 

político e religioso. Ele é a personificação da “sorte” ou, já num contexto mais cristão, 

“benção divina” (encontrada na poesia anglo-saxônica através dos termos eadig e 

saelig), no destino de seu povo. Uma de suas principais funções relacionadas ao divino 

é assegurar os favores e bênçãos dos deuses sobre sua tribo servindo justamente como 

mediador, realizando sacrifícios pela vitória, por boas colheitas e pela paz. O rei não é 

um sacerdote461, mas o líder de seu povo e o guardião de seu bem-estar agindo de forma 

a receber as graças divinas. As atitudes do mundo político refletem o religioso e vice-

versa. De forma clara, podemos identificar a divindade sendo primeiramente a 

divindade do rei, que tem a função de administrar sua responsabilidade com o mesmo, e 

                                                                                                                                               
cultural que apenas na segunda metade do século XX e começo do XXI estariam sendo resgatados e 
recebendo o seu devido valor. Essa questão é abordada profundamente por SHIPPEY in: SCRAGG & 
WEINBERG, pp. 215-236; e principalmente em FRANTZEN & NILES, 1997. 
459 ELIADE, p. 157. 
460 CHANEY, pp. 7-8. 
461 Não se sabe ao certo se os anglo-saxões possuíam sacerdotes. Textos como os de Beda, acerca das 
práticas pagãs dos anglo-saxões, não são muito esclarecedores uma vez que tendem a se inspirar em 
modelos pagãos de fontes do Mediterrâneo. Entre os anglo-saxões é possível que tivessem curandeiros ou 
“xamãs”, voltados a ritos diversos e de cura; enquanto líderes locais e reis realizassem ritos e cultos de 
maior importância. Talvez a figura do sacerdote (como um elemento religioso da sociedade) não existisse 
de fato, pois quando os primeiros missionários chegaram ao reino de Kent e auxiliaram a escrever leis 
entre os saxões, uma das primeiras preocupações foi em estabelecer o valor de wergeld dos padres. 
Podemos pensar que tal iniciativa não seria necessária se já houvesse um wergeld para sacerdotes. Ver 
NILES in: GODDEN & LAPIDGE, pp. 128. 



de forma secundária como a divindade da tribo; a divindade primeiramente não como o 

“grande pai da humanidade”, mas sim um deus de reis e guerreiros462. Através disso, 

podemos entender certos termos aplicados à imagem régia como o “escudo-do-povo”, o 

“elmo-do-povo”; identificando o governante como o guardião e protetor463. Este caráter 

misto do rei, entre o mundo religioso e o secular, possibilitaria sua influência nas leis e 

sobre o mundo eclesiástico. Já nos tempos pagãos o que temos é o rei como descendente 

da divindade e com o cristianismo teremos uma identificação do mesmo com Cristo464. 

O rei é ao mesmo tempo uma “persona mixta”, que atua através da “sorte”, da “graça” 

da divindade da tribo:  

 

“O rei, ao contrário de um homem individual, é in officio o tipo e imagem 

do Ungido no céu, e consequentemente, de Deus”465.  

 

Assim, através deste modelo de identificação da imagem do rei e de Cristo, 

temos uma permanência, a continuidade de uma tradição que remonta aos tempos 

pagãos e que se adapta com a cristianização466. Com o tempo, o rei perde um pouco de 

seu poder ao dividi-lo com a Igreja; entretanto, continua como o mediador entre o povo 

e a divindade. Devido à natureza de sua pessoa, não há uma forte diferenciação entre 

pecados e crimes, o que faz com que a autoridade régia tenha influência nas duas 

esferas467. Um exemplo disso pode ser encontrado nas leis de Æthelred II (VIII 

Æthelred, parágrafo 2.1)468: 

 

“Pois um rei cristão é o representante de Deus entre o povo cristão, e ele deve 

vingar de forma muito zelosa as ofensas contra Deus”. 

 

Um dos principais elementos que dá sustentação e legitimação ao poder real é 

referente à sua linhagem, ou melhor, a sacralidade da linhagem real. Alcuíno de York, 

em carta aos nobres do reino de Kent disse:  

 

                                                 
462 CHANEY, pp. 34 
463 CHANEY, pp. 11-15. 
464 CHANEY, p. 192. 
465 KANTOROWICZ, pp. 51-52 e 56. 
466 CHANEY, pp. 197. 
467 CHANEY, pp. 234-235. 
468 WHITELOCK, 1955, p. 411. 



“ex antiqua regum prosapia invenitur, et tanto incertioris sunt originis, quanto 

minoris sunt fortitudinis” [das antigas linhagens reais existentes, quanto mais incertas 

suas origens, quão menor será sua força]469.  

 

As referências a respeito das linhagens reais anglo-saxãs inicialmente 

retornariam até antigas divindades germânicas, como vimos anteriormente; e com o 

passar do tempo, elementos cristãos foram assimilados e as genealogias passaram a ter 

ancestralidades cristãs, indo além das referências pagãs470, como também vimos no caso 

da Casa de Wessex e a elaboração de uma linhagem sagrada que remonta aos tempos 

bíblicos, e a descendência singular a partir de Noé.  

A própria figura de Cristo passou também por uma transformação ao longo da 

cristianização. Poderíamos dizer que ocorre uma “germanização do cristianismo”, no 

sentido de termos uma imagem mais heroica ao estilo germânico onde Cristo e seus 

apóstolos acabam por se assemelhar a um lorde e seus thegns, ao estilo do comitatus 

(imagem que pode ser encontrado também no documento Heliand; onde Cristo é 

retratado justamente dessa forma mais “germanizada”471). Da mesma forma, a imagem 

de Deus também é uma imagem interessante. Dentro do corpo poético anglo-saxão o 

termo mais comum empregado a Deus é a palavra God (Deus cristão); mas além dessa 

denominação, existem outras referências a Ele como: lorde (frea, dryhten), governante 

ou líder (waldend), líder dos homens (fira waldend), senhor da glória (wuldres 

waldend), rei da glória (wuldur cyning), líder das vitórias (sigora waldend), rei das 

vitórias (sigora soðcyning), entre outros472. Também podemos observar essa imagem 

germanizada de Deus no Hino de Cædmon: 

 

“Nu we sculon herian heofonrices Weard, 

‘Meotodes meahte and his modgeþanc, 

weorc Wuldor-Fæder,   swa he wundra gehwæs, 

                                                 
469 CHANEY, p. 17. 
470 CHANEY, pp. 18-20. 
471 RUSSELL, pp. 23-24 e 205-206. 
472 CHANEY, pp. 46-52. Apesar da imagem de Deus como rei seja presente por toda a cristandade, entre 
os anglo-saxões ela se torna majoritária e central. Onde a proximidade da divindade pagã foi aproximada 
da cristã, promovendo assim uma maior aceitação e menor resistência à nova fé. Por exemplo, a palavra 
Frea teria sua origem no nome do deus Frey, um dos principais deuses germânicos. Ou ainda, a palavra 
bealdor (valente), termo muito comum na poesia anglo-saxônica para se referir aos reis e nobres, teria sua 
origem no nome do deus nórdico Balder (o qual também aparece na genealogia dos reis de Wessex como 
Baeldaeg). 



ece Dryhten, or onstealde. 

He ærest scop ielda bearnum 

heofon to hrofe,  halig Scieppend; 

þa middan-geard  manncynnes Weard, 

ece Dryhten, æfter teode, 

firum foldan,  Frea eallmihtig’ ” 

 

[Agora nós devemos reverenciar o Guardião do reino dos céus, o poder do Criador e a 

vontade de seus pensamentos, o trabalho do Pai da glória, como Ele, o Senhor eterno, 

estabeleceu o inicio de toda maravilha. Ele, o Criador sagrado, primeiro criou o céu 

como um telhado para os filhos dos homens; então o Guardião da humanidade, o 

Senhor eterno, o Senhor todo-poderoso, mais tarde preparou o mundo, a terra-média] 

(O Hino de Cædmon). 

 

Outro ótimo exemplo é o da apropriação da figura divina na oração do “Pai-

Nosso”, no poema Heliand: 

 

“Fadar ûsa | firiho barno, 

thu bist an them hôhon | himila rîkea, 

geuuîhid sî thîn namo | uuordo gehuuilico. 

Cuma thîn | craftag rîki. 

Uuerða thîn uuilleo | oƀar thesa uuerold alla, 

sô sama an erðo, | sô thar uppa ist 

an them hôhon | himilo rîkea. 

Gef ûs dago gehuuilikes râd, | drohtin the gôdo, 

thîna hêlaga helpa, | endi alât ûs, heƀenes uuard, 

managoro mênsculdio, | al sô uue ôðrum mannum dôan. 

Ne lât ûs farlêdean | lêða uuihti 

sô forð an iro uuilleon, | sô uui uuirðige sind, 

ac help ûs uuiðar allun | uƀilon dâdiun” 

 

[Pai nosso, filhos dos homens, Tu está no alto reino celeste, Santo seja Teu nome em 

cada palavra. Possa Teu poderoso reino vir. Possa Tua vontade ser feita sobre todo 



este mundo, assim na terra como é lá nas alturas do alto reino celeste. Nos dê apoio473 

a cada dia, bom Lorde, Teu sagrado auxílio, e nos perdoe, Guardião do Céu, nossos 

muitos crimes, assim como nós fazemos a outros seres. Não permita que pequenas 

criaturas malignas nos desviem para fazer suas vontades, como nós merecemos, mas 

nos ajude contra todos os atos malignos.] (Heliand, vv. 1600-1612). 

 

O que vemos aqui são referências atribuídas a um âmbito político e guerreiro da 

sociedade, atribuídos à figura divina. O que temos então é a mesma relação atribuída 

aos guerreiros e lordes para com seu líder e rei, transportadas para um quadro religioso, 

onde os reis (e seus súditos) é que seriam os thegns de Cristo e de Deus. A partir disso 

podemos até mesmo estabelecer uma relação que faria sentido dentro desse quadro de 

conversão do período, onde Cristo teria atuado sob as bênçãos de Deus, sendo assim um 

mediador entre Ele e os homens; responsável pelo bem de seu povo e para isso se 

sacrificou e foi levado à cruz. Temos aqui um quadro mítico muito semelhante e com 

funções iguais aos reis germânicos dentro de sua sociedade. Através dessa construção: 

Cristo é rei, membro de uma linhagem sagrada474 e filho de Deus, o “monarca celeste”. 

Desta forma, podemos dizer que a imagem de Cristo em relação a Deus, cercado por 

seus apóstolos, pode ser identificada com a do rei germânico e seus lordes, o líder 

guerreiro cercado por seus homens, cuja preocupação é proteger e assegurar a paz entre 

seu povo.  

Outro elemento importante que encontramos dentre os ideais aristocráticos e de 

realeza presente nos textos da Inglaterra anglo-saxônica seria o conceito de sapientia et 

fortitudo475. Este conceito é mais conhecido devido ao trabalho de Ernst Curtius 

(“Literatura Europeia e Idade Média Latina”) 476 que o desenvolveu como um ideal 

encontrado na tradição greco-latina cristã; com suas origens em Homero e adaptado por 

                                                 
473 Do saxão antigo: rad (suporte, apoio, auxílio). A versão original “o pão nosso de cada dia dá-nos 
hoje” (Mateus 6: 11 e Lucas 11: 3) pode ter sido inaceitável para uma aristocracia guerreira. Por outro 
lado, eles reverenciariam sem problemas uma figura como um líder guerreiro, seu comandante e senhor, 
por seu suporte em tempos de guerra e perigo. Esta seria sua principal responsabilidade para com eles em 
troca de sua lealdade em combate para com ele. Deus, como “Líder de Todos os Homens” é concebido 
justamente dessa forma proto-feudal de relacionamento: Nós prestamos nossa lealdade a Ele, e em troca 
Ele nos protege das ameaças do mal. Este quadro se encaixa exatamente na imagem poética anglo-
saxônica, como podemos observar. Ver MURPHY, p. 55. 
474 Mateus 1: 1-17; Lucas 3: 23-38 
475 KASKE, 1966, pp. 273-274. A relação de sapientia et fortitudo, como veremos, pode ser encontrada 
dentro do cristianismo e do paganismo germânico. Ampliando este conceito, seria possível também 
estabelecer paralelos com as imagens de Deus e Wyrd (destino), que por vezes podemos identificar com 
os conceitos de glória e honra (lof e dom). 
476 CURTIUS, 1996. 



Virgílio, e sua subsequente transformação em um topos retórico, demonstrado através 

da combinação das duas qualidades em um único herói ou às vezes separados em duas 

outras personagens477: 

 

“Segundo a alegoria de Fulgêncio, as palavras iniciais da Eneida acobertam um 

sentido mais profundo. Arma significa o valor, e virum, o saber: ‘pois toda perfeição 

consiste em força corporal e sabedoria’ (...) Fortitudo e sapientia aparecessem às vezes 

aplicados a duas pessoas diferentes (Alcuíno em Poetae, I, 197, 1281). Mas o ideal 

mantém sua união numa mesma pessoa, como no Waltharius (versos 103 e s.). Os 

jovens Walther e Hagen excedem em força os fortes e em inteligência os sábios. Na 

Canção de Rolando reaparecerá o trágico dualismo entre o sentimento bélico e a 

prudência”.478 

 

A relação de sapientia et fortitudo pode ser encontrada nas Eddas, em especial 

no poema Hávamál (parágrafo 15)479, onde diz que: 

  

“O filho de um rei deve ser silencioso e pensativo, e ameaçador em batalha (...)”. 

 

Já Isidoro de Sevilha, a respeito do heroísmo nos diz480:  

 

“Heroicum enim carmen dictum, quod eo virorum fortium res et facta narrantur. Nam 

heroes appellantur viri quase aerii et caelo digni propter sapientia et fortitudinem.” 

[Chama-se canto heroico porque relata feitos de homens valorosos. Denomina-se, 

sobretudo heróis os homens dignos do céu por sua sabedoria e valor]. 

 

Este mesmo conceito pode ser encontrado na poesia anglo-saxônica como nos 

Dons dos Homens (vv. 39-43, 76-77) e no final de Widsith: 

 

  “simle suð oþþe norð summe gemetað 

  gydda gleawne geofum unhneawne 

  se þe fore duguþe wile dom aræran, 

                                                 
477 KASKE, 1966, p. 272. 
478 CURTIUS, pp. 232-233. 
479 HOLLANDER, p. 17 
480 CURTIUS, pp. 232-233. 



  eorlcipe æfnan oþþæt eal scæceð 

  leoht ond lif somod; lof se gewyrceð, 

  hafað under heofonum heahfæstne dom” 

 

[sul ou norte sempre encontram alguém sábio em canções, não avarento em presentes, 

aquele que deseja exaltar sua glória frente aos guerreiros, seus feitos nobres até que 

tudo se acabe, a luz e a vida juntas; aquele que age com honra tem glória eterna sob o 

céu.] (Widsith , vv. 138-143) 

 

Nos poemas do Junius 11 também vamos encontrar alguns exemplos. No poema 

Gênesis, ao descrever a linhagem de Noé desde Adão, todos os personagens são 

descritos como poderosos líderes que governaram seu povo com grande sabedoria (vv. 

1104-1247). Em Êxodo, Moisés é descrito como: 

 

“He wæs leof gode leoda aldor 

horsc and hreðergleaw herges wisa 

freom folctoga.” 

 

[Ele era amado por Deus, um senhor de homens, sábio e intrépido líder de exércitos, 

um valente líder do povo] (Êxodo, vv. 12-14a). 

 

Enquanto isso em Daniel, após sua conversão, Nabucodonosor também é 

descrito com as mesmas características de sabedoria e poder: 

 

 “  Siððan deora gesið,  

 wildra wærgenga,   of waðe cwom,  

 Nabochodonossor   of niðwracum,  

 siððan weardode   wide rice,  

 heold hæleða gestreon   and þa hean burh,  

 frod, fore mihtig   folca ræswa,  

 Caldea cyning oðþæt him cwelm gesceod” 

 

[Quando o companheiro e camarada dos animais selvagens retornou de suas andanças, 

de sua dura punição, Nabucodonosor então governou seu vasto reino, o herói guardou 



seu tesouro e a grande cidade, sábio, o já poderoso líder do povo, rei dos caldeus, até 

que a morte veio a ele] (Daniel, vv. 661b-667). 

 

No poema Descida ao Inferno temos a descrição heroica da ressurreição de 

Cristo: 

 

“Open wæs þæt eorðærn,         æþelinges lic  

onfeng feores gæst,         folde beofode,  

hlogan helwaran;         hagosteald onwoc  

modig from moldan,         mægenþrym aras  

sigefæst ond snottor.”   

 

[O túmulo estava aberto, e o corpo do Príncipe recebeu o sopro da vida, a terra tremeu 

e os habitantes do Inferno se regozijaram; o homem jovem despertou confiante da 

terra, a poderosa Majestade ergueu-se, vitorioso e sábio] (Descida ao Inferno, vv. 19-

23a). 

 

Além desses, o mesmo conceito aparece também em diversos outros poemas 

como forma de caracterização da figura heroica481; e, além disso, na própria Bíblia482. 

Contudo, no poema Beowulf é onde vamos encontrar esse binômio de sapientia 

et fortitudo representado da forma mais nítida de todo o corpo poético anglo-saxônico 

através da figura do próprio herói Beowulf e intrinsicamente ligado à sua narrativa: 

 

 “                              ne hyrde ic snotorlicor  

on swa geongum feore    guman þingian. 

Þu eart mægenes strang    ond on mode frod  

wis wordcwida”      

 

[Nunca eu ouvi um homem falar de forma tão sábia. Você é poderoso em 

força e sábio em mente, grande orador] (Beowulf, vv. 1841b-1845a) 483. 

                                                 
 
481 André, vv. 624-625, 919, 1495-1497, 1577-1579; Guthlac, vv. 156-158, 184, 1109; Judite, vv. 145-
146, 333-334; Juliana, vv. 431-432; 547-551; Elena, vv. 934-935. 

 
482 Jó 9: 4; 12: 12-13,16; 36: 22-26; 37: 23-24. Salmos 89: 11-12. Provérbios 8:14; 16: 32; 21: 22; 24: 5-6. 
Sabedoria 8: 15.  Ezequiel 28: 4 - 5. Daniel 2: 20-23. 
 



 

Quando da cristianização dos anglo-saxões, podemos perceber uma clara 

identificação, ou “predileção”, do período para com o Velho Testamento, em especial 

com os seus reis484, lutando contra os inimigos de Deus; o que se encaixava bem com a 

imagem germânica do confronto dos homens e dos deuses contra os malignos 

gigantes485 e a identificação com as tribos de Israel e com sua sociedade, muito mais do 

que com a sociedade de Roma 486.  

Em Beowulf temos uma figura que se encaixa na imagem dos antigos reis e 

patriarcas bíblicos: Hrothgar. O rei dos dinamarqueses, Hrothgar, é um homem de certa 

idade quando Beowulf chega a sua corte para ajudá-lo a se livrar do grande mal que o 

assombra. Após a vitória de Beowulf sobre Grendel e sua mãe, Hrothgar faz grandes 

homenagens ao jovem herói e é nesse momento que desempenha seu papel mais 

importante, ao realizar seu sermão a Beowulf. A imagem de Hrothgar é justamente a do 

velho rei, que já não tem a mesma força como no passado, mas é possuidor de grande 

sabedoria; e é através de seu sermão que podemos vê-lo como o “rei sábio”. É 

interessante notar o modo como Hrothgar é tratado. Temos por exemplo os termos 

gamelum rince e harum hildfruman. O primeiro termo significaria “homem (guerreiro) 

de idade (velho)”, enquanto o segundo termo seria “grisalho líder-de-guerra”; ambos 

nos passam a ideia de um guerreiro idoso que (dentro do contexto do poema) 

envelheceu, e a palavra “grisalho” trás uma ideia de maturidade. Um homem que já teve 

seus dias de fortitudo e que vive seus últimos dias com a sapientia.  

Fazendo uma comparação, podemos dizer que nessa parte do poema, Hrothgar 

simbolizaria a plenitude da sapientia e o declínio de sua fortitudo, frente a um jovem 

Beowulf na plenitude de sua fortitudo. Aliás, devemos ressaltar que o único personagem 

dentro do poema que é citado tanto por sua sapientia quanto fortitudo é o próprio 

Beowulf. O sermão de Hrothgar é o grande exemplo do ideal aristocrático e, 

principalmente, de realeza; por todo ele é possível visualizar este forte modelo 

moralizante, em especial ao comparar Beowulf à figura do rei Heremod: 

                                                                                                                                               
483 Ver no mesmo poema as passagens que também tratam da mesma questão de sapientia et fortitudo : 
vv. 287-189; 260-285; 349-350; 415-517; 440-445; 825-826; 974-977; 1219-1220; 1384-1389; 1474-
1491; 1674-1676; 1705-1706; 1836-1839; 1826-1835; 2029-2069; 2178-2183. 
484 Nas leis do rei Alfred é possível notarmos a influência do Velho Testamento, ao utilizar a lei mosaica; 
o que nos permite reforçar a ideia que o rei-germânico é investido de poderes terrenos, mas também 
intercede com o divino, como Alfred que compila suas leis com base na lei sagrada. CHANEY, pp. 187-
188. 
485 MAYR-HARTING, pp. 220 
486 CHANEY, pp. 174. 



 

   

“Þæt la mæg secgan     se þe soð ond riht  

fremeð on folce    feor eal gemon  

eald eþelweard    þæt ðes eorl wære  

geboren betera.    Blæd is aræred  

geond widwegas    wine min Beowulf  

ðin ofer þeoda gehwylce.    Eal þu hit geþyldum healdest 

mægen mid modes snyttrum.   Ic þe sceal mine gelæstan 

freoðe swa wit furðum spræcon.   Ðu scealt to frofre weorþan  

eal langtwidig    leodum þinum  

hæleðum to helpe.    Ne wearð Heremod swa  

eaforum Ecgwelan    Ar-Scyldingum  

ne geweox he him to willan    ac to wælfealle  

ond to deaðcwalum    Deniga leodum 

breat bolgenmod    beodgeneatas  

eaxlgesteallan    oþ þæt he ana hwearf  

mære þeoden    mondreamum from,  

ðeah þe hine mihtig god    mægenes wynnum  

eafeþum stepte    ofer ealle men  

forð gefremede    hwæþere him on ferhþe greow  

breosthord blodreow    nallas beagas geaf  

Denum æfter dome    dreamleas gebad  

þæt he þæs gewinnes    wærc þrowade  

leodbealo longsum” 

    

[Agora ele pode dizer, aquele que age de forma verdadeira e correta para com seu 

povo, lembrando-se de nosso passado, velho guardião de nossas terras: este príncipe 

nasceu para ser grande! Seu glorioso nome se ergue até as alturas sobre as nações, 

Beowulf meu amigo, sua fama vai longe. De forma adequada você controla sua força 

com sabedoria. Mantenho-lhe um voto como amigo, como disse anteriormente. Serás de 

grande ajuda para teu povo, um grandioso herói. Diferente de Heremod com os filhos 

de Ecgwela, os honoráveis scyldings; ao crescer não lhes trouxe alegrias, mas matou 

dinamarqueses em seu próprio salão, de forma sangrenta. Tomado de fúria ele abateu 



seus companheiros, até que exilado, sozinho, o famoso príncipe, foi para longe da 

alegria de outros homens, com má reputação, apesar de Deus ter-lhe conferido os 

méritos de uma grande força, poderoso, sobre todos os homens. Apesar de sua boa 

fortuna seus pensamentos tornaram-se vis, seu coração sedento por sangue; nunca 

presenteou anéis, por honra, aos dinamarqueses. Sem alegrias ele viveu e infeliz ele 

morreu, sofrendo amargamente pelo mal que causou ao seu povo.] (Beowulf, vv. 1700 

– 1722). 

 

Através deste trecho do poema, podemos observar a importância de Hrothgar 

como um rei sábio, mas também a presença da sapientia e fortitudo dentro de um 

modelo de realeza. O que o sermão nos mostra é um exemplo de um rei (Heremod) que 

padeceu pela falta de sapientia e acabou pagando amargamente por isso; enquanto 

Beowulf é tratado como um herói para seu povo, visto que no momento ele é possuidor 

de fortitudo a qual administra com sapientia487. Entretanto, Hrothgar, sofre pelo 

declínio de sua fortitudo, o que poderia ser refletido na ameaça de Grendel que por onze 

anos aterrorizou seu reino, até que Beowulf viesse ajudá-lo. Em contrate à imagem do 

rei sábio, Hrothgar, teríamos a figura do rei vigoroso, forte. Essa figura de poder e força 

pode ser identificada em Hygelac, rei dos geats. 

Hygelac, rei da tribo dos geats, dentro do modelo sapientia et fortitudo seria 

representante do último. Enquanto Hrothgar é o rei sábio, Hygelac é o rei forte. De certa 

forma poderíamos até mesmo ampliar essas definições para a população (relembrando 

sobre o papel régio como mediador com o divino e responsável pelo bem estar de seu 

povo488). Desta forma, em Beowulf, os dinamarqueses como um todo simbolizariam a 

sapientia, enquanto os geats teriam fortitudo. Entretanto, enquanto Hrothgar (e os 

dinamarqueses) sofrem com os ataques de Grendel e sua incapacidade de enfrentar a 

criatura, Hygelac (e os geats) sofrem com as medidas tomadas em confronto contra os 

francos, o que leva a morte do rei dos geats. O que temos é a falta de sapientia: 

 

    “Hyne wyrd fornam, 

 syþðan he for wlenco  wean ahsode, 

 fæhðe to Frysum”  

                                                 
487 É interessante o paralelo que podemos estabelecer do sermão do rei Hrothgar com o relato do rei de 
Tiro, no livro de Ezequiel (28: 1-19), onde encontraremos este mesmo modelo do bom e do mau 
governante e a figura divina como o aquele que provê e retira o poder dos homens. 
488 CHANEY, pp. 64-65, 71-72 



      

[O Destino o levou quando ele por orgulho buscou por problemas, guerra contra os 

frísios] (Beowulf, vv. 1205-1207) 

 

Hygelac acaba morrendo em batalha no continente, e um dos únicos 

sobreviventes é justamente Beowulf. Mas a ideia é a de que Hygelac morre não devido a 

possíveis falhas ao combater, pelo contrario, ele é o exemplo do rei forte, vigoroso; sua 

morte, como mostra o trecho acima, é devido a seu orgulho, a ausência de sapientia. O 

que podemos notar é um dualismo que permeia o poema e que por fim acaba por se unir 

numa única figura: Beowulf. Ele é a figura que inicia o poema jovem e detentor de 

grande fortitudo, e mais tarde demonstra sapientia como rei ao governar de forma 

pacífica e prospera. Assim, vemos que o ideal de realeza é aquele que consegue 

combinar, ao mesmo tempo, sapientia e fortitudo. Este sim seria o ideal a ser alcançado 

de um governante bem sucedido489. A forma como isso é representado no poema é 

através do duelo de Beowulf contra o dragão que ataca seu reino. Segundo a história, os 

geats viveram por mais de cinquenta anos em paz devido ao governo de Beowulf, até 

que um dragão passa a devastar o reino. Ele então se prepara para enfrentar a criatura e 

parte para o covil do monstro. Neste momento, a imagem que temos é de um rei já 

envelhecido, porém vigoroso (pelo fato de estar indo defender seu povo e enfrentar o 

dragão) e sábio (ao relatar os acontecimentos passados, como o lamento do rei Hrethel; 

vv. 2425-2471). Nesse momento podemos ver claramente a união dos elementos 

sapientia e fortitudo na figura única do herói Beowulf. 

O mesmo conceito pode ser encontrado no prefácio do rei Alfred para sua 

tradução da Regula Pastoralis, quando ele relembra o passado idealizado da Inglaterra e 

de como os reis daqueles tempos governavam bem: 

 

“E eu desejo que você saiba que por vezes me veio à mente, em como outrora 

havia homens sábios por toda Inglaterra, tanto no âmbito religioso quanto no secular, e 

como eram felizes aqueles tempos por toda a Inglaterra; e como os reis que tinham 

poder sobre o povo daqueles dias obedeciam a Deus e seus representantes, e como eles 

                                                 
489 O sucesso de Beowulf é demonstrado através da ideia do rei “mantenedor da paz”. Isto estaria não 
apenas de acordo com um ideal germânico, mas também cristão. Isto explica as imagens de reis como 
Athelstan e Edgar como bons reis, por terem mantido a ordem no reino, e de Æthelred II como um 
péssimo rei, por ter permitido a invasão dos escandinavos. Ver CHANEY, pp. 91-94. Também temos a 
carta de Alcuíno de York em 796, onde diz que “a morte de um rei é o sinal de tristezas”. Ver 
WHITELOCK, 1964, pp. 88-89. 



mantinham sua paz e sua moral e sua autoridade no lar e também expandiam seus 

domínios no exterior; e como eles prosperaram tanto na guerra quanto em sabedoria 

(...)” 490 

 

Podemos perceber que o binômio sapientia et fortitudo é um elemento muito 

importante dentro do aspecto heroico da poesia anglo-saxônica e para os ideais 

aristocráticos. Conceito esse que se encaixa perfeitamente com o período alfrediano e 

que nos remete ao principio da sabedoria como o verdadeiro caminho para Deus, que 

vimos no capítulo anterior sendo tratado pelo rei Alfred como uma das bases para a 

reforma de seu reino: 

 

“  Ðu þe lær be þon  

gumcyste ongit.    Ic þis gid be þe  

awræc wintrum frod.    Wundor is to secganne  

hu mihtig god    manna cynne  

þurh sidne sefan    snyttru bryttað  

eard ond eorlscipe    he ah ealra geweald” 

 

 [Você aprenda com isso, compreenda a virtude viril. Eu para você esta história contei 

da sabedoria de meus invernos. É uma maravilha dizer como para a raça dos homens o 

poderoso Deus, por meio de Seu grande espírito, distribui sabedoria, terras e nobreza; 

Ele tem o controle de tudo] (Beowulf, vv. 1722b-1727). 

 

Vemos aqui exatamente o ideal presente no pensamento alfrediano, onde a 

autoridade dos governantes provém diretamente de Deus, assim como a sabedoria. 

Pensamento que estaria de acordo com as Escrituras 491: 

 

“Que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a 

sabedoria e a força. É ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza 

reis, quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as 

                                                 
490 SWEET, pp. 1-2. 
491 1 Reis 3: 28. Provérbios 2: 6. Eclesiastes 1: 26. Jeremias 9: 22-23. Atos 7: 10.  



profundezas e os segredos, ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz” 
492. 

 

Desta forma, a partir de todos esses elementos, podemos ter uma visão geral das 

características, qualidades e virtudes almejadas da aristocracia do período alfrediano. 

Até então também tivemos contato com o contexto histórico no qual tudo isso se 

desenvolveu e assim poderemos melhor compreender um de seus aspectos principais: 

um ideal social voltado para a aristocracia anglo-saxônica da época e centrado na figura 

do rei, visando à reorganização da sociedade após as invasões escandinavas e durante a 

reconquista dos territórios da Danelaw. 

 

 

 

III. 3 – O Senhor dos Exércitos: o modelo espiritual de um reino cristão. 

 

 

Sem dúvida alguma, um dos momentos mais decisivos para a história da 

Inglaterra como um todo foi a batalha de Brunanburg, em 937, quando o rei Athelstan e 

seu irmão, o príncipe Edmund, derrotaram os inimigos invasores e consolidaram a 

unificação do reino inglês sob um único trono. A partir de então não haveria mais 

nenhum outro reino nas terras dos anglo-saxões além da Inglaterra. As fronteiras dos 

antigos reinos continuariam a existir, mas agora como regiões administrativas do reino 

inglês. Contudo, para que fosse possível Brunanburg outra batalha teve de ter sido 

travada. Sem a qual não apenas Brunanburg não existiria como a história da Inglaterra 

anglo-saxônica teria terminado prematuramente. 

No início do ano de 878, mais da metade da Inglaterra se encontrava em mãos de 

invasores escandinavos. As casas reais anglo-saxônicas e boa parte de sua aristocracia 

haviam sido varridas pela onda viking. Reis como os de Anglia Oriental e Northúmbria 

foram mortos, enquanto o de Mércia buscou o exílio no continente. Líderes vikings 

como Guthrum e os irmãos Ivar, Halfdan e Ubba (supostamente filhos do legendário 

Ragnar Lodbrok) comandavam seus exércitos que se espalhavam pela Inglaterra até às 

fronteiras de Wessex. Foi neste mesmo ano, em meados do inverno, possivelmente no 

                                                 
492 Daniel 2: 20-22. 



começo de janeiro 493, que o “Grande Exército” viking decidiu lançar um ataque contra 

este último obstáculo entre eles e a conquista total das terras dos anglo-saxões494. 

Eles rapidamente avançaram para dentro de Wessex, realizando um ataque 

surpresa em Chippenham (a noroeste do reino), saqueando e ocupando a região e por 

fim estabelecendo ali um ponto estratégico para lançar novos ataques. Segundo a 

Crônica anglo-saxônica, aqueles que não conseguiram fugir se renderam aos vikings. 

Para muitos isto era um sinal de que o rei era incapaz de defender suas terras e seu 

povo. Entre os lordes locais, as opções pareciam ser entre se submeter aos invasores, 

preservando seu status e suas vidas para talvez rumar para o exílio no continente, ou 

enfrentar o inimigo e morrer. Como em outras regiões invadidas, muitos optaram por se 

aliar aos escandinavos. Ealdorman Wulfhere (que havia servido a Casa de Wessex 

desde os tempos do rei Æthelwulf) seria um desses. Um documento dos tempos do rei 

Edward o Velho (c. 901) se refere à Wulfhere como tendo sido destituído de seu posto e 

de seus bens por ter desertado sem permissão o seu rei e o reino, além de ter quebrado o 

juramento feito ao rei (Alfred) e aos demais lordes495. Com certeza Wulfhere não foi o 

único e nem o primeiro a se render frente ao exército viking. 

Guthrum, que era o principal líder viking na invasão de Wessex, sabia que a 

única forma de obter uma vitória significativa seria anulando o poder de Alfred. Fosse 

capturando-o e o matando ou obrigando que ele abdicasse do trono e fugisse do reino. 

Assim Guthrum poderia estabelecer outro nobre no trono de Wessex, um rei-fantoche 

(como era comum aos outros reinos conquistados) ou quem sabe ele mesmo se coroar 

rei496. 

Talvez em auxílio à Guthrum, com a intenção de interceptar uma possível fuga 

de Alfred por mar ou terra (e obter algum lucro com isso), Ubba também atacou 

Wessex. Ele teria chegado com cerca de vinte e três navios à costa de Devonshire, onde 

acabou se deparando com os anglo-saxões sob o comando de ealdorman Odda. 

Enquanto os vikings avançavam, Odda bateu em retirada, levando o rei com seus thegns 

e demais aliados para a fortaleza de Cynuit. Lá eles aguardaram as forças de Ubba, que 

estabeleceram um cerco, esperando vencê-los pelo cansaço, fome e sede497. Porém, 

                                                 
493 ABELS, p. 152. 
494 WHITELOCK, 1961, p. 49. 
495 WHITELOCK, 1955, p. 542. Supõe-se que a traição de Wulfhere tenha ocorrido por volta de 878, pois 
ele aparece em documentos entre 854 e 877; contudo, nas décadas de 880 e 890 seu nome desaparece. 
Ver ABELS, p. 152. 
496 ABELS, p. 153. 
497 ABELS, p. 154. 



provavelmente pensando da mesma forma que os vikings, e rejeitando a possibilidade 

de uma rendição, os anglo-saxões decidiram realizar um ataque surpresa contra os 

homens de Ubba logo ao raiar do dia498. O resultado do confronto foi marcado pela 

morte de Ubba junto com aproximadamente 840 de seus homens499. 

Alfred possuía apenas um pequeno grupo de lordes leais a ele e um pequeno 

exército, insuficiente para enfrentar Guthrum. Como havia acontecido em outros reinos, 

parecia certo que Wessex também cairia nas mãos dos escandinavos. Restando para 

Alfred o exílio em Roma (como o rei Burgred de Mércia) ou ser capturado e morto 

(como o rei Edmund de Anglia Oriental). Contudo, o destino que tomou foi outro. Ele 

decidiu resistir e fugiu, se refugiando nos pântanos de Sommerset, no sul de Wessex (no 

coração do reino) e longe de Guthrum. 

Sua fuga para os pântanos e o tempo que passou lá é um dos episódios mais 

famosos das histórias e lendas em torno da figura de Alfred. Podemos dizer que é um 

dos momentos mais épicos de sua biografia e com um tom poético (comparável a obras 

como Guthlac, Judite ou Êxodo). A ideia do corajoso rei cristão que se recusou a se 

submeter aos seus inimigos pagãos e decidiu se ocultar nos pântanos, cercado por seus 

poucos e mais leais thegns, até ter força o bastante para contra atacar, retomar seu reino, 

derrotar e converter os pagãos à verdadeira fé. O relato da Crônica, de Asser e outras 

fontes enfatizam o drama do rei, como forma de exaltar sua gloriosa vitória, 

contribuindo para a lenda de Alfred. 

No inverno de 878, Alfred estava reduzido a apenas alguns poucos homens e 

obrigado a permanecer escondido dos vikings de Guthrum. Oculto nos pântanos e 

possivelmente acompanhado apenas de sua esposa, seus filhos e dos nobres e servos de 

sua corte500. A partir das palavras de Asser501, podemos supor que devido sua condição 

como fugitivo, Alfred e os demais tenham vivido em condições precárias, sobrevivendo 

através de ocasionais ataques e saques contra os invasores. Teria então ocorrido uma 

alternância de papéis. Guthrum, líder dos vikings, havia se tornado o novo senhor do 

reino e Alfred agora era o saqueador, vivendo em “guerrilha” contra os invasores e seus 

aliados, os anglo-saxões traidores que os apoiavam. Através disso, também podemos 

dizer que Alfred lembrava seus súditos que seu rei estava vivo e não havia abdicado. 

                                                 
498 KEYNES & LAPIDGE, p. 84. 
499 WHITELOCK, 1961, p. 49; ao final da batalha a Crônica também diz que os anglo-saxões haviam 
capturado a lendária “bandeira do corvo” que Ubba utilizava, costurada pelas filhas de Ragnar Lodbrok, e 
que teria a propriedade mágica de prever o futuro de uma batalha. 
500 Vida do Rei Alfred, cap. 53; KEYNES & LAPIDGE, p. 83. 
501 Vida do Rei Alfred, cap. 53; KEYNES & LAPIDGE, p. 83. 



Enquanto isso, apesar de se considerar, ainda que momentaneamente, o novo 

governante do reino, Guthrum não dispunha de homens e de poder o bastante para 

manter a ordem e proteger “seu povo”. De certa forma, ambos estavam lutando pelos 

corações e mentes de Wessex502: não parecia que Alfred conseguiria reaver seu reino; 

enquanto Guthrum não possuía a autoridade para governar, sem o apoio efetivo da 

aristocracia do reino. 

A Crônica anglo-saxônica diz que foi na Páscoa de 878 (por volta de 23 de 

maio) que Alfred decidiu estabelecer uma base em definitivo em Sommerset, de onde 

pudesse lançar um ataque mais significativo contra os invasores (o que nos faz lembrar 

novamente da inversão de papéis, uma vez que Alfred utilizava agora o mesmo modo de 

operação dos vikings para contra atacar): 

 

“E mais tarde, na Páscoa, o rei Alfred com um pequeno grupo fez uma fortaleza 

em Athelney503, e ele e o grupo de pessoas de Sommerset que lhe eram mais próximas 

decidiram lutar contra o inimigo a partir daquela fortaleza” 504. 

 

É desse período que surgirão as lendas mais famosas sobre o rei Alfred, 

enfatizando sua resignação, humildade, perseverança e sua fé cristã. Existem três 

histórias que se tornaram as mais conhecidas sobre Alfred em sua passagem pelos 

pântanos de Sommerset. A mais famosa é a dos pães queimados pelo rei. A história 

surgiu primeiramente na Vida de São Neot (documento do século XI) 505, onde relata 

como Alfred, desesperado e desamparado, acaba buscando refúgio na casa de um 

criador de porcos, sem revelar sua verdadeira identidade. Ele estaria tão entretido em 

seus pensamentos sobre os problemas de seu reino, que se esqueceu dos pães que 

assavam no forno, deixando-os queimar. Quando a esposa do criador de porcos voltou e 

viu o que havia acontecido, ficou furiosa e o repreendeu. O rei, por sua vez, se calou e 

                                                 
502 ABELS, pp. 155-156. 
503 Na época, Athelney era uma ilha de difícil acesso que se elevava dos pântanos de Sommerset, próximo 
ao rio Tone e do famoso Tor de Glastonbury . O nome Athelney significa literalmente “ilha dos nobres”. 
A origem do nome é disputada e até hoje não se sabe ao certo sua origem. Uma possibilidade estaria 
ligada a lenda de que Alfred teria escondido sua esposa e filhos na ilha, ou então por ele ter se reunido 
com seus nobres no local para dar início a sua reconquista do reino, ou ainda a possibilidade mais 
simples: alguém cujo nome começasse por Æthel ter vivido no local. Ver STEVENSON, 1959, pp. 259-
260 n. 4. Atualmente pouco restou da paisagem dos tempos de Alfred, uma vez que quase todo o solo da 
região foi drenado. Mesmo o nome “Athelney” é preservado apenas numa fazenda da região. Ver 
ABELS, p. 157-158. 
504 WHITELOCK, 1961, p. 49 
505 KEYNES & LAPIDGE, pp. 197-202. 



aceitou as palavras da mulher, se lembrando do conselho de São Neot: “pois o Senhor 

educa quem ama, e castiga a quem acolhe como filho” 506. O santo mais tarde lhe 

aparece em sonho para lhe ajudar contra seus inimigos. 

Outra história seria também do século XI, a Historia de Sancto Cuthberto, que 

conta sobre Alfred dividindo o pouco peixe de sua refeição com um estranho, que por 

fim acaba se revelando como São Cuthbert. Ele também surge depois num sonho para 

Alfred, lhe ajudando contra os vikings e revelando que Deus o havia escolhido como rei 

de toda a Inglaterra 507. 

A terceira história sobre o rei Alfred fala como ele, disfarçado como um artista 

saltimbanco e acompanhado por um único servo, conseguiu se infiltrar no acampamento 

dos escandinavos para espioná-los. Ele os engana com alguns truques e logo fica a par 

de todos os seus planos, retornando para Athelney e instruindo seus homens para a 

batalha que viria. 

Lendas à parte, após ter estabelecido Athelney como seu ponto estratégico, tanto 

a Crônica anglo-saxônica como a Vida do Rei Alfred concordam com os fatos 

subsequentes: Alfred ressurge dos pântanos de Sommerset e marcha com seus homens 

até a “Pedra de Egbert” 508, e lá ele se encontra com o seu exército, formado pelo fyrd de 

três shires. O que significaria que o rei não apenas ainda possuía a lealdade de seus 

ealdorman, thegns e demais líderes, como também sua autoridade em tais regiões ainda 

era forte o bastante para eles atenderem ao chamado de Alfred: 

 

“(...) na sétima semana após a Páscoa, ele rumou para a Pedra de Egbert, que 

está na parte leste da floresta de Selwood (sylva magna em latim, e Coit Maur em 

galês) e lá todos os habitantes de Sommerset e Wiltshire e todos os habitantes de 

Hampshire – aqueles que não navegaram além-mar com medo dos vikings – se 

juntaram a ele. Quando eles viram o rei, o recebendo (não surpreendentemente) como 

alguém de volta à vida após sofrer tão grandes tormentos, eles se encheram com 

imensa alegria (...) ele moveu suas forças e foi para um lugar chamado Ethandun509, e 

lutando bravamente com uma muralha-de-escudos compacta contra todo o exército 

viking, ele perseverou de forma resoluta por longo tempo; até que então ele obteve a 

                                                 
506 Hebreus 12: 6. 
507 ABELS, p. 158. 
508 Sua localização até hoje é desconhecida. Supõe-se que ficaria próxima das fronteiras entre Sommerset 
e Wiltshire; já quase na fronteira com a Cornualha. Ver ABELS, p. 160. 
509 Atual Edington em Wiltshire. 



vitória através da vontade de Deus. Ele destruiu os vikings com grande matança, 

esmagando-os; ele capturou tudo que ele encontrou do lado de fora da fortaleza – 

homens (que ele matou imediatamente), cavalos e gado – e orgulhosamente fez um 

acampamento em frente aos portões da fortaleza viking com seu exército. Quando ele 

estava lá já por quatorze dias os vikings, completamente aterrorizados pela fome, frio e 

medo, e ao limite do desespero, buscaram a paz nestas condições: o rei deveria tomar 

quantos reféns quanto ele quisesse deles e dar-lhes nenhum; nunca antes, de fato, eles 

haviam estabelecido a paz com ninguém nesses termos” 510. 

  

Apesar dos fatos narrados terem por base eventos históricos, temos claramente a 

idealização construída em torno da figura de Alfred (tanto por Asser quanto na 

Crônica). Ele sendo recebido em júbilo por seus súditos como se tivesse voltado dos 

mortos e a forma como ele derrota os vikings, os exterminando e encurralando os 

sobreviventes com o auxílio de Deus. Um rei escolhido por Deus para lutar contra os 

pagãos de seu reino.  

Aqui retomamos as ideias vistas a respeito da construção de uma origem sagrada 

para a Casa de Wessex e a herança espiritual dos anglo-saxões como o Novo Israel. 

Assim, o rei Alfred lutando contra os vikings de Guthrum poderia muito bem 

representar um “novo Davi” na Inglaterra, pois a imagem divina emulada não é a do 

Novo Testamento, mas veterotestamentária. A representação de Deus como foi 

observada até então na Inglaterra anglo-saxônica através de sua poesia, será a do 

“monarca celeste”, do líder vitorioso, imagens do mundo militar. Desta forma, podemos 

dizer que a figura divina elaborada pelo período alfrediano ao enfrentar os vikings, seria 

a mesma que estava com Davi ao enfrentar os pagãos filisteus: 

 

“Disse o filisteu a Davi: ‘Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e as feras 

do campo!’ Mas Davi retrucou ao filisteu: ‘Tu vens contra mim com espada, lança e 

escudo; eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das linhas de 

Israel, que desafiastes” 511. 

 

                                                 
510 Vida do Rei Alfred, caps. 55-56; KEYNES & LAPIDGE, pp. 84-85. 
511 1 Samuel 17: 44-45. 



Voltando-nos mais à aristocracia alfrediana, à vitória sobre os pagãos e mais 

tarde à reconquista dos territórios da Danelaw, podemos ver um paralelo com a imagem 

do rei Davi e seus líderes guerreiros: 

 

“Davi tornava-se cada vez maior e o Senhor dos Exércitos estava com ele. Eis 

os chefes dos valentes de Davi, que se tornaram poderosos com ele no seu reinado e 

que, com todo o Israel, o tinham constituído rei, segundo a palavra do Senhor a 

respeito de Israel” 512. 

 

Dentre as obras traduzidas por Alfred, temos os cinquenta primeiros salmos 

(como vimos no capítulo anterior). A respeito deles e sua relação de identificação de 

Alfred com Davi, temos o salmo 45 traduzido quase literalmente pelo rei. A Vulgata 

diz: 

 

“O Senhor dos Exércitos está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó! Vinde 

ver os atos do Senhor, é ele quem na terra faz assombros: acaba com as guerras até o 

extremo da terra, quebra os arcos, despedaça as lanças, e atira os escudos no fogo. 

‘Tranquilizai-vos e reconhecei: Eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a 

terra! ’ Senhor dos Exércitos está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó!” 513. 

 

A tradução do rei Alfred diz: 

 

“O Senhor, o Deus dos Exércitos, está conosco, e nosso defensor é o Deus de 

Jacó. Venha e veja a obra de Deus, e as maravilhas que Ele faz aqui na terra. Ele 

afasta de nós cada ataque, para bem longe além de nossas fronteiras; e Ele despedaça 

os arcos de nossos inimigos e arrebenta suas armas e queima seus escudos. Então Deus 

respondeu ao espírito do profeta, e disse novamente através do profeta, ‘Tranquilizem-

se agora, e veja que Eu sozinho sou Deus, e ergam-me acima dos povos estrangeiros: e 

mesmo entre estes povos Eu sou exaltado’. O Senhor, Deus dos Exércitos, está conosco, 

e nosso defensor é o Deus de Jacó” 514. 

 

                                                 
512 1 Crônicas 11: 9-10. 
513 Salmo 46 (45): 8-12. 
514 Salmo XLV: 6-10; ver KEYNES & LAPIDGE, pp. 159-160. 



Essa manifestação de Deus como o “Senhor dos Exércitos” é algo que estaria 

muito de acordo com todo o desenvolvimento e o ideário do período alfrediano, 

principalmente em sua primeira metade. A ideia de uma divindade guerreira estaria por 

si só próxima do ideário dos povos germânicos, como vimos anteriormente, com sua 

identificação com a figura aristocrática, do governante e do senhor 515. Entretanto, no 

caso da Inglaterra, esta figura específica do Dominus exercituum estaria ainda mais 

relacionada a Alfred e seus sucessores. 

Na Vulgata, o termo é exclusivamente veterotestamentário (reforçando a 

predileção bíblica dos anglo-saxões) e sua primeira aparição está no primeiro livro de 

Samuel516, sendo estes exércitos por vezes interpretados como sendo os exércitos de 

Israel ou as hostes celestes de anjos517. Ele reaparecerá também em praticamente todos 

os livros dos profetas, principalmente Isaías518, e nos Salmos (como pudemos ver um 

exemplo ainda há pouco). 

Desta forma, o termo e esta imagem divina não seriam estranhos a Alfred e aos 

anglos-saxões dos séculos IX e X, muito pelo contrário, sendo encontrados na poesia 

religiosa do período e por vezes de forma explícita519. Dentre as obras onde podemos 

encontrar tal imagem divina, se destaca o Codex Junius XI, documento com a maior 

quantidade de citações a respeito. 

Nos poemas do Codex Junius XI o termo “Senhor dos Exércitos” aparece no 

poema Gênesis como wereda wuldorcining (v. 2), dugoða hyrde (v. 164), weroda 

drihtne (vv. 255, 1362, 1411) e wereda drihtnes (v. 2382); em Êxodo como weroda 

drihten (vv. 8, 92), weroda god (v. 23) e weroda wuldorcyning (v. 548); em Daniel 

como wereda drihtne (v. 220), wereda wuldorcyning (v. 308), weroda waldend (v. 331); 

e em Cristo & Satã como weorada waldend (vv. 187, 251, 563) e weoroda drihten (vv. 

197, 580). 

                                                 
515 LE GOFF, 2007, pp. 21-22.  
516 1 Samuel 1: 3  
517 1 Samuel 4: 4; 2 Samuel 6: 18. 
518 Dentre várias outras passagens temos: “Sanctus, sanctus, sanctus Dominus exercituum, plena est 
omnis terra gloria eius” [“Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a sua glória enche toda a 
terra”]  (Isaías 6: 3). Devemos atentar também ao fato de que durante o período de conversão, dentro do 
próprio mundo germânico temos a imagem de Woden/Odin como o Alfödr (Pai de Todos), o que pode ter 
contribuído para certo sincretismo com a imagem do Deus cristão. O que teríamos seria a união da figura 
divina cristã (do Velho Testamento) com a divindade germânica. Desta forma, o que teremos será uma 
apropriação do aspecto aristocrático e régio da divindade para o universo cristão, enquanto a divindade 
em si como entidade é demonizada (como por exemplo, nos versos 175-188 de Beowulf). 
519 Andreas vv. 62, 173,435, 696, 727, 874, 1663; Elene v. 81; Cristo I-II-II  vv. 229, 844; Juliana vv. 109, 
213, 515; Judite vv. 61, 342; Decida ao Inferno vv. 120, 126, 133; Sonho da Cruz v. 50. 



Da mesma forma que na poesia secular temos como expoente máximo Beowulf, 

na religiosa teremos os poemas do Junius 11. Comparativamente, no que se refere aos 

poemas de aspecto heroico com uma figura central ao longo da narrativa, o poema 

religioso que estaria mais próximo de Beowulf nesse sentido na Inglaterra anglo-

saxônica seria Cristo I-II-III . Por outro lado, diferente de Beowulf, onde além da 

personagem central também podemos encontrar as representações dos elementos do 

universo social secular no qual o herói vive (inclusive com a rememoração de outras 

narrativas paralelas ao poema), em Cristo não teremos esta totalidade, pois no poema 

teremos a narrativa centrada exclusivamente na personagem homônima (Cristo) e sua 

trajetória pelo mundo (de seu nascimento à ascensão aos céus e o Juízo final). 

Poderíamos equipará-lo a Heliand nesse sentido, uma vez que em ambos é apenas a 

figura de Cristo que ocupa todo o desenvolvimento principal da narrativa. 

A obra que trataria os aspectos heroicos e religiosos de forma mais abrangente, 

semelhante à Beowulf, seriam os poemas do Junius 11. Vistos separadamente (como é 

comum pela tradição literária) eles não teriam este mesmo peso; mas, como vimos no 

primeiro capítulo, como um conjunto sim. Nele teremos não apenas as figuras religiosas 

heroicas individuais (Abraão, Moisés, Nabucodonosor e o próprio Cristo) como também 

a representação coletiva do povo de Deus e seu destino através da “história sagrada”; o 

povo de Israel representado como uma personagem através de Adão e Eva, as tribos 

libertas do cativeiro egípcio, os hebreus sob o governo babilônico e as almas libertas do 

Inferno. E a figura divina que permeia todos esses poemas é a do “Senhor dos 

Exércitos” que abençoa ou pune seu povo, que coroa ou depõe governantes. Desta 

forma, neste nosso trabalho, lançamos a ideia de que o Codex Junius XI, devido ao seu 

conteúdo e as imagens contidas no mesmo, poderia muito bem representar a essência 

desta reforma espiritual que o rei Alfred teria idealizado para a Inglaterra. Com isso não 

estamos dizendo que a poesia anglo-saxônica ou o Codex Junius XI tenham nascido 

como uma construção ideológica premeditada. O que queremos dizer é que em seu 

surgimento ou na compilação dos manuscritos estava refletido o zeitgeist do período 

alfrediano. Desta maneira, em obras assim é possível encontrarmos essas idealizações e 

modelos representados através de personagens que carregam em si autoridade; como as 

figuras do passado germânico e do mundo bíblico do Velho Testamento. 

Também podemos observar a função modelar do poema em relação a seu 

público. Narrativas que seguiriam o padrão das sagas germânicas no que diz respeito a 

seu público e função. Narrativas que em essência possuem um perfil aristocrático; 



personagens que se manifestam tanto como figuras laicas, santos ou 

veterotestamentárias e que são apresentadas justamente para uma plateia do mesmo 

âmbito social: aristocrático, seja ele secular ou religioso. Obras que acabam 

combinando as características das narrativas germânicas com a imagem exemplar cristã, 

onde ocorre uma adaptação de temas bíblicos ao cotidiano e àquela sociedade 

germânica. É claro que esse fenômeno não é exclusivo da Inglaterra anglo-saxônica, 

como nos mostra Erich Auberbach: 

 

“Num fragmento de uma peça pascal francesa de começos do século XIII (...) 

em que o tema tratado é o das cenas entre José de Arimatéia e o cego Longino, curado 

pelo sangue de Cristo, os soldados de Pilatos são chamados chivalers ou apostrofados 

de vaissal, e todo o tom da conversa entre as personagens, por exemplo, entre Pilatos e 

José, ou entre José e Nicodemo é, de uma maneira totalmente evidente e emocionante, o 

tom da conversa da França do século XIII” 520. 

 

E um dos pontos principais dessas narrativas é que elas sempre remetem a um 

passado distante e ideal, mas ao mesmo tempo refletindo a realidade presente521. Assim, 

o que temos são narrativas aristocráticas, de perfil aristocrático e modelar dentro de uma 

sociedade germânica.  

 

“O instante cênico, com os seus gestos, contém tanto ímpeto que tem o efeito de 

um modelo moral. Os diferentes estágios da história do herói ou do traidor ou do santo 

são concretizados em gestos em tal medida que as cenas plásticas se aproximam muito, 

no seu efeito, do caráter de símbolos ou figuras, também nos casos em que não é 

comprovável qualquer significação simbólica ou figural” 522. 

 

A composição de tais obras teria seu papel dentro de uma sociedade como era a 

Inglaterra anglo-saxônica, uma narrativa que, além de obviamente servir como 

entretenimento, era também exemplar dentro do círculo social ao qual ela se 

                                                 
520 AUERBACH, 2004, p. 140. 
521 AUERBACH, pp. 104-105. 
522 AUERBACH, p. 100. 



direcionava. Círculo este que abrangia não apenas uma aristocracia laica, mas também 

dentro da Igreja, que ainda era uma Adelskirche, uma Igreja da nobreza523.  

Poemas como os do Codex Junius XI, dessa forma, não seriam a princípio obras 

direcionadas para toda a população, mas sim especificamente para um grupo social. 

Vemos que nesse tipo de narrativa o heroico, o sublime, está separado do cotidiano 

prático524.  Tais textos não tratam da vida comum e simples, mas sim do ideal de uma 

sociedade que desde os tempos pré-cristãos era guiada por elementos como lof (glória, 

fama) e dom (honra) 525 e que persistem se adequando ao cristianismo: lof passa a estar 

relacionado às ideias da presença no Céu e dos anjos, enquanto dom passa a ter a ideia 

de mérito no julgamento de Deus. 

É claro que não podemos falar aqui sobre um “público” ou ver tais produções 

como fruto de um “movimento literário” como interpretaríamos de forma moderna. 

Entretanto, podemos dizer que a presença de uma aristocracia secular e religiosa foi 

fundamental para a existência de tais obras na Inglaterra anglo-saxônica 526. Uma vez 

que ela era a inspiração para tais modelos e para a qual tais modelos se direcionavam. 

Além, claro, de sua importância primordial ao ser o alicerce da sociedade que Alfred 

almejava criar através de sua reforma. 

No capítulo XVII de sua tradução da Consolatio Philosophiae de Boécio, Alfred 

fala sobre as necessidades do governante em aplicar sua autoridade e claramente deixa 

transparecer os seus próprios anseios como rei: 

 

“Ó Filosofia, você sabe que eu nunca me deslumbrei muito com a ambição e a 

posse de poder terreno, nem me demorei por esta autoridade, mas eu desejo 

instrumentos e materiais para prosseguir o trabalho que fui designado para fazer, que 

era aquele que eu devia virtuosamente e corretamente administrar: a autoridade 

investida a mim. Agora nenhum homem, como você sabe, pode obter o máximo 

desempenho de seus dons naturais, nem conduzir e administrar o governo, a menos que 

ele tenha as ferramentas certas, e a matéria-prima sobre a qual trabalhar. Por material 

eu quero dizer aquele que é necessário para o exercício dos poderes naturais; assim a 

matéria-prima de um rei e os instrumentos de governo são terras bem povoadas, e ele 

                                                 
523 FLETCHER, 1999, pp. 154-155. 
524 AUERBACH, 2004, p. 105. 
525 TOLKIEN, 1997, pp.36-42. 
526 AUERBACH, 1993, 268-269. 



deve ter homens de oração, homens de guerra, e homens de trabalho527. Como você 

sabe sem estas ferramentas nenhum rei pode usufruir de seu talento especial. Além 

disso, para seus materiais ele deve ter meios de sustento para as três classes citadas 

acima, que são seus instrumentos; e esses meios são terras para habitar, presentes, 

armas, carne, cerveja, roupa, e o que mais as três classes precisarem. Sem esses meios 

ele não poderá manter suas ferramentas em ordem, e sem essas ferramentas ele não 

pode realizar qualquer uma das tarefas incumbidas a ele. Eu desejo material para o 

exercício do governo que meus talentos e meu poder não possam ser esquecidos e 

perdidos, pois toda boa dádiva e todo poder logo se tornam velhos e não são mais 

ouvidos falar deles, se a Sabedoria não estiver neles. Sem Sabedoria nenhuma 

habilidade pode ser revelada plenamente, pois para qualquer coisa que não é feita de 

forma sábia nunca poderá ser considerada como uma habilidade. Para ser breve, eu 

posso dizer que sempre foi meu desejo viver honradamente enquanto eu estivesse vivo, 

e depois de minha morte deixar para aqueles que vierem depois de mim minha memória 

em boas obras” 528. 

 

Através dessa passagem podemos ver os pontos principais do pensamento 

alfrediano a respeito de sua política e a administração de seu reino. Para Alfred, como 

“homens de guerra” podemos entender a aristocracia guerreira, com seus lordes, 

ealdorman, e os thegns; por “homens de oração” obviamente os membros da Igreja e 

por “homens de trabalho” a população como um todo, os ceorls, que também eram a 

“matéria-prima” do fyrd; e por Sabedoria (wisdome) o verdadeiro caminho para Deus e 

a fonte do poder régio, refletindo as medidas tomadas que irão resultar nas reformas do 

período alfrediano. 

Após a batalha de Ethandun e a vitória sobre os vikings, foi possível a Alfred 

começar a colocar em prática sua reforma do reino e no que havia restado da Inglaterra 

anglo-saxônica. O “Grande Exército”, com a morte de Ubba, a derrota em Ethandun e o 

acordo de paz acertado entre Alfred e Guthrum, decidiu voltar sua atenção para o 

continente, para a infelicidade dos francos. Em c. 886-887529 eles cercaram Paris, que só 

foi libertada com a intervenção de Carlos o Gordo e um pagamento em torno de 

setecentas libras de prata com a promessa de que eles não mais atacariam a cidade; 

                                                 
527 Aqui vemos a clássica estrutura medieval da sociedade dividida entre os oratores, belatores e 
laboratores. 
528 SEDGEFIELD, pp. 41-42. 
529 WHITELOCK, 1961, pp. 52 



acordo que foi descumprido um ano depois530. Enquanto isso, por volta do mesmo ano 

de 886531, Alfred conquistava a cidade de Londres, tirando-a das mãos do rei Guthrum 

(então rei viking de Anglia Oriental e que agora atendia pelo nome cristão de 

Athelstan), e a entregando aos cuidados de ealdorman Æthelred de Mércia532. 

Os vikings permaneceram no continente por quase quinze anos. Os relatos da 

Crônica anglo-saxônica sobre esse período enfatizam bastante a presença dos vikings 

no continente, não como resultado da vitória de Alfred em 878, mas como um prelúdio 

dos novos ataques que viriam a acontecer a partir de 892 533. 

Contudo, ao voltarem para a Inglaterra, eles encontraram um novo reino em 

formação, diferente daquele que eles e seus antecessores haviam invadido anos antes. 

Eles encontraram cidades fortificadas e um exército organizado que dificultou em muito 

sua nova onda de ataques. Os planos do rei Alfred começavam a mostrar seus frutos. Os 

anglo-saxões agora enfrentavam os temidos pagãos vindos do norte como um único 

povo, unido sob a liderança de único rei e perante um único Senhor. Deus este que, 

segundo o novo ideário, lhes concedia a vitória sobre os seus inimigos da mesma forma 

que os versos de seus poemas em inglês antigo diziam sobre seus heróis e como contava 

a Bíblia sobre os hebreus do Velho Testamento: um Deus “Senhor dos Exércitos”. 

Os quinze anos de paz em seu reino durante o intervalo dos ataques do “Grande 

Exército” foram o suficientes para Alfred criar os burhs, organizar o fyrd, e iniciar a 

reestruturação da sociedade e do mundo espiritual dos anglo-saxões. Fortalecendo a sua 

aristocracia dentro de um novo ideal cristão, através do qual seu filho e seu neto iriam 

encontrar os alicerces para transformar o reino dos anglos-saxões no reino da Inglaterra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
530 ABELS, pp. 285-286. 
531 WHITELOCK, 1961, p. 52. 
532 Genro de Alfred, casado com sua filha Æthelflæd. 
533 Esta elaboração na Crônica visava valorizar as vitórias que iriam ocorrer contra os vikings, ressaltando 
a eficiência das reformas militares de Alfred. Sobre o retorno dos vikings em 892, além da resistência 
frente aos francos, é possível que eles tenham enfrentado um período de fome, devido a uma praga que 
arrasou os campos do continente. Assim, sem recursos e com dificuldades militares, os vikings se voltam 
novamente para a Inglaterra. Ver ABELS, pp. 286-290. 



CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 
 

Uma das personagens mais famosas do norte-europeu é o herói escandinavo 

Ragnar Lodbrok. Sobre sua figura histórica sabe-se muito pouco. Por volta de 845 ele 

teria subido pelo rio Sena com seus homens e atacado Paris. Para que libertasse a 

cidade, Carlos o Calvo teria pagado a Ragnar e seu bando o equivalente a sete mil libras 

de prata. Com o pagamento, os vikings então decidiram ir embora, mas a partir dai a 

lenda de Ragnar se torna confusa. Não se sabe ao certo o que aconteceu depois, mas 

logo suas histórias nos levam para os eventos do ano de 865. Neste ano Ragnar teria 

viajado para a Inglaterra e chegado à costa da Northúmbria com dois navios cheios de 

guerreiros. Contudo, eles foram derrotados e Ragnar capturado e levado até a presença 

do rei Ælla. Este então teria ordenado que Ragnar fosse executado de forma peculiar. 

Seguindo as ordens do rei, o prisioneiro foi conduzido e jogado dentro de um poço 

cheio de cobras. Ragnar teria tentado lutar contra os animais e mesmo já infectado pelo 

veneno teria resistido por longo tempo no poço, mas quando finalmente se viu à beira 

da morte teria dito as palavras proféticas: “Os porquinhos irão grunhir quando souberem 

da morte do javali!” 534, se referindo à vingança de seus filhos Ivar, Halfdan e Ubba 

contra Ælla e os anglo-saxões. É claro que nenhum desses fatos pode ser comprovado, 

sendo considerados na verdade como parte da lenda de Ragnar Lodbrok535 e uma das 

mais antigas explicações para a chegada do “Grande Exército” viking à Inglaterra em 

meados do século IX. 

Ainda que a história da morte de Ragnar não passe de um mito, no ano seguinte 

uma das maiores forças invasoras escandinavas chegou à costa de Anglia Oriental, 

arrasando a região e assassinando seu rei, e depois partiu para o norte, para a 

Northúmbria, que não teve um destino muito diferente. A partir de então, cada canto da 

Inglaterra se viu tragado pela onda viking que engolia seus reinos, seus governantes e 

seus nobres. E assim continuou, até que esta onda se chocou contra o reino de Wessex. 

                                                 
534 JONES, 1984, pp. 218-219. 
535 A figura de Ragnar Lodbrok está envolta demasiadamente por mitos e lendas, sendo extremamente 
difícil localizá-lo num tempo e espaço da Era Viking. Levando-se em consideração os feitos atribuídos a 
sua pessoa, ele teria por volta de 150 anos quando morreu no poço de cobras do rei Ælla. Ver JONES, 
1984, p. 212 n. 1. 



Por muito pouco Wessex também não se transformou em mais um dos novos 

reinos vikings que nasciam na Inglaterra do século IX. Isso só não aconteceu devido à 

presença de Alfred no trono. Sem querer incorrer no erro da “Maldição do rei Alfred”, 

supervalorizando sua imagem, Alfred (e o círculo de pessoas próximas a ele) foi um 

elemento fundamental para a sobrevivência de Wessex e da Inglaterra anglo-saxônica. 

A partir dos elementos que pudemos encontrar dentro do período alfrediano ao 

longo de nossa pesquisa, acreditamos que efetivamente se deu uma construção 

ideológica na Inglaterra entre o final do século IX e X. Podemos dizer também que esta 

construção ocorreu através de uma reforma espiritual. No que tange o mundo religioso 

não ocorreram mudanças institucionais da Igreja, que se manterá inalterada até o final 

do século X, quando ocorre a reforma beneditina (principalmente no governo do rei 

Edgar). Antes disso, o verdadeiro objetivo das mudanças será espiritual, para laicos 

tanto quanto para clérigos.  

Com as invasões vikings, as casas reais da Inglaterra haviam desaparecido e suas 

aristocracias estavam fragmentadas. Assim, o ponto fundamental do período alfrediano 

seria reestruturar esta sociedade anglo-saxônica após as invasões, através de uma nova 

postura espiritual. Para isso a utilização de certos elementos chaves: a) o conceito de um 

populus Israhel: a ideia do povo da Inglaterra, os anglo-saxões, como os herdeiros 

espirituais dos hebreus do Velho Testamento, e a Inglaterra como o Novo Israel (ideia 

essa oriunda da Antiguidade tardia e que chega à Inglaterra através de obras como as de 

Gildas e Beda); b) a linhagem sagrada da Casa de Wessex: a elaboração de uma 

linhagem da casa real através de uma suposta herança noaquita, de seus reis como 

descendentes de um quarto filho de Noé, criando assim uma linhagem singular em 

relação aos demais reis europeus e uma ligação diferenciada com Deus; e c) a Sabedoria 

como o único e verdadeiro caminho para a Salvação e para Deus, de onde provém todo 

o poder e a ordem do mundo. 

 Assim, ocorre uma reelaboração da sociedade anglo-saxônica remanescente, 

onde teremos um fortalecimento da figura régia como o representante de Deus na terra e 

também da aristocracia, como elemento fundamental para a manutenção da ordem 

(terrena e por consequência divina) no reino, mas ao mesmo tempo submetida à figura 

do rei. A aristocracia é fortalecida em seu poder e comando sobre o reino, mas ao 

mesmo tempo se torna muito mais submetida ao rei, como parte de todo um esquema 

divino de organização universal.  



Esta reelaboração politico-espiritual que ocorreu na Inglaterra também se vale de 

modelos e ideais (virtudes, qualidades, modelos exemplares...) que podem ser vistos 

representados, refletidos, nas obras do período (no caso as obras poéticas, e 

principalmente de perfil religioso). Em decorrência desta reforma alfrediana, como 

modelo supremo para essa nova Inglaterra que nascia e para a sua aristocracia, a figura 

divina se manifesta através de uma imagem próxima ao mundo heroico de sua poesia. 

Para o momento em questão, para a primeira fase do período alfrediano, a imagem de 

Deus emulada mais adequada seria a do “Senhor dos Exércitos”, o Deus de Davi, 

Aquele que escolhe os reis, que protege seu povo contra os pagãos estrangeiros, que traz 

a vitória ao seu povo (o Novo Israel) e massacra os inimigos. Uma imagem mais 

próxima dessa nova aristocracia que se reestruturava, oriunda do mundo germânico e 

com uma forte identificação com as tribos de Israel. 

A ideia do “Senhor dos Exércitos” seria a melhor representação, o símbolo, a 

sintetização, da ideologia alfrediana ao reformular a sociedade anglo-saxônica de forma 

politica e espiritual (o ultimo sendo a base para a existência do primeiro). A busca pelo 

conhecimento, o ensino e o aprendizado, e as habilidades militares, guerreiras... para 

Alfred tudo estava interligado; por isso a imagem do “Senhor dos Exércitos”, o Deus de 

Abraão, Moisés, Davi e Salomão. Que nos poemas do Codex Junius XI é aquele que 

puniu Satã, que tirou seu povo do Egito, que destituiu Nabucodonosor e o trouxe de 

volta. O Deus que, relembrando o prefácio de Alfred para a Regula Pastoralis, promove 

àqueles que o seguem a ordem através da paz (sibbe), moral (siodo) e autoridade 

(onweald) para o reino através de Suas leis e Sua sabedoria, e que traz a derrota para os 

pagãos, para os inimigos de Israel, o povo de Deus.  

Seria este modelo espiritual que serviria à nova aristocracia, ao rei, e 

futuramente para a unificação do reino inglês. Isso ao longo da primeira fase do período 

alfrediano. Já na segunda fase, esses ideais de um povo escolhido, de uma linhagem 

sagrada e uma divindade líder de exércitos aos poucos começam a esmaecer, pois já não 

eram mais tão necessários e, portanto, não fazia mais sentido sua manutenção (vimos 

como Ælfric, no final de século X e início do XI, refuta a ideia de uma linhagem 

sagrada noaquita apócrifa). Mas isso não significa seu total desaparecimento, pois ainda 

será possível vermos tais ideais até o fim do período alfrediano. 

É fácil compreender o aspecto pragmático do período alfrediano. Invasores 

escandinavos atacavam suas terras, logo era necessário um exército mais eficiente. Os 

clérigos desconheciam obras importantes para a manutenção da fé, logo era necessário 



uma reforma intelectual. A aristocracia estava enfraquecida, logo era necessário 

reestruturá-la e fortalece-la. Contudo, os aspectos ideológicos por trás disso muitas 

vezes não parecem ser assim tão claros. Com este nosso trabalho tentamos trazer um 

pouco mais de luz sobre a questão, demonstrando que o que estava guiando tais 

iniciativas eram elementos muito mais complexos. Ideais que se preocupavam não 

apenas com os problemas imediatos do mundo físico, mas principalmente do mundo 

espiritual. E foi por isso que Alfred, buscando solucionar os problemas de seu reino se 

voltou aos sábios do passado e aos livros que considerava “os mais necessários a todos 

os homens conhecerem”. Da mesma forma que Alfred se inspirou nas obras de Boécio, 

Gregório Magno, nas imagens do rei Davi e Salomão para reconduzir seu povo ao 

cominho do Senhor e poder bem governar o reino (pois enquanto a autoridade vem de 

Deus, a manutenção da moralidade e da paz do povo no caminho divino correto é uma 

responsabilidade do governante), é muito provável que ele esperasse que seus 

sucessores se inspirassem nele. Fato que, conscientemente ou não, ocorreu ao perpetuar 

por praticamente um século o período alfrediano: 

 

“Ó covardes e você que é dedicado ao ócio, por que você é tão inútil e tão 

preguiçoso? Por que você não perguntaria sobre os homens sábios e aqueles que eram 

ávidos por honra, e perguntaria que tipo de pessoas eram aqueles que vieram antes de 

você? E por que você, depois de você ter aprendido sobre o comportamento deles, não 

os imitaria tanto quanto pudesse? Pois eles lutaram por honra neste mundo, e se 

empenharam por boa fama com boas obras, e criaram um bom exemplo para aqueles 

que viessem depois deles. Por esta razão eles vivem agora acima das estrelas em eterna 

felicidade por causa de suas boas obras” 536. 

 

                                                 
536 SEDGEFIELD, 1900, pp. 162-163. 


