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REX BELLATOR, REGIS POPULI, REX SACRORUM: A 

SACRALIDADE PAGÃ DA REALEZA GERMANO-ESCADINAVA* 

Renan Marques Birro
**

 

Resumo: Este trabalho analisou a sacralidade pagã da realeza germano-escandinava da 

Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. O objetivo principal foi acentuar o aspecto 

régio de acordo com as três aproximações possíveis (Heerkönigtum, Volkskönigtum, 

Heiligen Königtum), além de demonstrar brevemente como as crenças pagãs e cristãs 

foram unidas para formar uma sacralidade difusa. 
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Abstract: This essay analised the pagan sacrality of the German-Scandinavian kingship 

between the Late Antiquity and the Early Middle Ages. The main purpose of this 

research was to emphasize the royal aspect according to the three possible approaches 

(Heerkönigtum, Volkskönigtum, Heiligen Königtum), showing besides how the pagan 

belief and the Christian faith were united to shape a diffused sacredness. 

Keywords: German-Scandinavian royalty; Sacredness; Early Middle Ages 

*** 

 

 

 

 

                                                
* 
Este trabalho foi concebido dentro de uma reflexão mais prolongada, que não pode ser reproduzido neste 

momento por questões editoriais. O texto integral estará disponível numa coletânea que será lançada até o 

final do ano. Aproveito a ocasião para agradecer ao colega e amigo Prof. Dtdo. Guilherme Queiroz de 

Souza (UNESP/Assis), frequente leitor e comentador dos meus trabalhos. 
** Mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense. 



 
 

126 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

De maneira geral, o estudo da realeza germano-escandinava é concretizado a 

partir de três aproximações possíveis: com foco na realeza guerreira (Heerkönigtum), na 

realeza tribal ou popular (Volkskönigtum) e, por fim, na realeza sagrada (Heiligen 

Königtum). Todavia, a interdependência desses pontos de vista, algumas vezes tomados 

como tipos de monarquia, inibe as diferenças entre os aspectos régios. Como tentei 

demonstrar neste trabalho, certos elementos pertenciam às três esferas e/ou serviam 

como meios de transição entre um e outro foco
66

. 

A primeira menção à realeza guerreira provém da Germania (c. 98) de Tácito (c. 

55-110)
67

, que assim determinou a função régia e sua ênfase belicosa: 

Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt [...]  

Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui 

virtutem principis non adaequare. Iam vero infame in omnem vitam 

ac probrosum superstitem principi suo ex acie recessisse [...] Materia 

munificentiae per bella et raptus. Nec arare terram aut exspectare 

annum tam facile persuaseris quam vocare hostem et vulnera mereri. 

Pigrum quin immo et iners videtur sudore adquirere quod possis 

sanguine parare. 

Os reis são escolhidos pela nobreza, os duces pela virtude [...] 

É desonroso para o príncipe ser excedido em bravura no campo de 

batalha pelos seus soldados, como é desonra para estes, em igual 

circunstâncias, não igualar o príncipe em valor. É porém, acima de 

tudo, opróbrio e covardia, sobreviver ao seu chefe morto na peleja 

[...]A munificência dos chefes é alimentada pela guerra e pelo saque. 

Mais facilmente se deixarão persuadir pela necessidade de provocar o 

                                                
66 Worlmald, por sua vez, sugeriu que a realeza escandinava passou de uma realeza tribal (Volkskönigtum) 

para a realeza militar (Heerkönigtum), posição também partilhada por Rory McTurk. Contudo, considerei 

a proposta de interdependência de Vestengaard mais completa e compatível com os indícios fornecidos 

pelas fontes, como apresentado em seguida. A primeira interpretação também é perigosa, pois pode 

fomentar a classificação social em níveis evolutivos, postura bastante criticada pelos antropólogos 
atualmente (VESTENGAARD, 1990: 119; McTURK, 2006; WORMALD, 1982: 128-53). 
67 Tácito (c. 55-110) foi um grande historiador latino nascido no sul da Gália. Ele se mudou para Roma 

após ter sido reconhecido como orador e empreendeu uma carreira como senador. Tácito era também um 

amigo íntimo de Plínio o jovem (c. 61-112). Além da obra Germania, Tácito escreveu o diálogo De 

Oratoribus, a Agricola, uma biografia de seu pai adotivo, a obra Historia, que cobre os fatos entre 69 e 96 

d.C, e a obra Annales, que sobreviveu incompleta (MOLINA, 2002: 370-371). 
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inimigo, de se exporem aos ferimentos ou mesmo à morte do que 

pelas vantagens do cultivo das terras e pela promessas das abundantes 

colheitas. Demais, afigurar-se-lhes objeção e poltroneria adquirir as 

coisas com o suor do rosto, se o podem conseguir ao preço de sangue 

(TACITUS, Germania, VII, XIV). 

Conforme o autor, o destaque no aspecto belígero sobrepunha o interesse pela 

agricultura, pois era preferível obter algo pela espada a alcançá-lo com o próprio 

esforço. Além disso, o romano ressaltou a importância da valentia para os guerreiros e 

para o rei com ênfase no coletivo, pois o príncipe e os seus homens deveriam ser 

igualmente bravos. Caso o líder morresse, os guerreiros deveriam compartilhar sua sorte 

para não serem reputados como covardes. Por fim, o termo escolha (sumo) envolvia 

desde características objetivas até qualidades subjetivas, que eram demonstradas 

principalmente no campo de guerra. Logo, essa interpretação mescla tanto elementos da 

realeza guerreira quanto da realeza popular. 

A importância do coletivo foi enfatizada também na tradição germânica 

posterior. Jordanes (séc. VI)
68

, ao descrever uma vitória dos godos sobre os romanos, 

afirmou que  

Tum Gothi haut segnes reperti arma capessunt primoque conflictu 

mox Romanos devincunt, Fuscoque duce exstincto, divitias de castris 

militum spoliant, magnaque potiti per loca victoria, jam proceres 

suos, quorum quasi fortuna vincebant, non puros homines, sed 

semideos, id est Ansis, vocaverunt 

 

Então os Godos, que estavam alertas, tomaram as armas, e venceram 

os Romanos no primeiro enfrentamento, no qual pereceu o dux Fusco, 

e saquearam o espólio de seu castro militar. Pela magnanimidade da 

vitória, eles chamaram seus chefes, que pareciam vencer pelo 

desígnio da fortuna, não como puros homens, mas como semideus, 

                                                
68

 Jordanes (séc. VI) foi secretário de um líder "bárbaro" e ele mesmo era secretário de um general godo 

no exército romano do Leste. Seu pai e seu avô tinham nomes germânicos, o que sugere sua ascendência 

alana ou goda (GILLETT, 2002: 256-257). 
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ou seja, Æsir (IORDANES, De origine actibusque Getarum, XIII, 78. 

O grifo é meu). 

Os heróis godos foram apresentados somente após este feito (IORDANES, De 

origine actibusque Getarum, XIV, 79). Esse caso é ainda mais claro que o anterior, uma 

vez que a vitória foi alcançada não por intermédio de um homem, mas de todo povo. 

Contudo, a sorte dos líderes envolvia os seus e, dessa forma, eles puderam vencer por 

uma característica dos chefes que beirava a divindade (semideos). Seja como for, a 

ênfase maior repousa na realeza popular e guerreira, pois foi a ação dos godos que 

possibilitou a ascensão da monarquia e sua posterior comparação com os deuses. 

Entre os lombardos, por sua vez, o acaso e a simpatia dos deuses de maneira 

mais explícita determinaram o sucesso desse povo. De acordo com a Historia 

Langobardorum, 

Refert hoc loco antiquitas ridiculam fabulam: quod accedentes 

Wandali ad Godan victoriam de Winilis postulaverint, illeque 

responderit, se illis victoriam daturum quos primum oriente sole 

conspexisset. Tunc accessisse Gambaram ad Fream, uxorem Godan, 

et Winilis victoriam postulasse, Freamque consilium dedisse, ut 

Winilorum mulieres solutos crines erga faciem ad barbae 

similitudinem componerent maneque primo cum viris adessent 

seseque a Godan videndas pariter e regione, qua ille per fenestram 

orientem versus erat solitus aspicere, collocarent. Atque ita factum 

fuisse. Quas cum Godan oriente sole conspiceret, dixisse: “Qui sunt 

isti longibarbi?”. Tunc Fream subiunxisse, ut quibus nomen tribuerat 

victoriam condonaret. Sicque Winilis Godan victoriam concessisse. 

A tradição refere-se neste ponto a uma fábula ridícula: os vândalos 

foram perante Godan [Wodan] para pedir-lhe a vitória sobre os 

vinilos, [e] aquele respondeu que ele daria a quem viesse primeiro ao 

sair do sol. Então, segundo a narrativa, Gambara foi ante a Frea 

[Freyr], a esposa de Godan, e lhe pediu a vitória para os vinilos; Frea 

aconselhou-a que as mulheres dos vinilos soltassem seus cabelos 

sobre a face como barbas, [e] que se apresentassem com seus maridos 

cedo de manhã e se colocassem, para que Godan os visse, para o 

Leste, o lado que ele acostumava olhar por uma janela. Assim fizeram 
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e, quando o sol saiu e Godan olhou para o Oriente, disse: ―Quem são 

esses longobardos [barbas longas]?‖ Então Frea sugeriu que ele 

outorgasse a vitória a quem ele havia nomeado. E dessa maneira 

Godan concedeu a vitória aos vinilos (PAULUS DIACONUS. 

Historia Langobardorum, I, 8. A tradução é minha). 

Paulo Diácono (c. 720-800)
69

 ofereceu-nos um importante testemunho para essa 

questão, mesmo sem acreditar na anedota. A intervenção de Wodan (ou Oðinn) era 

essencial para que a vitória fosse alcançada, sem ignorar, contudo, a necessidade da 

participação de todos os vinilos para obter a mercê odínica.  

Contudo, a relação entre a sorte, a realeza e a divindade entre os lombardos 

provém da Origo gentis Langobardorum, uma das fontes de Paulo. A mesma narrativa 

foi descrita na fonte com uma informação crucial, que foi suprimida na Historia 

Langobardorum: ―Et erat cum eis mulier nomine Gambara, habebatque duos filios, 

nomen uni Ybor et nomen alteri Agio; ipsi cum matre sua nomine Gambara principatum 

tenebant super Winniles.‖ (―E com eles [os vinilos] havia uma mulher chamada 

Gambara, que tinha dois filhos, Ybor e Ágio; E com sua mãe chamada Gambara, eles 

tinham a soberania sobre os Vinilos‖, Origo gentis Langobardorum, I. A tradução é 

minha). Portanto, Gambara e seus filhos governavam seu povo e a intervenção da 

matrona junto aos deuses uniu diretamente os três focos na realeza 

(guerreira/popular/sagrada).  

A união entre a realeza e o deus Wodan tornou-se ainda mais explícita com o rei 

seguinte, Agilmundo, monarca lendário desse povo. Conforme a Origo gentis 

Langobardorum, ele pertencia à raça de Gunginus (ex genere Gunginus) e foi tomado 

rei pelos recém-nomeados lombardos (Origo gentis Langobardorum, II). O nome da 

cepa em questão, por sua vez, apresenta o mesmo radical da lança desse deus, Gungnir 

(HEDEAGER, 2000: 22-23). As antigas histórias e poesias nórdicas demonstram como 

                                                
69 Paulo Diácono (c. 720-800) nasceu na Cividale del Friuli em c. 720. Ele era descendente de uma 
família de estirpe nobre que acompanhou o rei Alboíno durante a invasão da Itália, em 568. Paulo foi 

educado numa escola da sua cidade e, quando jovem, foi enviado para Pavia, onde viveu entre 740 e 750. 

Ele tornou-se diácono em meados do século e talvez até mesmo monge: o jovem friuliano abandonou os 

privilégios cortesãos e seguiu para Monte Cassino. Paulo foi um dos eminentes membros da Schola 

palatina da corte carolíngia, de 782 a 787, período em que escreveu a Historia Langobardorum. Ele 

seguiu para Monte Cassino, onde morreu no final do século VIII (FIORIO, 2011: 8-9). 
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a sorte da batalha era decidida pela direção que a lança divina apontava, e os guerreiros 

ofereciam seus inimigos como um tributo a Wodan ao atirar lanças sobre as cabeças, 

deus também conhecido como geirs dróttin (―o senhor da lança‖) (PATTON, 2009: 

220-225). Dessa forma, o rei lombardo vinculou-se ao clã odínico e a lança logo tornou-

se um símbolo daqueles monarcas, um sinal que a fortuna divina estava a seu lado e a 

favor de seu povo (HEDEAGER, 2000: 23). 

A filiação divina também está presente entre os anglo-saxões. De acordo com 

Beda (c. 672-735)
70

, dois reis anglos eram filhos de Woden (Oðinn): 

Duces fuisse perhibentur eorum primi duo fratres Hengist et Horsa; e 

quibus Horsa postea occisus in bello a Brettonibus, hactenus in 

orientalibus Cantiae partibus monumentum habet suo nomine 

insigne. Erant autem filii Uictgilsi, cuius pater Uitta, cuius pater 

Uecta, cuius pater Uoden, de cuius stirpe multarum prouinciarum 

regium genus originem duxit. 

Os primeiros duces foram dois irmãos, Hengist e Horsa, dos quais 

Horsa, que foi posteriormente assassinado em batalha pelos Bretões, 

foi enterrado nas partes orientais de Kent, onde há um monumento 

que carrega seu nome. Eles eram filhos de Victgilsus, cujo pai foi 

Vecta, filho de Woden; De cuja estirpe os reis de muitas províncias 

deduzem sua origem (BEDA, Historiam Ecclesiasticam Gentis 

Anglorum, Liber primus, I, 15. A tradução é minha). 

Diferente das anedotas anteriores, a filiação dos anglos aos deuses não é adotiva 

ou apenas uma alcunha, mas de ―sangue‖. A linhagem divina, conforme o historiador da 

gens anglorum, ainda abastecia outras terras com seus filhos. Essa genealogia oculta, 

entre outros fatores, uma tradição relevante: os reis de origem germano-escandinava 

estavam relacionados ao funcionamento das coisas, como boas colheitas. Assim, estes 

                                                
70 Beda (c. 672-735), citado muitas vezes como Bede venerabilis (Venerável Beda), foi um monge no 

monastério de Wearmouth-Jarrow na Northumbria. Ele foi o responsável por escrever uma enorme 
matéria de livros sobre a gramática latina, a cosmologia, a métrica, a álgebra, a exegese bíblica, a 

hagiografia e, por fim, a história. Beda é o nome mais conhecido da tradição escolar latina que floresceu 

durante os séculos VII e VIII no Norte da atual Inglaterra. Ele compôs a Historia ecclesiastica gentis 

Anglorum (A história eclesiástica do povo inglês, c. 731), uma crônica desde a conversão dos anglo-

saxões (séc. VI) até os dias de vida do autor (DAY, David. In: SCHULMAN, Jana K. The rise of the 

medieval world, 500-1300: a biographical dictionary. London: Greenwood, 2002, 57-59). 
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reis manifestavam o poder divino e eram capazes de agir sobre a natureza (BLOCH, 

2005: 71-72). Qualquer rei incapaz de manifestar esses dons estava em desfavor perante 

os deuses e sua morte e substituição era uma forma de restabelecer a ordem natural para 

o bem dos homens. 

O mesmo princípio encontra-se na tradição norueguesa mesmo em tempos 

relativamente cristãos. Conforme a saga Óláfs kyrra (saga de Óláfr, o gentil, c. 1230), 

―Um daga Ólafs konungs var mikit ár í Noregi ok margföld gœzka, ok um engis manns 

ævi var jafngott í Noregi sem hans, síðan er var Haraldr konungr hárfagri‖ (―Nos dias 

do rei Óláfr houve beneficentes colheitas na Noruega e muitas [outras] coisas boas, e na 

vida de nenhum homem na Noruega houve tempos tão bons desde os dias do rei Haraldr 

hárfagri‖, Saga Óláfs kyrra, 8. A tradução é minha).  

Óláfr kyrre (Óláfr, o gentil, c. 1050-1093)
71

 ficou conhecido por dar 

prosseguimento a política de seu pai, além de agir como um legislador rigoroso. De 

acordo com a saga homônima, ele era amado pelo povo, que foi extremamente acossado 

no passado pela guerra e pela rapina. Suas atividades como promotor da ordem e da 

justiça, portanto, foram recompensadas com o apreço dos seus súditos e com excelentes 

colheitas e bons tempos. Ao agir com equidade e ―inclinado à paz durante todo seu 

reino, amante da gentileza e da moderação de todas as maneiras‖ (Saga Óláfs kyrra, 1. 

A tradução é minha), ele conseguiu o favor divino que não apenas cobria seus atos, mas 

todo seu povo. 

Este costume foi referendado por Amiano Marcelino (c. 325-391)
72

 quanto aos 

burgúndios, pois 

                                                
71

 Óláfr kyrre (Óláfr, o gentil, c. 1050-1093) esteve presente na Batalha de Stamford Bridge (1066), 

quando o exército norueguês liderado por Haraldr harðráði (Haroldo, o severo, c. 1015-1066) foi 

derrotado pelas forças anglo-saxãs. O reinado de Óláfr foi reconhecido pela fase pacífica que a Noruega 

viveu, marcada pela aliança entre a monarquia e o clero. A ele também é atribuída a fundação de Bergen, 

importante cidade norueguesa (Olav 3 Haraldsson Kyrre In: Store Norske Lekisikon. Disponível em 
www.snl.no/.nbl_biografi/Olav_3_Haraldsson_Kyrre/utdypning, acesso em 13 jul 11). 
72

 Amiano Marcelino (c. 325-391) foi um oficial militar de Antioquia que escreveu uma história do 

Império Romano no quarto século. Ele nasceu na mesma cidade, no seio de uma família grega que 

dispunha de recursos. Em 354 Amiano tornou-se um membro de destaque à disposição do general 

Ursicinus. Sob as ordens desse comandante, ele serviu em Nisibis, Milão, Samosata e Amida. O antíoco 

estava presente na captura desta última cidade, após o seu cerco em plena Pérsia, em 359. Por fim, ele  
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Apud hos generali nomine rex appellatur Hendinos, et ritu veteri 

potestate deposita removetur, si sub eo fortuna titubaverit belli vel 

segetum copiam negaverit terra[...] Nam sacerdos apud Burgundios 

omnium maximus vocatur Sinistus, et est perpetuus, obnoxius 

discriminibus nullis, ut reges. 

Entre eles seu rei é chamado pelo nome comum de ―Hendinos‖, e de 

acordo com o rito antigo, sua autoridade era removida se a fortuna 

titubear na guerra ou se a terra negar uma boa colheita [...] O 

sacerdote maior entre os Burgúndios é chamado de ―Sinisto‖, e [ele] é 

perpétuo e não está exposto a qualquer discriminação, como os reis 

[estão] (AMMIANUS MARCELLINUS. Rerum Gestarum libri qui 

supersunt, XXVIII, 14. A tradução é minha). 

Cabia aos homens, portanto, remover o rei que estava em desgraça, para que a 

vantagem na guerra e as bênçãos da terra voltassem a atender as necessidades humanas. 

Diferente do sacerdote, o monarca era encarado como o principal responsável por 

qualquer mal-estar que afligisse seu povo. Ele era, acima de tudo, o intermediário entre 

os deuses e os homens, a personificação da fortuna popular. A origem ancestral do 

monarca era uma comprovação de que ele guardava o heil
73

 de seu povo (CHANEY, 

1970: 11-12). 

Nessa lógica, o rei poderia até ser derrotado em guerra sem perder seu prestígio, 

pois sua valentia e morte como tributo aos deuses seriam retribuídas pela companhia 

divina em outra vida. Contudo, um líder perdedor que sobrevivesse a querela era um 

desventurado, indesejado no além e também na terra, pois sua permanência na função 

de líder só traria infelicidade e arrependimento aos seus homens. Como apontou 

Chaney, ―when he has lost his ‗luck‘ and is impotent to secure the divine blessings, his 

people are justified, even obliged, to do the only thing possible, to replace him with 

another who can make the office once more effective‖ (CHANEY, 1970: 12). 

                                                                                                                                          
dirigiu-se à Roma, onde escreveu sua história. Ao que tudo indica, ele viveu na Cidade Eterna até a sua 

morte (LEADBETTER, 2002: 18-19). 
73 O heil era uma imanência divina que propiciava a boa fortuna. O mesmo radical deu origem a palavra 

heilag, que significava um presente sobrenatural de boa fortuna. Os intermediários dessa dádiva 

transmitiam seus efeitos para os lugares, os objetos ou as pessoas que se relacionavam (GREEN, 2000: 

16-20).  
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O mitólogo holandês Jan de Vries sugeriu que o papel central da sorte fosse 

originalmente uma diferenciação expressa em Tácito: o rex era escolhido pelo 

nascimento e o dux pela virtude. Esses dois aspectos régios portavam, por sua vez, 

funções diferentes junto aos deuses Tiwaz e Oðinn. As funções sacerdotais refletem-se 

nos aspectos sacralizados do governante centrados em Tiwaz, deus da ordem e da lei, 

características demonstradas em Tácito na conjunção de sacerdos ac rex (DE VRIES, 

1956: 290, 296-300).  

O dux, contudo, incorporava a função régia com eixo em Oðinn, deus do 

elemento criativo, e que expressava o papel régio de líder de guerra. Nesses termos, 

Vries sustentou que a fase de migrações germânicas acentuou o papel do líder guerreiro 

e, consequentemente, de Oðinn, o que eclipsou Tiwaz e fundiu as duas funções ―régias‖ 

em uma realeza centralizada na figura odínica (DE VRIES, 1956: 298-300). 

Todavia, a genialidade dessa hipótese carece de constatações empíricas. Com 

efeito, ela repousa no reino das conjecturas pré-históricas, pois os relatos germano-

escandinavos dão conta do rei como líder das hostes, mas também como guardião da 

―sorte‖ tribal (CHANEY, 1970: 12-13). O testemunho de Procópio de Cesaréia (c. 500-

565)
74

 é vital para tornar essa conjectura ainda menos plausível. Os Eruli, povo (ou 

povos) germano-escandinavo(s)
75

, após assassinar o seu rei de forma intempestiva, 

―Admissum scelus subsecuta est poenitentia negantium posse fieri, ut sine Rege ac 

Duce viverent‖ (―Agora, quando o mal fora realizado, eles se arrependeram 

imediatamente, pois não podiam viver sem um rei e duce‖, PROCOPIUS, De bello 

                                                
74 Procópio (c. 500-565) era grego e escreveu três trabalhos no tempo de Justiniano (483-565): as Bella, 

longas histórias no estilo clássico sobre as batalhas contra os Persas, os Vândalos e os Godos; as 

Anecdota (ou Histórias secretas), uma criação que mancha a reputação de Justiniano e Teodora, sua 

esposa; e uma obra que descreve as construções públicas no período de Justiniano. Procópio foi educado 

na Palestina, onde foi instruído sobre as leis. Em 527, o general Belisário o apontou como sucessor, e 

aquele acompanhou o comandante na fronteira Leste (Pérsia, 529-531), na fronteira Oeste (Norte da 

África, 533-534) e, por fim, na Itália, nas campanhas contra Teodorico (535-552).Com o fim das guerras, 

retornou à corte, onde escreveu seus trabalhos e viveu até a sua morte (GILLETT, 2002: 353-354). 
75 Um debate há décadas recai sobre a formação étnica dos Eruli. De acordo com a interpretação antiga de 
Jordanes pelos historiadores do séc. XIX e da primeira metade do séc. XX, esse ―povo‖ (ou uma união de 

etnias) procedia do Sul da atual Dinamarca ou do Norte da atual Alemanha. Porém, a nova interpretação 

do cronista aliada à análise linguística e à Arqueologia sugere, por sua vez, que os Eruli eram Godos e 

Sármatas/Alanos do Mar Negro que se uniram a uma dinastia da Frísia do Norte, e que posteriormente 

marcharam pelo Mar do Norte entre Schleswig e Holstein. Para um resumo da disputa acadêmica e os 

argumentos de cada interpretação, ver: BRANDT, 2011. 
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Ghotico, II, 14. A tradução e o grifo são meus)
76

. Nesses termos, as funções de Rex ac 

Duce (rei e duce) coadunavam-se em um único indivíduo, ou seja, apenas um homem 

representava o princípio da paz, lei e abundância sem ignorar a essência belígera 

daqueles homens. 

Outro depoimento de Amiano Marcelino poderia justificar a leitura de Vries, 

embora, a meu ver, reforce ainda mais a união das funções na pessoa régia. De acordo 

com este historiador romano, 

Hoc itaque disposito dextrum sui latus struxere clandestinis insidiis et 

obscuris. Ductabant autem populos omnes pugnaces et saevos 

Chonodomarius et Serapio potestate excelsiores ante alios reges. 

[...] 

hos sequebantur potestate proximi reges mumero quinque 

regalesque decem et optimatum series magna armatorumque milia 

triginta et quinque, ex variis nationibus partim mercede, partim pacto 

vicissitudinis reddendae quaesita. 

Quando essas disposições [foram feitas], [eles] protegeram seu flanco 

destro com insídias clandestinas e obscuras. Lideravam todos esses 

pugnazes e selvagens povos Chnodomarius e Serápio, de poder 

maior frente aos reis anteriores. 

[...] 

Cinco reis de poder próximo seguiam esses poderes 

[Chnodomarius e Serápio], [além de] dez reizetes e muitos homens 

bons [nobres], [assim como] trinta e cinco mil homens armados de 

várias nações, parte deles mercenários, [e outra] parte por pacto com 

de reciprocidade na vicissitude (AMMIANUS MARCELLINUS. 

Rerum Gestarum libri qui supersunt, XVI, 23 e 26. A tradução é 

minha). 

                                                
76 Vale ressaltar que o original encontra-se em grego, idioma que conheço muito pouco. Por sorte, 

encontrei uma versão bilíngue (grego/latim) à cura de H. B. Dewing, autor da tradução bilíngue 

(grego/inglês) mais conhecida que, por logro do destino, encontra-se indisponível para mim no momento. 
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 Os dois reis que entraram em confronto com o Imperador Juliano, o apóstata (c. 

331-363)
77

 colocaram-se em destaque pela questão bélica, e não por qualquer divisão de 

atividades (como no rex ac duce) explícita no excerto. Talvez o cronista equivocou-se 

quanto à organização do ―exército‖ inimigo e nomeou alguns líderes mais prestigiosos 

como reis. Uma divisão semelhante existiu na Escandinávia, como na diferença entre os 

reis, os jarls
78

 e os nobres escandinavos. 

Os termos políticos adotados por Amiano, por sua vez, foram descritos conforme 

a tradição latina (rex, regalis), ou seja, o senso de independência e exercício autônomo 

do poder e, ao mesmo tempo, a diferença de grau de influência entre as lideranças. A 

descrição do romano indica que as forças que enfrentaram Juliano compunham-se de 

notáveis alamanni e seus seguidores, e alguns deles eram mais influentes que os demais 

(HUMMER, 1998: p. 15-16). 

 A narrativa também expõe que mesmo a união entre povos diferentes não 

suprimia a crença de que alguns homens, por linhagem, pela sorte ou pela escolha 

divina fossem destinados a governar sobre os demais. Nesse ínterim, Chnodomarius e 

Serápio destacaram-se dos reis que existiram antes e puderem exercer um papel de 

destaque frente a homens de origens clânicas diferentes, mas com um fundo de crenças 

comum. 

 Um testemunho similar e que foi interpretado de diversas formas pelos 

historiadores encontra-se nos Libri Historiarum (c. 594) de Gregório de Tours (c. 538-

                                                
77 Juliano (c. 331-363), o apóstata foi um Imperador romano (355-363), além de um notável filósofo e 

escritor grego. Tornou-se famoso por tentar suprimir a aliança entre a Igreja e o Império, com o retorno 

da religião pagã (ROBERTS, Walter E. & DiMAIO, Michael. Julian the Apostate (360–363 A.D.), De 

Imperatoribus Romanis (2002) Disponível em http://www.roman-emperors.org/julian.htm. Acesso em 04 
jun 11). 
78 O jarl (pl. jarlar) era, depois do rei, o mais proeminente homem da Era viking (c. 800-1066). O título 

de jarl conferia ao seu detentor um hird (séquito de nobres guerreiros), além do controle de um distrito 

como um oficial do rei ou a autonomia para governar um distrito de forma independente. Os jarlar mais 

famosos da Noruega foram os de Lade, extremamente poderosos durante os séculos X-XI (HOLMAN, 

2003: p. 81-82). 
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594)
79

, a saber, o episódio da ascensão de Clóvis (ou Chlodovechus, c. 466-511)
80

, o rei 

franco: 

His ita gestis, mortuo Childerico, regnavit Chlodovechus, filius eius 

pro eo. Anno autem quinto regni eius Siacrius Romanorum rex, Egidi 

filius, apud civitatem Sexonas, quam quondam supra memoratus 

Egidius tenuerat, sedem habebat. Super quem Chlodovechus cum 

Ragnechario, parente suo, quia et ipse regnum tenebat, veniens, 

campum pugnae praeparare deposcit. 

Após esses eventos, Childerico morreu, [e] reinou Chlodovechus, 

seu filho, em seu lugar. No quinto ano do seu reino, Siágrio, rei dos 

Romanos, filho de Egídio, tinha como sede a cidade de Soissons, 

assim como o supramencionado Egídio teve. Sobre este caíram 

Chlodovechus com Ragnechario, seu parente, que também tinha 

um reino, [e] desafiou que ele se preparasse para o campo de batalha 

(GREGORII TURONENSIS. Historiarum, II, 27. A tradução e o 

grifo são meus). 

 Clóvis assumiu o reino no lugar de seu pai, numa clara referência à questão 

patrilinear tão valorizada entre os germanos. Para se lançar contra um adversário 

poderoso, detentor de hostes que rivalizavam com as suas, o jovem rei, em seu quinto 

ano nessa condição, aliou-se a Ragnechario, também rei, para juntos desafiarem Egídio. 

 Conforme a fonte, entre Clóvis e seu parente não há uma hierarquia explícita, 

pois o segundo também era rei (quia et ipse regnum tenebat). Diferente da história dos 

                                                
79 Gregório de Tours (c. 538-594) foi bispo de Tours e o autor da Historia Francorum, um trabalho 

monumental que incorporava a defesa do cristianismo e uma descrição valiosa dos acontecimentos 

contemporâneos. Ele nasceu batizado como Georgius Florentinus, em c. 538 (ou 539), possivelmente em 

Clermont, a capital do Auvergne (no centro da Gália). Os dois lados de sua família provinham do extrato 

senatorial e há muito serviam a Igreja. Gregório adotou o novo nome e aceitou o ofício divino. Ele 

tornou-se bispo em 572 (ou 573) por indicação popular e manteve o título até sua morte (c. 594) (ESTES, 

2002: 353-354). 
80

 Clóvis (c. 466-511) era filho de Childerico I, e tornou-se rei dos francos sálios ainda jovem. Ele logo se 

lançou às expansões militares: em 486, Clóvis derrotou o general romano Siágrio em Soissons. Conforme 
a tradição, ele converteu-se ao cristianismo em 493 após a vitória numa batalha, em uma situação análoga 

a conversão do imperador Constantino. Três anos depois, o rei dirigiu-se à Reims com vários homens 

para ser batizado e, de acordo com a lenda franca, foi ungido com um óleo trazido por uma santa pomba. 

Clóvis ainda derrotou os visigodos na Batalha de Vouillé (507) e obteve o controle de Toulouse como 

recompensa. Clóvis consolidou o reino no aspecto político quando chegava ao fim de sua vida: ele 

autorizou a compilação de leis para o seu povo, a Lex Salica (McINTYRE, 2002: 106-107). 
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alamanni contada por Amiano Marcelino, Gregório enfatizou a relação de sangue entre 

os dois reis ―francos‖. Dessa forma, seria difícil admitir que o substrato germânico 

quanto à realeza atávica possa ser ignorado, apesar dos outros títulos que os francos 

receberam dos imperadores romanos do Oriente e da manutenção da administração à 

romana na Gália (SILVA, 2008: 77-125). 

Para Ian Wood, ―For royal office to be sacral I would argue that there must be 

some institutionalised charisma attached to kingship itself, and that the fortuna of an 

individual is not enough to indicate sacrality‖ (WOOD, 2003: 153). J. L. Nelson, por 

sua vez, foi ainda mais longe ao afirmar que ―if Merovingian sacrality ever existed, it is 

very unlikely to have survived the powerful impact of Christianity on Frankish royal 

ideology and practice in the sixth and seventh centuries‖ (NELSON, 1987: 141). 

Em oposição a estes autores, sugiro que a sacralidade dependia de uma sorte 

―familiar‖ pela manutenção do heil tribal, conferida pela origem mítica dos reis 

germano-escandinavos. O carisma individual elencado por Wood não se aplica ao caso, 

pois ele era coletivo, transmitido pelo sangue e expresso por uma linhagem tradicional 

do grupo. 

Markus sugeriu que a adoção do cristianismo por Clóvis não destruiu sua 

fortuna real: a realeza que lhe foi atribuída agora serviria ao Deus cristão para tornar-se 

seu campeão (MARKUS, 1997: 169). Essa passagem da sorte tribal pagã para o âmbito 

cristão pode parecer ambígua, mas não deve ser ignorada ou considerada impossível. 

Diesenberger defendeu que ―the various royal images available are also an indication of 

the plurality of forms of belief: some groups cultivated traditions which meant nothing 

to others‖ (DIESENBERGER, 2003: 189).  

Da mesma maneira, a meu ver, a imagem real poderia variar para indivíduos 

―híbridos‖, ou seja, que transitassem entre as crenças cristãs e pagãs. Em casos 

especiais, uma tradição poderia pertencer aos dois pólos possíveis (FREITAS, 2007: 65-
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80; DIESENBERGER, 2003: 183-189). Avitus (c. 470-523)
81

, em uma carta ao rei 

Clóvis, registrou que 

Ita saluti nocenter verecundiam praeferentes, dum parentibus in 

incredulitatis custodia futilem reverentiam servant, confitentur, se 

quodammodo nescire, quid eligant. Discedat igitur ab hac 

excusatione post talis facti miraculum noxius pudor. Vos de toto 

priscae originis stemmate sola nobilitate contentus, quicquid omne 

potest fastigium generositatis ornare, prosapiae vestrae a vobis 

voluistis exurgere. Habetis bonorum auctores, voluistis esse 

meliorum. 

Enquanto eles observam uma fútil reverência aos seus parentes por 

continuar a dividir a incredulidade, eles confessam que não sabem o 

que eles poderiam eleger [para fazer]. Após esse fato miraculoso, não 

há pudor por trás dessa escusa. Tu, de toda tua antiga origem, foste 

escolhido para conter sua própria nobreza, [e] ornar todos da 

generosidade da [tua] linhagem; Tua prosápia preparou-te para um 

grande destino; Tens bons apoiadores, a quem tu desejas o melhor 

(AVITUS. Epistola XXXXVI. A tradução é minha).  

Após exortar Clóvis por permanecer pagão (ou ariano),
82

 Avitus afirmou que o 

franco foi escolhido por sua antiga origem e apresentar magnificência da sua origem. 

Para fazer jus a tal condição, ele deveria escolher o melhor para os seus homens. Dessa 

forma, ao aceitar o cristianismo, o rei franco faria justiça com seus antepassados e com 

os seus seguidores, fossem estes galo-romanos ou teutões, cristãos ou pagãos. 

O bispo conseguiu de maneira hábil e sutil valorizar o aspecto atávico de Clóvis, 

ao elaborar um argumento capaz de convencer o rei a seguir sua orientação: ela servia 

tanto do ponto de vista romano (o rei legitimado pela Igreja) quanto sob a perspectiva 

                                                
81 Avitus de Viena (c. 470-523) tornou-se bispo de Viena em c. 495. Pouco se sabe sobre sua vida antes 

de sua eleição ao cargo episcopal. Sem dúvidas, ele foi educado na tradição retórica. Sua erudição lhe 

rendeu um elogio por Ennodius, que o considerou "o mais eminente bispo da Gália, cuja sabedoria o 
envolve como uma casa brilhante" (ENNODIUS, Vita Epifani, 173). Além desse comentário, as demais 

informações sobre a vida desse bispo encontram-se disponíveis somente em seus próprios escritos 

(SHANZER, 2002: 7-10). 
82 Há uma discussão acadêmica se Clóvis se converteu diretamente ao cristianismo ou tornou-se 

inicialmente ariano e apenas depois optou pelo cristianismo nos moldes de Roma. Para um resumo das 

posições, ver: CUSACK, 1998: 70-78. 
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germânica (o rei legitimado pela linhagem). Assim, qual fosse a compreensão religiosa 

do franco entre os dois pólos religiosos, ela alcançaria o mesmo êxito para convencer o 

rei a adotar o credo romano. 

Nora Berend, ao estudar o processo de cristianização dos Cumanos na Hungria 

medieval, afirmou que ―the process of Christianization was faster for some of the 

Cuman groups than others; in some areas of Cuman settlement churches were built only 

in the fifteenth, or even in the late sixteenth century, sometimes over previous ‗pagan‘ 

cemeteries‖ (2001: 253). Essa conclusão consoa com o depoimento de Avitus e sua 

tentativa de converter Clóvis.  

O fato de a realeza merovíngia e de seus servidores enfatizarem paulatinamente 

os elementos cristãos da realeza não significa que ela fosse vista dessa maneira pelos 

seus súditos de origem germânica. Os elementos sacros em questão provavelmente 

demoraram até ser assimilados, como em circunstâncias análogas (Hungria, Noruega, 

etc.).   

Minha intenção nessa breve exposição sobre os francos não foi de rejeitar 

completamente o aspecto cristão da realeza na Alta Idade Média, mas reintroduzir a 

presença de elementos sacros inerentes à influência germânica nos reis merovíngios, 

assim como em outros reis ―bárbaros‖. Essa influência bipolar fez-se presente em outras 

circunstâncias, como no caso norueguês, que abordei brevemente neste artigo e fornece 

alguns parâmetros interessantes de comparação e da longevidade dessas permanências. 

Seja como for, havia alguns elementos sagrados relevantes tanto para os pagãos 

quanto para os cristãos. Os cronistas, obviamente, tentavam dar ênfase às qualidades 

sacras conforme a perspectiva do cristianismo. Contudo, isso não significa que todos 

vissem o monarca sob essa esfera somente. As permanências pagãs quanto à realeza 

resistiram durante boa parte da Idade Média, até que fossem paulatinamente 

consideradas folclóricas e deixadas às margens das formas de perceber e conceber a 

imagem mental do príncipe. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 
 

140 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

AMMIANUS MARCELLINUS. Rerum Gestarum libri qui supersunt. Disponível em 

www.thelatinlibrary.com. Acesso em 10 jul. 11. 

AVITUS. Epistola XXXXVI. Disponível em www.dmgh.de. Acesso em 02 jul. 11. 

BEDA, Historiam Ecclesiasticam Gentis Anglorum, Liber primus. Disponível em 

www.thelatinlibrary.com. Acesso em 11 jul. 11. 

BEREND, Nora. 2001. The Cumans. In: BREND, Nora. At the gate of Christendom: 

Jews, Muslins and ‗Pagans‘ in Medieval Hungary. Cambridge: Cambridge University 

Press, 253.  

BLOCH, Marc. 2005. As origens do poder curativo dos reis: a realeza sagrada nos 

primeiros séculos da Idade Média. In: BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. São Paulo: 

Cia das Letras, 71-72. 

BRANDT, Troels. ANO. Herulernes sydeuropæiske historie. In: BRANDT, Troels.  

Herulernes. Disponível em www.gedevasen.dk. Acesso em 27 jun 11. 

CHANEY, William A. 1970. The woden-sprung kings: germanic sacral kingship and 

divine descent. In: CHANEY, William A.  The cult of Kingship in England: the 

transition from paganism to christianity. Berkeley: University of California Press, 11-

12. 

CUSACK, Carole M. 1998. Arianism and Catholicism. In: CUSACK, Carole M. 

Conversion among the Germanic peoples. London: Continuum International Publishing 

Group, 70-78. 

DAY, David. 2002. Bede (c. 672-735). In: SCHULMAN, Jana K. (ed.). The rise of the 

medieval world, 500-1300: a biographical dictionary. London: Greenwood, 57-59. 

DE VRIES, Jan. 1956. Das Königtum bei den Germanen, Saeculum, 7, 290, 296-300. 

DIESENBERGER, Maximillian. 2003. Symbolic capital in the Frankish kingdoms. In: 

CORRADINI, Richard & DIESENBERGER, Maximillian & REIMITZ, Helmut (eds.). 



 
 

141 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

The construction of communities in the early Middle Ages: texts, resources and 

artefacts. London: Brill, 189. 

ESTES, Heide. 2002. Gregory of Tours (538/539-593-594). In: SCHULMAN, Jana K. 

(ed.) The rise of the medieval world, 500-1300: a biographical dictionary. London: 

Greenwood, 353-354. 

FIORIO, Jardel Modenesi. No prelo. Os Lombardos, Paulo Diácono e a Historia 

Langobardorum. In: FIORIO, Jardel Modenesi. Mito e Guerra na Historia 

Langobardorum. Vitória: DLL-UFES, 8-9. 

FREITAS, Edmar Checon de. 2007. Dos reis cabeludos ao rei santo: monarquia e 

religião na Gália merovíngia, Brathair, 1, 65-80.  

GILLETT, Andrew. 2002 Procopius. In: SCHULMAN, Jana K. (ed.) The rise of the 

medieval world, 500-1300: a biographical dictionary. London: Greenwood, 353-354. 

GILLETT, Andrew. 2002. Jordanes (Wrote c. 554) In: SCHULMAN, Jana K. (ed.) The 

rise of the medieval world, 500-1300: a biographical dictionary. London: Greenwood, 

256-257. 

GREEN, D. H. 2000. Religion. In: GREEN, D. H. Language and History in the Early 

Germanic World. Cambridge: Cambridge University Press, 13-30. 

GREGORII TURONENSIS. Historiarum. Disponível em www.thelatinlibrary.com. 

Acesso em 07 jul. 11. 

HEDEAGER, Lotte. 2000. Migration period Europe: the formation of a political 

mentality. In: NELSON, Janet L. & THEUWS, Frans (eds.). Rituals of power: from late 

antiquity to the early Middle Ages. London: Brill, 22-23. 

HOLMAN, Katherine. 2003. Earl [ON jarl]. In: HOLMAN, Katherine. Historical 

Dictionary of the Vikings. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical 

Eras, No. 11. Oxford: Scarecrow Press, 81-82. 



 
 

142 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

HUMMER, H. J. 1998. Franks and Alamanni: A discontinuous ethnogenesis. In: 

WOOD, I (ed.). Franks and Alamanni in the Merovingian period: an ethnographic 

perspective. London: Boydell, 15-16. 

IORDANES, De origine actibusque Getarum. Disponível em www.thelatinlibrary.com. 

Acesso em 02 jul. 11. 

KING, P. D. 1988. The Barbarian Kingdoms. In: BURNS, James Henderson (ed.). The 

Cambridge history of medieval political thought, c. 350-c. 1450. Cambridge: 

Cambridge University Press, 152-153. 

LEADBETTER, William. 2002. Ammianus Marcellinus (c. 325-391). In: TRAVER, 

Andrew G. From polis to empire, the ancient world, c. 800 B.C.-A.D. 500: a 

biographical dictionary. London: Greenwood, 18-19. 

MARKUS, Robert Austin. 1997. In cunctis mundi partibus: the far West. In: MARKUS, 

Robert Austin (ed.). Gregory the Great and his world. Cambridge: Cambridge 

University Press, 169. 

McINTYRE, Olivia H. 2002. Clovis (c. 466-511) In: SCHULMAN, Jana K. (ed.) The 

rise of the medieval world, 500-1300: a biographical dictionary. London: Greenwood, 

106-107. 

McTURK, Rory. 2006. Kings and kingship in Viking Northumbria. In: The Thirteenth 

International Saga Conference. Durham: Durham University. 

MOLINA, Luis. 2002. TACITUS, Cornelius In: TRAVER, Andrew G. (ed.). From 

polis to empire, the ancient world, c. 800 B.C.-A.D. 500: a biographical dictionary. 

London: Greenwood, 370-371. 

NELSON, J. L. 1987. The Lord‘d anointed and the people‘s choice. Carolingian royal 

ritual. In: PRICE, S. & CANNADINE, D. (eds.). Rituals of Royalty: Power and 

Ceremonials in Traditional Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 141. 



 
 

143 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

Origo gentis Langobardorum, I. Disponível em www.thelatinlibrary.com. Acesso em 

05 jul. 11. 

PATTON, Kimberley Christine. 2009. "Myself to Myself": the Norse Odin and divine 

autosacrifice. In: PATTON, Kimberley Christine.  Religion of the gods: paradox and 

reflexivity. Oxford: Oxford University Press, 220-225. 

PAULUS DIACONUS. Historia Langobardorum, I, 8. 

PAULUS DIACONUS. Historia Langobardorum. Disponível em 

www.thelatinlibrary.com Acesso em 26 jun. 11. 

PROCOPIUS, De bello Ghotico. Corpus Scriptorum historiae Byzantinae. Vol. 2. Bonn: 

1833. 

ROBERTS, Walter E. & DiMAIO, Michael. 2002. Julian the Apostate (360–363 A.D.), 

De Imperatoribus Romanis. Disponível em http://www.roman-emperors.org/julian.htm 

Acesso em 04 jun 11. 

SAGA ÓLÁFS KYRRA. Disponível em www.heimskringla.no. Acesso em 10 jul 11. 

SHANZER, Danuta; WOOD, Ian N. 2002. The life of Avitus. In: SHANZER, Danuta; 

WOOD, Ian N. Avitus of Vienne, letters and selected prose. Liverpool: Liverpool 

University Press, 7-10. 

SILVA, Marcelo Cândido da. 2008. A fundação do Regnum francorum. In: SILVA, 

Marcelo Cândido da.  A realeza cristã na Alta Idade Média: Os fundamentos da 

autoridade pública no período merovíngio (séculos V-VIII). São Paulo: Alameda, 43-

75. 

SILVA, Marcelo Cândido. 2008. A ―Realeza Constantiniana‖ (c. 481-561). In: SILVA, 

Marcelo Cândido da.  A realeza cristã na Alta Idade Média: Os fundamentos da 

autoridade pública no período merovíngio (séculos V-VIII). São Paulo: Alameda, 77-

125. 



 
 

144 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

TACITUS, Germania. Disponível em www.thelatinlibrary.com. Acesso em 10 jul 11. 

VESTENGAARD, Elisabeth. 1990. A note on Viking Age Inauguration. In: BAK, 

János M. (eds.). Coronations: Medieval and Early Modern monarchic ritual. Berkeley: 

University of California Press, 119. 

WOOD, Ian. 2003. Deconstructing the Merovingian family. In: CORRADINI, Richard 

& DIESENBERGER, Maximillian & REIMITZ, Helmut (eds.). The construction of 

communities in the early Middle Ages: texts, resources and artefacts. London: Brill, 

153. 

WORMALD, C. Patrick. 1982. Viking studies; whence and whither?. In: FARRELL, 

R.T. (ed.). The Vikings. London: Phillimore, 128-153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


