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I. Cronologia da Inglaterra Anglo-Saxônica. 

 

 

 

c. 400  Povos germânicos começam a chegar à província romana da Bretanha 

c. 540   Gildas lamenta a chegada dos povos germânicos e sua presença sobre os 

bretões em sua obra De Excidio Britanniae 

597   Santo Agostinho chega ao reino de Kent para converter os anglo-saxões 

616 morte de Æthelberht, rei de Kent 

c. 625 principal monte funerário de Sutton Hoo (monte 1) 

633 morte de Edwin, rei da Northúmbria 

635 bispo Aidan se estabelece em Lindisfarne 

642  morte de Oswald, rei da Northúmbria 

664 sínodo de Whitby 

669 arcebispo Teodoro e o abade Adriano chegam a Canterbury 

674 fundação do monastério de Monkwearmouth 

682 fundação do monastério de Jarrow 

687 morte de São Cuthbert 

689 morte de Cædwalla, rei de Wessex 

690 morte do arcebispo Teodoro 

c. 700 composição dos “Evangelhos de Lindisfarne” 

709 morte dos bispos Wilfrid e Aldhelm 

716-57 Æthelbald, rei de Mércia 

731 Beda conclui sua Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum 

735 morte de Beda 

754 morte de São Bonifácio, missionário anglo-saxão entre os saxões 

continentais 

757-96 Offa, rei de Mércia 

781 Alcuíno de York se junta a corte de Carlos Magno 

793 ataque viking a Lindisfarne 

802-39 Egbert, rei de Wessex 

804 morte de Alcuíno 

839-56 Æthelwulf, rei de Wessex 

869 vikings derrotam e matam Edmund, rei de Anglia Oriental 
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871-99 Alfred o Grande, rei de Wessex 

878 Alfred derrota os vikings na batalha de Edington, e os vikings se 

estabelecem em Anglia Oriental (897-80) 

c. 880-99 reforma alfrediana: composição das traduções de obras como Consolatio 

Philosophiae de Boécio, Regula Pastoralis de Gregório Magno, Historia 

Adversum Paganos de Orósio 

899-924 Edward o Velho, rei de Wessex 

924-39 Athelstan, rei de Wessex e primeiro rei da Inglaterra 

937 batalha de Brunanburg e unificação do reino inglês 

957-75 Edgar, rei da Inglaterra 

959-88 Dunstan, arcebispo de Canterbury 

963-84 Æthelwold, bispo de Winchester 

964 clérigos seculares são expulsos de Old Minster, Winchester, e 

substituídos por monges 

971-92 Oswald, arcebispo de York 

973 rei Edgar coroado em Bath 

c. 975 composição do manuscrito O Livro de Exeter e O Livro Vercelli 

978-1016 Æthelred II, rei da Inglaterra 

991 batalha de Maldon 

c. 1000 composição do manuscrito Codex Junius XI e do Cotton Vitellius A XV 

c. 1010 morte de Ælfric de Eynsham 

1013-14 invasão dinamarquesa liderada por Sweyn, rei da Dinamarca 

1016-35 Cnut, rei da Inglaterra, Dinamarca, Noruega e de parte da Suécia 

1023 morte de Wulfstan, arcebispo de York 

1042-1066 Edward o Confessor, rei da Inglaterra 

1066 batalha de Stamford Bridge: o exército inglês liderado pelo rei Harold 

Godwinson derrota os vikings liderados por Harald Hardrada, rei da 

Noruega; batalha de Hastings: o exército inglês liderado pelo rei Harold 

Godwinson é derrotado pelos normandos liderados por Guilherme, duque 

da Normandia 
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II. Sobre as traduções: 

 

 

 

 

Os textos aqui traduzidos por nós foram escolhidos como uma amostra dos 

principais temas abordados ao longo de nosso trabalho, de forma a auxiliar e ilustrar a 

leitura da tese. Dentre eles selecionamos o prefácio completo do rei Alfred para sua 

tradução da Regula Pastoralis de Gregório Magno e os poemas religiosos Judite, Sonho 

da Cruz, Descida ao Inferno e Vanglória; e os poemas seculares Deor, Widsith, Batalha 

de Brunanburg e Batalha de Maldon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

II.1: 

 

Prefácio do rei Alfred para sua tradução do Liber Regula 

Pastoralis do Papa Gregório Magno. 

[Conforme o manuscrito Hatton (Hatton 20, Bodleian Library), com variantes de C       
(= C.i = MS Cotton Tiberius B. XI, British Museum).] 

 

 

Ælfred kyning hateð gretan Wærferð biscep his wordum luflice ond freondlice.  

Ond ðe cyðan hate ðæt me com swiðe oft gemynd, hwelce wiotan iu wæron giond 

Angelcynn, ægðer ge godcundra hada ge woruldcundra; ond hu gesæliglica tida ða 

wæron giond Angelcynn; ond hu ða kyningas ðe ðone onwald hæfdon ðæs folces on 

ðam dagum Gode ond his ærendwrecum hersumedon; ond hu hie ægðer ge hiora sibbe 

ge hiora siodo ge hiora onweald innanbordes gehioldon, ond eac ut hiora eðel 

gerymdon; ond hu him ða speow ægðer ge mid wige ge mid wisdome; ond eac ða 

godcundan hadas hu giorne hie wæron ægðer ge ymb lare ge ymb liornunga, ge ymb 

ealle ða ðiowotdomas ðe hie Gode don scoldon; ond hu man utanbordes wisdom ond 

lare hieder on lond sohte, ond hu we hie nu sceoldan ute begietan, gif we hie habban 

sceoldan. Swæ clæne hio wæs oðfeallenu on Angelcynne ðæt swiðe feawa wæron 

behionan Humbre ðe hiora ðeninga cuðen understondan on Englisc oððe furðum an 

ærendgewrit of Lædene on Englisc areccan; ond ic wene ðætte noht monige begiondan 

Humbre næren. Swæ feawa hiora wæron ðæt ic furðum anne anlene ne mæg geðencean 

be suðan Temese, ða ða ic to rice feng. Gode ælmihtegum sie ðonc ðætte we nu ænigne 

onstal habbað lareowa.  

Ond for ðon ic ðe bebiode ðæt ðu do swæ ic geliefe ðæt ðu wille, ðæt ðu ðe ðissa 

woruldðinga to ðæm geæmetige; swæ ðu oftost mæge, ðæt ðu ðone wisdom ðe ðe God 

sealde ðær ðær ðu hiene befæstan mæge, befæste. Geðenc hwelc witu us ða becomon 

for ðisse worulde, ða ða we hit nohwæðer ne selfe ne lufodon, ne eac oðrum monnum 

ne lefdon: ðone naman anne we lufodon ðætte we Cristne wæren, ond swiðe feawe ða 

ðeawas. 
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Ða ic ða ðis eall gemunde, ða gemunde ic eac hu ic geseah, ær ðæm ðe hit eall 

forhergod wære ond forbærned, hu ða ciricean giond eall Angelcynn stodon maðma ond 

boca gefylda, ond eac micel menigeo Godes ðiowa, ond ða swiðe lytle fiorme ðara boca 

wiston, for ðæm ðe hie hiora nanwuht ongietan ne meahton, for ðæm ðe hie næron on 

hiora agen geðiode awritene. Swelce hie cwæðen: “Ure ieldran, ða ðe ðas stowa ær 

hioldon, hie lufodon wisdom ond ðurh ðone hie begeaton welan ond us læfdon. Her 

mon mæg giet gesion hiora swæð, ac we him ne cunnon æfter spyrigean, ond for ðæm 

we habbað nu ægðer forlæten ge ðone welcan ge ðone wisdom, for ðæm ðe we noldon 

to ðæm spore mid ure mode onlutan”. 

Ða ic ða ðis eall gemunde, ða wundrade ic swiðe swiðe ðara godena wiotona ðe giu 

wæron giond Angelcynn ond ða bec ealla be fullan geliornod hæfdon, ðæt hie hiora ða 

nænne dæl noldon on hiora agen geðiode wendan. Ac ic ða sona eft me selfum 

andwyrde, ond cwæð: “Hie ne wendon þætte æfre menn sceoldon swæ reccelease 

weorðan ond sio lar swæ oðfeallan; for ðære wilnunga hie hit forleton, ond woldon ðæt 

her ðy mara wisdom on londe wære ðy we ma geðeoda cuðon”. 

Ða gemunde ic hu sio æ wæs ærest on Ebreisc geðiode funden, ond eft, ða hie Creacas 

geliornoden, ða wendon hie hie on hiora agen geðiode ealle, ond eac ealle oðre bec. Ond 

eft Lædenware swæ same, siððan hie hie geliornodon, hie hie wendon ealla ðurh wise 

wealhstodas on hiora agen geðiode. Ond eac ealla oðra Cristena ðioda sumne dæl hiora 

on hiora agen geðiode wendon. For ðy me ðyncð betre, gif iow swæ ðyncð, ðæt we eac 

suma bec, ða ðe niedbeðearfosta sien eallum monnum to wiotonne, ðæt we ða on ðæt 

geðiode wenden ðe we ealle gecnawan mægen, ond gedon, swæ we swiðe eaðe magon 

mid Godes fultume, gif we ða stilnesse habbað, ðætte eall sio gioguð ðe nu is on 

Angelcynne friora monna, ðara ðe ða speda hæbben ðæt hie ðæm befeolan mægen, sien 

to leornunga oðfæste, ða hwile ðe hie to nanre oðerre note ne mægen, oðone first ðe hie 

wel cunnen Englisc gewrit arædan. Lære mon siððan furður on Lædengeðiode ða ðe 

mon furðor læran wille ond to hierran hade don wille. Ða ic ða gemunde hu sio lar 

Lædengeðiodes ær ðissum afeallen wæs giond Angelcynn, ond ðeah monige cuðon 

Englisc gewrit arædan, ða ongan ic ongemang oðrum mislicum on manigfealdum 

bisgum ðisses kynerices ða boc endan on Englisc ðe is genemned on Læden 

“Pastoralis”, ond on Englisc “Hierdeboc”, hwilum word be worde, hwilum angit of 

angiete, swæ swæ ic hie geliornode æt Plegmunde minum ærcebiscepe, ond æt Assere 



 12 

minum biscepe, ond æt Grimbolde minum mæsseprioste, ond æt Iohanne minum 

mæsseprioste. Siððan ic hie heliornod hæfde, swæ swæ ic hie forstod ond swæ ic hie 

andgitfullicost areccean meahte, ic hie on Englisc awende; ond to ælcum biscepstole on 

minum rice wille ane onsendan; ond on ælcre bið an æstel, se bið on fiftengum 

mancessa. Ond ic bebiode on Godes naman ðæt nan mon ðone æstel from ðære bec ne 

do, ne ða boc from ðæm mynstre. Uncuð hu longe ðær swæ gelærede biscepas sien, 

swæ swæ nu, Gode ðonc, wel hwær siendon. For ðy ic wolde ðætte hie ealneg æt ðære 

stowe wæren, buton se biscep hie mid him habban wille, oððe hio hwær to læne sie, 

oððe hwa oðre bi write. 
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Prefácio do rei Alfred para sua tradução do Liber Regulae 

Pastoralis do Papa Gregório Magno. 

 

 

 

 

O rei Alfred deseja que o bispo Wærferth seja saudado com suas palavras de estima e 

amizade. 

 

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 

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, e 

também como eram zelosas as ordens religiosas tanto no ensino quanto no aprendizado 

e em todos os serviços que elas deviam realizar por Deus; e como pessoas do exterior 

buscavam esta terra por sabedoria e instrução, e como nós agora devemos busca-las no 

exterior, se nós desejarmos. Ambas desapareceram de forma tão completa da Inglaterra 

que havia muito poucos deste lado do Humber que podiam entender os serviços 

sagrados em inglês ou traduzir apenas uma mensagem do latim para o inglês; e eu 

acredito que não havia muitos também além do Humber. Havia tão poucos deles que eu 

não posso pensar em ninguém ao sul do Tamisa, quando eu sucedi ao trono. Graças a 

Deus Todo-Poderoso que agora nós temos algum número de professores. 

 

E desta forma eu lhe ordeno a fazer assim como eu acredito que você deva, que você 

desvie sua atenção dos assuntos mundanos; assim tantas vezes quanto você puder, e que 

você propague a sabedoria que Deus lhe concedeu onde quer que você possa. 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. 
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Quando eu lembrei de tudo isso, me lembrei também em como eu tinha visto, antes que 

tudo tivesse sido destruído e queimado, como as igrejas por toda a Inglaterra estavam 

cheias de tesouros e livros, e também de um grande número dos servidores de Deus, 

mas eles obtinham pouco beneficio destes livros, pois eles não podiam entender nenhum 

deles, porque eles não estavam escritos em seu próprio idioma. Era como se eles 

dissessem: “Nossos antepassados, que antigamente ocupavam esses lugares, amavam a 

sabedoria e por meio dela obtiveram riquezas e as deixaram para nós. Aqui ainda pode-

se ver a trilha deles, mas nós não sabemos como segui-los, pois nós abrimos mão tanto 

das riquezas quanto da sabedoria, porque nós não estamos dispostos a voltar nossas 

mentes para a trilha”. 

 

Quando eu lembrei de tudo isso, eu então refleti muito a respeito dos bons homens 

sábios que existiam por toda a Inglaterra e que tinham estudado todos aqueles livros por 

inteiro, e que eles não desejaram traduzir nenhuma parte deles para o seu próprio 

idioma. Mas eu imediatamente respondi a mim mesmo, e disse: “Eles não pensaram que 

os homens viriam a se tornar tão desleixados e que o aprendizado iria decair; desta 

forma eles negavam isto, e desejavam que quanto mais línguas nós soubéssemos maior 

seria a sabedoria aqui”. 

 

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. Mais tarde alguém pode 

ensinar a língua latina para aqueles que desejam mais tarde ensinar e que desejam 

alcançar cargos mais altos. 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 
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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; e desejo 

enviar uma cópia para cada uma das dioceses de meu reino; e em cada cópia terá um 

æstel (marcador de livro) no valor de cinquenta mancuses. E eu ordeno em nome de 

Deus que ninguém retire este æstel do livro, e nem o livro da igreja. Não se sabe por 

quanto tempo existirão estes bispos instruídos, assim como agora, graças a Deus, 

existem por toda parte. Por esta razão eu desejo que eles sempre permaneçam naquele 

lugar, a não ser que o bispo queira leva-lo consigo, ou que ele esteja emprestado, ou que 

dele estejam fazendo uma cópia. 
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II.2 –       Judite 

(Cotton Vitellius A XV, fol. 202 – 209) 
 
 
 

 
 
        ...tweode  
gifena in ðys ginnan grunde.         Heo ðar ða gearwe funde  
mundbyrd æt ðam mæran þeodne,         þa heo ahte mæste þearfe,  
hyldo þæs hehstan deman,         þæt he hie wið þæs hehstan brogan  

5  
gefriðode, frymða waldend.         Hyre ðæs fæder on roderum  
torhtmod tiðe gefremede,         þe heo ahte trumne geleafan  
a to ðam ælmihtigan.         Gefrægen ic ða Holofernus  
winhatan wyrcean georne         ond eallum wundrum þrymlic  
girwan up swæsendo.         To ðam het se gumena baldor  

10  
ealle ða yldestan ðegnas;         hie ðæt ofstum miclum  
ræfndon, rondwiggende,         comon to ðam rican þeodne  
feran, folces ræswan.         þæt wæs þy feorðan dogore  
þæs ðe Iudith hyne,         gleaw on geðonce,  
ides ælfscinu,         ærest gesohte.  

15  
Hie ða to ðam symle         sittan eodon,  
wlance to wingedrince,         ealle his weagesiðas,  
bealde byrnwiggende.         þær wæron bollan steape  
boren æfter bencum gelome,         swylce eac bunan ond orcas  
fulle fletsittendum;         hie þæt fæge þegon,  

20  
rofe rondwiggende,         þeah ðæs se rica ne wende,  
egesful eorla dryhten.         ða wearð Holofernus,  
goldwine gumena,         on gytesalum,  
hloh ond hlydde,         hlynede ond dynede,  
þæt mihten fira bearn         feorran gehyran  

25  
hu se stiðmoda         styrmde ond gylede,  
modig ond medugal,         manode geneahhe  
bencsittende         þæt hi gebærdon wel.  
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Judite 
(Cotton Vitellius A XV, fol. 202 – 209) 

 
 
 

 
 
1-27  ...suspeitava dos presentes neste vasto mundo. Assim ela logo encontrou-se com 

a mão auxiliadora do grande Senhor, quando ela mais precisou do auxílio do supremo 

Juiz e Ele a protegeria contra este perigo supremo, o Senhor Criador. O ilustre Pai nos 

céu garantiu o pedido dela nisto, pois ela sempre teve uma veemente devoção no Todo 

Poderoso. Eu então ouvi que Holofernes cordialmente convidou para um banquete e 

tinha pratos esplendidamente preparados com todo tipo de coisas maravilhosas, e para 

tal este senhor de homens chamou todos os mais velhos e poderosos guerreiros. Com 

grande rapidez, aqueles portadores de escudo responderam e vieram para aquele grande 

senhor, o líder do povo. Aquilo foi no quarto dia depois que Judite, radiante em sua 

determinação, a mulher de beleza élfica, pela primeira vez o visitou. Então eles foram e 

se sentaram para o banquete, os homens insolentes a beber vinho, todos seus 

companheiros de malefício, aqueles valentes guerreiros de armaduras. Grandes jarras 

eram entornadas continuamente pelos bancos lá e enchendo copos e canecas dos 

convidados sentados. Eles beberam tudo como homens condenados, aqueles renomados 

guerreiros de escudos – apesar do grande homem não prever isso, o maligno senhor dos 

nobres. Então Holofernes, o próspero senhor de seus homens, foi chamado a beber. Ele 

riu e gritou e rugiu e vociferou, de modo que os filhos dos homens podiam ouvir de 

longe como aquele homem resoluto berrava e gritava, arrogante e bêbado, e por várias 

vezes ordenava aos que se sentavam nos bancos para eles aproveitarem bem.  
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Swa se inwidda         ofer ealne dæg  
dryhtguman sine         drencte mid wine,  

30  
swiðmod sinces brytta,         oðþæt hie on swiman lagon,  
oferdrencte his duguðe ealle,         swylce hie wæron deaðe geslegene,  
agotene goda gehwylces.         Swa het se gumena aldor  
fylgan fletsittendum,         oðþæt fira bearnum  
nealæhte niht seo þystre.         Het ða niða geblonden  

35  
þa eadigan mægð         ofstum fetigan  
to his bedreste         beagum gehlæste,  
hringum gehrodene.         Hie hraðe fremedon,  
anbyhtscealcas,         swa him heora ealdor bebead,  
byrnwigena brego,         bearhtme stopon  

40  
to ðam gysterne,         þær hie Iudithðe  
fundon ferhðgleawe,         ond ða fromlice  
lindwiggende         lædan ongunnon  
þa torhtan mægð         to træfe þam hean,  
þær se rica hyne         reste on symbel  

45  
nihtes inne,         nergende lað,  
Holofernus.         þær wæs eallgylden  
fleohnet fæger         ymbe þæs folctogan  
bed ahongen,         þæt se bealofulla  
mihte wlitan þurh,         wigena baldor,  

50  
on æghwylcne         þe ðær inne com  
hæleða bearna,         ond on hyne nænig  
monna cynnes,         nymðe se modiga hwæne  
niðe rofra         him þe near hete  
rinca to rune gegangan.         Hie ða on reste gebrohton  

55  
snude ða snoteran idese;         eodon ða stercedferhðe,  
hæleð heora hearran cyðan         þæt wæs seo halige meowle  
gebroht on his burgetelde.         þa wearð se brema on mode  
bliðe, burga ealdor,         þohte ða beorhtan idese  
mid widle ond mid womme besmitan.         Ne wolde þæt wuldres dema  

60  
geðafian, þrymmes hyrde,         ac he him þæs ðinges gestyrde,     
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28-61   Assim, por todo o dia aquele vilão, o resoluto doador de tesouros, supriu 

seus seguidores com vinho até que eles caíssem desacordados, todos os seus guerreiros 

bêbados assim como se tivessem sido atingidos pela morte, cada um privado de suas 

habilidades. Desta maneira, o mais velho dos homens ordenou que servissem os 

convidados no salão até que a noite escura caísse sobre os filhos dos homens. Então, 

sendo torpe e promíscuo, ele ordenou que trouxessem a abençoada virgem, enfeitada 

com braceletes e adornada com anéis, rapidamente para sua cama. Seus servos 

prontamente o fizeram como o seu senhor lhes ordenara, o líder de homens em 

armadura. Eles foram logo para o salão onde encontraram a astuta Judite, e então os 

guerreiros de escudos rapidamente conduziram a nobre virgem para a grande tenda, 

onde o grande homem sempre descansava à noite, o odiado pelo Salvador, Holofernes. 

Lá havia uma elegante tela dourada, pendurada ao redor da cama do líder de forma que 

o terrível homem pudesse ver através dela, o herói de seus guerreiros, cada um dos 

filhos dos homens que entrasse lá, mas a ele ninguém da raça dos homens, a não ser 

que, homem valente, ordenasse um de seus renomados e malignos soldados a vir 

próximo a ele para uma conversa secreta. Rapidamente, então, eles trouxeram a sábia 

dama para sua cama. Então eles se foram, os valentes heróis, para informar seu senhor 

de que a sagrada mulher havia sido levada a sua tenda. O famoso homem então ficou 

contente, o senhor de cidades, uma vez que ele pretendia desonrar a nobre dama com 

imundice e com corrupção. Tal coisa o Juiz dos céus, o Pastor das multidões, não iria 

permitir, mas ao invés disso iria impedi-lo de agir, 
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dryhten, dugeða waldend.         Gewat ða se deofulcunda,  
galferhð gumena ðreate          
bealofull his beddes neosan,         þær he sceolde his blæd forleosan  
ædre binnan anre nihte;         hæfde ða his ende gebidenne  

65  
on eorðan unswæslicne,         swylcne he ær æfter worhte,  
þearlmod ðeoden gumena,         þenden he on ðysse worulde  
wunode under wolcna hrofe.         Gefeol ða wine swa druncen  
se rica on his reste middan,         swa he nyste ræda nanne  
on gewitlocan.         Wiggend stopon  

70  
ut of ðam inne         ofstum miclum,  
weras winsade,         þe ðone wærlogan,  
laðne leodhatan,         læddon to bedde  
nehstan siðe.         þa wæs nergendes  
þeowen þrymful,         þearle gemyndig  

75  
hu heo þone atolan         eaðost mihte  
ealdre benæman         ær se unsyfra,  
womfull, onwoce.         Genam ða wundenlocc  
scyppendes mægð         scearpne mece,  
scurum heardne,         ond of sceaðe abræd  

80  
swiðran folme;         ongan ða swegles weard  
be naman nemnan,         nergend ealra  
woruldbuendra,         ond þæt word acwæð:  
"Ic ðe, frymða god         ond frofre gæst,  
bearn alwaldan,         biddan wylle  

85  
miltse þinre         me þearfendre,  
ðrynesse ðrym.         þearle ys me nu ða  
heorte onhæted         ond hige geomor,  
swyðe mid sorgum gedrefed.         Forgif me, swegles ealdor,  
sigor ond soðne geleafan,         þæt ic mid þys sweorde mote  

90  
geheawan þysne morðres bryttan;         geunne me minra gesynta,  
þearlmod þeoden gumena.         Nahte ic þinre næfre  
miltse þon maran þearfe.         Gewrec nu, mihtig dryhten,  
torhtmod tires brytta,         þæt me ys þus torne on mode,  
hate on hreðre minum."         Hi ða se hehsta dema  
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61-94   o Líder, o Senhor dos exércitos. Assim, este tipo de demônio, libertino, 

debochado, foi com um bando de seus homens buscar por sua cama – onde ele iria 

perder sua vida, rapidamente, naquela noite: ele veio então para o fim violento de sua 

vida sobre a terra, da forma como ele havia merecido anteriormente, o resoluto senhor 

dos homens, enquanto viveu neste mundo sob o teto dos céus. Então o grande homem 

desabou no meio da cama, tão bêbado com o vinho que ele estava absorto de seus 

pensamentos. Os guerreiros foram para o lado de fora de sua tenda com grande rapidez, 

os guerreiros saciados de vinho, os quais colocaram o perjurador, o odioso perseguidor, 

a deitar-se em sua cama pela última vez. Então a gloriosa serva do Salvador estava 

seriamente preocupada em qual seria a forma mais fácil que ela poderia privar o 

monstro de sua vida antes que aquele sórdido companheiro, cheio de corrupção, 

despertasse. Assim, a mulher cheia de anéis, a serva do Criador, agarrou uma espada 

afiada, poderosa nas tempestades de batalha. Então ela clamou pelo nome do Guardião 

dos céus, o Salvador de todos os habitantes do mundo, e disse estas palavras: “A você, 

Deus do início e Espírito do conforto, Filho do Todo Poderoso, eu desejo pedir por sua 

graça sobre mim em minha necessidade, Gloriosa Trindade. Meu coração está agora 

profundamente angustiado e minha mente perturbada e muito abalada pela ansiedade. 

Me conceda, Senhor dos céus, a vitória e a verdadeira fé, pois assim com esta espada eu 

poderei abater este perpetrador da morte. Me conceda minha segura libertação, resoluto 

Líder dos homens. Nunca antes precisei tanto de sua graça. Vingue agora, poderoso 

Senhor, ilustre Distribuidor de glória, isto que é tão amargo para minha alma, que 

queima em meu peito”. Então o supremo Juiz a ela 
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95  
ædre mid elne onbryrde,         swa he deð anra gehwylcne  
herbuendra         þe hyne him to helpe seceð  
mid ræde ond mid rihte geleafan.         þa wearð hyre rume on mode,  
haligre hyht geniwod;         genam ða þone hæðenan mannan  
fæste be feaxe sinum,         teah hyne folmum wið hyre weard  

100  
bysmerlice,         ond þone bealofullan  
listum alede,         laðne mannan,  
swa heo ðæs unlædan         eaðost mihte  
wel gewealdan.         Sloh ða wundenlocc  
þone feondsceaðan         fagum mece,  

105  
heteþoncolne,         þæt heo healfne forcearf  
þone sweoran him,         þæt he on swiman læg,  
druncen ond dolhwund.         Næs ða dead þa gyt,  
ealles orsawle;         sloh ða eornoste  
ides ellenrof         oðre siðe  

110  
þone hæðenan hund,         þæt him þæt heafod wand  
forð on ða flore.         Læg se fula leap  
gesne beæftan,         gæst ellor hwearf  
under neowelne næs         ond ðær genyðerad wæs,  
susle gesæled         syððan æfre,  

115  
wyrmum bewunden,         witum gebunden,  
hearde gehæfted         in hellebryne  
æfter hinsiðe.         Ne ðearf he hopian no,  
þystrum forðylmed,         þæt he ðonan mote  
of ðam wyrmsele,         ac ðær wunian sceal  

120  
awa to aldre         butan ende forð  
in ðam heolstran ham,         hyhtwynna leas.  
Hæfde ða gefohten         foremærne blæd  
Iudith æt guðe,         swa hyre god uðe,  
swegles ealdor,         þe hyre sigores onleah.  
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95-124  inspirou imediatamente com coragem, assim como Ele faz a cada um dos 

homens que aqui habitam e que a Ele buscam por ajuda em conselhos com a verdadeira 

fé. Desta forma a esperança foi amplamente renovada no coração da sagrada mulher. 

Ela então pegou aquele firme homem pagão pelos cabelos, arrastou-o com desprezo até 

ela com suas mãos e cuidadosamente deitou o debochado e odioso homem de maneira 

que ela pudesse lidar com o patife de forma mais eficiente. Então a mulher de anéis 

golpeou o maligno inimigo com a reluzente lâmina, de tal forma que com a espada ela 

cortou seu pescoço ao meio, enquanto ele permaneceu inconsciente, bêbado e mutilado. 

Ele ainda não estava morto, não totalmente sem vida. Com rapidez a corajosa mulher 

então golpeou o cão pagão uma segunda vez de forma que sua cabeça rolou no chão. 

Sua carcaça imunda jazia para trás, morta; seu espírito partiu para algum lugar sob as 

profundezas do solo e ficou lá prostrado e acorrentado em tormentos desde então, 

envolto por serpentes, condenado a torturas e cruelmente aprisionado no fogo do 

Inferno após sua morte. Não lhe foi deixado nenhum motivo para ter esperança, 

envolvido nas trevas, de que ele pudesse sair daquele lar de serpentes, pois lá ele 

deveria permanecer para sempre e por toda a eternidade naquela morada de sombras, 

privado da alegria da esperança. Judite havia assim obtido grandiosa glória na luta, uma 

vez que Deus lhe concedeu, o Senhor dos céus, lhe dando a vitória. 
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125  
þa seo snotere mægð         snude gebrohte  
þæs herewæðan         heafod swa blodig  
on ðam fætelse         þe hyre foregenga,  
blachleor ides,         hyra begea nest,  
ðeawum geðungen,         þyder on lædde,  

130  
ond hit þa swa heolfrig         hyre on hond ageaf,  
higeðoncolre,         ham to berenne,  
Iudith gingran sinre.         Eodon ða gegnum þanonne  
þa idesa ba         ellenþriste,  
oðþæt hie becomon,         collenferhðe,  

135  
eadhreðige mægð,         ut of ðam herige,  
þæt hie sweotollice         geseon mihten  
þære wlitegan byrig         weallas blican,  
Bethuliam.         Hie ða beahhrodene  
feðelaste         forð onettan,  

140  
oð hie glædmode         gegan hæfdon  
to ðam wealgate.         Wiggend sæton,  
weras wæccende         wearde heoldon  
in ðam fæstenne,         swa ðam folce ær  
geomormodum         Iudith bebead,  

145  
searoðoncol mægð,         þa heo on sið gewat,  
ides ellenrof.         Wæs ða eft cumen  
leof to leodum,         ond ða lungre het  
gleawhydig wif         gumena sumne  
of ðære ginnan byrig         hyre togeanes gan,  

150  
ond hi ofostlice         in forlæton  
þurh ðæs wealles geat,         ond þæt word acwæð  
to ðam sigefolce:         "Ic eow secgan mæg  
þoncwyrðe þing,         þæt ge ne þyrfen leng  
murnan on mode.         Eow ys metod bliðe,  

155  
cyninga wuldor;         þæt gecyðed wearð  
geond woruld wide,         þæt eow ys wuldorblæd  
torhtlic toweard         ond tir gifeðe  
þara læðða         þe ge lange drugon."  
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   125-158 Então a sábia mulher rapidamente colocou a cabeça ensangüentada do 

guerreiro numa bolsa que sua serva, uma mulher pálida, que provou ser excelente em 

seus modos, tinha trazido comida lá para ambas; e então Judite a colocou, toda cheia de 

sangue, em suas mãos para que sua discreta serva carregasse para casa. De lá as duas 

mulheres seguiram, cheias de coragem, até que elas escapassem, valentes, mulheres 

triunfantes, do meio daquele exército, de forma que elas pudessem enxergar as muralhas 

reluzentes da bela cidade de Betúlia. Então, a dama adornada de anéis avançou depressa 

em sua direção até que, de coração alegre, chegaram ao portão principal. Havia 

soldados, guerreiros vigilantes, sentados e guardando a fortaleza assim como a 

perspicaz virgem Judite os tinha dito anteriormente para o povo fazer, quando ela partiu 

em sua missão, a corajosa dama. Agora ela havia retornado, a amada pelo povo, e logo 

ela, a brilhante mulher, então chamou um dos homens para vir da grande cidade para 

encontra-la e rapidamente deixa-las passar pela entrada do portão, e para aquele povo 

vitorioso dirigiu estas palavras: “Eu posso lhes dizer algo digno de agradecimento: que 

vocês não precisam mais lamentar em seus corações. O Criador, a Maravilha dos reis, é 

gentil com vocês. Foi revelado por toda parte através do mundo que sucesso glorioso e 

um futuro radiante lhes pertence, e o triunfo lhes é garantido por sobre todas as injúrias 

que vocês sofreram por tanto tempo.” 
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þa wurdon bliðe         burhsittende,  
160  

syððan hi gehyrdon         hu seo halige spræc  
ofer heanne weall.         Here wæs on lustum.  
Wið þæs fæstengeates         folc onette,  
weras wif somod,         wornum ond heapum,  
ðreatum ond ðrymmum         þrungon ond urnon  

165  
ongean ða þeodnes mægð         þusendmælum,  
ealde ge geonge.         æghwylcum wearð  
men on ðære medobyrig         mod areted,  
syððan hie ongeaton         þæt wæs Iudith cumen  
eft to eðle,         ond ða ofostlice  

170  
hie mid eaðmedum         in forleton.  
þa seo gleawe het,         golde gefrætewod,  
hyre ðinenne         þancolmode  
þæs herewæðan         heafod onwriðan  
ond hyt to behðe         blodig ætywan  

175  
þam burhleodum,         hu hyre æt beaduwe gespeow.  
Spræc ða seo æðele         to eallum þam folce:  
"Her ge magon sweotole,         sigerofe hæleð,  
leoda ræswan,         on ðæs laðestan  
hæðenes heaðorinces         heafod starian,  

180  
Holofernus         unlyfigendes,  
þe us monna mæst         morðra gefremede,  
sarra sorga,         ond þæt swyðor gyt  
ycan wolde,         ac him ne uðe god  
lengran lifes,         þæt he mid læððum us  

185  
eglan moste;         ic him ealdor oðþrong  
þurh godes fultum.         Nu ic gumena gehwæne  
þyssa burgleoda         biddan wylle,  
randwiggendra,         þæt ge recene eow  
fysan to gefeohte.         Syððan frymða god,  

190  
arfæst cyning,         eastan sende  
leohtne leoman,         berað linde forð,  
bord for breostum         ond byrnhomas,  
scire helmas         in sceaðena gemong,  
fyllan folctogan         fagum sweordum,  

195  
fæge frumgaras.         Fynd syndon eowere  
gedemed to deaðe,         ond ge dom agon,  
tir æt tohtan,         swa eow getacnod hafað  
mihtig dryhten         þurh mine hand."  
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   159-198 Então os habitantes da fortaleza ficaram contentes quando ouviram como 

a sagrada mulher falou através do alto muro. O exército estava em estase e o povo 

avançou até o portão da fortaleza, homens e mulheres, em multidões e em bandos, em 

tropas e em hostes se dirigiram para a dama do Senhor, velhos e jovens aos milhares. O 

coração de cada um naquela cidade de hidromel se exaltou quando eles perceberam que 

Judite havia retornado para casa; e então com humildade eles deixaram que ela entrasse. 

Então a sábia mulher, adornada de anéis, ordenou que sua prestativa serva 

desembrulhasse a cabeça do guerreiro e que mostrasse aquele ícone sangrento para o 

povo da fortaleza como uma prova de como ela foi bem sucedida na luta. A nobre 

mulher falou então para todo aquele povo: “Vitoriosos heróis, líderes do povo, aqui 

vocês podem contemplar a cabeça do mais odiado guerreiro pagão, Holofernes morto, 

que perpetrou sobre nós violentas mortes e dolorosas tristezas, e que pretendia aumentar 

isso ainda mais, mas Deus não lhe garantiu uma vida longa de forma que ele pudesse 

nos atingir ainda mais com aflições. Eu tomei sua vida, com a ajuda de Deus. Agora eu 

quero conclamar cada homem dentre este povo da fortaleza, cada portador de escudo, 

que vocês se preparem imediatamente para a batalha. Uma vez que o Deus da criação, o 

virtuoso Rei, tenha enviado a radiante luz do leste, avancem portando escudos, os 

escudos ao peito e cotas de malha e elmos brilhantes, para o meio do adversário; abatam 

os comandantes, os líderes condenados, com espadas reluzentes. Seus inimigos estão 

sentenciados à morte e vocês devem ter glória no combate de acordo como o poderoso 

Senhor indicou a vocês através de minha mão.” 
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þa wearð snelra werod         snude gegearewod,  
200  

cenra to campe.         Stopon cynerofe  
secgas ond gesiðas,         bæron sigeþufas,  
foron to gefeohte         forð on gerihte,  
hæleð under helmum,         of ðære haligan byrig  
on ðæt dægred sylf.         Dynedan scildas,  

205  
hlude hlummon.         þæs se hlanca gefeah  
wulf in walde,         ond se wanna hrefn,  
wælgifre fugel.         Wistan begen  
þæt him ða þeodguman         þohton tilian  
fylle on fægum;         ac him fleah on last  

210  
earn ætes georn,         urigfeðera,  
salowigpada         sang hildeleoð,  
hyrnednebba.         Stopon heaðorincas,  
beornas to beadowe,         bordum beðeahte,  
hwealfum lindum,         þa ðe hwile ær  

215  
elðeodigra         edwit þoledon,  
hæðenra hosp.         Him þæt hearde wearð  
æt ðam æscplegan         eallum forgolden,  
Assyrium,         syððan Ebreas  
under guðfanum         gegan hæfdon  

220  
to ðam fyrdwicum.         Hie ða fromlice  
leton forð fleogan         flana scuras,  
hildenædran,         of hornbogan,  
strælas stedehearde;         styrmdon hlude  
grame guðfrecan,         garas sendon  

225  
in heardra gemang.         Hæleð wæron yrre,  
landbuende,         laðum cynne,  
stopon styrnmode,         stercedferhðe,  
wrehton unsofte         ealdgeniðlan  
medowerige;         mundum brugdon  

230  
scealcas of sceaðum         scirmæled swyrd,  
ecgum gecoste,         slogon eornoste  
Assiria         oretmæcgas,  
niðhycgende,         nanne ne sparedon  
þæs herefolces,         heanne ne ricne,  

235  
cwicera manna         þe hie ofercuman mihton.  
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   199-235 Então um exército de homens valentes estava logo pronto para a batalha. 

Nobres guerreiros e seus companheiros avançaram; eles portavam vitoriosos 

estandartes, sob seus elmos os heróis foram direto de sua sagrada cidade para a batalha 

sob a aurora daquele dia. Os escudos faziam barulho, ressoavam alto. A isso o magro 

lobo na floresta regozijava, e aquele pássaro ansioso por carniça, o corvo negro. Ambos 

sabiam que os homens daquela nação pretendiam conceder a eles a sua parte dentre 

aqueles homens fadados a morrer; mas em seu caminho voou a águia, desejosa por 

comida, com as penas molhadas de orvalho, plumagem escura, e cantou uma canção de 

guerra com seu bico curvado. Os guerreiros marcharam, os homens para a guerra, 

protegidos por escudos, madeiras côncavas, eles que tempos antes sofreram com os 

abusos de estrangeiros, a blasfêmia dos pagãos. Isto foi pago diretamente a todos os 

assírios no confronto das lanças uma vez que os hebreus, sob seus estandartes de guerra, 

chegaram a aquele acampamento.  Eles então inicialmente deixaram voar dos arcos 

curvados uma chuva de setas, flechas, as serpentes de guerra. Os bravos guerreiros 

gritaram alto e enviaram lanças para o meio do cruel inimigo. Os heróis, os habitantes 

daquela terra, estavam irados contra aquela odiosa raça. De espírito resoluto eles 

avançaram; valentes, despertaram violentamente seus antigos inimigos bêbados. Com 

suas mãos, sacaram das bainhas brilhantes e ornamentadas espadas, lâminas 

trabalhadas, e rapidamente caíram sobre os guerreiros assírios, com intenções malignas. 

Não pouparam ninguém daquele exercito, nem o mais fraco ou o mais forte, nenhum 

dos homens vivos dos quais eles pudessem sobrepujar. 
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Swa ða magoþegnas         on ða morgentid  
ehton elðeoda         ealle þrage,  
oðþæt ongeaton         ða ðe grame wæron,  
ðæs herefolces         heafodweardas,  

240  
þæt him swyrdgeswing         swiðlic eowdon  
weras Ebrisce.         Hie wordum þæt  
þam yldestan         ealdorþegnum  
cyðan eodon,         wrehton cumbolwigan  
ond him forhtlice         færspel bodedon,  

245  
medowerigum         morgencollan,  
atolne ecgplegan.         þa ic ædre gefrægn  
slegefæge hæleð         slæpe tobredon  
ond wið þæs bealofullan         burgeteldes  
werigferhðe         hwearfum þringan,  

250  
Holofernus.         Hogedon aninga  
hyra hlaforde         hilde bodian,  
ærðon ðe him se egesa         on ufan sæte,  
mægen Ebrea.         Mynton ealle  
þæt se beorna brego         ond seo beorhte mægð  

255  
in ðam wlitegan træfe         wæron ætsomne,  
Iudith seo æðele         ond se galmoda,  
egesfull ond afor.         Næs ðeah eorla nan  
þe ðone wiggend         aweccan dorste  
oððe gecunnian         hu ðone cumbolwigan  

260  
wið ða halgan mægð         hæfde geworden,  
metodes meowlan.         Mægen nealæhte,  
folc Ebrea,         fuhton þearle  
heardum heoruwæpnum,         hæfte guldon  
hyra fyrngeflitu,         fagum swyrdum,  

265  
ealde æfðoncan;         Assyria wearð  
on ðam dægeweorce         dom geswiðrod,  
bælc forbiged.         Beornas stodon  
ymbe hyra þeodnes træf         þearle gebylde,  
sweorcendferhðe.         Hi ða somod ealle  

270  
ongunnon cohhetan,         cirman hlude  
ond gristbitian,         gode orfeorme,  
mid toðon torn þoligende.         þa wæs hyra tires æt ende,  
eades ond ellendæda.         Hogedon þa eorlas aweccan  
hyra winedryhten;         him wiht ne speow.  
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   236-274 Assim aqueles guerreiros por todo tempo atacaram o exército estrangeiro 

durante aquela manhã, até que aqueles que eram seus adversários, os líderes daquele 

exército, reconheceram que o povo hebreu estava lhes impondo uma dura batalha. Eles 

foram informar com palavras os mais velhos guerreiros, e despertaram os guerreiros 

bêbados e temerosos anunciaram a eles as terríveis notícias, o terror da manhã, o 

apavorante confronto de espadas. Então, eu ouvi, aqueles heróis fadados a morrer 

deixaram o sono e a tropa avançou, homens cansados, para a tenda do cruel Holofernes. 

Eles pretendiam avisar logo seu senhor sobre a batalha, antes que o terror e a força dos 

hebreus caísse sobre eles; todos supunham que o líder dos homens e aquela bela mulher 

estavam juntos na tenda, a nobre Judite e o devasso, detestável e impetuoso. Mesmo 

assim, nenhum dos nobres guerreiros ousou despertá-lo para saber como havia se 

passado com o guerreiro e a sagrada dama, a mulher do Criador. O poder do povo 

hebreu se aproximava, lutavam bravamente com armas poderosas e sangrentas, pagaram 

com violência pela opressão e os antigos insultos com espadas brilhantes; naquele dia, a 

honra dos assírios foi abalada, sua arrogância destruída. Os homens permaneceram em 

torno da tenda de seu líder, extremamente agitados e entristecidos. Eles todos então 

começaram a tossir e gritar alto e ranger os dentes sem sucesso, sofrendo em agonia. O 

tempo de sua glória, de boa fortuna e de feitos valorosos chegava ao fim. Os nobres 

então pensaram em acordar seu amigo e senhor; eles não foram bem sucedidos. 
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275  
þa wearð sið ond late         sum to ðam arod  
þara beadorinca,         þæt he in þæt burgeteld  
niðheard neðde,         swa hyne nyd fordraf.  
Funde ða on bedde         blacne licgan  
his goldgifan         gæstes gesne,  

280  
lifes belidenne.         He þa lungre gefeoll  
freorig to foldan,         ongan his feax teran,  
hreoh on mode,         ond his hrægl somod,  
ond þæt word acwæð         to ðam wiggendum  
þe ðær unrote         ute wæron:  

285  
"Her ys geswutelod         ure sylfra forwyrd,  
toweard getacnod         þæt þære tide ys  
mid niðum neah geðrungen,         þe we sculon nyde losian,  
somod æt sæcce forweorðan.         Her lið sweorde geheawen,  
beheafdod healdend ure."         Hi ða hreowigmode  

290  
wurpon hyra wæpen of dune,         gewitan him werigferhðe  
on fleam sceacan.         Him mon feaht on last,  
mægeneacen folc,         oð se mæsta dæl  
þæs heriges læg         hilde gesæged  
on ðam sigewonge,         sweordum geheawen,  

295  
wulfum to willan         ond eac wælgifrum  
fuglum to frofre.         Flugon ða ðe lyfdon,  
laðra lindwerod.         Him on laste for  
sweot Ebrea         sigore geweorðod,  
dome gedyrsod;         him feng dryhten god  

300  
fægre on fultum,         frea ælmihtig.  
Hi ða fromlice         fagum swyrdum,  
hæleð higerofe,         herpað worhton  
þurh laðra gemong,         linde heowon,  
scildburh scæron.         Sceotend wæron  

305  
guðe gegremede,         guman Ebrisce;  
þegnas on ða tid         þearle gelyste  
gargewinnes.         þær on greot gefeoll  
se hyhsta dæl         heafodgerimes  
Assiria         ealdorduguðe,  

310  
laðan cynnes.         Lythwon becom  
cwicera to cyððe.         Cirdon cynerofe,  
wiggend on wiðertrod,         wælscel on innan,  
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   275-312 Então finalmente, tardiamente, um daqueles homens do guerreiro ficou 

valente, de forma que ele se aventurou com coragem na tenda, uma vez que a 

necessidade o impelia. Encontrou lá na cama seu doador de ouro deitado pálido, sem 

seu espírito, desprovido de vida. Ele então logo caiu no chão, apavorado, com a mente 

perturbada, e começou a arrancar seus cabelos, assim como suas roupas e disse essas 

palavras para os guerreiros que infelizmente estavam lá fora: “Aqui está manifesta nossa 

ruína, e aqui está claramente indicado que a hora se aproxima, juntamente com 

atribulações, quando nós iremos perecer e ser destruídos juntos em batalha. Aqui, morto 

pela espada, decapitado, jaz nosso senhor”. Cheios de mágoa, soltaram suas armas; 

sabiam que estavam perdidos e fugiram. O povo magnífico em força os atacou pela 

retaguarda até que a maior parte do exército caísse no vitorioso campo, levados pela 

batalha, abatidos pela espada, como o desejo do lobo e também diversão para as aves de 

rapina. Aqueles que sobreviveram fugiram das lanças de seus inimigos. Em seu 

caminho avançou a tropa dos hebreus, honrada com a vitória e glorificada pelo 

julgamento: o Senhor Deus magnificamente os ajudou, o Senhor Todo-Poderoso. 

Rapidamente então com suas brilhantes espadas aqueles valentes heróis romperam 

através das defesas de seus inimigos; destruíram os escudos e atravessaram a muralha 

de escudos. Os atiradores de lanças dos homens hebreus estavam irados pela batalha; os 

guerreiros neste momento estavam mais desejosos pelo confronto de lanças. Lá no solo 

caiu a maior parte da nobreza do exército assírio, aquela odiada raça. Poucos chegaram 

vivos a terra-natal. Os nobres recuaram, os guerreiros se retiraram, em meio aquela 

carnificina 
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reocende hræw.         Rum wæs to nimanne  
londbuendum         on ðam laðestan,  

315  
hyra ealdfeondum         unlyfigendum  
heolfrig herereaf,         hyrsta scyne,  
bord ond bradswyrd,         brune helmas,  
dyre madmas.         Hæfdon domlice  
on ðam folcstede         fynd oferwunnen  

320  
eðelweardas,         ealdhettende  
swyrdum aswefede.         Hie on swaðe reston,  
þa ðe him to life         laðost wæron  
cwicera cynna.         þa seo cneoris eall,  
mægða mærost,         anes monðes fyrst,  

325  
wlanc, wundenlocc,         wagon ond læddon  
to ðære beorhtan byrig,         Bethuliam,  
helmas ond hupseax,         hare byrnan,  
guðsceorp gumena         golde gefrætewod,  
mærra madma         þonne mon ænig  

330  
asecgan mæge         searoþoncelra;  
eal þæt ða ðeodguman         þrymme geeodon,  
cene under cumblum         on compwige  
þurh Iudithe         gleawe lare,  
mægð modigre.         Hi to mede hyre  

335  
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,  

340  
beaga ond beorhtra maðma,         hi þæt þære beorhtan idese  
ageafon gearoþoncolre.         Ealles ðæs Iudith sægde  
wuldor weroda dryhtne,         þe hyre weorðmynde geaf,  
mærðe on moldan rice,         swylce eac mede on heofonum,  
sigorlean in swegles wuldre,         þæs þe heo ahte soðne geleafan  

345  
to ðam ælmihtigan;         huru æt þam ende ne tweode  
þæs leanes þe heo lange gyrnde.         ðæs sy ðam leofan drihtne  
wuldor to widan aldre,         þe gesceop wind ond lyfte,  
roderas ond rume grundas,         swylce eac reðe streamas  
ond swegles dreamas,         ðurh his sylfes miltse. 
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   313-349 e corpos fumegantes. Aquela era a oportunidade para os habitantes da 

terra para tomar daqueles odiados, de seus antigos inimigos mortos, um butim 

sangrento, ornamentos resplandecentes, escudo e grandes espadas, elmos brilhantes, um 

tesouro precioso. Os guardiões de sua terra-natal tinham conquistado seus inimigos com 

honra no campo de batalha e destruído com espadas seus antigos perseguidores. Jaziam 

em seu caminho aqueles que em vida foram os mais odiados dos povos viventes. Assim 

toda a nação, o mais famoso dos povos, orgulhoso, ornado com anéis, durante um mês 

esteve carregando e levando para aquela cidade resplandecente, Betúlia, elmos e adagas, 

cotas de malha cinzentas, vestimentas de batalha dos homens ornamentadas com ouro, o 

tesouro mais glorioso que qualquer homem sábio pode dizer. Todo aquele povo 

esplendidamente venceu, valentes sob seus estandartes no campo de batalha, por meio 

do sábio conselho de Judite, a corajosa mulher. Como recompensa, o destemido 

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 iluminada e esperta senhora. Por tudo isso 

Judite deu glórias ao Senhor dos exércitos, que lhe concedeu glória e renome no reino 

terreno assim como também a recompensa no céu, o prêmio da vitória da glória celeste 

porque ela sempre teve a verdadeira crença no Todo Poderoso. Certamente no final ela 

não duvidou da recompensa pela qual ela longamente ansiava. Por isso é glorificada 

pela eternidade pelo querido Senhor, que criou os ventos e as nuvens, o céu e amplas 

planícies, assim como o mar cruel e os alegrias do céu, através de sua misericórdia.   
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II.3 -      O Sonho da Cruz 
(O Livro Verccelli, fol. 104b – 106b) 

 
 
Hwæt! Ic swefna cyst         secgan wylle,  
hwæt me gemætte         to midre nihte,  
syðþan reordberend         reste wunedon!  
Þuhte me þæt ic gesawe         syllicre treow  

5  
on lyft lædan,         leohte bewunden,  
beama beorhtost.         Eall þæt beacen wæs  
begoten mid golde.         Gimmas stodon  
fægere æt foldan sceatum,         swylce þær fife wæron  
uppe on þam eaxlegespanne.         Beheoldon þær engel dryhtnes ealle,  

10  
fægere þurh forðgesceaft.         Ne wæs ðær huru fracodes gealga,  
ac hine þær beheoldon         halige gastas,  
men ofer moldan,         ond eall þeos mære gesceaft.  
Syllic wæs se sigebeam,         ond ic synnum fah,  
forwunded mid wommum.         Geseah ic wuldres treow,  

15  
wædum geweorðode,         wynnum scinan,  
gegyred mid golde;         gimmas hæfdon  
bewrigene weorðlice         wealdendes treow.  
Hwæðre ic þurh þæt gold         ongytan meahte  
earmra ærgewin,         þæt hit ærest ongan  

20  
swætan on þa swiðran healfe.         Eall ic wæs mid sorgum gedrefed,  
forht ic wæs for þære fægran gesyhðe.         Geseah ic þæt fuse beacen  
wendan wædum ond bleom;         hwilum hit wæs mid wætan bestemed,  
beswyled mid swates gange,         hwilum mid since gegyrwed.  
Hwæðre ic þær licgende         lange hwile  

25  
beheold hreowcearig         hælendes treow,  
oððæt ic gehyrde         þæt hit hleoðrode.  
Ongan þa word sprecan         wudu selesta: 
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O Sonho da Cruz 

 
 
 

1 – 27  Ouçam! Eu desejo contar o melhor dos sonhos, o que eu sonhei no meio 

da noite, quando os portadores de voz (i.e. os homens) estavam descansando! Assim me 

pareceu, eu ter visto uma maravilhosa árvore nascida nas alturas, envolta em luz, a mais 

magnífica das cruzes. Aquela aparição estava toda coberta com ouro. Preciosas jóias se 

encontravam nos cantos da terra, e da mesma forma havia cinco na intersecção da cruz. 

Todos os belos anjos do Senhor através da Criação a admiravam. Certamente aquela não 

era a cruz de um criminoso, mas santos espíritos a contemplavam, homens através da 

terra e toda esta poderosa Criação. Magnífica era a cruz da vitória, eu estava maculado 

com pecados, ferido por maus atos. Eu vi que a árvore da glória, adornada de enfeites, 

brilhava lindamente, incrustada de ouro; as jóias tinham coberto de forma maravilhosa a 

árvore do Senhor. Contudo, através do ouro eu pude reconhecer a antiga luta dos 

homens degenerados, a qual uma vez a fez sangrar pelo lado direito. Eu estava 

totalmente perturbado por aflições, eu estava temeroso na presença daquela bela visão. 

Eu vi que o valente símbolo mudou de adornos e aparência; às vezes ela estava 

completamente encharcada, ensopada com a corrente de sangue, às vezes adornada com 

tesouros. Entretanto, eu permaneci lá por longo tempo, vislumbrei, perturbado, a cruz 

do Salvador, até que eu ouvi o que ela falou. E assim, a mais nobre das árvores disse 

estas palavras: 
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"Þæt wæs geara iu,         (ic þæt gyta geman),  
þæt ic wæs aheawen         holtes on ende,  

30  
astyred of stefne minum.         Genaman me ðær strange feondas,  
geworhton him þær to wæfersyne,         heton me heora wergas hebban.  
Bæron me ðær beornas on eaxlum,         oððæt hie me on beorg asetton,  
gefæstnodon me þær feondas genoge.         Geseah ic þa frean mancynnes  
efstan elne mycle         þæt he me wolde on gestigan.  

35  
Þær ic þa ne dorste         ofer dryhtnes word  
bugan oððe berstan,         þa ic bifian geseah  
eorðan sceatas.         Ealle ic mihte  
feondas gefyllan,         hwæðre ic fæste stod.  
Ongyrede hine þa geong hæleð,         (þæt wæs god ælmihtig),  

40  
strang ond stiðmod.         Gestah he on gealgan heanne,  
modig on manigra gesyhðe,         þa he wolde mancyn lysan.  
Bifode ic þa me se beorn ymbclypte.         Ne dorste ic hwæðre bugan to eorðan,  
feallan to foldan sceatum,         ac ic sceolde fæste standan.  
Rod wæs ic aræred.         Ahof ic ricne cyning,  

45  
heofona hlaford,         hyldan me ne dorste.  
Þurhdrifan hi me mid deorcan næglum.         On me syndon þa dolg gesiene,  
opene inwidhlemmas.         Ne dorste ic hira nænigum sceððan.  
Bysmeredon hie unc butu ætgædere.         Eall ic wæs mid blode bestemed,  
begoten of þæs guman sidan,         siððan he hæfde his gast onsended.  

50  
Feala ic on þam beorge         gebiden hæbbe  
wraðra wyrda.         Geseah ic weruda god  
þearle þenian.         Þystro hæfdon  
bewrigen mid wolcnum         wealdendes hræw,  
scirne sciman,         sceadu forðeode,  

55  
wann under wolcnum.         Weop eal gesceaft,  
cwiðdon cyninges fyll.         Crist wæs on rode.  
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29 – 56 “Foi há muitos anos (disso ainda me lembro), quando eu fui cortada na 

borda da floresta, arrancada de minhas raízes. Fortes inimigos me pegaram lá, fazendo 

para eles um espetáculo, me ordenando a erguer os seus criminosos. Lá os homens me 

carregaram em seus ombros, até que eles me pusessem na montanha; muitos inimigos lá 

me afixaram. Eu vi o Senhor da raça dos homens se apressar com muita coragem, pois 

ele pretendia subir em mim. Eu então não ousei, contra a palavra do Senhor, em me 

curvar ou quebrar, quando eu vi a superfície da terra tremer. Todos os inimigos que eu 

podia ter, caíram; enquanto eu me mantive firme. Então o jovem herói despiu-se (aquele 

que era Deus Todo-Poderoso), forte e resoluto. Ele subiu na alta cruz, valente ao olhar 

de muitos, uma vez que Ele desejava salvar a humanidade. Eu tremi quando o homem 

me abraçou. Entretanto,  eu não ousei me curvar sobre a terra, e cair sobre a superfície 

do solo, mas devia me manter firme. Fui erguida como uma cruz. Eu ergui o Poderoso 

Rei, o Senhor dos Céus; não ousava a me dobrar. Eles me perfuraram com pregos 

escuros. Os ferimentos são visíveis em mim, feridas malignas abertas. Eu não ousei ferir 

a nenhum deles. Eles humilharam a nós dois juntos. Eu estava toda encharcada com 

sangue, aspergido a partir do lado do Homem, após Ele ter enviado o seu espírito. 

Muitos acontecimentos cruéis eu tive de suportar naquela montanha. Eu vi o Senhor dos 

Exércitos se manifestar com severidade. As trevas com suas nuvens cobriram o corpo 

do Senhor, o brilhante esplendor; as sombras avançaram, escuras sob as nuvens. Toda a 

Criação chorou, lamentaram a morte do Rei. Cristo estava na cruz. 
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Hwæðere þær fuse         feorran cwoman  
to þam æðelinge.         Ic þæt eall beheold.  
Sare ic wæs mid sorgum gedrefed,         hnag ic hwæðre þam secgum to handa,  

60  
eaðmod elne mycle.         Genamon hie þær ælmihtigne god,  
ahofon hine of ðam hefian wite.         Forleton me þa hilderincas  
standan steame bedrifenne;         eall ic wæs mid strælum forwundod.  
Aledon hie ðær limwerigne,         gestodon him æt his lices heafdum,  
beheoldon hie ðær heofenes dryhten,         ond he hine ðær hwile reste,  

65  
meðe æfter ðam miclan gewinne.         Ongunnon him þa moldern wyrcan  
beornas on banan gesyhðe;         curfon hie ðæt of beorhtan stane,  
gesetton hie ðæron sigora wealdend.         Ongunnon him þa sorhleoð galan  
earme on þa æfentide,         þa hie woldon eft siðian,  
meðe fram þam mæran þeodne.         Reste he ðær mæte weorode.  

70  
Hwæðere we ðær greotende         gode hwile  
stodon on staðole,         syððan stefn up gewat  
hilderinca.         Hræw colode,  
fæger feorgbold.         Þa us man fyllan ongan  
ealle to eorðan.         Þæt wæs egeslic wyrd!  

75  
Bedealf us man on deopan seaþe.         Hwæðre me þær dryhtnes þegnas,  
freondas gefrunon,          
ond gyredon me         golde ond seolfre.  
Nu ðu miht gehyran,         hæleð min se leofa,  
þæt ic bealuwara weorc         gebiden hæbbe,  

80  
sarra sorga.         Is nu sæl cumen  
þæt me weorðiað         wide ond side  
menn ofer moldan,         ond eall þeos mære gesceaft,  
gebiddaþ him to þyssum beacne.         On me bearn godes  
þrowode hwile.         Forþan ic þrymfæst nu  

85  
hlifige under heofenum,         ond ic hælan mæg  
æghwylcne anra,         þara þe him bið egesa to me.  
Iu ic wæs geworden         wita heardost,  
leodum laðost,         ærþan ic him lifes weg  
rihtne gerymde,         reordberendum.  

90  
Hwæt, me þa geweorðode         wuldres ealdor  
ofer holmwudu,         heofonrices weard!  
Swylce swa he his modor eac,         Marian sylfe,  
ælmihtig god         for ealle menn  
geweorðode         ofer eall wifa cynn.  
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57 – 94 “Entretanto, muitos vieram apressados até o Príncipe. Eu vi tudo isso. Eu 

era afligido amargamente com preocupações; entretanto, eu me curvei para as mãos 

daqueles homens, humilde, com grande zelo. Eles pegaram o Deus Todo-Poderoso e o 

tiraram daquele terrível tormento. Os bravos guerreiros me deixaram de pé coberta de 

sangue; eu estava toda ferida por pontas afiadas. Eles desceram o desfalecido; eles 

permaneceram à cabeça de seu corpo; eles admiravam o Senhor dos Céu e ele lá 

descansou por algum tempo, cansado após a grande batalha. Ao sinal de sua morte, os 

homens começaram a fazer uma tumba para ele; a esculpiram a partir da pedra 

brilhante, e lá eles colocaram o Senhor das Vitórias. Começaram a cantar uma triste 

canção de lamento para ele durante a noite, quando eles estavam prestes a partir, 

cansados, da presença do Glorioso Príncipe. Ele descansou lá com uma pequena 

companhia. Entretanto, nós permanecemos firmes, lamentando, por um bom tempo 

depois que as vozes dos guerreiros cessaram. O corpo esfriou, a bela casa da vida. Então 

começaram a derrubar todos nós no chão. Aquele foi um destino terrível! Nos 

enterraram num buraco profundo. Entretanto, os servos (thegns) e os amigos do Senhor 

me encontraram e me adornaram com ouro e prata. Agora você pode ouvir, meu querido 

homem, que eu tive de suportar o trabalho de homens malignos, doloroso sofrimento. 

Agora chegou o tempo quando os homens me honram por toda parte deste mundo e, 

toda esta grandiosa Criação, veneram este símbolo. Em mim o Filho de Deus sofreu por 

algum tempo. Por esta razão, eu agora ascendo de forma majestosa sob o Céu, e sou 

capaz de curar qualquer um que seja temente a mim. Anteriormente, eu fui feita o pior 

dos instrumentos de tortura, o mais odioso para os homens, antes que eu lhes revelasse, 

aos portadores da fala (i.e. os homens) o verdadeiro caminho da vida. Ouçam, a mim o 

Senhor da Glória honrou acima das árvores da floresta, o Guardião do Reino Celeste. 

Da mesma forma que ele também sua mãe, a própria Maria, Deus Todo-Poderoso, para 

todos homens, honrou acima de todas as mulheres. 
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95  
Nu ic þe hate,         hæleð min se leofa,  
þæt ðu þas gesyhðe         secge mannum,  
onwreoh wordum         þæt hit is wuldres beam,  
se ðe ælmihtig god         on þrowode  
for mancynnes         manegum synnum  

100  
ond Adomes         ealdgewyrhtum.  
Deað he þær byrigde,         hwæðere eft dryhten aras  
mid his miclan mihte         mannum to helpe.  
He ða on heofenas astag.         Hider eft fundaþ  
on þysne middangeard         mancynn secan  

105  
on domdæge         dryhten sylfa,  
ælmihtig god,         ond his englas mid,  
þæt he þonne wile deman,         se ah domes geweald,  
anra gehwylcum         swa he him ærur her  
on þyssum lænum         life geearnaþ.  

110  
Ne mæg þær ænig         unforht wesan  
for þam worde         þe se wealdend cwyð.  
Frineð he for þære mænige         hwær se man sie,  
se ðe for dryhtnes naman         deaðes wolde  
biteres onbyrigan,         swa he ær on ðam beame dyde.  

115  
Ac hie þonne forhtiað,         ond fea þencaþ  
hwæt hie to Criste         cweðan onginnen.  
Ne þearf ðær þonne ænig         anforht wesan  
þe him ær in breostum bereð         beacna selest,  
ac ðurh ða rode sceal         rice gesecan  

120  
of eorðwege         æghwylc sawl,  
seo þe mid wealdende         wunian þenceð."  
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95 – 121 “Agora eu lhe ordeno, meu amado homem, que você diga aos homens o 

que viu; revele em palavras que esta é a Árvore da Glória, na qual Deus Todo-Poderoso 

sofreu pelos muitos pecados da humanidade e pelas antigas ações de Adão. Aqui Ele 

provou a morte, entretanto o Senhor novamente se ergueu com Seu grande poder para 

ajudar a raça dos homens. Ele então ascendeu aos Céus. Porém, o próprio Senhor 

voltará novamente para esta Terra-Média e buscará os homens no Dia do Juízo, o Deus 

Todo-Poderoso, com os seus anjos, pois Ele então julgará, Ele que possui poder de 

julgar, cada um da forma como ele merecer, de acordo com o que ele fez anteriormente 

aqui nesta terra, em sua vida passageira. Não há ninguém que possa ficar sem temer 

frente a palavra dita pelo Senhor. Ele irá perguntar na presença de muitos onde está o 

homem, o qual iria em nome do Senhor provar um morte terrível, da mesma forma que 

Ele fez naquela cruz anteriormente. Mas eles, então, estarão com medo, e não saberão o 

que eles irão começar a dizer para Cristo. Ninguém lá precisará ficar com medo, aquele 

que de antemão carregar em seu coração o melhor dos símbolos, mas cada alma deve 

buscar através da cruz o reino distante da terra, aquele que pensa em habitar com o 

Senhor.” 
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Gebæd ic me þa to þan beame         bliðe mode,  
elne mycle,         þær ic ana wæs  
mæte werede.         Wæs modsefa  

125  
afysed on forðwege,         feala ealra gebad  
langunghwila.         Is me nu lifes hyht  
þæt ic þone sigebeam         secan mote  
ana oftor         þonne ealle men,  
well weorþian.         Me is willa to ðam  

130  
mycel on mode,         ond min mundbyrd is  
geriht to þære rode.         Nah ic ricra feala  
freonda on foldan,         ac hie forð heonon  
gewiton of worulde dreamum,         sohton him wuldres cyning,  
lifiaþ nu on heofenum         mid heahfædere,  

135  
wuniaþ on wuldre,         ond ic wene me  
daga gehwylce         hwænne me dryhtnes rod,  
þe ic her on eorðan         ær sceawode,  
on þysson lænan         life gefetige  
ond me þonne gebringe         þær is blis mycel,  

140  
dream on heofonum,         þær is dryhtnes folc  
geseted to symle,         þær is singal blis,  
ond me þonne asette         þær ic syþþan mot  
wunian on wuldre,         well mid þam halgum  
dreames brucan.         Si me dryhten freond,  

145  
se ðe her on eorþan         ær þrowode  
on þam gealgtreowe         for guman synnum.  
He us onlysde         ond us lif forgeaf,  
heofonlicne ham.         Hiht wæs geniwad  
mid bledum ond mid blisse         þam þe þær bryne þolodan.  

150  
Se sunu wæs sigorfæst         on þam siðfate,  
mihtig ond spedig,         þa he mid manigeo com,  
gasta weorode,         on godes rice,  
anwealda ælmihtig,         englum to blisse  
ond eallum ðam halgum         þam þe on heofonum ær  

155  
wunedon on wuldre,         þa heora wealdend cwom,  
ælmihtig god,         þær his eðel wæs.  
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122 – 156 Então, de coração alegre, eu rezo para aquela cruz com grande zelo, onde 

antes eu estava sozinho em pequena companhia. Minha alma estava ansiosa por partir, 

eu experimentei muitas provações. É agora minha esperança de vida que eu possa 

buscar aquela Árvore da Vitória sozinho mais vezes do que os outros homens, e honrá-

la bem. A vontade para isto é grande em minha mente, e minha segurança é direcionada 

para a cruz. Não possuo muitos amigos poderosos na terra, mas eles acabaram indo 

embora daqui, dos prazeres do mundo, eles buscaram o Rei da Glória, vivendo agora no 

Céu com o Grande Pai, vivendo em glória; e eu espero a cada dia pelo tempo quando a 

cruz do Senhor, a qual eu uma vez vislumbrei aqui na terra, irá me levar desta vida 

transitória e então me trará onde há grande alegria, felicidade no Céu, onde está o povo 

do Senhor sentado para o banquete, onde há felicidade eterna, e então me colocará onde 

eu possa mais tarde viver em glória, partilhar abundantemente da felicidade com os 

santos. Possa o Senhor ser um amigo para mim, que aqui na terra sofreu anteriormente 

naquela árvore de condenados (i.e. a cruz) pelos pecados dos homens. Ele nos redimiu e 

nos deu a vida, e um lar celestial. A esperança foi renovada com esplendor e com 

alegria por aqueles que lá sofreram com o fogo (i.e. o Inferno). O Filho foi vitorioso em 

sua jornada, poderoso e triunfante, quando ele veio com a multidão, a hoste de espíritos, 

para o reino de Deus, o Regente Todo-Poderoso, para a alegria dos anjos e todos 

aqueles santos que anteriormente habitavam na glória do Céu, quando o seu Senhor 

veio, Deus Todo-Poderoso, lá onde era Seu lar. 
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II.4 -     A Descida ao Inferno 

 
(O Livro de Exeter, fol. 119b – 121b) 

 
 
Ongunnon him on uhtan         æþelcunde mægð  
gierwan to geonge         wiston gumena gemot  
æþelinges lic         eorðærne biþeaht.  
Woldan werigu wif         wope bimænan  

5  
æþelinges deað         ane hwile,  
reonge bereotan.         Ræst wæs acolad,  
heard wæs hinsið         hæleð wæron modge,  
þe hy æt þam beorge         bliðe fundon.  
Cwom seo murnende         Maria on dægred,  

10  
heht hy oþre mid         eorles dohtor.  
Sohton sarigu tu         sigebearn godes  
ænne in þæt eorðærn         þær hi ær wiston  
þæt hine gehyddan         hæleð Iudea;  
wendan þæt he on þam beorge         bidan sceolde,  

15  
ana in þære easterniht.         Huru þæs oþer þing  
wiston þa wifmenn,         þa hy on weg cyrdon.  
Ac þær cwom on uhtan         an engla þreat,  
behæfde heapa wyn         hælendes burg.  
Open wæs þæt eorðærn,         æþelinges lic  

20  
onfeng feores gæst,         folde beofode,  
hlogan helwaran;         hagosteald onwoc  
modig from moldan,         mægenþrym aras  
sigefæst ond snottor.         Sægde Iohannis 
hæleð helwarum,         hlyhhende spræc  

25  
modig to þære mengo         ymb his mæges [....]  
"Hæfde me gehaten         hælend user,  
þa he me on þisne sið         sendan wolde,  
þæt he me gesoht [...]         siex monað,  
ealles folces fruma.         Nu [...] sceacen.  

30  
Wene ic ful swiþe         ond witod  
[...] to dæge         dryhten wille  
[...] gesecan,         sigebearn godes." 
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A Descida ao Inferno 

 
 
 

1 – 32   Ao alvorecer elas começaram, aquelas nobres mulheres, a se preparar 

para a visita. O bando dos homens sabia que o corpo de seu Príncipe tinha sido 

encerrado na terra. Elas pretendiam, aquelas mulheres desoladas, chorar com pesar e 

lamentar por algum tempo a morte de seu Príncipe. O túmulo estava gelado, era uma 

jornada cruel até lá: mas elas eram encorajadas, satisfeitas, por aquele que iriam 

encontrar na tumba. Ela veio com raiar do dia, a pesarosa Maria, e convocou a outra 

mulher com ela. Lamentando, estas duas buscaram o vitorioso Filho de Deus, sozinhas 

naquele túmulo onde elas previamente sabiam que os homens dos judeus o haviam 

escondido; elas imaginavam que ele deveria permanecer na tumba sozinho naquela 

noite de Páscoa. Entretanto, algo diferente aquelas mulheres iriam saber quando elas 

seguissem em seu caminho. Pois pela manhã veio uma hoste de anjos, a alegria daquelas 

hostes cercou a tumba do Salvador. 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. João falou aos homens habitantes do Inferno; valente, disse confiante para aquela 

multidão a respeito de seu parente: “Nosso Salvador me prometeu, quando Ele quis me 

enviar nessa jornada, que Ele, Senhor de Todos Nós, iria me buscar após seis meses. 

Agora este tempo chegou. Eu realmente espero e verdadeiramente acredito que hoje o 

Senhor irá nos buscar, o vitorioso Filho de Deus”. 
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Fysde hine þa to fore         frea moncynnes,  
wolde heofona helm         helle weallas  

35  
forbrecan ond forbygan,         þære burge þrym  
onginnan reafian         reþust ealra cyninga.  
Ne rohte he to þære hilde         helmberendra,  
ne he byrnwigend         to þam burggeatum  
lædan ne wolde;         ac þa locu feollan,  

40  
clustor of þam ceastrum,         cyning in oþrad,  
ealles folces fruma         forð onette,  
weoruda wuldorgiefa.         Wræccan þrungon,  
hwylc hyra þæt sygebearn         geseon moste,  
Adam ond Abraham,         Isac ond Iacob,  

45  
monig modig eorl,         Moyses ond Dauid,  
Esaias         ond Sacharias,  
heahfædra fela,         swylce eac hæleþa gemot,  
witgena weorod,         wifmonna þreat,  
fela fæmnena,         folces unrim.  

50  
Geseah þa Iohannis         sigebearn godes  
mid þy cyneþrymme         cuman to helle,  
ongeat þa geomormod         godes sylfes sið.  
Geseah he helle duru         hædre scinan,  
þa þe longe ær         bilocen wæron,  

55  
beþeahte mid þystre;         se þegn wæs on wynne.  
Abead þa bealdlice         burgwarena ord  
modig fore þære mengo         ond to his mæge spræc  
ond þa wilcuman         wordum grette:  
"þe þæs þonc sie,         þeoden user,  

60  
þæt þu us [... ...] ige         secan woldest,  
nu we on þissum bendum         bidan [....]  
þonne monige bindeð         broþorleasne  
wræccan [....]         (he bið wide fah),  
ne bið he no þæs nearwe         under niðloc [...]  

65  
þæs bitre gebunden         under bealuclommum,  
þæt he þy yð ne mæge         ellen habban,  
þonne he his hlafordes         hyldo gelyfeð,  
þæt hine of þam bendum         bicgan wille.  
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33 – 68 Então, o Senhor do Povo dos Homens, se apressou em sua jornada, o 

Guardião dos Céus iria destruir e pôr abaixo os muros do Inferno e, o Mais Justo dos 

Reis, levar embora toda a população da fortaleza. Para aquela batalha não pensava em 

guerreiros de elmos, nem era sua vontade liderar guerreiros de armadura aos portões da 

fortaleza; mas as fechaduras e grades daquela morada caíram, e o Rei entrou; avançou 

para dentro, o Senhor de Todos os Homens, o Distribuidor de Glória das multidões. Os 

exilados se reuniram, cada um deles tentando poder ver o Filho Vitorioso: Adão e 

Abraão, Isaac e Jacó, muitos homens valentes, Moisés e Davi, Isaías e Zacarias, muitos 

patriarcas, assim como também muitos heróis, uma hoste de profetas, um bando de 

mulheres e muitas virgens, e um sem-número de pessoas. João então viu o Vitorioso 

Filho de Deus com sua glória régia vir ao Inferno; o homem pesaroso reconheceu o 

próprio Deus. Ele viu as brilhantes e luminosas portas do Inferno, as quais há muito 

tempo foram trancadas e envoltas em trevas; aquele servo estava em êxtase. Valente 

então, bravo frente à multidão, o líder dos habitantes da fortaleza o chamou e falou ao 

seu parente e com palavras o saudou: “Agradecemos a você, Nosso Senhor, porque você 

estava desejoso por nos buscar, agora que nos encontramos presos... aqueles muitos 

num exílio solitário... (ele um é um terrível inimigo), nem ele está assim tão preso sob 

terríveis grilhões... este amargo aprisionamento sob opressivas amarras, de forma que 

ele não possa facilmente obter coragem, quando ele acredita na proteção do Senhor, que 

Ele irá resgata-lo daqueles grilhões”.  
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Swa we ealle to þe         an gelyfað,  
70  

dryhten min se dyra.         Ic adreag fela  
siþþan þu end to me         in siþadest,  
þa þu me gesealdest         sweord ond byrnan,  
helm ond heorosceorp,         (a ic þæt heold nu giet),  
ond þu me gecyðdest,         cyneþrymma wyn,  

75  
þæt þu mundbora         minum wære.  
Eala Gabrihel,         hu þu eart gleaw ond scearp,  
milde ond gemyndig         ond monþwære,  
wis on þinum gewitte         ond on þinum worde snottor;  
þæt þu gecyðdest         þa þu þone cnyht to us  

80  
brohtest in Bethlem.         Bidan we þæs longe,  
setan on sorgum,         sibbe oflyste,  
wynnum ond wenum,         hwonne we word godes  
þurh his sylfes muð         secgan hyrde.  
Eala Maria,         hu þu us modigne  

85  
cyning acendest,         þa þu þæt cild to us  
brohtest in Bethlem.         We þæs beofiende  
under helle dorum         hearde sceoldon  
bidan in bendum.         Bona weorces gefeah;  
wæron ure ealdfind         ealle on wynnum  

90  
þonne hy gehyrdon         hu we hreowen[...]  
[...] on murnende         mægburg usse,  
oþþæt [....]         sigedryhten god,  
bimengdes [...         ...] gust ealra cyninga.  
                            [...] nu us mon modge þe  

95  
ageaf from usse geogoðe.         We þurh gifre mod  
beswican us sylfe;         we þa synne forþon  
berað in urum breostum         to bonan honda,  
sculon eac to ussum feondum         freoþo wilnian.  
Eala Hierusalem         in Iudeum,  

100  
hu þu in þære stowe         stille gewunadest.  
Ne mostan þe geondferan         foldbuende  
ealle lifgende,         þa þe lof singað.  
Eala Iordane         in Iudeum,  
hu þu in þære stowe         stille gewunadest.  

105  
Nales þu geondflowan         foldbuende;  
mostan hy þynes wætres         wynnum brucan.  
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69 – 106 “Assim todos nós acreditamos apenas em você, meu querido Senhor. Eu 

suportei muito desde que você veio pela primeira vez até mim, quando você me deu a 

espada e a armadura, o elmo e o equipamento de batalha (isso eu ainda mantenho até 

agora), e me fez saber que você, Alegria da Majestade Régia, é o meu guardião.  Ó 

Gabriel, como você é prudente e perspicaz, gentil e pensativo e paciente, sábio em seus 

pensamento e inteligente em suas palavras; isto você realizou quando você nos trouxe 

aquele garoto em Belém. Há muito tempo nós esperamos, vivendo em tristeza, ansiosos 

por paz, alegria e esperança, assim como por poder ouvir as palavras de Deus proferidas 

de sua própria boca. Ó Maria, como você gerou para nós o Poderoso Rei, quando você 

nos trouxe aquela criança em Belém. Nós, tremendo atrás das portas do Inferno, 

duramente sofríamos aprisionados na prisão. O destruidor se regozijava de seu trabalho; 

nossos antigos inimigos estavam todos contentes quando eles ouviram como nós, 

arrependidos, lamentávamos pelo nosso povo, até que... o Vitorioso Senhor Deus... o 

mais Bravo de Todos os Reis... estivesse encarnado entre nós como agora. Por nossas 

mentes ambiciosas traímos a nós mesmos; apesar de nós dirigirmos estes pecados de 

nossos corações para as mãos do destruidor, assim como também para nossos inimigos, 

desejamos pela paz. Ó Jerusalém na Judéia, como você permanece fixa naquele lugar: 

nem todos os habitantes viventes, que cantam em sua honra, podem alcançá-la. Ó 

Jordão na Judéia, como você permanece fixo naquele lugar: você nem pode fluir por 

entre os habitantes do mundo, nem eles podem se deleitar de suas águas”. 
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Nu ic þe halsie,         hælend user,  
deope in gedyrstum,         (þu eart dryhten Crist),  
þæt þu us gemiltsie,         monna scyppend.  

110  
Þu fore monna lufan         þinre modor bosm  
sylfa gesohtes,         sigedryhten god,  
nales fore þinre þearfe,         þeoda waldend,  
ac for þam miltsum         þe þu moncynne  
oft ætywdest,         þonne him wæs are þearf.  

115  
Þu meaht ymbfon         eal folca gesetu,  
swylce þu meaht geriman,         rice dryhten,  
sæs sondgrotu,         selast ealra cyninga.  
Swylce ic þe halsige,         hælend user,  
fore ...inum cildhade,         cyninga selast,  

120  
ond fore þære wunde,         weoruda dry[...]  
þinum æriste,         æþelinga wyn,  
ond fore þinre me [...         ...] ian nama,  
þa ealle hellwara         hergað ond lof [...]  
[...] lum         þe þe ymb stondað,  

125  
þa þu þe lete sittan         [...] hond,  
þa þu us on þisne wræcsið,         weoroda dryhten,  
þurh þines sylfes geweald         secan woldest,  
ond fore Hierusalem         in Iudeum,  
(sceal seo burg nu þa         bidan efne swa þeah,  

130  
þeoden leofa,         þines eftcymes),  
ond for Iordane         in Iudeum,  
(wit unc in þære burnan         baþodan ætgædre).  
Oferwurpe þu mid þy wætre,         weoruda dryhten,  
bliþe mode         ealle burgwaran,  

135  
swylce git Iohannis         in Iordane  
mid þy fullwihte         fægre onbryrdon  
ealne þisne middangeard.         Sie þæs symle meotude þonc." 
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107 – 137 “Agora eu lhe imploro, Nosso Salvador, imerso em tribulações, (você é o 

Senhor Cristo), que você tenha misericórdia de nós, Criador dos Homens. Por amor aos 

homens você mesmo buscou pelo ventre de sua mãe, Vitorioso Senhor Deus, não para 

sua própria necessidade, Líder dos Povos, mas pela misericórdia que você 

freqüentemente demonstrou  pela raça dos homens, quando eles estavam em 

necessidade. Você é capaz de abraçar as moradas de todas as pessoas, da mesma forma 

você é capaz de contar, Poderoso Senhor, as areias do mar, Melhor de Todos os Reis. 

Da mesma maneira eu lhe imploro, Nosso Salvador, por sua infância, Melhor dos Reis, 

e por aquela ferida, Senhor dos Exércitos, e por sua ressurreição, Príncipe da Felicidade, 

e por sua mãe, de nome Maria, a qual todos os habitantes do Inferno exaltam e 

glorificam... e pelos anjos que permanecem ao seu redor, os quais você permite se 

sentarem à sua mão [direita], Senhor dos Exércitos, quando você deseja buscar por sua 

própria vontade a nós neste exílio, e por Jerusalém na Judéia (a cidade deve agora 

aguardar  desta forma, Amado Líder, por seu retorno), e pelo Jordão na Judéia (nós dois 

nos banhamos juntos naquela correnteza). Você aspergiu com aquela água, Senhor dos 

Exércitos, com espírito gentil todos habitantes desta fortaleza, assim como você e João 

no Jordão alegremente inspiraram com o batismo a todos nesta Terra-Média. Por isso, 

que o Senhor seja agraciado para sempre”. 
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II.5 -      Vanglória 

(O Livro de Exeter, 83a – 84b) 

 

Hwæt, me frod wita         on fyrndagum  
sægde, snottor ar,         sundorwundra fela.  
Wordhord onwreah         witgan larum  
beorn boca gleaw,         bodan ærcwide,  

5  
Þæt ic soðlice         siþþan meahte  
ongitan bi þam gealdre         godes agen bearn,  
wilgest on wicum,         ond þone wacran swa some,  
scyldum bescyredne,         on gescead witan.  
þæt mæg æghwylc mon         eaþe geþencan,  

10  
se þe hine ne læteð         on þas lænan tid  
amyrran his gemyndum         modes gælsan  
ond on his dægrime         druncen to rice,  
þonne monige beoð         mæþelhegendra,  
wlonce wigsmiþas         winburgum in,  

15  
sittaþ æt symble,         soðgied wrecað,  
wordum wrixlað,         witan fundiaþ  
hwylc æscstede         inne in ræcede  
mid werum wunige,         þonne win hweteð  
beornes breostsefan.         Breahtem stigeð,  

20  
cirm on corþre,         cwide scralletaþ  
missenlice.         Swa beoþ modsefan  
dalum gedæled,         sindon dryhtguman  
ungelice.         Sum on oferhygdo  
þrymme þringeð,         þrinteð him in innan  

25  
ungemedemad mod;         sindan to monige þæt!  
Bið þæt æfþonca         eal gefylled  
feondes fligepilum,         facensearwum;  
breodað he ond bælceð,         boð his sylfes  
swiþor micle         þonne se sella mon,  

30  
þenceð þæt his wise         welhwam þince  
eal unforcuþ.         Biþ þæs oþer swice,  
þonne he þæs facnes         fintan sceawað.  
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Vanglória 

 
 

1 – 32  Ouçam, nos tempos de outrora um velho conselheiro me disse, sábio 
mensageiro, sobre diversas maravilhas. Abriu seu tesouro de palavras sobre a sabedoria 
dos profetas, a prudência dos heróis instruídos, os velhos dizeres dos apóstolos, de 
forma que eu possa verdadeiramente reconhecer por estes ensinamentos o verdadeiro 
Filho de Deus, um convidado bem-vindo, e assim como também aquele exilado eu devo 
reconhecer, banido por seus pecados. Todos os homens podem compreender isto, 
aqueles que não permitirem que durante este tempo passageiro sua mente seja nublada 
por um espírito de soberba e se deixe levar pela bebida por todos os seus dias: quando 
muitos homens se reúnem em assembléia, os orgulhosos guerreiros em suas fortalezas 
de vinho, sentados ao banquete, prontamente se pronunciam, trocando palavras, 
pensando que tipo de campo de batalha encontrarão dentro do salão entre os homens 
que o habitam, quando o vinho encharca o coração dos guerreiros. Um grito se ergue, 
um clamor na multidão, bradam diversas palavras. Assim são as mentes diversas e 
divididas, os nobres homens são diferentes (entre si). Alguém em sua arrogância exalta 
sua força, nele flui um espírito desagradável; muitos são desta forma! Está assim todo 
cheio de ódio, dardos voadores e artimanhas do demônio; ele grita e urra, vangloria-se 
de si mesmo muito mais do que um homem melhor (que ele), pensa que seu modo de 
agir irá parecer a todos como honrado. Isto será outra mentira, quando ele ver o 
resultado desta farsa. 
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Wrenceþ he ond blenceþ,         worn geþenceþ  
hinderhoca,         hygegar leteð,  

35   
scurum sceoteþ.         He þa scylde ne wat  
fæhþe gefremede,         feoþ his betran  
eorl fore æfstum,         læteð inwitflan  
brecan þone burgweal,         þe him bebead meotud  
þæt he þæt wigsteal         wergan sceolde,  

40  
siteþ symbelwlonc,         searwum læteð  
wine gewæged         word ut faran,  
þræfte þringan         þrymme gebyrmed,  
æfæstum onæled,         oferhygda ful,  
niþum nearowrencum.         Nu þu cunnan meaht,  

45  
gif þu þyslicne         þegn gemittest  
wunian in wicum,         wite þe be þissum  
feawum forðspellum         þæt þæt biþ feondes bearn  
flæsce bifongen,         hafað fræte lif,  
grundfusne gæst         gode orfeormne,  

50  
wuldorcyninge.         Þæt se witga song,  
gearowyrdig guma,         ond þæt gyd awræc:  
"Se þe hine sylfne         in þa sliþnan tid  
þurh oferhygda         up ahlæneð,  
ahefeð heahmodne,         se sceal hean wesan  

55  
æfter neosiþum         niþer gebiged,  
wunian witum fæst,         wyrmum beþrungen.  
Þæt wæs geara iu         in godes rice  
þætte mid englum         oferhygd astag,  
widmære gewin.         Wroht ahofan,  

60  
heardne heresiþ,         heofon widledan,  
forsawan hyra sellan,         þa hi to swice þohton  
ond þrymcyning         þeodenstoles  
ricne beryfan,         swa hit ryht ne wæs,  
ond þonne gesettan         on hyra sylfra dom  

65  
wuldres wynlond.         Þæt him wige forstod  
fæder frumsceafta;         wearð him seo feohte to grim.  
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33 – 66 Ele planeja e engana, imagina um grande número de trapaças, enviando 
sua malícia como se atirada numa chuva (de flechas). Ele não sente culpa pelos crimes 
que cometeu, odeia o melhor dos homens com inveja, permite que dardos de maldade 
rompam a muralha da fortaleza, a qual o Criador mandou que ele devesse proteger, 
aquele lugar de batalhas; senta-se orgulhoso no banquete, com o vinho, ardilosamente 
deixa uma palavra escapar em provocação, violentamente inflamado e impulsionado 
pela soberba, consumido pela inveja, cheio de arrogância, malícia e vilania. Agora você 
pode saber, se você encontrar-se com tal guerreiro (thane) vivendo em sua habitação, 
aprenda com estas poucas declarações que este é o filho do demônio encarnado, 
possuidor de uma vida corrupta, um espírito aguardado pelo Inferno, destituído de Deus, 
o Rei da Glória. Os profetas cantaram sobre isso, prontamente disseram aos homens, e 
falaram estes versos: “Está num momento maligno aquele que exalta a si mesmo com 
arrogância, com grande orgulho, ele deverá ser rebaixado, trazido para baixo após sua 
morte, vivendo preso na morada (i.e. o Inferno), cercado de serpentes. Foi há muito 
tempo no Reino de Deus que a arrogância surgiu entre os anjos, uma guerra amplamente 
conhecida. O conflito se ergueu, uma dura batalha, corrompeu o Céu, traíram o seu 
melhor, então pensaram traiçoeiramente em tomar o trono e o reino do Rei da Glória, 
assim como não é correto, e desta forma ocuparem segundo seu julgamento as 
agradáveis terras gloriosas. Eles foram detidos em batalha pelo Pai da Criação; a batalha 
foi severa para eles.” 
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Ðonne bið þam oþrum         ungelice  
se þe her on eorþan         eaðmod leofað,  
ond wiþ gesibbra gehwone         simle healdeð  

70  
freode on folce         ond his feond lufað,  
þeah þe he him abylgnesse         oft gefremede  
willum in þisse worulde.         Se mot wuldres dream  
in haligra hyht         heonan astigan  
on engla eard.         Ne biþ þam oþrum swa,  

75  
se þe on ofermedum         eargum dædum  
leofaþ in leahtrum,         ne beoð þa lean gelic  
mid wuldorcyning."         Wite þe be þissum,  
gif þu eaðmodne         eorl gemete,  
þegn on þeode,         þam bið simle  

80  
gæst gegæderad         godes agen bearn  
wilsum in worlde,         gif me se witega ne leag.  
Forþon we sculon a hycgende         hælo rædes  
gemunan in mode         mæla gehwylcum  
þone selestan         sigora waldend.  

85  
Amen.  
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67 – 86 Para outro isto será diferente, aquele que vive sua vida humildemente na 
terra, e sempre mantém a paz com todo o povo e ama seu inimigo, apesar dele ter feito 
ofensas a ele algumas vezes veementemente neste mundo. Ele pode, com grandiosa 
alegria, em santidade ascender daqui para a terra dos anjos. Não é assim com o outro, 
aquele que por orgulho e atos vis vive em pecado, a recompensa não será a mesma do 
Rei da Glória”. Tenha isso em mente, se você encontrar um nobre humilde, um 
guerreiro (thane) entre o povo, pois ele sempre é aguardado como um convidado do 
próprio Filho de Deus, alegria do mundo, se o profeta não mentiu para mim. Entretanto, 
nós devemos pensar sobre o conforto da salvação, ter em mente a cada momento aquele 
que é o melhor, o Senhor das Vitórias. Amém. 
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II.6 -      Deor 
(Livro de Exeter, fol. 100a – 100b) 

 
 

 Welund him be wurman         wræces cunnade 

 anhydig eorl         earfoþa dreag 

 hæfde him to gesiþþe         sorge ond longaþ 

 wintercealde wræce;         wean oft onfond, 

5 siþþan hine Niðhad on         nede legde 

 swoncre seonobende         on syllan monn. 

 Þæs ofereode         þisses swa mæg. 

 Beadohilde ne wæs         hyre broþra deaþ 

 on sefan swa sar         swa hyre sylfre þing 

10 þæt heo gearolice         ongieten hæfde 

 þæt heo eacen wæs         æfre ne meahte 

 þriste geþencan         hu ymb þæt sceolde. 

 Þæs ofereode         þisses swa mæg. 

 We þæt Mæðhilde         monge gefrugnon 

15 wurdon grundlease         Geates frige 

 þæt hi seo sorglufu         slæp ealle binom. 

 Þæs ofereode         þisses swa mæg. 

 Ðeodric ahte         þritig wintra 

 Mæringa burg         þæt wæs monegum cuþ. 

20 Þæs ofereode         þisses swa mæg. 

 We geascodan         Eormanrices 

 wylfenne geþoht         ahte wide folc 

 Gotena rices.         Þæt wæs grim cyning. 
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 Weland1 conheceu o exílio através da espada2, 

 o resoluto guerreiro sofreu tormentos, 

 teve como companheiros a mágoa e a tristeza, 

 e o exílio no frio inverno; certa vez encontrou infortúnios 

5 quando Nithhad pôs limitações sobre ele, 

 concedendo maleáveis grilhões nos tendões do homem3. 

 Isso já passou, isto também pode. 

 Para Beadohild a morte de seus irmãos não foi 

 tão pezarosa para seu espírito naquela sua situação, 

10 pois ela claramente percebeu que  

 ela estava grávida; nunca pode  

 pensar decididamente o que deveria vir daquilo.  

 Isso já passou, isto também pode. 

 Nós ouvimos falar muito de Mæthhilde, 

15 de como cresceu incomensurável o amor da geat, 

 de forma que o seu mal-fadado amor tirou o sono de todos. 

 Isso já passou, isto também pode. 

 Teodorico governou por trinta invernos 

 a fortaleza dos merovíngios4; isto foi conhecido por muitos. 

20 Isso já passou, isto também pode. 

 De Eormanric nós soubemos 

 de sua mente de lobo; governou a vastidão do povo  

 do reino dos godos. Ele foi um rei cruel. 

 
 
 

                                                 
1 O lendário ferreiro dos mitos germânicos, responsável por fazer incríveis armas e armaduras; ele é 
citado em Beowulf verso 455. 
2 A palavra wurman significa “serpente”, a interpretamos como uma metáfora para “espada”. 
3 Nithhad foi o rei que capturou Weland e para que ele não escapasse, e continuasse a trabalhar para ele, 
cortou-lhe o tendão dos tornozelos. 
4 Não é claro a qual povo o termo Mæringa se refere. No poema Widsith (verso 24) também aparece a 
figura do rei Teodorico, como rei dos francos. Assim, optamos aqui por adotar a tradução de Teodorico 
como rei dos “merovíngios”. Tal tradução também foi adotada por BRADLEY; já em MITCHELL & 
ROBINSON o termo foi traduzido como “visigodos”. 
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 Sæt secg monig         sorgum gebunden 

25 wean on wenan         wyscte geneahhe 

 þæt þæs cynerices         ofercumen wære.  

 Þæs ofereode         þisses swa mæg. 

 Siteð sorgcearig         sælum bidæled  

 on sefan sweorceð         sylfum þinceð  

30 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.  

35 Þæt ic bi me sylfum         secgan wille 

 þæt ic hwile wæs         Heodeninga scop  

 dryhtne dyre.         Me wæs Deor noma.  

 Ahte ic fela wintra         folgað tilne  

 holdne hlaford         oþþæt Heorrenda nu  

40 leoðcræftig monn         londryht geþah  

 þæt me eorla hleo         ær gesealde.  

 Þæs ofereode         þisses swa mæg. 
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 Muitos guerreiros se sentaram aprisionados pela mágoa, 

25 esperando por infortúnios, frequentemente desejando 

 que aquele reino fosse derrotado. 

 Isso já passou, isto também pode. 

 O triste homem sentou-se privado de alegria, 

 com o espírito sombrio; lhe parece 

30 que seu fardo de desgraças é sem fim. 

 Pode então pensar que por todo este mundo 

 o sábio Senhor freqüentemente causa mudanças; 

 muitos homens são agraciados com honra, 

 com certa glória, alguns com uma porção de infortúnios.  

35 Eu desejo dizer isso sobre mim mesmo, 

 que certa vez eu fui o poeta dos heodenigas, 

 querido por meu senhor. Meu nome era Deor. 

 Por muitos invernos eu tive um bom trabalho, 

 um senhor leal; até agora que Heorrenda, 

40 um homem versado em canções, recebeu direito às terras 

 que o protetor dos guerreiros havia me concedido anteriormente. 

 Isso já passou, isto também pode. 
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II.7 –      Widsith  
(Livro de Exeter, fol. 84b – 87ª) 

 
 Widsið maðolade         wordhord onleac 

 se þe monna mæst         mægþa ofer eorþan 

 folca geondferde         oft he on flette geþah 

 mynelicne maþþum.         Him from Myrgingum 

5 æþele onwocon.         He mid Ealhhilde 

 fælre freoþuwebban,         forman siþe 

 Hreðcyninges         ham gesohte 

 eastan of Ongle,         Eormanrices, 

 wraþes wærlogan.         Ongon þa worn sprecan: 

10 "Fela ic monna gefrægn         mægþum wealdan!  

 Sceal þeodna gehwylc         þeawum lifgan, 

 eorl æfter oþrum         eðle rædan, 

 se þe his þeodenstol         geþeon wile. 

 Þara wæs Hwala         hwile selast, 

15 ond Alexandreas         ealra ricost 

 monna cynnes,         ond he mæst geþah 

 þara þe ic ofer foldan         gefrægen hæbbe. 

 Ætla weold Hunum,         Eormanric Gotum, 

 Becca Baningum,         Burgendum Gifica. 

20 Casere weold Creacum         ond Cælic Finnum, 

 Hagena Holmrygum         ond Heoden Glommum. 

 Witta weold Swæfum,         Wada Hælsingum, 

 Meaca Myrgingum,         Mearchealf Hundingum. 

 Þeodric weold Froncum,         Þyle Rondingum, 

25 Breoca Brondingum,         Billing Wernum. 

 Oswine weold Eowum         ond Ytum Gefwulf, 

 Fin Folcwalding         Fresna cynne. 
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 Widsith5 falou, abriu seu tesouro de palavras, 

 ele que foi o homem que mais entre nações sobre a terra 

 e povos viajou; por vezes recebeu no salão 

 tesouros invejáveis. Ele dos myrgings  

5 honoravelmente descendia. Ele com Ealhhild, 

 graciosa tecelã da paz, primeiro viajou 

 em busca do lar do vitorioso rei 

 Eormanric, a leste dos anglos, 

 o terrível traidor. Começou então a dizer muitas coisas: 

10 “Eu ouvi dos muitos homens que governam os povos! 

 Cada príncipe deve viver distintamente, 

 um nobre após o outro possuir a terra, 

 aquele que deseja que seu trono prospere. 

 Destes Hwala foi por um tempo o melhor, 

15 e Alexandre o mais poderoso de todos 

 da raça dos homens, e ele foi o que mais prosperou 

 daqueles que eu ouvi por sobre a terra. 

 Átila governava os hunos, Eormanric os godos, 

 Becca os banings, Gifica os burgundios. 

20 César os gregos e Cælic os finlandeses, 

 Hagen os holmrygs e Heoden os glommas. 

 Witta governava os suevos, Wada os helsings, 

 Meaca os myrgings, Mearchealf os hundings 

  Teodorico governava os francos, Thyle os rondings, 

25 Breoca os brondings, Billing os werns. 

 Oswine governava os eows e Gefwulf os jutos, 

 e Fin Folcwalding a raça dos frísios. 

 
 
                                                 
5 O nome Widsith significa “viagem distante”, passando a idéia de uma viagem para lugares longínquos, 
que é exatamente o que representa o poeta ao longo da narrativa. Entretanto, em outros idiomas 
germânicos há o apelido que significam “o viajante distante” ou “o que viaja para longe” (há, por 
exemplo, o epíteto em nórdico antigo: inn víðforli, que é designado a vários nomes masculinos). Ver 
MITCHELL & ROBINSON, p. 196. 
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 Sigehere lengest         Sædenum weold, 

 Hnæf Hocingum,         Helm Wulfingum, 

30 Wald Woingum,         Wod Þyringum, 

 Sæferð Sycgum,         Sweom Ongendþeow, 

 Sceafthere Ymbrum,         Sceafa Longbeardum, 

 Hun Hætwerum         ond Holen Wrosnum. 

 Hringweald wæs haten         Herefarena cyning. 

35 Offa weold Ongle,         Alewih Denum; 

 se wæs þara manna         modgast ealra, 

 no hwæþre he ofer Offan         eorlscype fremede, 

 ac Offa geslog         ærest monna, 

 cnihtwesende,         cynerica mæst. 

40 Nænig efeneald him         eorlscipe maran 

 on orette.         Ane sweorde 

 merce gemærde         wið Myrgingum 

 bi Fifeldore;         heoldon forð siþþan 

 Engle ond Swæfe,         swa hit Offa geslog. 

45 Hroþwulf ond Hroðgar         heoldon lengest 

 sibbe ætsomne         suhtorfædran, 

 siþþan hy forwræcon         wicinga cynn 

 ond Ingeldes         ord forbigdan, 

 forheowan æt Heorote         Heaðobeardna þrym. 

50 Swa ic geondferde fela         fremdra londa 

 geond ginne grund.         Godes ond yfles 

 þær ic cunnade         cnosle bidæled, 

 freomægum feor         folgade wide. 

 Forþon ic mæg singan         ond secgan spell, 

55 mænan fore mengo         in meoduhealle 

 hu me cynegode         cystum dohten. 

 Ic wæs mid Hunum         ond mid Hreðgotum, 

 mid Sweom ond mid Geatum         ond mid Suþdenum. 

 Mid Wenlum ic wæs ond mid Wærnum  ond mid wicingum. 

60 Mid Gefþum ic wæs ond mid Winedum ond mid Gefflegum. 
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 Sigehere governou os dinamarqueses do mar por longo tempo, 

 Hnæf os honcings, Helm os wulfings, 

30 Wald os woings, Wod os turíngios, 

 Sæferth os sycges, Ongendtheow os suecos,  

 Sceafthere os ymbers, Sceafa os lombardos, 

 Hun os hætwerum e Holen os wrosns. 

 Hringweald foi chamado rei dos piratas. 

35 Offa governava os anglos, Alewih os dinamarqueses; 

 ele foi o mais valente de todos estes homens, 

 embora ele não sobrepujasse Offa em feitos de valor, 

 pois Offa, o primeiro dos homens, conquistou  

 quando jovem um grandioso reino. 

40 Ninguém de sua época foi mais valente 

 em batalha. Com uma única espada 

 demarcou a fronteira com os myrgings 

 em Fifeldore; mais tarde a mantiveram 

 os anglos e os suevos, como Offa a conquistou. 

45 Hrothwulf e Hrothgar mantiveram por um longo tempo 

 juntos a paz entre tio e sobrinho,  

 quando eles expulsaram a raça dos vikings  

 e arrasaram com o exército de Ingeld, 

 destruíndo a hoste dos hethobardos em Heorot.  

50 Assim eu percorri muitas terras estranhas 

 através deste grande mundo. O bem e o mal 

 lá eu conheci, separado da família,   

 distante de companheiros, servi por toda parte. 

 Desta forma, eu posso cantar e contar minha história, 

55 fazer saber para a multidão no salão do hidromel 

 como os nobres me julgaram o melhor.   

 Eu estive com os hunos e com os gloriosos godos, 

 com os suecos e com os geats e com os dinamarqueses do sul. 

 Com os wenles eu estive e com os wærns e com os vikings. 

60 Com os gefthas eu estive e com os winedas e com os gefflegas. 
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 Mid Englum ic wæs ond mid Swæfum      ond mid Ænenum. 

 Mid Seaxum ic wæs ond Sycgum     ond mid Sweordwerum. 

 Mid Hronum ic wæs ond mid Deanum ond mid Heaþoreamum. 

 Mid þyringum ic wæs         ond mid þrowendum,  

65 ond mid Burgendum,         þær ic beag geþah; 

 me þær Guðhere forgeaf         glædlicne maþþum 

 songes to leane.         Næs þæt sæne cyning! 

 Mid Froncum ic wæs ond mid Frysum ond mid Frumtingum. 

 Mid Rugum ic wæs ond mid Glommum  ond mid Rumwalum. 

70 Swylce ic wæs on Eatule         mid Ælfwine, 

 se hæfde moncynnes,         mine gefræge, 

 leohteste hond         lofes to wyrcenne, 

 heortan unhneaweste         hringa gedales, 

 beorhtra beaga,         bearn Eadwines. 

75 Mid Sercingum ic wæs         ond mid Seringum; 

 mid Creacum ic wæs ond mid Finnum         ond mid Casere, 

 se þe winburga         geweald ahte, 

 wiolena ond wilna,         ond Wala rices. 

 Mid Scottum ic wæs ond mid Peohtum  ond mid Scridefinnum; 

80 mid Lidwicingum ic wæs ond mid Leonum ond mid Longbeardum, 

 mid hæðnum ond mid hæleþum         ond mid Hundingum. 

 Mid Israhelum ic wæs         ond mid Exsyringum, 

 mid Ebreum ond mid Indeum         ond mid Egyptum. 

 Mid Moidum ic wæs ond mid Persum  ond mid Myrgingum, 

85 ond Mofdingum         ond ongend Myrgingum, 

 ond mid Amothingum.         Mid Eastþyringum ic wæs 

 ond mid Eolum ond mid Istum         ond Idumingum. 

 Ond ic wæs mid Eormanrice         ealle þrage, 

 þær me Gotena cyning         gode dohte; 

90 se me beag forgeaf,         burgwarena fruma, 

 on þam siex hund wæs         smætes goldes, 
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 Com os anglos eu estive e com os suevos e com os ænenas. 

 Com os saxões eu estive e com os sycges e com os sweordweras. 

 Com os hrones eu estive e com os dinamarqueses e com os guerreiros reams. 

 Com os turingios eu estive e com os throwends, 

65 e com os burgundios, lá onde eu recebi um anel; 

 lá Guthhere me deu um gracioso tesouro 

 como recompensa pelas canções. Aquele não era um rei mesquinho! 

 Com os francos eu estive e com os frísios e com os frumtings. 

 Com os rugios eu estive e com os glomms e com os romanos. 

70 Eu também estive na Itália com Ælfwine, 

 ele tinha do homens, eu ouvi, 

 a mais brilhante mão para obter glórias, 

 o coração mais generoso na doação de anéis, 

 resplandescentes braceletes, o filho de Eadwine. 

75 Com os sarracenos eu estive e com os serings; 

 Com os gregos eu estive e com os finlandeses e com César, 

 ele que possuía cidades de vinho em seu poder, 

 ricas e desejáveis, e o reino dos galeses. 

 Com os escoceses eu estive e com os pictos e com os scridefinns; 

80 com os lidvikings eu estive e com os leones e com os lombardos, 

 com os pagãos e com os heróis e com os hundings. 

 Com os israelitas eu estive e com os assírios, 

 com os hebreus e com os indianos6 e com os egípcios. 

 Com os medos eu estive e com os persas e com os myrgings, 

85 e com os mofdings e contra os myrgings,  

 e com os amothings. Com os turingios orientais eu estive 

 e com os eols e com os istes e idumungs. 

 E eu estive com Eormanric todo o tempo, 

 lá o rei dos godos me tratou bem; 

90 ele me deu um anel, senhor dos habitantes da fortaleza, 

 no qual era de puro ouro e seiscentas 

 
 

                                                 
6 Em MITCHELL & ROBINSON, p.201, Indeum está traduzido como “judeus”. 
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 gescyred sceatta         scillingrime; 

 þone ic Eadgilse         on æht sealde, 

 minum hleodryhtne,         þa ic to ham bicwom, 

95 leofum to leane,         þæs þe he me lond forgeaf, 

 mines fæder eþel,         frea Myrginga. 

 Ond me þa Ealhhild         oþerne forgeaf, 

 dryhtcwen duguþe,         dohtor Eadwines. 

 Hyre lof lengde         geond londa fela, 

100 þonne ic be songe         secgan sceolde 

 hwær ic under swegle         selast wisse 

 goldhrodene cwen         giefe bryttian. 

 Ðonne wit Scilling         sciran reorde 

 for uncrum sigedryhtne         song ahofan, 

105 hlude bi hearpan         hleoþor swinsade, 

 þonne monige men,         modum wlonce, 

 wordum sprecan,         þa þe wel cuþan, 

 þæt hi næfre song         sellan ne hyrdon. 

 Ðonan ic ealne geondhwearf         eþel Gotena, 

110 sohte ic a gesiþa         þa selestan; 

 þæt wæs innweorud         Earmanrices. 

 Heðcan sohte ic ond Beadecan         ond Herelingas, 

 Emercan sohte ic ond Fridlan         ond Eastgotan, 

 frodne ond godne         fæder Unwenes. 

115 Seccan sohte ic ond Beccan,         Seafolan ond Þeodric, 

 Heaþoric ond Sifecan,         Hliþe ond Incgenþeow. 

 Eadwine sohte ic ond Elsan,         Ægelmund ond Hungar, 

 ond þa wloncan gedryht         Wiþmyrginga. 

 Wulfhere sohte ic ond Wyrmhere;   ful oft þær wig ne alæg, 

120 þonne Hræda here         heardum sweordum 

 ymb Wistlawudu         wergan sceoldon 

 ealdne eþelstol         ætlan leodum. 

 Rædhere sohte ic ond Rondhere,       Rumstan ond Gislhere, 
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 peças de schilling tal era avaliado; 

 eu então o entreguei aos cuidados de Eadgils, 

 meu senhor e protetor, quando eu voltei ao lar, 

95 uma recompensa ao estimado homem, pois ele me concedeu terras, 

 o senhor dos myrgings, na terra-natal de meu pai.  

 E a mim Elhhild concedeu outra coisa, 

 a majestosa rainha, filha de Eadwin. 

 Sua glória se espalhou por muitas terras, 

100 enquanto eu pudesse dizer as canções, 

 onde eu soubesse sob os céu de melhor 

 rainha adornada em ouro, doadora de tesouros. 

 Quando eu e Scilling, com voz clara, 

 erguemos uma canção para nosso vitorioso senhor, 

105 alto e harmoniosa a harpa soou; 

 então muitos homens, de corações valorosos, 

 disseram em palavras o que bem sabiam, 

 que eles nunca tinham ouvido melhor canção. 

 Mais tarde eu passei por todas as terras dos godos, 

110 eu buscando os melhores companheiros; 

 tal era a corte de Eormanric: 

 Hethca eu busquei e Beadeca e Herelings, 

 Emerca eu busquei e Frindla e o Ostrogodo, 

 sábio e bom pai de Unwen. 

115 Secca eu busquei e Becca, Seafola e Theodric, 

 Heathoric e Sifeca, Hlithe e Incgentheow. 

 Eadwine eu busquei e Elsan, Ælgelmund e Hungar, 

 e a orgulhosa tropa dos withmyrgings. 

 Wulfhere eu busquei e Wyrmhere; muitas vezes a guerra não cessou, 

120 quando o exército de Hræd com poderosas espadas  

 teve de defender os arredores da floresta de Vistula, 

 o antigo território do povo de Átila. 

 Rædhere eu busquei e Rondhere, Rumstan e Gislhere, 
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 Wiþergield ond Freoþeric,         Wudgan ond Haman; 

125 ne wæran þæt gesiþa         þa sæmestan, 

 þeah þe ic hy anihst         nemnan sceolde. 

 Ful oft of þam heape         hwinende fleag 

 giellende gar         on grome þeode; 

 wræccan þær weoldan         wundnan golde 

130 werum ond wifum,         Wudga ond Hama. 

 Swa ic þæt symle onfond         on þære feringe, 

 þæt se biþ leofast         londbuendum 

 se þe him god syleð         gumena rice 

 to gehealdenne,         þenden he her leofað." 

135 Swa scriþende         gesceapum hweorfað 

 gleomen gumena         geond grunda fela, 

 þearfe secgað,         þoncword sprecaþ, 

 simle suð oþþe norð         sumne gemetað 

 gydda gleawne,         geofum unhneawne, 

140 se þe fore duguþe wile         dom aræran, 

 eorlscipe æfnan,         oþþæt eal scæceð, 

 leoht ond lif somod;         lof se gewyrceð, 

 hafað under heofonum         heahfæstne dom. 
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 Withergield e Freotheric, Wudgan e Hama; 

125 estes companheiros não eram os piores, 

 apesar de eu ter de nomeá-los por último. 

 Por diversas vezes daquela tropa voou sibilante 

 a lança gritante no povo hostil; 

 os exilados lá tomaram posse do ouro retorcido 

130 de homens e mulheres, Wydga e Hama.  

 Assim eu sempre descobri nestas jornadas, 

 que aquele que é mais querido dos habitantes da terra 

 é aquele ao qual Deus concede poder sobre os homens  

 para governar, enquanto ele aqui viver”. 

135 Os andarilhos, assim como predestinado, vagam 

 os músicos dos homens através de muitas terras,  

 falando o necessário, dizendo palavras de agradecimento; 

 sul ou norte sempre encontram alguém 

 sábio em canções, não avarento em presentes, 

140 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

II.8 –     A Batalha de Brunanburg 
 

(Cambridge, Corpus Christi College 173, fol. 26a – 27a e outros três manuscritos da 
Crônica Anglo-Saxônica} 

 
  Her Æðelstan cyning,  eorla dryhten, 

 beorna beaggiefa,  and his broðor eac 

 Eadmund æðeling,  ealdorlangne tir 

 geslogon æt sæcce sweorda ecgum 

5 ymbe Brunanburg. Bordweall clufon, 

 heowon heaðulinda hamora lafum 

 eaforan Eadweardes,  swa him geæðele wæs 

 fram cneomagum  þæt hie æt campe oft 

 wiþ laðra gehwone land ealgodon, 

10 hord and hamas.  Hettend crungon,  

 Scotta leode and scipflotan, 

 fæge feollon. Feld dennode 

 secga swate,  siþþan sunne upp 

 on morgentid, mære tungol, 

15 glad ofer grundas,  Godes candel beorht, 

 eces Dryhtnes, oþ seo æðele gesceaft 

 sag to setle. Þær læg secg manig 

 garum agieted, guma Norðerna 

 ofer scield scoten,  swelce Scyttisc eac, 

20 werig, wiges sæd.  West-Seaxe forþ 

 andlangne dæg  eorodcystum 

 on last legdon  laðum þeodum, 

 heowon hereflieman hindan þearle 

 mecum mylenscearpum. Mierce ne wierndon 

25 heardes handplegan hæleða nanum 

 þaraþe mid Anlafe ofer eargebland 

 on lides bosme land gesohton 

 fæge to gefeohte.  Fife lagon 

 on þæm campstede cyningas geonge, 

30 sweordum aswefede, swelce seofone eac 
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  Aqui o rei Athelstan, líder dos nobres, 

 doador de anéis aos homens, e também seu irmão, 

  o príncipe Edmund, glória por toda a vida 

 obtiveram em batalha com a ponta de suas espadas  

5 em Brunanburg. Romperam a muralha-de-escudos; 

 destruíram os escudos de madeira a golpes de martelo, 

 os filhos de Edward, assim como era natural a eles  

 por seus ancestrais que por muitas vezes em combate 

 contra os inimigos defenderam sua terra,  

10 tesouros e lares. Os inimigos caíram, 

 o povo dos escoceses  e os homens-do-mar, 

 condenados tombaram. O campo estava encharcado 

 com o sangue dos guerreiros, depois que o sol se ergueu 

 ao amanhecer, esplendida estrela, 

15 movendo-se sobre o solo, brilhante vela de Deus, 

 o Senhor eterno, até que aquela nobre criação 

 mergulhasse em seu descanso. Lá tombaram muitos guerreiros 

 mortos por lanças, homens-do-norte 

 atingidos por cima de seus escudos, assim como também os escoceses, 

20 cansados, fatigados da batalha. Os saxões do oeste continuaram 

 por todo o dia com sua tropa de elite 

 no encalço da hoste inimiga, 

 massacrando os fugitivos pela retaguarda intensamente 

 com suas espadas afiadas. Os mercios não se recusaram 

25 a um duro combate desarmado com qualquer um dos homens 

 que com Olaf, sobre a turbulência do mar, 

 no fundo de um barco, chegaram em terra  

 condenados a lutar. Cinco pereceram 

 naquele campo-de-batalha dos jovens reis, 

30 postos para dormir por espadas, assim também sete 
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 eorlas Anlafes, unrim herges, 

 flotena and Scotta.  Þær gefliemed wearþ 

 Norþmanna bregu, niede gebæded, 

 to lides stefne lytle weorode; 

35 cread cnearr on flot,  cyning ut gewat 

 on fealone flod, feorh generede. 

 Swelce þær eac se froda mid fleame com 

 on his cyþþe norþ, Constantinus, 

 har hilderinc. Hreman ne þorfte 

40 meca gemanan; he wæs his maga sceard, 

 freonda gefielled   on folcstede, 

 beslægen æt sæcce, and his sunu forlet 

 on wælstowe wundum forgrunden, 

 geongne æt guðe.  Gielpan ne þorfte 

45 beorn blandenfeax billgesliehtes, 

 eald inwidda,  ne Anlaf þy ma; 

 mid hira herelafum hliehhan ne þorfton 

 þæt hie beaduweorca beteran wurdon 

 on campstede cumbolgehnastes, 

50 garmittinge,  gumena gemotes, 

 wæpengewrixles,  þæs hie on wælfelda 

 wiþ Eadweardes  eaforan plegodon. 

 Gewiton him þa Norþmenn nægledcnearrum, 

 dreorig daroða laf, on Dinges mere 

55 ofer deop wæter  Dyflin secan, 

 eft Iraland,  æwiscmode. 

 Swelce þa gebroðor begen ætsamne, 

 cyning and æðeling,  cyþþe sohton, 

 West-Seaxna land,  wiges hremige. 

60 Leton him behindan hræw bryttian 

 salwigpadan,  þone sweartan hræfn, 
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 dos jarls de Olaf, incontável número do exército, 

 dos marinheiros e escoceses. Lá ocorreu de ter de lutar 

 o senhor dos homens do norte, compelido por necessidade, 

 para a proa da embarcação com uma pequena tropa;  

35 apressou o barco para o mar, e o rei partiu 

 nas correntezas escuras para salvar sua vida. 

 Da mesma forma lá também o velho com rapidez foi 

 para seu lar no norte, Constantino, 

 o grande guerreiro. Não tinha porque exaltar 

40 o confronto de espadas; ele foi privado de seus parentes, 

 seus amigos mortos no campo-de-batalha, 

 derrotado em combate, e deixou seu filho  

 no local da matança destruído pelos ferimentos, 

 jovem em batalha. Orgulhar-se não precisava 

45 o homem grisalho da matança pelas espadas,  

 velho adversário, muito menos Olaf; 

 com os remanescentes de seu exército não havia o que comemorar 

 por eles serem melhores em feitos de guerra 

 no campo-de-batalha e no choque dos estandartes, 

50 no conflito das lanças, na reunião dos homens, 

 no confronto-de-armas, pois eles neste campo de batalha   

 lutaram contra os filhos de Edward. 

 Partiram então os homens do norte em seus barcos longos, 

 sanguinários sobreviventes de lanças, para Dingesmere, 

55 sobre as águas profundas rumo a Dublin,  

 de volta à Irlanda, envergonhados. 

 Assim como irmãos unidos, 

 rei e príncipe, buscaram seu lar, 

 a terra dos saxões do oeste, exultantes pelo combate. 

60 Eles deixaram para trás, para dividir os cadáveres, 

 o de plumagem escura, o corvo negro, 
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 hyrnednebban,  and þone hasupadan, 

 earn æftan hwit, æses brucan, 

 grædigne guþhafoc and þæt græge deor, 

65 wulf on wealda.  Ne wearþ wæl mare 

 on þys ieglande  æfre gieta 

 folces gefielled  beforan þissum 

 sweordes ecgum,  þæsþe us secgaþ bec, 

 ealde uþwitan,  siþþan eastan hider 

70 Engle and Seaxe   upp becomon, 

 ofer brad brimu   Breotone sohton, 

 wlance wigsmiðas,  Wealas ofercomon, 

 eorlas arhwæte  eard begeaton. 
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 o de bico agudo e de penas cinzentas, 

 a águia de cauda branca, para se deliciar com a carnificina, 

 o cobiçoso falcão-guerreiro e a fera cinzenta,  

65 o lobo da floresta. 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 

70 anglos e saxões viessem, 

 sobre o grande mar buscando a Bretanha;  

 valorosos guerreiros, subjugaram os galeses, 

 gloriosos heróis que conquistaram esta terra. 
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II.9 -      A Batalha de Maldon 
(British Library, Cothon Otho A XII) 

 
 

       ... brocen wurde.  
Het þa hyssa hwæne         hors forlætan,  
feor afysan,         and forð gangan,  
hicgan to handum         and to hige godum.  

5  
Þa þæt Offan mæg         ærest onfunde,  
þæt se eorl nolde         yrhðo geþolian,  
he let him þa of handon         leofne fleogan  
hafoc wið þæs holtes,         and to þære hilde stop;  
be þam man mihte oncnawan         þæt se cniht nolde  

10  
wacian æt þam wige,         þa he to wæpnum feng.  
Eac him wolde Eadric         his ealdre gelæstan,  
frean to gefeohte,         ongan þa forð beran  
gar to guþe.         He hæfde god geþanc  
þa hwile þe he mid handum         healdan mihte  

15  
bord and bradswurd;         beot he gelæste  
þa he ætforan his frean         feohtan sceolde.  
ða þær Byrhtnoð ongan         beornas trymian,  
rad and rædde,         rincum tæhte  
hu hi sceoldon standan         and þone stede healdan,  

20  
and bæd þæt hyra randas         rihte heoldon  
fæste mid folman,         and ne forhtedon na.  
þa he hæfde þæt folc         fægere getrymmed,  
he lihte þa mid leodon         þær him leofost wæs,  
þær he his heorðwerod         holdost wiste.  

25  
þa stod on stæðe,         stiðlice clypode  
wicinga ar,         wordum mælde,  
se on beot abead         brimliþendra  
ærænde to þam eorle,         þær he on ofre stod: 
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A Batalha de Maldon 

 
 

01 – 28 ... estava quebrado. Ele, então, ordenou a cada um dos jovens guerreiros 

para soltarem seus cavalos, leva-los para longe e continuarem a pé e voltarem suas 

mentes para suas mãos e para a grandiosa coragem. Quando os companheiros de Offa 

descobriram que o nobre não toleraria a preguiça, ele deixou que seu amado falcão 

voasse de sua mão pela floresta e para a batalha avançou; por este homem puderam 

perceber que o jovem guerreiro não fraquejaria em combate, quando pegasse em armas. 

Junto a ele Eadric desejava estar com seu senhor, seu líder em batalha, e começou então 

a carregar sua lança para o combate. Ele teve bons sentimentos por tanto tempo quanto 

ele pode segurar com suas mãos o escudo e espada larga; ele cumpriu com seu voto 

quando teve de lutar à frente de seu senhor. Então, Byrhtnoth começou a organizar os 

guerreiros lá, cavalgou e instruiu, explicou aos homens como eles deviam ficar e como 

manter aquela posição, e ordenou que eles segurassem seus escudos corretamente, 

firmes em suas mãos, e que eles não se apavorassem de modo algum. Quando ele 

organizou aquela tropa de forma adequada, ele desmontou no meio das pessoas onde era 

mais agradável para ele estar, onde ele sabia que seu bando de nobres era o mais leal. 

Então o mensageiro dos vikings permaneceu na margem, gritando de forma decidida, 

dizendo com palavras, que ameaçadoramente anunciava a mensagem para o nobre que 

estava lá sobre a (outra) margem do rio: 
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"Me sendon to þe         sæmen snelle,  
30  

heton ðe secgan         þæt þu most sendan raðe  
beagas wið gebeorge;         and eow betere is  
þæt ge þisne garræs         mid gafole forgyldon,  
þon we swa hearde         hilde dælon.  
Ne þurfe we us spillan,         gif ge spedaþ to þam;  

35  
we willað wið þam golde         grið fæstnian.  
Gyf þu þat gerædest,         þe her ricost eart,  
þæt þu þine leoda         lysan wille,  
syllan sæmannum         on hyra sylfra dom  
feoh wið freode,         and niman frið æt us,  

40  
we willaþ mid þam sceattum         us to scype gangan,  
on flot feran,         and eow friþes healdan."  
Byrhtnoð maþelode,         bord hafenode,  
wand wacne æsc,         wordum mælde,  
yrre and anræd         ageaf him andsware:  

45  
"Gehyrst þu, sælida,         hwæt þis folc segeð?  
Hi willað eow to gafole         garas syllan,  
ættrynne ord         and ealde swurd,  
þa heregeatu         þe eow æt hilde ne deah.  
Brimmanna boda,         abeod eft ongean,  

50  
sege þinum leodum         miccle laþre spell,  
þæt her stynt unforcuð         eorl mid his werode,  
þe wile gealgean         eþel þysne,  
æþelredes eard,         ealdres mines,  
folc and foldan.         Feallan sceolon  

55  
hæþene æt hilde.         To heanlic me þinceð  
þæt ge mid urum sceattum         to scype gangon  
unbefohtene,         nu ge þus feor hider  
on urne eard         in becomon.  
Ne sceole ge swa softe         sinc gegangan;  

60  
us sceal ord and ecg         ær geseman,  

grim guðplega,         ær we gofol syllon." 
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29 – 61 “Bravos homens do mar me enviaram até você, ordenaram que lhe 

dissesse que você deve enviar-lhes rapidamente anéis como proteção; é melhor para 

vocês que esta batalha seja paga com um tributo, do que nós entrarmos em duro 

combate. Nós não precisamos nos matar, se você for assim tão rico; nós desejamos 

assegurar a paz com este ouro. Se você que é o mais poderoso, que aqui está em 

comando, deseja poupar o seu povo, entregar aos homens do mar por sua própria 

vontade dinheiro em troca da paz, e aceitar a nossa paz, nós iremos para nossos barcos 

com as moedas, rumaremos para o mar, e manteremos a paz com vocês.” Byrhtnoth 

disse, ergueu seu escudo, brandiu sua vigorosa lança, falou em palavras, com raiva e 

decidido deu sua resposta: “Você ouve, pirata, o que estas pessoas dizem? Eles desejam 

lhes enviar lanças como pagamento, pontas venenosas e antigas espadas, as ferramentas 

de combate que não serão gentis para vocês em batalha. Enviado dos marinheiros, 

anuncie como resposta ao voltar, diga a sua gente uma mensagem muito mais hostil; 

que aqui se encontra um bravo guerreiro com sua tropa que defenderá sua terra-natal, a 

terra de Æthelred, meu senhor, o povo e o solo. Os pagãos devem cair em batalha. 

Parece-me muito abjeto vocês irem para os barcos com nossas moedas, ilesos, agora que 

vocês vieram tão longe em nossas terras. Vocês não devem conseguir o tesouro tão 

facilmente; pontas de lanças e lâminas devem primeiro por as coisas em ordem, terrível 

embate, antes que nós paguemos tributo.” 
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Het þa bord beran,         beornas gangan,  
þæt hi on þam easteðe         ealle stodon.  
Ne mihte þær for wætere         werod to þam oðrum;  

65  
þær com flowende         flod æfter ebban,  
lucon lagustreamas.         To lang hit him þuhte,  
hwænne hi togædere         garas beron.  
Hi þær Pantan stream         mid prasse bestodon,  
Eastseaxena ord         and se æschere.  

70  
Ne mihte hyra ænig         oþrum derian,  
buton hwa þurh flanes flyht         fyl gename.  
Se flod ut gewat;         þa flotan stodon gearowe,  
wicinga fela,         wiges georne.  
Het þa hæleða hleo         healdan þa bricge  

75  
wigan wigheardne,         se wæs haten Wulfstan,  
cafne mid his cynne,         þæt wæs Ceolan sunu,  
þe ðone forman man         mid his francan ofsceat  
þe þær baldlicost         on þa bricge stop.  
Þær stodon mid Wulfstane         wigan unforhte,  

80  
Ælfere and Maccus,         modige twegen,  
þa noldon æt þam forda         fleam gewyrcan,  
ac hi fæstlice         wið ða fynd weredon,  
þa hwile þe hi wæpna         wealdan moston.  
Þa hi þæt ongeaton         and georne gesawon  

85  
þæt hi þær bricgweardas         bitere fundon,  
ongunnon lytegian þa         laðe gystas,  
bædon þæt hi upgang         agan moston,  
ofer þone ford faran,         feþan lædan.  
Ða se eorl ongan         for his ofermode  

90  
alyfan landes to fela         laþere ðeode.  
Ongan ceallian þa         ofer cald wæter  
Byrhtelmes bearn         (beornas gehlyston):  
"Nu eow is gerymed,         gað ricene to us,  
guman to guþe;         god ana wat  

95  
hwa þære wælstowe         wealdan mote." 
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62 – 96 Ordenou então para segurarem seus escudos e os guerreiros avançarem 

até que todos eles estivessem naquela margem do rio. Por causa da água, uma tropa não 

podia ir até a outra; lá veio a enchente da maré após a maré baixa, as águas se 

encontraram. Pareceu-lhes ter demorado muito tempo, até que eles juntos pegassem em 

lanças. Eles permaneceram às margens do rio Pante em grande tumulto, a vanguarda da 

tropa dos saxões do leste e a dos homens do mar. Nenhum deles podia ferir os outros, a 

não ser que conseguissem a morte através do vôo de uma flecha. A maré se foi; os 

piratas ficaram preparados, muitos vikings, ansiosos pelo combate. O guardião dos 

guerreiros ordenou que um guerreiro valente em batalha guardasse a passagem, o qual 

se chamava Wulfstan, valoroso entre seu povo, que era filho de Ceol, e que com sua 

lança acertou o primeiro homem, o qual foi o mais corajoso que avançou naquela 

passagem. Lá ficaram com Wulfstan guerreiros destemidos, Ælfhere e Maccus, uma 

dupla corajosa; eles não desejavam realizar uma fuga daquela passagem do rio, pois eles 

bravamente lutariam contra a hoste inimiga, por tanto tempo quanto eles pudessem usar 

suas armas. Quando eles (os vikings) perceberam isso e assim que viram que lá eles 

tinham encontrado ferozes guardiões da passagem, os hostis convidados começaram a 

trapacear, exigindo que eles deveriam poder passar para a terra, por sobre aquela parte 

rasa no rio liderar sua tropa. Então o nobre, por seu excesso de confiança, começou a 

conceder muito terreno para o povo hostil. O filho de Byrhthelm começou a gritar por 

sobre a água gelada – os homens ouviram: “Agora que está feito para vocês, venham 

rápido para nós, homens à guerra; apenas Deus sabe quem poderá governar este campo 

de batalha.” 
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Wodon þa wælwulfas         (for wætere ne murnon),  
wicinga werod,         west ofer Pantan,  
ofer scir wæter         scyldas wegon,  
lidmen to lande         linde bæron.  

100  
Þær ongean gramum         gearowe stodon  
Byrhtnoð mid beornum;         he mid bordum het  
wyrcan þone wihagan,         and þæt werod healdan  
fæste wið feondum.         Þa wæs feohte neh,  
tir æt getohte.         Wæs seo tid cumen  

105  
þæt þær fæge men         feallan sceoldon.  
Þær wearð hream ahafen,         hremmas wundon,  
earn æses georn;         wæs on eorþan cyrm.  
Hi leton þa of folman         feolhearde speru,  
gegrundene         garas fleogan;  

110  
bogan wæron bysige,         bord ord onfeng.  
Biter wæs se beaduræs,         beornas feollon  
on gehwæðere hand,         hyssas lagon.  
Wund wearð Wulfmær,         wælræste geceas,  
Byrhtnoðes mæg;         he mid billum wearð,  

115  
his swuster sunu,         swiðe forheawen.  
Þær wearð wicingum         wiþerlean agyfen.  
Gehyrde ic þæt Eadweard         anne sloge  
swiðe mid his swurde,         swenges ne wyrnde,  
þæt him æt fotum         feoll fæge cempa;  

120  
þæs him his ðeoden         þanc gesæde,  
þam burþene,         þa he byre hæfde.  
Swa stemnetton         stiðhicgende  
hysas æt hilde,         hogodon georne  
hwa þær mid orde         ærost mihte  

125  
on fægean men         feorh gewinnan,  

wigan mid wæpnum;         wæl feol on eorðan.  
Stodon stædefæste;         stihte hi Byrhtnoð,  
bæd þæt hyssa gehwylc         hogode to wige  
þe on Denon wolde         dom gefeohtan. 
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97 – 129 Os lobos sanguinários avançaram (eles não se importaram com a água), a 

hoste dos vikings a oeste sobre o Pante, carregando seus escudos sobre a água reluzente, 

os homens do mar portavam seus escudos de madeira em terra. Lá, contra o inimigo, 

Byrhtnoth permaneceu pronto com os seus homens; ele ordenou que se fizesse uma 

barreira de batalha com os escudos, e que aquela tropa resistisse firme contra o inimigo. 

A batalha se aproximava, a glória em combate. Era chegado o tempo quando os homens 

predestinados deveriam lá cair. Um alarme foi erguido lá, os corvos voaram, a águia 

ávida por carcaças; houve um grito na terra. Eles então soltaram as poderosas lanças de 

suas mãos, e as afiadas lanças voaram; os arcos estavam atarefados, os escudos 

receberam as setas. A matança foi cruel, guerreiros caíram de cada um dos lados, e os 

jovens tombaram. Wulfmær foi ferido, escolheu a morte, o parente de Byrhtnoth; filho 

de sua irmã, ele foi violentamente feito em pedaços por espadas. Os vikings receberam 

uma compensação por isto. Eu ouvi que Edward atingiu ferozmente um deles com sua 

espada, não pode resistir ao golpe, de modo que o guerreiro condenado caiu aos seus 

pés; por isso seu líder lhe disse agradecimentos, ao seu ajudante, quando ele teve a 

oportunidade. Assim permaneceram firmes os valentes jovens na batalha, ansiosamente 

pensaram quem lá com a ponta (da lança) poderia primeiro tomar a vida de um dos 

homens condenados, dos guerreiros com armas; os mortos caíram na terra. 

Permaneceram firmes; Byrhtnoth os comandou, ordenou que cada um dos jovens se 

concentrasse na batalha, aqueles que desejassem glória ao lutar contra os 

dinamarqueses. 
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130  
Wod þa wiges heard,         wæpen up ahof,  
bord to gebeorge,         and wið þæs beornes stop.  
Eode swa anræd         eorl to þam ceorle,  
ægþer hyra oðrum         yfeles hogode.  
Sende ða se særinc         suþerne gar,  

135  
þæt gewundod wearð         wigena hlaford;  
he sceaf þa mid ðam scylde,         þæt se sceaft tobærst,  
and þæt spere sprengde,         þæt hit sprang ongean.  
Gegremod wearð se guðrinc;         he mid gare stang  
wlancne wicing,         þe him þa wunde forgeaf.  

140  
Frod wæs se fyrdrinc;         he let his francan wadan  
þurh ðæs hysses hals,         hand wisode  
þæt he on þam færsceaðan         feorh geræhte.  
Ða he oþerne         ofstlice sceat,  
þæt seo byrne tobærst;         he wæs on breostum wund  

145  
þurh ða hringlocan,         him æt heortan stod  
ætterne ord.         Se eorl wæs þe bliþra,  
hloh þa modi man,         sæde metode þanc  
ðæs dægweorces         þe him drihten forgeaf.  
Forlet þa drenga sum         daroð of handa,  

150  
fleogan of folman,         þæt se to forð gewat  
þurh ðone æþelan         æþelredes þegen.  
Him be healfe stod         hyse unweaxen,  
cniht on gecampe,         se full caflice  
bræd of þam beorne         blodigne gar,  

155  
Wulfstanes bearn,         Wulfmær se geonga,  
forlet forheardne         faran eft ongean;  
ord in gewod,         þæt se on eorþan læg  
þe his þeoden ær         þearle geræhte.  
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130 – 158 Então um (guerreiro) endurecido pela batalha, ergueu sua arma, o escudo 

para protegê-lo, e avançou até aquele guerreiro. Também resoluto, o nobre se dirigiu até 

o homem; cada um deles pretendia o mal do outro. O marinheiro então enviou uma 

lança sulista, de modo que o senhor dos guerreiros foi ferido; ele a empurrou com força 

com seu escudo, de maneira que a haste se partiu e aquela lança se quebrou, a mesma 

saltando para trás. O guerreiro estava enfurecido; com a lança ele acertou o viking 

arrogante, o qual lhe provocou o ferimento. O guerreiro era experiente; ele deixou que a 

lança fosse através do pescoço do jovem, guiada pela mão, de modo que ele tomou a 

vida daquele inimigo. Ele então rapidamente acertou outro, de forma que sua armadura 

se rompeu; ele foi ferido no peito através de sua cota de malha, e em seu coração parou 

a mortal ponta (da lança). O nobre era o mais contente, o corajoso homem sorriu, disse 

agradecimentos ao Criador pelo dia de trabalho que o Senhor lhe concedeu. Mas da mão 

de um guerreiro foi lançada uma lança, voou de sua mão, de maneira que ela se dirigiu 

adiante em direção do nobre guerreiro de Æthelred. A seu lado estava um jovem ainda 

não crescido, um garoto em batalha, que muito bravamente retirou a lança sangrenta 

daquele guerreiro7; o filho de Wulfstan, o jovem Wulfmær, arremessou a (lança) muito 

dura de volta novamente; a lança se foi, e assim aquele que antes havia violentamente 

atingido seu senhor caiu por terra. 
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Eode þa gesyrwed         secg to þam eorle;  
160  

he wolde þæs beornes         beagas gefecgan,  
reaf and hringas         and gerenod swurd.  
Þa Byrhtnoð bræd         bill of sceðe,  
brad and bruneccg,         and on þa byrnan sloh.  
To raþe hine gelette         lidmanna sum,  

165  
þa he þæs eorles         earm amyrde.  
Feoll þa to foldan         fealohilte swurd;  
ne mihte he gehealdan         heardne mece,  
wæpnes wealdan.         Þa gyt þæt word gecwæð  
har hilderinc,         hyssas bylde,  

170  
bæd gangan forð         gode geferan;  
ne mihte þa on fotum leng         fæste gestandan.  
He to heofenum wlat:          
"Geþancie þe,         ðeoda waldend,  
ealra þæra wynna         þe ic on worulde gebad.  

175  
Nu ic ah, milde metod,         mæste þearfe  
þæt þu minum gaste         godes geunne,  
þæt min sawul to ðe         siðian mote  
on þin geweald,         þeoden engla,  
mid friþe ferian.         Ic eom frymdi to þe  

180  
þæt hi helsceaðan         hynan ne moton."  
Ða hine heowon         hæðene scealcas  
and begen þa beornas         þe him big stodon,  
ælfnoð and Wulmær         begen lagon,  
ða onemn hyra frean         feorh gesealdon.  
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159 – 184 Um guerreiro armado foi até o nobre; ele iria pilhar os tesouros do 

guerreiro, armadura e anéis e a espada ornamentada. Então Byrhtnoth sacou a espada da 

bainha, lâmina larga e brilhante, e atingiu a armadura (do viking). Muito rapidamente, 

um dos guerreiros o deteve e então ele atingiu o braço do nobre. Assim, a espada de 

punho dourado caiu no chão; ele não podia segurar a pesada espada, usar a arma. Ainda 

assim, o velho guerreiro disse estas palavras, encorajando os jovens, ordenando aos 

bons companheiros que fossem avante; não podia mais permanecer firme de pé. Ele 

olhou para o céu: “Eu Lhe agradeço, Senhor poderoso, por todas estas alegrias que eu 

obtive no mundo. Eu agora, misericordioso Criador, tenho a grande necessidade de que 

seja concedida a graça para meu espírito, que minha alma possa rumar até Você na Sua 

proteção, Senhor dos anjos, e partir em paz. Eu estou Lhe rogando para que os 

demônios do Inferno não possam atormentá-la”. Então, os guerreiros pagãos o mataram 

e ambos os homens que estavam com ele, Ælfnoth e Wulfmær ambos tombaram, os 

quais juntos sacrificaram suas vidas por seu senhor. 
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185  
Hi bugon þa fram beaduwe         þe þær beon noldon.  
Þær wearð Oddan bearn         ærest on fleame,  
Godric fram guþe,         and þone godan forlet  
þe him mænigne oft         mear gesealde;  
he gehleop þone eoh         þe ahte his hlaford,  

190  
on þam gerædum         þe hit riht ne wæs,  
and his broðru mid him         begen ærndon,  
Godwine and Godwig,         guþe ne gymdon,  
ac wendon fram þam wige         and þone wudu sohton,  
flugon on þæt fæsten         and hyra feore burgon,  

195  
and manna ma         þonne hit ænig mæð wære,  
gyf hi þa geearnunga         ealle gemundon  
þe he him to duguþe         gedon hæfde.  
Swa him Offa on dæg         ær asæde  
on þam meþelstede,         þa he gemot hæfde,  

200  
þæt þær modiglice         manega spræcon  
þe eft æt þearfe         þolian noldon.  
Þa wearð afeallen         þæs folces ealdor,  
æþelredes eorl;         ealle gesawon  
heorðgeneatas         þæt hyra heorra læg.  

205  
Þa ðær wendon forð         wlance þegenas,  
unearge men         efston georne;  
hi woldon þa ealle         oðer twega,  
lif forlætan         oððe leofne gewrecan.  
Swa hi bylde forð         bearn ælfrices,  

210  
wiga wintrum geong,         wordum mælde,  
ælfwine þa cwæð,         he on ellen spræc:  
"Gemunan þa mæla         þe we oft æt meodo spræcon,  
þonne we on bence         beot ahofon,  
hæleð on healle,         ymbe heard gewinn;  

215  
nu mæg cunnian         hwa cene sy.  
Ic wylle mine æþelo         eallum gecyþan,  
þæt ic wæs on Myrcon         miccles cynnes;  
wæs min ealda fæder         Ealhelm haten,  
wis ealdorman,         woruldgesælig.  

220  
Ne sceolon me on þære þeode         þegenas ætwitan  
þæt ic of ðisse fyrde         feran wille,  
eard gesecan,         nu min ealdor ligeð  
forheawen æt hilde.         Me is þæt hearma mæst;  
he wæs ægðer min mæg         and min hlaford."  
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185 – 224 Aqueles que não queriam estar ali se retiraram então da batalha. O filho 

de Odda foi o primeiro a fugir de lá; Godric fugiu da batalha, e deixou aquele bom 

(homem) que por vezes lhe deu muitos cavalos; ele montou naquele cavalo que 

anteriormente era de seu senhor, não era certo estar naquele (cavalo) com arreios; ele e 

ambos os seus irmãos galoparam, Godwine e Godwig, não se importando com a batalha, 

pois foram para longe do combate e buscaram pela floresta; fugiram para aquele abrigo 

e salvaram suas vidas, e mais homens então estavam de algum jeito ponderando isso, se 

eles se lembrassem de todos os favores que ele8 havia feito para o bem deles. Assim 

Offa lhe disse num dia antes naquele local de reunião, quando ele teve uma assembléia, 

que os muitos que falaram bravamente lá não iriam resistir em tempo de necessidade. 

Então o líder daquele povo foi derrubado, earl Æthelred; todos os seus companheiros 

viram que o seu senhor havia caído. Então os valentes guerreiros avançaram, os 

corajosos homens avidamente se apressaram; eles todos queriam uma de duas coisas: 

perder a vida ou vingar seu querido (senhor). Assim, eles foram impulsionados pelo 

filho de Ælfric, um guerreiro jovem em invernos, que falou com palavras; Ælfwine 

assim disse, ele falou com coragem: “Lembrem-se do tempo quando por vezes nós 

falamos ao beber, aqueles votos que nós fizemos nos bancos, heróis no salão, a respeito 

de duras batalhas; agora poderemos saber quem é valente. Eu gostaria que todos 

soubessem de minha linhagem, que eu fui de uma poderosa família de Mercia; meu avô 

se chamava Ealhelm, sábio ealdorman, próspero neste mundo. Os nobres daquele povo 

não deverão me reprovar por desejar partir deste exército, ir buscar minha terra, agora 

que meu senhor tombou, assassinado em batalha. Este é o maior dos sofrimentos para 

mim; ele era ao mesmo tempo meu parente e meu senhor”.  
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225  
Þa he forð eode,         fæhðe gemunde,  
þæt he mid orde         anne geræhte  
flotan on þam folce,         þæt se on foldan læg  
forwegen mid his wæpne.         Ongan þa winas manian,  
frynd and geferan,         þæt hi forð eodon.  

230  
Offa gemælde,         æscholt asceoc:  
"Hwæt þu, ælfwine, hafast         ealle gemanode  
þegenas to þearfe.         Nu ure þeoden lið,  
eorl on eorðan,         us is eallum þearf  
þæt ure æghwylc         oþerne bylde  

235  
wigan to wige,         þa hwile þe he wæpen mæge  
habban and healdan,         heardne mece,  
gar and godswurd.         Us Godric hæfð,  
earh Oddan bearn,         ealle beswicene.  
Wende þæs formoni man,         þa he on meare rad,  

240  
on wlancan þam wicge,         þæt wære hit ure hlaford;  
Forþan wearð her on felda         folc totwæmed,  
scyldburh tobrocen.         Abreoðe his angin,  
þæt he her swa manigne         man aflymde!"  
Leofsunu gemælde         and his linde ahof,  

245  
bord to gebeorge;         he þam beorne oncwæð:  
"Ic þæt gehate,         þæt ic heonon nelle  
fleon fotes trym,         ac wille furðor gan,  
wrecan on gewinne         minne winedrihten.  
Ne þurfon me embe Sturmere         stedefæste hælæð  

250  
wordum ætwitan,         nu min wine gecranc,  
þæt ic hlafordleas         ham siðie,  
wende fram wige,         ac me sceal wæpen niman,  
ord and iren."         He ful yrre wod,  
feaht fæstlice,         fleam he forhogode.  

255  
Dunnere þa cwæð,         daroð acwehte,  
unorne ceorl,         ofer eall clypode,  
bæd þæt beorna gehwylc         Byrhtnoð wræce:  
"Ne mæg na wandian         se þe wrecan þenceð  
frean on folce,         ne for feore murnan."  
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225 – 259 Então ele foi avante, lembrou-se da vingança, de forma que acertou com 

a ponta (da lança) um dos marinheiros daquele povo, que tombou no chão morto pela 

sua arma. Então começou a instigar seus camaradas, amigos e companheiros, para que 

eles fossem avante. Offa disse, brandindo sua madeira de freixo (sua lança): “Ouçam! 

Você, Ælfwine, encorajou todos os guerreiros para o necessário. Agora que nosso líder 

tombou, o nobre na terra, nós todos estamos precisando de que cada um de nós encoraje 

o outro guerreiro para a batalha, por tanto tempo quanto ele possa ter e segurar uma 

arma, uma lâmina forte, uma lança e uma boa espada. Godric, o filho covarde de Odda, 

traiu a todos nós. Muitos homens acreditam nisso, quando ele anda a cavalo, naquele 

magnífico cavalo, que ele era o nosso senhor. Por esta razão, o povo aqui no campo 

estava dividido, e a muralha de escudos se rompeu. Que sua ação falhe, pois aqui ele 

provocou a fuga de muitos homens!” Leofsunu falou e ergueu sua madeira, o escudo 

como proteção: “Isto eu prometo, que daqui eu não fugirei nem à distância de um passo, 

mas irei adiante vingar meu caro senhor em batalha. Os impassíveis guerreiros 

próximos a Sturmer9 não precisarão me repreender com palavras, agora que meu amigo 

pereceu, de que eu rumei para casa sem senhor, que eu abandonei a guerra, pois uma 

arma deve me pegar, a ponta (da lança) e o ferro (da espada)”. Ele avançou cheio de 

raiva, lutou de forma resoluta, ele desdenhava a fuga. Dunmere então disse, balançou 

sua lança, um velho homem, por sobre todos e ordenou que cada um dos guerreiros 

vingasse Byrhtnoth: “Aquele que pretende vingar seu senhor sobre aquele povo não 

pode hesitar, e nem temer pela vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Sturmer é um lago formado pelo rio Stour. 
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260  
Ða hi forð eodon,         feores hi ne rohton;  
ongunnon þa hiredmen         heardlice feohtan,  
grame garberend,         and god bædon  
þæt hi moston gewrecan         hyra winedrihten  
and on hyra feondum         fyl gewyrcan.  

265  
Him se gysel ongan         geornlice fylstan;  
he wæs on Norðhymbron         heardes cynnes,  
Ecglafes bearn,         him wæs æscferð nama.  
He ne wandode na         æt þam wigplegan,  
ac he fysde forð         flan genehe;  

270  
hwilon he on bord sceat,         hwilon beorn tæsde,  
æfre embe stunde         he sealde sume wunde,  
þa hwile ðe he wæpna         wealdan moste.  
Ða gyt on orde stod         Eadweard se langa,  
gearo and geornful,         gylpwordum spræc  

275  
þæt he nolde fleogan         fotmæl landes,  
ofer bæc bugan,         þa his betera leg.  
He bræc þone bordweall         and wið þa beornas feaht,  
oðþæt he his sincgyfan         on þam sæmannum  
wurðlice wrec,         ær he on wæle læge.  

280  
Swa dyde æþeric,         æþele gefera,  
fus and forðgeorn,         feaht eornoste.  
Sibyrhtes broðor         and swiðe mænig oþer  
clufon cellod bord,         cene hi weredon;  
bærst bordes lærig,         and seo byrne sang  

285  
gryreleoða sum.         þa æt guðe sloh  
Offa þone sælidan,         þæt he on eorðan feoll,  
and ðær Gaddes mæg         grund gesohte.  
Raðe wearð æt hilde         Offa forheawen;  
he hæfde ðeah geforþod         þæt he his frean gehet,  

290  
swa he beotode ær         wið his beahgifan  
þæt hi sceoldon begen         on burh ridan,  
hale to hame,         oððe on here crincgan,  
on wælstowe         wundum sweltan;  
he læg ðegenlice         ðeodne gehende.  
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 260 – 294 Então eles foram avante, eles não se preocupavam com suas vidas; os 

soldados começaram a lutar bravamente, ferozes guerreiros de lança, e pediram a Deus 

para que eles pudessem vingar seu amigo e senhor e infligir a morte em seu inimigo. O 

refém começou a ajuda-los diligentemente; ele era de uma valente família da 

Northumbria, filho de Ecglaf, seu nome era Æscferth. De forma alguma ele hesitou 

naquele combate, pois ele arremessou abundantes flechas; às vezes ele acertava num 

escudo, às vezes machucava um guerreiro, de tempos em tempos ele sempre causava 

algum ferimento, por tanto tempo quanto ele pode segurar uma arma. A frente das 

lanças ainda estava Edward o alto; ávido e atento, falou em orgulhosas palavras que ele 

não iria fugir nem a medida de um pé de terra, voltar a trás, uma vez que seu superior 

jazia (morto). Ele rompeu aquela muralha de escudos e lutou contra os guerreiros, até 

que ele vingou valorosamente o seu doador de anéis naqueles homens do mar, antes que 

ele tombasse na matança. 
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295  
Ða wearð borda gebræc.         Brimmen wodon,  
guðe gegremode;         gar oft þurhwod  
fæges feorhhus.         Forð þa eode Wistan,  
þurstanes sunu,         wið þas secgas feaht;  
he wæs on geþrange         hyra þreora bana,  

300  
ær him Wigelines bearn         on þam wæle læge.  
Þær wæs stið gemot;         stodon fæste  
wigan on gewinne,         wigend cruncon,  
wundum werige.         Wæl feol on eorþan.  
Oswold and Eadwold         ealle hwile,  

305  
begen þa gebroþru,         beornas trymedon,  
hyra winemagas         wordon bædon  
þæt hi þær æt ðearfe         þolian sceoldon,  
unwaclice         wæpna neotan.  
Byrhtwold maþelode         bord hafenode - 

310  
se wæs eald geneat -         æsc acwehte;  
he ful baldlice         beornas lærde:  
"Hige sceal þe heardra,         heorte þe cenre,  
mod sceal þe mare,         þe ure mægen lytlað.  
Her lið ure ealdor         eall forheawen,  

315  
god on greote.         A mæg gnornian  
se ðe nu fram þis wigplegan         wendan þenceð.  
Ic eom frod feores;         fram ic ne wille,  
ac ic me be healfe         minum hlaforde,  
be swa leofan men,         licgan þence."  

320  
Swa hi æþelgares bearn         ealle bylde,  
Godric to guþe.         Oft he gar forlet,  
wælspere windan         on þa wicingas,  
swa he on þam folce         fyrmest eode,  
heow and hynde,         oðþæt he on hilde gecranc.  

325  
Næs þæt na se Godric         þe ða guðe forbeah. 
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295 – 325 Lá houve a quebra de escudos. Os marinheiros avançaram, enfurecidos 

pelo combate; por vezes a lança transpassou o corpo do homem condenado. Avante 

então foi Wistan, o filho de Thurstan, lutar contra aqueles guerreiros; ele foi o assassino 

de três homens no confronto, antes que o filho de Wigelm caísse naquela matança. Lá 

houve um duro encontro; os guerreiros se mantiveram firmes em combate, guerreiros 

pereceram, exaustos pelos ferimentos. Os mortos caíram por terra. Oswold e Eadwold 

por todo tempo, ambos irmãos, encorajaram os homens, com palavras ordenaram que 

seus caros parentes lá eles deveriam resistir em momento de necessidade, e usar suas 

armas sem enfraquecer. Byrhtwold falou, ergueu o escudo – ele era um velho 

companheiro – brandiu a lança de freixo: “O espírito deve ser mais forte, o coração mais 

valente, a coragem deve ser grandiosa, enquanto nossas forças diminuem. Aqui jaz 

nosso senhor todo destroçado, o bom homem no solo. Poderá para sempre lamentar 

aquele que agora pensa em fugir deste campo de batalha. Eu sou velho em vida; eu não 

irei embora, mas ao lado de meu senhor eu, de tão amado homem, pretendo jazer”. Da 

mesma forma o filho de Æthelgar encorajou a todos, Godric, para a batalha. Por vezes 

ele deixou a lança, a lança mortal, voar sobre os vikings; assim ele foi o primeiro que 

foi até aquele povo, matando e derrubando, até que ele caiu em batalha. Este não foi o 

Godric que fugiu da batalha...  
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III. Imagens do Codex Junius XI. 

 
 

Todas as imagens aqui apresentadas são originais e pertencem ao manuscrito Codex 

Junius XI (Bodleian Library, Universidade de Oxford). As imagens ilustram 

majoritariamente as passagens do poema Gênesis. Entretanto, acredita-se que o projeto 

final do manuscrito seria com ilustrações para todos os demais poemas, devido a 

espaços em branco deixados, que supostamente serviriam para futuras ilustrações. Para 

maiores detalhes sobre o assunto ver KARKOV, Catherine E. Text and Picture in 

Anglo-Saxon England: Narrative Strategies in the Junius 11 Manuscript e também 

REMLEY, Paul G. Old English Biblical Verse: Studies in Genesis, Exodus and Daniel. 
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Deus entronado sobre o caos primordial 
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Deus entronado se dirigindo a Lúcifer 
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Em quatro níveis (de cima para baixo) a rebelião de Lúcifer, a descrição da batalha celestial, a 
queda dos anjos e seu aprisionamento no Inferno. 



 104 

 
O primeiro e o segundo dia da Criação. 
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O terceiro, quarto, quinto e o sexto dia da Criação. 
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A criação de Adão e Eva. 
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Deus se dirige a Adão e Eva no Paraíso. 
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Deus, em sua fortaleza no Reino Celeste, portando o Livro da Vida, se dirige a Adão e Eva. 
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Não há imagem, apenas um rascunho. 
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Adão e Eva no Paraíso, entre a Árvore da Vida e a Árvore da Morte. 
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A queda dos anjos rebeldes e seu aprisionamento no Inferno. 
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Deus em majestade no Céu e Satã acorrentado no Inferno. 



 113 

 
Adão e Eva no Jardim do Éden, sendo tentados pelo demônio na forma de serpente. 



 114 

 
Um demônio, disfarçado como anjo, tenta Eva a comer do fruto proibido. 
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O demônio, disfarçado de anjo, tenta Adão e Eva a comerem do fruto proibido. 
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Adão e Eva provam do fruto proibido, caindo em desgraça e a revelação do anjo que na verdade é 
um demônio. 
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Adão e Eva, após comerem do fruto, cientes de sua nudez e escondidos entre as árvores. 
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Após cumprir sua tarefa, o demônio retorna para o Inferno, deixando Adão e Eva no Paraíso. 



 119 

 
Adão e Eva escondidos em meio às árvores do Jardim do Éden. 



 120 

 
Deus se dirige à serpente e depois chama Adão, que está escondido. 



 121 

 
Deus repreende Adão e Eva por terem lhe desobedecido. 



 122 

 
Deus dá roupas a Adão e Eva, para cobrir sua nudez, e os expulsa do Paraíso. 



 123 

 
Adão e Eva expulsos do Jardim do Éden, cuja entrada é guardada pelo anjo. 



 124 

 
O nascimento de Abel. 
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A morte de Abel por Caim. 



 126 

 
O exílio de Caim por Deus, sua fuga e a família de Enoch. 
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A família dos descendentes de Caim. 
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Mais descendentes de Caim. 



 129 

 
Um rascunho inacabado. 



 130 

 
Set e sua esposa. 



 131 

 
Cainã, filho de Enos, entronado. 



 132 

 
Mahalaleel em oração. 



 133 

 
A morte de Mahalaleel. 



 134 

 
Enoque conversa com um anjo. 



 135 

 
A ascenção de Enoque aos céus. 



 136 

 
O nascimento de Lamech, pai de Noé. 



 137 

 
Nascimento e início da vida de Noé. 



 138 

 
Deus fala a Noé e este começa a construção da arca. 



 139 

 
Deus instrui Noé a levar um casal de cada espécie animal para a arca, assim como sua família. 



 140 

 
Inicia o Dilúvio e Deus fecha a porta da arca, mantendo seus ocupantes seguros. 



 141 

 
O Dilúvio chega ao fim e Deus abre a porta da arca para que Noé e seus familiares possam sair. 



 142 

 
Deus abençoa Noé e seus filhos, e esses lhe sacrificam animais em sua honra. 



 143 

 
Deus abençoa Noé. 



 144 

 
Noé trabalhando no campo e auxiliado por um de seus filhos. 



 145 

 
Cã observa o sono de Noé embriagado e chama seus irmãos para verem o pai nu. 



 146 

 
Éber e seus seguidores construindo uma fortaleza e depois com seu bando guerreiro. 



 147 

 
Primeiramente, Deus desce dos Céus para ver a construção da Torre de Babel; depois, dois grupos 
de homens e mulheres se dispersam da Babilônia; por fim, Abraão e sua família chegam a Canaã. 



 148 

 
Deus fala a Abraão e lhe diz para sair de Harã e a direita (na construção) se encontram Sarai e Ló; 
Abraão e sua família partem de Harã e rumam para Canaã; no final, Deus promete a Abraão 
conceder aquela terra a ele e a seus descendentes. 



 149 

 
Abraão se encontra próximo a construções que podem simbolizar a cidade de Betel; Abraão oferece 
um sacrifico a Deus e por fim ele é abençoado pelo Senhor. 



 150 

 
Abraão, Sarai e seus familiares chegam a uma fortaleza (supostamente o Egito). 



 151 

 
Um desenho inacabado. 



 152 

 
Área em branco, provavelmente reservada a uma imagem. 



 153 

 
Imagem decorativa sem uma relação direta com o texto do manuscrito. 



 154 

 
Talvez o rascunho de um desenho, de uma inicial ou simplesmente uma imagem inacabada. 
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IV. Mapas da Inglaterra Anglo-Saxônica: 
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V. Genealogia da Casa de Wessex. 

 

A genealogia que aqui apresentamos foi baseada nas genealogias encontradas 

nas obras de Michael Swanton (trad. e org.) The Anglo-Saxon Chronicle, Londres: Dent, 

1997; Dorothy Whitelock. The Anglo-Saxon Chronicle, London, 1961; Douglas 

Woodruff. The Life and Times of Alfred the Great, Londres: Weidenfeld and Nicolson, 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158

Creoda 

Cynric 
m.  560 

Ceowulf 

Cuthgils 

Cenferth 

Cenfus 

Æscwine 
674-676 

Cutha 

Ceol 
591-597 

Ceolwulf (Ceola) 
597-611 

Cynegils 
611-641 

Cwichelm 
m. 636 

Cuthred 
m. 661 

Cenwealh 
641-672 

= (1) f. Pybba 
de Mercia 

= (2) Seaxburh, 
reinou Wessex 

672-673 

f. (Cyneburh?) 
= Oswald, rei da 

Northumbria 

Centwine 
676-685 

Ceawlin 
560-592 

Cuthwine Cutha 

Cuthwulf (Cutha) 

Cenred 

Cynebald 

Æthelbald 

Oswald 
m. 730 

Ceadda 

Cenberht 
m. 661 

Ceadwalla 
685-688 

Mul 
m. 687 

Ingild 
m. 718 

Eoppa 

Eafa 

Ealhmund 
r. Kent 784. 
(ver tabela 2) 

Ine 
688-726 

Cwenburh Cuthburh 
= Aldfrith 

r. Northumbria 

Tabela 1 
Cerdic, 

Fundador e rei 
de Wessex. 

Morreu em 534 

 
Legenda: 
rei de Wessex 
rei da Inglaterra 
f. – filha 
m. – morreu em 
r. – rei de 
e. - ealdorman 
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Ealhmund 
r. Kent 784 

(ver tabela 1) 

Egbert 
802-839 

Æthelwulf 
sub-r. Kent 825; 

r. Wessex 839-858 

= = (2) Judite 
f. Carlos, o Calvo, 

r. francos 

(1) Osburh 

Athelstan 
sub-r. Kent 
839-c. 851 

Æthelbald 
858-860 

Æthelswith 
= Burgred 
r. Mercia 

Æthelbert 
860-865 

Æthelred 
865-871 

Alfred 
871-899 

= 

Mucil 
e. Gaini 

= Eadburh 
da casa real 
de Mercia 

Ealhswith 

Æthelwold 
se revoltou contra 
Edward em 900. 

Æthelhelm 

Æthelflæd 
Senhora dos 

mercios, 
m. 918. 

= Æthelred 
e. Mercia 
c. 883-911 

Æscwyn 

Edward, 
O Velho 
899-924 

(1) Ecgwynn = 

(2) Æfflæd = 

Athelstan 
924-939 

= (3) Eadgifu 
f. Sigehelm 

e. Kent 

Æthelgifu 
Abadesa de 
Shaftesbury 

Æfthryth 
= Balduíno II 
de Flandres 

Æthelweard 
m. 920 

Edmund 
939-946 

= (1) Ælfgifu = (2) Æthelflæd 
de Damarham, 
f. Ælfgar, e. 

Essex. 

Eadred 
946-955 

Eadgifu 
=Lewis da 
Burgundia 

Ælfweard 
m. 924 

Edwin 
m. afogado 

933 

Eadgifu 
=Carlos, o 
Simples, 
r. francos 

Ealhhild 
=Hugo, 

duque dos 
francos. 

Edith 
=Otto I, 

imperador 
germânico. 

Ælgifu 
= um duque 
dos Alpes. 

Eadwig 
955-959 

= Ælfgifu Edgar 
(ver Tabela 3) 

 

Tabela 2 
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Edgar 
r. Mercia e 

Northumbria 957; r. 
Inglaterra 959-975. 

(verTabela 2) 

= = (1) Æthelfæd 
f. de e. Ordmær 

(3) Ælfthryth 
f. Ordgar, e. Devon. 

= (2) Wulfthryth 

Edward, 
o Mártir 
975-978. 

Edith 
Abadessa de 

Wilton. 

Edmund 
m. 972 

Æthelred II, 
 o “mal-

aconselhado” 
978-1016 

= = (1) Ælfgifu, 
f. Thored, e. 
Northumbria 

(2) Emma, 
f. Ricardo I, 

duque da 
Normandia. 

Gode 
= (2) Eustácio 
II, conde de 
Bolonha. 

= (1) Dreux, 
conde de 

Vexin 

Ralph, 
 o Tímido, 

e. Hereford, 
 m. 1057. 

Alfred 
m. assassinado 

1036 

Edward, 
O Confessor 
1042-1066 
= Edith, 

f. Godwine, 
e. Wessex 

Athelstan 
m. 1015 

Egbert Edmund, 
“Ironside” 

23 abril – 30 
novembro de 

1016 

= Viúva de 
thegn 

Sigeferth 

Eadred Eadwig, 
 m. 1017. 

Edith 
= Eadric 
Streona, 

e. Mercia. 

Ælfgifu 
=Uhtred, 

e. Northumbria 

Wulfhild ? 
=Ulfcytel de 

Anglia 
Oriental. 

Edmund Edward 
m. 1057 

= Agatha 

Edgar, 
o “atheling”. 

m. 1125. 

Margaret = Malcolm III 
r. Escócia. 

Christina, 
freira em 
Romsey. 

Maud = Henrique I 
1100-1135. 

Matilda = Geoffrey V,. 
Conde de Anjou. 

Henrique II 
1154-1189 

Tabela 3 
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