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/\l'res ('111 i1(ilO 

J\ IIISHlRIA DE J\RTII UR ALEM VA HJ ST6RJA 

I, fJ 111: 1. 1 MINARES 

U: lIl llo <l lIalquer leitor atual, especialista ou nao, se propoe a ler sobre algllnr 
.1·, pCCIO da vasta lenda arturiana - ou, se preferirmos, da "materia de Bretanha", 

•olll(lmle 0 trovador frances Jean Bodel (1165.1210) classificou os ciclos litera

I ius Jc seu tempo, a par da "materia de Roma" e da "materia de Frans:a" - , esse 

it' itor deve ter em mente pelo menos tres pressupostos b;isicos, estreitamente 

vil1cu lados entre si: quem escreve, as fontes de que se serve e 0 publico a que sc 

dl'<; t ina. Tais cuidados sao indispensaveis, porque se trata de tema referente a 

II In passado bastante recuado, forjado por autores quase sempre desconhecidos 

C ouvido/lido por pessoas com perfil muito distinto do homem moderno. Esse 

I I~or nao atrapalha a sedus:ao que inegavelmente emana dos cavaleiros de Ar· 

I hu r; pelo contrario, s6 ajuda a entende·la melhor. 

l'rim6rdios de uma construpio 

A corte arturiana e, com ela, a Tavola Redonda pertencem acategoria dos mi los. 

lsto significa que para eles convergem as mais diversas tradis:oes - de provenicn· 

cia oral ou escrita, literaria ou historiogrcifica, manuscrita ou impressa e, via de 

regra, cobrindo urn amplo espas:o geografico e uma ainda mais ampla curvatura 

temporal, porque enveredam pelo folclore e por costumes de regioes dislintas, 

11 lima imbricas:ao de imaginarios que s6 confuma aquele "nada que e tudo" de 

Fernando Pessoa, celebre conceps:ao de "mito" em Mensagem. 

A biografia do Arthur hist6rico - portanto, aquele que tera realmente l'xis 

tido _, ebast ante nebulosa, porque tambern permeada de fatos lend,irios: 

ele teria chefiado a resistencia dos celtas contra os invasores anglo·saxoes, 

I. Convem ressaltar que a autenticidade hist6rica de Arthur nao sera posta em quest30 arlo " 
periodo gue se convencionou apontar como tim da Idade Media, conforme atesta sua presenp 
<tm numerosas cronicas, em obras enciclopedicas, em Boccaccio etc. 
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logo apL':; a saida dos romano.~ da Cd-lIn'tanha, alllollgD do V ou VI secuIo. 

A ampliai\:io do valor e dos resultados dcssa heroica resistellcia c que esta nos 

alicerces do mito, conforme aparece em varios poemas galeses e, principalmente, 

em uma Historia Brittonum (Historia dos bretoes) , do monge gales Nennius, do 

seculo IX, que e quem chama Arthur de dux belloru.m (chefe de guerra) e Ihe 

atribui uma serie de vitorias contra 0 inimigo, sendo a mais celebre a do Monte 

Badon (por volta de 518), onde 0 dux teria matado 160 inimigos de uma so vez. 

Atc mesmo hagiogra£1as do Pais de Gales evocam esse Arthur valoroso. 

Mas sao historiadores anglo-normandos posteriores que descreverao Ar

thur como rei dos Bretoes, todos autores da primeira metade do seculo XII. 

Dentre eles, 0 mais celebre e Geoffrey de Monmouth, que na sua Historia regum 

Britanniae (Historia dos reis da Bretanha) , de 1136, reconta em detalhes a vida, 

as aventuras guerreiras e a morte do rei - obra das mais conhecidas e citadas 

durante a Idade Media Central (e da qual seguramente se serviu Howard Pyle 

em suas pesquisas). A imagem que se oferece de Arthur e a de urn soberano 

cuI to, centro de uma corte brilhante e civilizadora. Como essa Historia come~a 

pel a chegada dos troianos a Bretanha conduzidos por Brutus, £1lho de Eneias, 

e termina pel a fuga dos bretoes para a Armorica, para escapar a horda sax6nica, 

foi quanto bastou para que se tomasse urn topos, entre os romances2 de cavalaria 

posteriores, fazer a ascendencia do heroi remontar estrategicamente a tradi

~ao greco-romana ou a arturiana para digni£1ca~ao de sua linhagem. Na esteira 

desses poderosos artificios, 0 monge normando Wace reescreveu em versos a 

Historia de Monmouth e adaptou-a do latim ao frances - no seu Roman de Brut 

(por volta de 1155), longa narrativa que, alem de tomar a historia de Arthur mais 

acessivel, por causa da lingua, inventou a Tavola Redonda e divulgou Excalibur 

como a imbativel espada do rei. 

Tambem a Geoffrey de Monmouth se deve uma Vita Merlini (Vida de Merlin), 

de 1148 - tema que tao ardentemente mereceu as aten~oes de Howard Pyle -, 

onde se contam em detalhes 0 surgimento e 0 £1m do reino de Arthur. Sua fon

te de inspira~ao foi sem duvida 0 lendario bardo gales Myrddin, ambiguo per

sonagem de profeta, £1lho do Diabo mas agente de Deus na terra, homem selva

gem que vive nos bosques e que, ao mesmo tempo, tern livre trans ito na corte, 

astrologo e poeta, conhecedor do passado e organizador do futuro. 

2 . Romance, na Idade Media, significa 0 texto escrito em lingua vulgar e nao em latim, termo 
com sentido, portanto, completamente diferente do romance moderno. 
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'\ !till II r1,. (" lm fcicII ti" '/"",y"\ 

C WIIO ~ " oilsclva, IIl'sta traict('lI'ia de asu!ns;\o I' alinll'Il,'all domito, (" I\luito 

Inll ll' a frontl'ira enl1'l' historia e (ic~;io, l'llni'u 1111 indo oll'itore f: rl.('nJo \I tOIl Hl I 

I lI iI "verdadl'" alluilo que nao C - pelo mcnos no plano da rcalidadl' fa ( tual,'1 

' (1\(', lI elO 51.: perea de vista no entanto, essa f.lbula est,\ IImbilicalnll'II11' al,lda 

I',\q ,:xprc:;sivo co pape! da literatura ficcional na intcrscc~ao de fOIlIl'S,ql ll' ~t' 
I'od,' atribuir ao e~critor frances Chretien de Troyes (C.1135-c.1183) a id (;' nl i,hldt' 

1111 Arl hur que muitos conhecem. E os criticos sao unfmimes em Cllllsid (;' r;\ to "0 

IIIVl:!n tor do romance arturiano". Clerigo bem-informado, de largot rallsilO ",I 

leS[IO e a servi~o dos condes de Champanhe, Henrique I 0 Liheral c sua 111111111" 

Ma ria, Chretien, com 0 rico beneplacito de seus senhores, deu asas;'\ ('alii ,IS 111 

l ' IIcrescentou atradi~ao alguns elementos que, a partir de cntao, pas.~a r ll l1l a 

~(J ll\ pO[ 0 modelo - imitado a exaustao - da gloriosa Cavalaria arturialla. 

Entre 1170 e 1180, ele escreveu nada menoS do que cinco celebres Ilarrat iv .h 

vcrsando a "materia de Bretanha": Erec et Enide, Cliges, Le chevalier dc III (;hm 
n 're ({,ancelot), Le chevalier au Lion (Yvain) e Le Conte du Graal (Perceval). I IouVI', 

ai lilla, urn Roman du roi Marc et d'Iseut la Blonde, infelizmente perdido, l~m tOlllO 

dos amores tragicos de Tristao e Isolda, Eximio narrador, dono de lima linguil 

gem sedutora, atento as contradj~oes de sua epoca, Chretien cria her6is viVt'lldo 

quase sempre situa~oes-limite, entre suas obriga~oes guerreiras e 0 amor da 

llama ou a fidelidade vassalica devida ao rei. Os embates nunca sao superaJo~ 
scm densos conflitos internos, 0 que credita ao autor tambem os csbo~os dl' 

lima psicologia individual,' daquilo que se chamara mais tarde personagcm, 110 

flll1bito estrito da cria~ao literaria. 
Nesse bela rol, e preciso distinguir 0 Perceval ou 0 Conto do Graal, pOl' dll.I S 

razoes: nao so Chretien morre antes de concluir 0 texto que propoe um cnigllla, 

como tambem adiciona ao arturiano outro mito nao menos poderoso, () do 

Craal. No primeiro caso, apareceram depois numerosas "continua~oes", Indns 

procurando ou propondo uma "res posta" apergunta que Perceval oeixo\l d" 

fazer quando, ao adentrar 0 castelo do Rei Pescador, viu 0 cortejo solem': "/\ 

quem serve 0 Graal?"; no segundo, a tradi~ao ceItica de urn "caldeirao 011 va 'W 

da abundancia", essencialmente ligado aideia de fartura e de alimen tai\an, Oil 

seja, 0 Graal (de gradalis, prato), veio para ficar na mitologia de Arthur, ellSl' 

3. Tal como a entendemos hoje , a no"ao de "individuo" e posterior aIdade Media. (Vcr, d r llltt· 

outros, Aron]. Gourevitch, La naissance de l'individu dans l'Europe mediivale, Paris, s('uil , I'l'n I 
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jando () morivo Ja "bllsca" talvcz a mais duradoura c simbolica das heran~as 

cavalcirescas. Como se nao bastasse, Chretien ainda capta e funde uma anti 

qUlssima li~ao do folclore universal, com presen~a marcante nos contos de fadas, 

sobre 0 rapaz ingenuo que sai pelo mundo e que nao pode deixar escapar a(s) 

oportunidade(s) de amadurecimento, sob pena de amargar pelo resto da vida 

as consequencias de sua insensatez: 

A cristianizar;iio do mito 

A essa altura, segunda metade do seculo XII, a lenda de Arthur ja ganhara mundo 

e ja se disseminara pela lirica trovadoresca, pelas cronicas, pela pintura, pela 

tape~aria, pela iconografia e pela musica - sempre em versoes diferenciadas 

e nunca sem 0 atrativo pagao dos amores que transcendem as normas sociais. 

Estamos em pleno cora~ao da Idade Media Central (seculos XI a XIII), e num 

momenta em que a Igreja aplica todos os seus esfor~os na moraliza~ao dos 

costumes, papado e realeza rivalizando em sua efidcia na conq~ista do poder e 

tentando estabelecer os limites entre a esfera espiritual e a terrena. 0 sinal mais 

evidente dessa disputa e a chamada Reforma Gregoriana,s que pro poe 0 retorno 

a uma Igreja primitiva, inspirada no modelo do proprio Cristo, e que pune com 

severidade qualquer especie de heresia. Reve a legisla~ao do casamento, da 

confissao, do batismo, prega 0 apostolado e a Paz de Deus6 
- as Cruzadas (1095

1280) sao uma de suas versoes - , promovendo 0 surgimento da Ordem de Cister 

(1098), com seu interesse pelas guerras em favor da cristandade, e das "ordens 

mendicantes" (a Franciscana, em 1209; a Dominicana, em 1216) , advogando em 

prol da pobreza. 

Ao mesmo tempo, 0 exodo do campo para a cidade, mudando 0 estilo de vida 

agrario para 0 urbano (com todas as consequendas que dai adviriam), estimulou 

o crescimento de vilas e burgos, favorecendo 0 comercio interno e externo e 

4. Esta obra de Chretien de Troyes fez pelo menos dois herdeiros famosos: Parzival,do bardo 
alemao Wolfram von Eschenbach, composta de 25 mil versos e 857 estrofes, escrita na primeira 
metade do seculo XIII; e 0 nao menos celebre Parsifal, de Richard Wagner, opera pela primeira 
vez produzida em 1882. 

s. Deve-se 0 nome ao papa Gregorio VII (1073-8S) , que dell impliiso ao movimento, embora 
nao seja 0 seu idealizador. 
6. "Paz de Deus" e como ficaram conhecidas as assembleias que, a parti r do ano mil, se dis
seminaram por toda a Europa, convidando os povos as pniticas peni tenciais e adevo..ao aos 
relicarios. 
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II 

/\Iil',hi('d , l o m pl'l intlo COI11 0 larim na divu lga~fll) de lIlII saber a le l 'J11 ilv rest r ilo 

111 1\ I I(.ngns let rados, A rctl cscoberta de Aris t6telt:s obriga a re'Ve r 0 il1lT'cf 
1
io 

.ltt r ll ' .HI in discutivel do pla lOnis\H(), relido por santo Agostinho para tlllio 

,,( h i (kn [~ crist ao. Nas con es e nas grandes casas senhoriai s, festas c sa ra \l.~ 
.• \ 1111 LI (jIlOS poem em cena jogos, torneios, dan~as e cantos animados por t rova 

tlllI"'~ (' jograi s, no intuito de divertir uma nobrt:za e lima "burglles ia" .i vi d a~ 
1'111 enl retenimen to. 


Ncsse contexto, de apelos fortemente antagonicos como se pode dcprcendcf, 


, I HlIl :lI eria de Bretanha" envereda por outrOS rumos - atingindo 0 apicc lie SU;I 


lIl'sc nvoltura e consagrando certos componentes que deitarao ralzes pclo<; c;.~ . 

~ ulos arora. Mais especificamente, pelo menos ate 0 seculo XVllI, contrarialldo 


li'llld cs que pensam ter Miguel de Cervantes encerrado a trajet6ria da fl c~:in 

1,Ivaleiresca com 0 seu Dom Quixote de la Mancha.

7 
Na passagem do sckulo X II 


t"t Xl ll , a lenda celtica e paga do Graal como caldeirao magico crisria ni'l.:1-S • 

L' H:ll1sforma-se no Calice Sagrado, no Santo Vaso da Ultima Ceia IlO qllall oi 

Il'(olhido 0 Sangue de Cristo. 
Tantos sao os frutos dessas mudan~as, criando liga~oes entre elementos 

dc proveniencias diversas, que a literatura arturiana vai se constituir ern (irlo" 

llIa is vastos, assinalando inclusive a passagem do verso a prosa -lemhranuo 

L1ue eesta a linguagem da Biblia, num evidente esfor~o dos autores (m ll ilos 

tides anonimos) de conferir credibilidade a emedos tao fantasiosos e taO /1 111 

dos. Desse angulo, e Robert de Boron (Howard Pyle cita-o como uma dc M WS 

fontes) 0 autor de uma trilogia em versoS (entre 1191 e 1212) - Li livres dOli C;flltIl 

'omposta por Joseph, Merlin (fragmentado) e Perceval, este ultimo conhccido 

apenas por versoes em prosa. Na sequencia dos tres, parte-se das aventur;1~ dl' 

Jl1se de Arimateia como guardiao do Graal ate a destruiifao do reino de Arth lll, 

que nao soube homar 0 Calice Santo-Esta pronta para germinar a senll'llt c dl' 

uma cavalaria de especie agora celestial, sem perder suas matrizes pagas. 

Entre 12 5 e 1 2 35, surge 0 admiravel cicIo cuja versao mais conhccid a lUI
1

denominada Vulgata, composto de cinco titulos que passaram apostt' r id a ~k 
Lambem como Lancelot-Graal, sugerindo a evidente articula~ao entre 0 Gronl l' 
a hist6ria dos amores proibidos de Lancelot e Guinevere. Sao eles: Estoill' c/I'I 

7. a leitor interessado no asSWlto pode consultar 0 importante levantamento feito pUl Au n')il 
Vargas Diaz-Toledo com respeito a Portugal: Os livros de cavalariasportugueses rIO$ ~lh·lIh.l\ .\ VI 

XVIlI,llha da Madeira, Pearlbooks, 2012. 
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Sailll (,'mal (rc tollla II '/o.';,'/,II dl~ Boron); /;\/oin'de Merlill (La III be III USSl'11 tada 

el11 Boron); LUIICe10tdu LlIc - nucleo e parte mais ampla do cicio; Questedel 

Saint Graal (confere a Galaaz, e nao mais a Perceval, 0 papel de heroi do Graal); 

Mort Artu (e descoberta a trai~ao de Lancelot, dissolve-se a cavalaria art uriana e 

extermina-se 0 reino), Da condensa~ao dessas obras nasce um novo ciclo (antes 

de 1250), a Post-Vulgata, compos to de tres titulos (Estoiredel Saint Graal, Merlin, 

Queste del Saint Graaf) , sendo que de uma versao tardia deste ultimo deriva a 

Demanda do Santo Graal, em portugues - que conhecemos atraves de urn perga

minho ja do seculo xv. Aqui, neste cido, que ainda amalgama temas do Tristan 

en prose (seculo XII), dominam 0 rigor do ascetismo, a condena~ao dos pecados 

da carne e as promessas de salva~ao. 

Uma vez que, conforme apontamos, 0 Renascimento dos secuLos xv e XVI 

nao p6s fun ao interesse pelas narrativas arturianas e cavaleirescas - muito 

pelo contrario, apropriou-se delas para ilustrar seus sonhos expansionistas 

de heroismo e de gloria no perfodo dos Descobrimentos -, convem lembrar 

A morte d'Arthur, do ingles Sir Thomas Malory (outra leitura indiscutivel de 

Howard Pyle), impressa em 1485 para 0 rei Henrigue VII da Inglaterra; e 

tambern 0 Memorial das proezas da segunda Ttivola Redonda, do portugues Jorge 

Ferreira de Vasconcelos, de 1567, dedicada, laudatoriamente, ao futuro D. Joao 

III, num momenta em que Portugal domina os mares. 

Cavalaria e jeudalismo 

Se, portanto, no trato com a "materia de Bretanha" e necessario estar atento a 

essa evolu~ao para situar 0 mito de Arthur nos parametros temporais, geografi 

cos e textuais que the sao devidos, 0 que dizer da Cavalaria? Qual a rela~ao dela 

com a era feudal, cujo modelo "dassico" vern aluz justamente na Idade Media 

Central, entre os seculos XI e XII? As perguntas tern sua razao de ser, porque 

aqui, mais do que nunca, realidade e fic~ao se entrela~am, fazendo com que a 

simples men~ao da palavra "cavalaria" traga amemoria imagens de combatentes 

modelares como Arthur - hoje grandemente influenciadas pelos epicos do cinema. 

Em sua origem, "cavalaria" (e nao ainda "Cavalaria", como estamento social) 

tern sentido puramente militar: indica guerreiros armados, admitidos geral

mente por urn senhor de terras, com vistas aprote~ao de seus dominios, pela 

qual 0 contratante se obriga ao sustento do contratado e este , ao cumprimento 

fiel de seu servi~o. as textos latinos chamam milites a esses recrutas que sao, 
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11111"; , ,," liitin, ~ lIld ad o"' IIII ' \ \ S ' "lIho , ,I I! l l' r ,ll lll,l 1 \l lrul n k ; llI ~ lloll~ l ,,", p Ol' ,lrl' l'el 

II"" } 1'111 i ~so ,t" illqll'mavcl 1':11 :11' \! \ll ''lav,lll' il ol';' ' scm ll!rCl ir illlpllci latno..'IIIl'1I 

I' 1(dl kl () lias ; IIII1 <1 S (' a desl rC7.11 110 manejo do \o il valll, pois ,Is milic us passa ralll a 

,'I/"i/l' , (ll lval,.iros) lIil cor11pos i ~50 Jns (!xcn:ilOs, (OTifonnc tam bern cresc ia II po 

d,o, II I Li tis gnmclcs- OU, saia melh!)r dizer, c10s cast.e16es , dus senhorcs ft'uu,\is." 

M ll ilOS hisroriadores apontam 0 rcinaC!lo de Carlos Magno (q,t2-81 4) (Onlll 

111 11 di visor de aguas no fortatecimento da cavalaria e no seu encamilll ia mc nlo 

p .II ;1 a a r i stocratiza~ao, ate que, lei pelo hm do seculo XII, a Cavalaria, j.i i n';1 il 1I 

, I\l ll:l tizada, apare~a como expressao militar da nobreza, que 1he cmpn:sla 'l IiOi 

ll1l-oklg ia _ inclusive por for~a da conjuntura vivida pela 19reja em sua incallsa 

w i tuta con tra 0 infiel e na prote~ao dos lugares sagrados de Jerusa'~IlI . lk sd,' 

Il !'>L:cuto X. vai hcando dificil entrar para a corpora~ao, e ate reis e pdncipcs san 

lilt I ados em um rigoroso processo de admissao, com regras especihcas para usn 

do c0111plicado armamento e da montaria nos combates, bern como ritu ~\i~ dl' 

wrJ adeira "inicia~ao" do neofito.9 Cite-se, por exemplo, a cerimonia do '\1<lul1n 

II lt' l1 ro " ou "investidura" (tambem mutavel ao longo dos tempos), quando cral11 

L'nl regues oficialmente a indumentaria das armas eo equipamento que fu ia 

~11! alguem cavaleiro, pressupondo a noite de vigilia e 0 juramento de hdelicladc, 

ki te sobre uma res sacra, em geral a Biblia. 
Por volta dos seculos XII e XIII- justamente no apogeu da cristianj 7a~n ll 

do mlto arturiano _ urn cavaleiro nao epois apenas urn guerreiro a cavalo, III as 

membro reconhecido da aristocracia, envolvendo inclusive questoes de "Hl1ha 

~e l11". Pertence a urn ordo militum, com deveres de prote~ao e defesa cia Igrpja (' 

J o rei, aos quais esta ligado por la~os ritualisticos de "vassalidade", ou scja, (Ito 
rH1elidade e obediencia. Curiosamente - e agora ja no plano da fic~ao - a poc-,i,. 

dos trovadores medievais (que floresceu tambem entre os seculos XII c X III J 

'St3 impregnada desse imaginado feudalizante: a dama substitui 0 sellhor 11 :1 ~ 
~Ibriga~oes impostas ao sudito/amante, 0 qual tern que "provar" a cia, ;) lotio 

irls tante, a "sinceridade" e a extensao de seu amor. Conforme testemunhal1l 

principalmente as cantigas de amor ,lO essa complicada rela~ao amoro..;;) ~ ti ll 

Il. DepoiS da era carolingia, estabeleceu-se no Ocidente uma nova sociedade, denominada "' lIll.,1, 
caracterizada pelo declinio do poder central, sobretudo na Fran~a, e pelo desenvolviull;Uh' iI'h 

priIJcipados e das castelanias. 
').0 leitor interessado no assunto pode consultar urn import ante documento de epoca , l!"IIW 
entre 79 e 1283: Ramon Llull (Raimundo Llilio), 0 /ivro da Ordem de Cava/aria, Sal! I'I\ \I\U , 

12
 
l , jordano, 2000. 

III. Cantiga de amor: uma das form as de expressao mais tipicas do lirismo medieval Wll l' lll ' 
portugues . Derivada da canso occitanica, mas mais condensada (poemas de tres ou q\l ;llll l 
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I ipo rcgido rcla corl e,~ i - ferl110 caw a IIowaI'd Pyle - ,deTjva~<io ampliad:1 do n I I 

assim chamado "amor cortes":" rna is do que uma expressao de afetos entre duas 

pessoas que se gostam, a cortesi a tern profundos vinculos morais e pressupoe 

a elevaS;ao espiritual do par atraves de las;os que, por isso mesmo, estao alem 

da vida e da morte. 

II. Do PASSADO AO PRESENTE 

Pode-se dizer que Howard Pyle esteve de olho na polissemia do mito arturiano 

e na amplitude de suas vertentes. Tambem ele escreveu, a seu modo, uma es

pede de tetralogia ciclica, cujo primeiro titulo e este que 0 lei tor tern em maos: 

A hist6ria do rei Arthure seus cavaleiros (1903), A hist6ria da Liga dos Cavaleiros 

da Tavola Redonda (1905), A hist6ria de Sir Lancelot e seus companheiros (1907), A 

hist6ria do Graal e a morte de Arthur (1910). Sendo assim, obrigamo-nos as mes

mas perguntas que atras propusemos, sob pena de avaliarmos malo nosso texto: 

quem e esse autor? A que publico se destina? De que Arthur ele fala? 

Informafoes biograficas 

Howard Pyle nasceu em Wilmington, n o estado americano de Delaware, em 

5 de mars;o de 1853, e morreu em Florens;a, Italia, em 9 de novembro de 1911. 

Desde 1682, seus ancestrais haviam se estabelecido em Brandywine Valley, como 

imigrantes quacres" vindos da Inglaterra. A casa dos Pyle era no campo, fora da 

entao pequena cidade, cercada por idilica paisagem e por jardim florido, muito 

presentes em sua imaginaS;ao infantil. Acrescente-se 0 incentivo da mae, desde 

cedo, para as boas leituras: foi ela quem lhe apresentou os contos de fadas dos 

irmaos Grimm, as Mil e uma noites, Robinson Crusoe, os poemas sobre Robin 

estrofes, em versos redondilhos) , expressa 0 amor quase nUllca correspondido do trovador 
par sua Senhora. 
11. "Cortesi a" e, na Idade Media, 0 derivado mais amplo do chamado "amar cortes" (ver nota 
seguinte): indica severas regras de comportamento social, baseadas em principios eticos e morais. 
Modemamente, "cavalheirismo", "gentileza", "boa educa~ao" sao sinonimos de "cortesi a". 
12. A expressao mais adequada seria "amor cortesao" (I.e., "da corte"), ja que 0 sentimento 
referido se desenvolveu e tomou forma nos meios aristocraticos. 
13. Movimento protestante britanico do seculo XVII, tam bern conhecido por Sociedade Reli
giosa dos Amigos. Prega 0 pacifismo e a simplicidade 
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1I!lIItI t' Uu llW' l)hl'a!'o d ll Il ll'SIIHl l\u d:l IC, II 111m. d .h IIwilll he"1 iltlsll ad,l s. C II 

11ll'\ ,Iva" I, 'lcgUl ld ll ~C.' II ~, bibgra fQs. 1I g lIS\ II UC I'yk po r ( r i a r Iluad lOS eXI raitlos 

II" Ill n ll'S li lcnirias. 
I'ul qlle C preciso enfll lizar: Howard l' ylc torIlou-se celebre, na America do 

NIHil' c fora de la , muito mais comO ilustrador de livros inf~1Ilto-jllvcnis do que 

\ IJlIH ) ~<;l ril Or. Especiflcamente, elc escrcvia para podcr ilustrar seus pr6prius 

\lxlos. i\inJa nos primeiros anos escolares, a familia percebeu 0 des interesse do 

h'p,lI. prius estudo$ ("passava as horas desenhando em classen,.,) e, quando 0 pai 

1l"lllveu suspender seu aprendizado, a mae sugeriu que ele fosse estudar arre. 

r,lIlilO, aos dezesseis anos, principiou uma etapa de tres anos na Filadelfia coni 

IJ a rti sta helga Van der Weilen - na verdade, 0 unico, mas solido, treinal11cnlt) 

~ i~lcm,ltico que ele recebeu sobre a tecnica do desenho. Foi quanto bas rOll para 
tl"C montasse nm pequeno estudio em casa, em Wilmington, trabalhand() nm 

IIcg6cios de couro do pai ate decidir-se por uma carreira. Assim cstevc pclos 

pl'I)x imos cinco anos, sempre se exercitando com lapis, tinta , g1l3chc e (Ik-a , 

oellt re outros recursos. 
Na primavera de 1876, fato marcante, Pyle fez uma viagem it costa da Vir 

t-\Inia , a Chincoteague Island, para assistir a urn famoso rodeio anua! de pot ros 

,>c lvagens. Tao vivamente impressionado ticou com tudo 0 que viu, que t())l101l 

notas, fez virios desenhos e projetos de artigos, ji em casa, submetendo-os m:l is 

Itude, junto com outros trabalhos em prosa e em verso, a diferentcs jornais C 

peri6dicos especializados em publicas;oes para crians;as, como 0 St. Nic/Jola.~. \0'0 

ra m aceitos, apareceram os primeiros pagamentos, e os editores, entusiasmat\lIs , 

aconselharam a familia a investir no rapaz. 
Foi 0 que se fez, e no mesmo anD de 1876 Pyle partiu para Nova York, 0111'" 

ingresso na Art Students' League, buscando aperfei~oar seus desenhos de figurll
s 

u 
humanas. Ao mesmo tempo, continuou produzindo text os e pinturas para dirc 
relltes casas editoriais, ate que 0 encontro com a Harper and Brothers, entao l llTHI 

i
das maiores editoras do pais, deu inicio acarreira verdadeiramente proliss l) lI,II 

do artista, num suceder de numerosos trabalhos. Quando, em 1879, seus amigo .. 

com es;aram a debandar, Pyle decidiu retornar a seu estudio domestico em Wil 

mingto , certo de que 0 contato com a Harper nao 0 deixaria sem encomcnUol'l,n
com o de fa to aconteceu. Em 1881, 0 autor e ilustrador caSOu-se com Anne I'uok . 

Durantevarias ferias deverao os Pyle foram para perto do mar, em Rehohoth 

Beach, Delaware, onde, segundo consta, ambos imergiam na leitura de II'mllis 

6
14. Henry C. Pitz, The Brandywine Tradition, Boston, Houghton, Mifflin, 19 9, pAl. 
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sobr!' piratas e h:sollros elllerrados, de ljuc rC5ulLaram algumas obras-primas 

illlstrando 0 tema (Merle Johnson reuniu artigos, narrativas e ilustra~6es em 

Howard Pyle's Book ofPirates). Tao belos e cheios de detalhes sao esses retratos, 

tao precisos imageticamente, que chegaram a inspirar a caracteriza~ao do Capitao 

Jack Sparrow, personagem vivido pelo ator Johnny Depp em Piratas do Caribe. 

Em 1894, aos 4J. anos, Pyle ingressa no Drexel Institute ofArts and Sciences, 

na Filadelfia, agora como professor de ilustra~ao, enveredando por este novo 

caminho que 0 absorveria ate 0 fim da vida. Suas aulas tiveram enorme sucesso, 

porque propiciavam exercicios ao ar livre e estimulavam a imagina~ao, contra as 

praticas puramente imitativas. Quando, por for~a dessa rica experH~ncia, funda 

sua propria escola em Wilmington - a Howard Pyle School of Art -, baseia-se 

em principios esteticos muito claros, que exp6e em carta ao amigo editor da 

Harper: "Nao aceitarei estudantes com deficiencias em urn dos tres criterios: 

primeiro, imagina~ao; segundo, habilidade artistica; terceiro, cor e desenho." 

Resultado desse alto nivel de exigencias e a numerosa lista de ilustradores e 

pintores talentosos formados pela escola de Pyle, como Stanley Arthurs, Clifford 

Ashley, William Aylward, Elizabeth Shippen e tantos outros. 

Mas 0 incansavel e inquieto professor resolveu, em 190 5, dedicar-se apin

tura mural, como forma de ilustrar edificios publicos (em Minnesota, em Nova 

Jersey). Por conta desse novo interesse, Pyle embarcou para a ItaIia, em 1910, a 

fim de estudar ali, ber~o da Renascen~a, com os grandes mestres do desenho. 

Ja nao estava muito bern de saude e pas sou mal durante maior parte da viagem. 

Insatisfeito com Roma, ele e a mulher foram para Floren~a, onde veio a falecer, 
de uma infec~ao renal. 

Intensamente produtivo, Howard Pyle ilustrou cerca de 3.500 publica~6es, 
muitas das quais de sua propria autoria, duzentos artigos de revistas e jornais 

e dezenove livros. 0 seu texto mais famoso, para alem da serie arturiana, e As 

aventuras de Robin Rood (1883), glosado para divers as faixas etarias ao longo dos 

anos e transformado em anima~ao infantil pelos Estudios Disney. Citem-se, ainda, 

Otto da mao de prata (1888) e Homens de ouro, que tambem virou filme, em 1954. 

Um olhar para cada tempo 

Muito elucidativa e a afirma~ao de Pyle, em uma carta ao dire tor do Drexel 

Institute: "Nao conhe~o melhor legado que urn homem possa deixar ao mundo 

do que ter ajudado outros a trabalhar em uma arte tao bela como esta [a ilus
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11 ':teaol, ;" lJual dl'vol d Illillh;! vitia." Ncs...a, ollhs:;il lI, que I'X P <" II' ,lh,'ILIIIIl'II!1' 

11111,1 pai xao manifeS la tI c!>dl' a i IIfa llcia, Ic nlOS III II a das illdica'fol's illl!,("!.IIII,'" 

pam crl l1lprecntlcr 0 l'lllllph'xo mito art uriallo sl'gulldo a ,"pI ira dl' Iloward Pylc' 

li m primriro lll~ar, a "rnatl~ria lit, Brt'lallha", .1 lluall'lc d(·diwlI lJ"al ro VII 

III I11CS, ofcrccia rilluissimas sugesti''!t:s;1 sua ill1agilla\:.lo pict()rica' " a c,I" , '1"" 
1: lIl1 l ) a defendclI: cavaleiros com esplenclidas armatiura:;, escudos lll- a r 111 :1 ... h l'l lI 

litllhraJos, danlas suntuosamente trajadas, facias de uma belcza irf,· .. I, It·,la.. " 
lClfllCios rennindo multid6es, paisagens exuberantes e nalureza paradisl. ll :1 ,' ,I'. 

ll'los majestosos e submersos em lagos misteriosos, anirnais SObl,,,hos, t I i,l l1c1" 

11111 lI1undo Iiterario de tipo idealizado (da mesma forma que II l'ra, 1'111 11111111 

rlllHex to,o da Idade Media) muito rna is afeito ao universo Ja rriall(a 1111 dll 

jovcl11 que ao do adulto. Suas personagens sao aquelas que a nil ira IiI c l .I I i.1 

cl10derna convencionou chamar "planas", ou porque nao evolllt>llll'l11 SII,II.''' III 

plexidade interior ou porque esta se resolve sem maiores complica~o('s :lt l"i 

III) caso, em uma "justa" de corpo a corpo com 0 adversario, por 1I1l11~l1lp t'ci lhll 

passageiro como 0 desafeto do contendor, ou a "birra" da mulher amada 1'"1 
lIao ter sido "servida" conforme 0 esperado. Desse angulo, em muitas pa ~sagc lI~ 

II p()deroso Rei Arthur comporta-se, por exemplo, como 0 alegre e irrcVl'rl'lllc' 

IlI'r6i-bandoleiro Robin Hood, em suas tramoias na floresta de Sherwood (111111 a 

o maldoso xerife de Nottingham. E0 que acontece em uma das aventuras mill 

os quatro gloriosos cavaleiros da Tavola Redonda (como os Tres Mosquelciwsi) 

Sir Geraint, Sir Gawaine, Sir Ewaine e Sir Pellias (cf. cap. IV) - ohrigados I'do 

rei, entao oculto por urn disfarce e divertindo-se a valer, a uma serie de dl'VI'rc'~ 

c compromissos considerados desonrosos para a Cavalaria. 

Nao so 0 teor metaforico e fantasista desse imaginario, cultivado ao IOllgo 

de seculos, atraiu Pyle; as implica~6es morais dele falaram de muito perlo . II'~ 

objetivos pedag6gicos do educador - do mesmo modo que, na Idade Ml\dia, ;1 :-. 

"historias de proveitos e exemplo" visavam a corrigir 0 comportaml'nlo do Oil 

vinte e a faze-Io merecer a gra~a de Deus. 0 livro esta todo recheado de arw iSIIlW, 

e conselhos de inspira~ao crista, sendo comum - como tambern nas nowlas dl' 

(avalaria quinhentistas - concluir partes e capitulos da seguinte mancira: 

Assim termina a hist6ria da conqllista de Excalibur, e que Deus permita li"i' IHI'. 

sllas vidas voces tenham a verdade Dele para allxilia-los, como uma espad.. 1(' 

I". Nao se percam de vista as iluminuras que ilustravam os textos medievais, principallll"I1'" 
allueles dedicados ao papado e anobreza au par ambos subvencionados. 
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luzellte com que pOSSJlTl derrOlar sells illimigos. E que Ele Ihes de Fe (pais a .Fc 

comporta a Verdade da mesma forma como a bainha comporta sua espada), e que 

essa Fe cure todas as fer idas do sofrimento como a bainha de Excalibur curava 

todas as feridas daquele que usasse essa excelente espada. Pais com a Verdade e a 

Fe afiveladas ao corpo, voces poderao travar todas as suas lutas como aquele antigo 
her6i que as homens chamaram de Rei Arthur. 

Em segundo lugar, embora tenha morrido na primeira decada do seculo 

XX, Howard Pyle e urn escritor do seculo XIX. Viveu, p0rtanto, as tendencias 

literarias de romantismo/realismo/simbolismo - quaisquer que sejam as espe

cificidades dos tres movimentos em seu pais. Se, de urn lado, a poesia e a fic~ao 
oitocentistas se caracterizam pela subjetividade, pelo confessionalismo, pelo 

escapjsmo de fundo naturalista, pelo gosto do horror e do macabro, pelo uso de 

uma linguagem simbolica e evanescente - todos indicios de sua pretensa opo

si~ao as tendencias classicizantes dos periodos anteriores, nao ha que esquecer, 

por outro lado, 0 panorama politico que lhes serve de palLO de fundo: a pass a

gem do seculo XVIII ao XIX e 0 momenta das grandes revolu~6es libertarias 

(na Fran~a, na Inglaterra, na Peninsula Iberica, nos Estados Unidos, no Brasil), 

das declara~6es de independencia (a americana e de 1776), da afirma~ao de in

dividualismos varios e da ascensao de uma classe nova de burgueses, trazendo 

consigo profundas transforma~6es sociais. Na imagina~ao de todos explodem 

os heroismos e os sonhos de uma nova era, em que a igualdade entre os homens 

deixara de ser utopia (quem nao se lembra do emblematico quadro de Eugene 
Delacroix, A Liberdade canduzinda a pava, de 1830?). 

E0 seculo do romance historico - tao compativel com a infancia de Pyle _ 

a que os americanos Washington Irving (1783-1859),James Fenimore Cooper 

(1789-1851), Nathaniel Hawthorne (1804-1864), Herman Melville (1819-1891) 

eo celebre ingles Walter Scott (1771-1832) deram sua forma mais acabada. A 

eles e aos romanticos em geral se deve uma visao muito propria de uma certa 

Idade Media, que foram resgatar das falsas "trevas" as quais a condenara 0 ra

cionalismo cientificista posto em moda com 0 Expansionismo Maritimo e seu 

orgulho ja de fei~ao "moderna". Se, por urn lado, prestaram ao medievalismo 

o servi~o da credibilidade numa existencia pujante de pelo menos dez seculos 

que obrigatoriamente de viam ser revistos, por outro, reduziram a Idade Media 

a estereotipos, por isso mesmo unilaterais - 0 do guerreiro nobre que da a vida 

por uma causa; 0 da amada que 0 manipula a seu bel-prazer; 0 do inimigo que e 

sempre contrario a fe catolica; 0 de uma Igreja imersa em interesses puramente 
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IWI II'f ill i ,; ; II lit ' 11111 " I'lIp"I,I" io jl ~ lIlI r:lI l1 l' clllld ulId" pa l:! I.. l' (Wi'll nl, ,\ IHcrre 

lin ... tlt''illl.lndos lit' sl' nhllr~'s prc pnlCllles; tl tI(· 1I11la di splIla ~cm lrcguas pt'llI 
]llltlc r: tl dc CIII C" SOhrf'IIatul nis (lliC alivialll as lIIiserias JIIS hOl11el1s. Materia 

1.1 <.1 In .lllll' para 0 cinellla, que scria inventad() justarncntc no filll do l>cculo X (X 

(t\ cit' IR95 a primcira proje~ao de um filme em Paris, tcita pclos irmaos Lumierc). 

flmllmellte, a texta 

I'l'mos, porranto. que do seculo XX Howard Pyle olha para os seculos Xl I t' XIII 

t ' (liZ deles a leitura que the ditam as suas inclina~6es pessoais, a sua forll\ " ~ii o 

Illl clectual e os interesses de seu tempo. 0 tema escolhido para esse "deslot'a 

mento" de sete seculos foi a mitologia arturiana. cujo centro irradi ador cSI;i 

l"caJizado na Idade Media Central. 

Impossivel delimitar com precisao suas fontes. Ele proprio cita apenas cllIa<;: 

. rI ~m de Robert de Boron, conforme apontamos, fala igualmente de "um cato Ii 

Vf U em frances e chamado Ogier Le Danais", poema em doze cantos que faz parll' 

da "materia de Franp", referente ao "ciclo carolingio", narrativas em torno tit' 
Cn rlos Magno. Porem, basta atentar para os titulos de sua tetralogia c veri fi cnr 

(Iut! Pyle acompanhou Arthur do nascimenta a morte e a destrui~ao de seu l'l'iflO 

ind icio claro de que ele teve em maos, se nao os textos de Chretien de T!'Oycs 

IIl1 os da Vulgata, as reescrituras deles, como 0 an6nimo Periesvalls, Jj hallz !iv/l' 

tlu Graal (PeriesvQ[ls all 0 alto livro do Graal) do seculo XIII, e principalmcn ll' Sir 

T homas Malory, dentre outros. 

Para 0 primeiro livro de sua saga arturiana, Pyle restringiu-se ao nascillwlIlO, 

'iagra~ao e casamento de Arthur com Guinevere (Livro I), 0 que inclui a illl 

portante participa~ao do mago Merlin, trajet6ria que ele resolveu ern scguida 

rechear com a descri~ao das fa~anhas de alguns "notaveis" da Tavola Hedolld.1 

(Livra II). A estrutura desse conjunto, em que os episodios se vao somalldo ~. 

podem estender-se desmesuradamente -ligados pelo fio do enredo ce lli ral. ,'. 

possivel porque se trata do genero novelesco, firmado justamenlc com a fi C: ~' aCl 

cavaleiresca medieval, das can~6es de gesta aos romances. Foi isto qlle al lil ill 

Howard Pyle: a multiplicidade de aventuras vividas pelos guerreiros de I\ rllllll, 

cada uma com principio, meio e fim em si propria, como se fossem contos ",II ' 

gulares. Neste sentido, compreende-se perfeitamente a promessa quc d e rOIl. 11:1 

Conclusao deste volume: "E agora, se Deus me der essa grap, dagui a algu lIl 

tempo, mas nao muito, escreverei 0 resta da historia de varios outros caval cirot • 
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lIol;iveis de quelll ainda naa falei." Donde se deduz que ele poderia con ra r os 

feitos de outros 150 "grandes homens" - pOl'que esse e 0 numero, na maioria 

das versoes, dado como "oficial" de membros da T,3vola famosa. 

Par isso, 0 leitor mais familiarizado com a "materia de Bretanha" pode sen

tir falta, aqui, de nomes exponenciais como os de Percival, Lancelot, Boorz ou 

Galaaz, ou mesmo do mito do Graal: estao reservados para mais tarde, para 

os outros livros da serie. Por agora, importam as origens do reino arturiano, 

concebido sob as tramoias de feiticeiros e fadas. Dramas cruciais - como 0 de 

Lancelot, apaixonado por sua rainha e duas vezes traidor de seu rei; como 0 

de Galaaz, tentado na carne pela filha de Brutus e sendo obrigado a preservar 

sua pureza angelica; como 0 de Per.cival, que quase sucumbe as artimanhas do 

Demonio; ou como 0 de Boorz, que peca por nao ter resjstido - rol de paradoxos 

que metaforiza dualidades e contradi~oes de uma Idade Media dividida entre 0 

Bern e 0 Mal - ainda nao estao nos horizontes de Howard Pyle. 

Mas ele conhece muito bern, aficionado pelo assunto, 0 valor de uma aven

tura, 0 sentido que the dava 0 homem do medievo. "Aventurar-se" e bern mais 

do que sair sem rumo - dai vern a expressao "cavaleiro andante" - atras de acon

tecimentos que possam acrescentar homa e gloria ao combatente; na verdade, 

cada obstaculo e uma "prova", urn teste de valor, que julga nao apenas a for~a 

fisica, como tambem as qualidades morais do guerreiro. Edessa perspectiva que 

a "busca do Graal" se tomou. urn dos mais poderos os simbolos da espirituali

dade medieval: as dificuldades sao de tal ordem que os luxuriosos cavaleiros de 

Arthur passam por verdadeiras "prova~o~s", nelas condenando-se ou por elas 

salvando-se na mira do inatingivel Vaso Sagrado. Nao importa a identidade 

do inimigo - real ou fantastico - , des de que permita ao adversario testar-se e a 

propria capacidade de resistencia. E0 que faz dele urn heroi. 

o lugar ideal para a realiza~ao desses grandes feitos e sempre 0 interior de 

uma floresta, a beira de urn lago, 0 alto de uma montanha ou algum castelo ina

cessivel- espa~os de recolhimento e medita~ao, propicios a rituais de inicia~ao 

no exercicio da valentia ou na aquisi~ao de conhecimento. '6 Observe-se, aqui, 

que as lutas com 0 Cavaleiro Negro, as persegui~oes ao cervo branco ou a reve

la~ao dos segredos de Merlin a Vivien acontecem em alguma clare ira perdida 

no interior de algum bosque longinquo; a saida, ninguem volta como entrou, 

16 . Com'em observar que, como em qualquer novela de cavalaria, Pyle trabalha com uma ampla 
geografia, que inclui referencias a espa~os reais - Londres, Cornualha, Pais de Gales, Escocia, 
Nortumbria , Caerleon etc. - e a espa~os ficticios - Camelot, Ti ntagalon, Vale das Delicias, 
Floresta da Aventura, Avalon etc. 
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iI ,ltl (ul n :1 MJ IJ dflp dn d CSL'I!O qll e Crls lO pa ~1> 1l\ 1 pOI 11111 :1 dt: SU;IS m:li ., Icniveis 

I I 'lll ,l,lIl'S , assed iado pelo I klll(miu? '1 

Pyle Itsl a Ill ais illreressado na IllJri7.0ntaliJ ade e 11a I1lultiplicidadc dess a.~ 

I V"n !l Il·' l ~ tI () que n a verticalila~ao debs, 0 que par,ece coerente COJ11 a nature~a 

'\lI bjct ivos de sua escrita. Procura recoll~tituir a Jdade MeJ·ia all'aVes de llflla 

Ijlll4uagcm de teor arcaizante (difkil de transpor para outra lingua), a (Iual sCTV~ , 

'I ll !' ll lan to , a personagens que falam nao raras vezes como homens e l1lulhcres 

dn ~cw lo XX: es tao nesse caso, de maneira muito nitida, certas rea~oe.) de t.ady 

(, lIincvc re (por exemplo, ao sentir-se desrespeitada por Sir Gawaine), de Sir 

1'l'l li as (ao submeter-se a uma serie de humilha~oes para defender a Rainha) Oll 

m l~<; n lO de Arthur (no comando de alguns de seus subordinados). Nessc!> il1s 

1,lIlles , Pyle ignora a rigorosa hierarquia das rela~oes nobiliarquicas medi eva is (' 

pd vi legia puramente a a~ao, como nas narrativas romanticas "de cap a e espada". 

Dois motivos da "materia de Bretanha", estreitamente entrelapdo:; c dislri 

bllJdos ao sabor das "aventuras", compoem 0 enredo: a historia de Arthur ate sell 

'; IS;lmento com Guinevere e a historia de Merlin e seu amor porVivicn. Tk Uill 

1.1(.10, 0 rei e 0 feiticeiro tern uma trajetoria comum, ja que a este aquelc dcvc 

II ~cu nascimento e a constante prote~ao de seu reino; de outro, a biografi . 

intl ividual do proprio Merlin, com a sua dramitica e polissemica paix;io. En! re 

, I ~ ; duns facetas, 0 mundo das fadas - para onde Pyle parece fazer convergir sell 

,)Ilrar mais cobi~oso. E uma vez que ele focaliza a forma~ao da corle arturialla 

IH'S seus primordios, escolhendo apenas os primeiros cinquenta memhrus dOl 
T:',vola Redonda, esses cavaleiros formam como que uma grande familia, COlli II 

Ilual 0 leitorvai se sentindo a vontade e nao estranha, portanto, quando Mcrli ll , 

Pcl lias e Gawaine sao beneficiados como exemplos de "notaveis", a falar p('I II~ 

dl'mais. Tampouco estranha, ainda, quando aparecem certas conflls(">c.~ dc II I! 

n\l'S, de cariter das personagens, de identifica~ao das armaduras - apol1lando 

11111 narrador que a critica modema convencionou chamar de "SUSpdlo". 

Reconhe~amos que esse narrador apaixonado escolheu esplendidalll l' r\!l', 

1I0S intersticios do mito, os nucleos dramiticos de que iria U·atar. Sao i III pOI 

lantes, no nascimento e ascensao de Arthur, todas as artimanhas "1l1;lgica~" lIlli' 

m<1rcaram sua vinda ao mundo e a constitui~ao de seu reino: 0 alllor proibido d" 

Uther-Pendragon par Igraine, mulher e depois viuva do Duque Gcrlois, vass: ti l) 

do rei, gra~as ao antiquissimo estratagema de troca de personalidades pm I'I l'illl 

\/. Luc, 4, 1-13· 
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dl~ magia;'" a meio-irmandade de Morgana, fada 111{. que perseguir,i 0 irm,io 

pOT despeito, por sentir-se preterida; a infancia incognita - recurso classico dos 

contos de fadas - criado por Sir Ector como filho, sem saber de sua ascendencia 

nobre; as circunstancias que levaram 0 jovem ingenuo - como 0 Perceval de 

Chretien de Troyes - a retirar da pedra a espada nela enterrada e a sagrar-se rei 

por meio desse feito miraculoso; a aquisicriio espetacular de Excalibur, a espada 

oferecida pela Dama do Lago; a ocupacriio do "assento perigoso", mostrando, 

dentre os demais assentos, uma corte de eleitos. 

Todos estes temas estarao muito vivos e serao recriados pela literatura nove

lesca posterior a Idade Media. Mas import a enfatizar que 0 que faz de Arthur 0 rei 

ungido, 0 rei "escolhido" e 0 seu vinculo inquebrantavel com Merlin e 0 maravi

Ihoso19 dominio das fadas, coman dado par Nymue, a principal Dama do Lago. Ou 

seja, ele e "predestinado" a rei, com uma missiio especifica; uma vez cumprida, e 

recolhido de volta ao lago misterioso, em uma barca, e conduzido a ilha de Avalon. 

Este e 0 fundamento de urn dos afluentes mais ricos do mito arturiano: sua feicriio 

"messianica", a ideia de que, tal qual 0 Messias biblico e as promessas apocalipticas, 

urn dia ele ha de retamar para reocupar 0 seu lugar. Que lugar seria este? Afrente 

de urn povo carente de sua bravura ind6mita, de seu heroismo - ou seja, a servicro 

de quaisquer causas que impliquem espera (ou esperancra), em qualquer tempo, 

mas sempre plantado na Historia. Por isso e mito. 

o segundo nucleo dramatico e 0 affair entre Merlin e Vivien - casal que, 

ao lado de Lancelot/Guinevere e Tristiio/Isolda, representa a tragedia do 

amor insoluvel, obrigatoriamente conduzindo a morte. Cantado por poe

tas como Dante Alighieri, que atribuiu ao mau exemplo adulterino de Lan

celot e Guinevere 0 fim desgracrado de Francesca da Rimini e seu amante 

Paolo Malatesta (1286), esse tipo de "amor impossivel" trouxe a derrota 

para urn mago como Merlin, senhor do passado e do futuro, com poderes 

simultaneamente demoniacos e angelicos. Pyle soube avaliar a dimensiio 

desse sentimento: capaz de moldar as diretrizes de urn reino e de eleger urn 

rei; capaz de interferir no curso dos acontecimentos, por saber de antemiio 0 

desfecho deles; capaz de se fazer respeitar e ouvir par todos os poderosos inclu

sive de condados vizinhos - Merlin sucumbiu, no entanto, aos artificios de uma 

18. Recorde-se, na comedia de Plauto (255-184 a.C.), que Alcmena, mulher de Anfitriao, dorme 
com Jupiter, que tomara a forma de seu marido. 
19.0 termo esta sendo tornado no sentido medieval de mirabilia, conforme estudado por 
Jacques Le Goff, G maravilhoso e 0 quotidiano no Gcidente medieval, Lisboa, Edi~6es 70, 1985, 

p .19-37· 
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hrl .I IIll·n ill .I de ll Pl'lI il .. qu lll/,t .llItl', pcril'i l:l l'llI:u l J\ a~llo li ll Mlllhl'f pCl'igosa 

.111111.1 .1 'luHI a III is')gi nia medicva II :lTIt () 'lOci/c roll. E 0 pi()TelJUl', iron ica Tlll'llt l', 

lull· lt· pl IJprio qll e Cc.: JclI;) da os illstrumelltos para dcrwta-Io, ao wnr"u-Ihe 

q~Il'dos :t IlLcli trais,lui scculos cIlllllaos dos druidas1U celtiws e tr,;msmitidns 

'''I'I ' ;I~ ril l' via oral. Enterrado vivo - porquc 0 (Illico futuro que nao Ihe fora 

d.ldo rrCVf!r era 0 seu - , Merlin ainda implora a Vivien que cerccie os pianos 

III:ddl(.OS de Morgana e impecra a iminente queda de Arthur. Ainda um l'csto 

til' gra l,dc t.:a coma 0 epilogo miseravel. 
Di.lnt e desses homens extraordinarios, cabe indagar: por que Howard Pyh' 

IlIdll ili entre eles Sir Pellias e Sir Gawaine, para alem do fato 6bvio de scrC'1ll 

t.lll1bcm membros da Tavola Redonda? 0 primeiro tern seu nome entroncado 

lIil ra lllilia do Rei Pescador - portanto, da nobre linhagem do Graal -,~ ' c Q st'

elinJo e0 mais famoso sobrinho de Arthur, com lugar de destaque 11<1 Histvria 

til' Geoffrey de Monmouth.22 Contudo, 0 que parece ter atraido a optica muito 

(,., p\,'cf l"lca de Pyle - conforme vimos demonstrando - eo fato de am bos, Pellias 

. (;owaine, estarem tao proximos do mundo das fadas ou de com ele Sf' ('0 . 

IlHin icarem com facilidade. Desse angulo, os dois vivem saborosas "aventuras", 

rllI'ias de intercorrencias fantasiosas, de largo parentesco com outras forrnas 

til-' linguagem artistica. 
Tudo 0 que acontece com Sir Pellias, 0 Cavaleiro Gentil, decorre do colar 

m,\gico que the deu uma Dama do Lago: disposto a defender a beleza de Lady 

;uinevere contra outra niio menos decantada, a de Lady Ettard, Sir Pellias trava 

vdrias lutas, vence 0 Cavaleiro Vermelho - Sir Adresack -, liberta 22 prisionciros 

dc um castelo, vence 0 Cavaleiro das Mangas Verdes - Sir Engamore -, mas nilo 

lI:siste aos apelos de Lady Ettard e cede-lhe 0 colar magico (mais uma vcrs;l11 de 

MerlinNivien?) . Foi quanto bastou para ser submetido a uma serie de hUlllilha 
~(')es, das quais guis salva-Io Gawaine (os emedos encontram-se), mas tamlll;1Il 

Lai sob 0 mesmo feiticro e fica a urn passo da traicriio. So quando a Dama dll I,ago 

toma de volta 0 colar magi co e que cessa 0 feiticro, e 0 desfecho da aVl'llllll';1 

!! completamente inesperado: Pellias e a Dama apaixonam-se um pdo out 1'0, 

'ntram no lago a cavalo e desaparecem nas aguas, possibilidade antes ex peri 

mentada apenas por Lancelot, deixando as margens urn Gawaine em pranttls. 

LU. Antigos membros de classe sacerdotal na Bretanha. na Irlanda e na Europa Cl1\tka. 
1. 0 ass unto e vasto e foge aos moldes desta Apresenta~ao; 0 leitor interessado pod,' ..:omlll"11 

Carlos Alvar (org.), Di.ccionario Espasa de leyendas arturicas, Madri, Espasa-Calpe. 2 004. 
2. Convem assinalar que Howard Pyle hesita no tra~ado do carater de Gawain !! , or .• 11 11 ' 

"nvaleiro cheio de soberba e vaidade, ora urn fiel vassalo de Arthur. Tal oscila~ao t(,111 su .• ril1.lo 

de ser, dependendo da fonte de que se serviu 0 autor para recriar a personagem. 
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Ou scja, 0 cavalhciro Sir Pellias transformou-se em fada: "cstava branco CO III 0 

marmore e seus olhos brilhavam como joias incrustadas em marmore, e havia 

um sorriso nos seus labios que nao aumentava nem diminuia, mas ficava sempre 

igual." Ea descri\ao eterea que Pyle faz da bela popula\ao feminina habitante 

das profundezas aquaticas. 

N a Parte III, relativa a Gawaine, as peripecias dizem respeito muito mais ao 

Rei Arthur do que a seu sobrinho, um desafeto de Guinevere e por ela expulso 

da Corte. Perdido na floresta, Arthur cai em maos de urn feiticeiro, que tern sua 

cabe\a conada pelo adversario, mas que a recoloca no lugar e, em replica, propoe 

ao rei urn desafio: sua vida sera mantida por mais urn ano, desde que, ao termino 

desse prazo, ele retorne e de ao feiticeiro a resposta a urn enigma - "0 que e que 

as mulheres mais querem neste mundo?" A resposta the e fornecida quando, em 

suas andan\as e quase na data estabelecida, ele encontra uma senhora muito 

velha e feiissima, que the da a solu\ao - "0 que as mulheres querem e que fa\am 

as suas vontades" - mas exige em troca uma recompensa: deseja casar-se com 0 

cavaleiro da Tavola Redonda que ela escolher por marido. 0 rei concede, vence a 

batalha e mata 0 feiticeiro; a divida e entao cobrada e a "velha" escolhe unir-se 

a Gawaine, que se torna alvo de chacotas, ate que, ao fim, ele descobre, feliz, ter

se casado com outra belissima Dama do Lago, disfar\ada em velha andrajosa. 

Os lei to res habituados as narrativas dos contos de fadas e ao repertorio de 

tradi\oes folcloricas terao reconhecido alguns estereotipos inseridos por Ho

ward Pyle na materia arturiana: 1) 0 misterio do cavaleiro sem cabe\a talvez 

tenha sido extraido de urn conto de Washington Irving, "A lenda da caverna 

adormecida" (1820), dos mais antigos da fic\ao norte-americana e oriundo, se

gundo se acredita, do folclore germanico;23 2) a velha feia que, abeira da estrada, 

aborda 0 transeunte e oferece-lhe a solu\ao de suas afli\oes corresponde acha

mada "figura tutelar" - aquela que protege 0 protagonista e garante seu sucesso 

pela vida afora (recordem-se as fabulas dos irmaos Grimm); 3) a recompensa 

do heroi que aceita casar-se com uma especie de monstro, vencendo a propria 

repulsa, concordando em humilhar-se ou mesmo apaixonando-se ("A princesa 

eo sapo", "A Bela e a Fera" etc.), e a de ser feliz para sempre ao lado do principe 

ou princesa antes camuflado(a) sob a mascara horrfvel; 4) quando Gawaine, ja 

casado, e testado novamente - a "velha" so podera aparecer "bela" em urn dos 

periodos, ou 0 dia ou a noite - e ele tern que fazer uma "escolha", la somos de 

23. Sob dire~ao de Tim Burton, 0 mesmo Johnny Depp estrela, em 1999, 0 filme A lenda do cava
leiro sem cabera. 
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IIIIVII Il'l'l1viado,s 1';11 a 11111;1 Il'lIda do ser llio X II, til ' l.elile 0 lilllll' o /; ,j/lpu/«' A«/I/ila 

" IK!; ) ;tl'fcsc llia alilialll !.! vcro.; ;io: I) hispo dt: Alluila fica sabt:ndo que slIa ;lIllada, 

I ,.11 1t: :I II , cs t:i apaixollada pl'll! cavalt:iro Etil'nl1e Navarre, l ~ hlll,a sohre (J vasal a 

, 1l1l. l lll aldi\;io: de dia, ela scr;'t LIlli falcao; ;\lIoite, elc SeT,i um lobo, imlll'didos, 

1" '1 1.11 110, de ellcontrar-sc, pelo risco da mutua destrlli\ao. 

I 'ura CHcerrar, essa pujante imagina\ao, que Howard Pyle revcloll (01110 a 

~ II'\ lIIais aca\el1lada qualidade intclectual, crioLt uma obIa antes de ludo "vi 

"1I .d", cuja plasticidade nao se circunscreve apenas aos descnhos que a ilusl ra111 

Il l! ;1 pompa das vestimentas de galhardos cavalciros, OU, ainda, ao ill igua l;ivd 

n plcndor do sequito feminino. Alma romantica, Pyle inventou cell.irios til' so 

II Ii!):;, l~m que a natureza por onde transita, dispersa, a gloriosa l11ilicia arturiall;1, 

~ IlIlu l a 0 Paraiso: 

f: de fato muito agradavel caval gar na aurora de um dia de primavera, pois t' ness;! 

hora que as passarinhos cantam seu canto mais dace, todos juntos nUllIa misllll a 

tao alegre que quase nao se consegue separar um pia do outro naquela sil1flll1ia 

de piados tao belos. Nessa hora tudo a que cresce da terra cheira mais dOl'l' C0111 it 

frescor da manha - as belas flores, as arbustos, as brotos nas arvores. Eo orval 110 

pontilha a relva, como se espalhasse uma imensidao de joias multicoloridas , f·: 
I1cssa hora que a mundo todo edace e Iimpo e novo, como se tivesse sido niadll 

naquele meSI110 instante s6 para a viajante que vem passando pelas eslradas 11\0 

cedo de manha. 
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PREFAcl0 

IINALMt:NTE, depois de muitos anos considerando e pensando sobre 0 assunto 

.tl1ui contido, acabei conseguindo, com a gra~a de Deus, escrever este livro com 

1.11110 prazer que, se por acaso ele puder proporcionar aos leitores pelo menos 

I lllla parte da alegria que deu a mim, ficarei por demais satisfeito com 0 que fiz. 

Pois que, ao pesquisar sobre esta historia, pude ver 0 espirito de profunda 

lI obreza que inspirou esses homens excelentes a agirem como agiram, e percebi 

'III!! serviam como urn tal exemplo de coragem e humildade, que todos t~lrial11 

II lu itissimo bern em seguir seu comportamento 0 maximo que puderem. 

Pois acredito que 0 Rei Arthur foi 0 Cavaleiro mais honrado e gentil que 

I;i viveu em todo 0 mundo, e aqueles que eram seus companheiros na Tavola 

Rcdonda - tomando-o como 0 seu modelo de cavalaria - formavam, juntos, lim 

grllpOde cavaleiros tao nobres que dificilmente voltara a haver neste mundn 

Illitros como eles. Epor isso que tive tanto prazer em observar como esses fa III 0 

'iOS cavaleiros se portavam quando as circunstancias exigiam que mostraSSl'1ll 

..ell empenho. 

Assim, no ana da gra~a de mil novecentos e dois, comecei a escrcver csla 

hist6ria do Rei Arthur e os cavaleiros da Tavola Redonda e, se puder, cmpcllhar

me-ei com todo 0 amor em termina-la algum outro momenta em outro Iivro (' 

para 0 prazer daqueles que se interessarem em le-Ia. 
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PIU1IO(iO 

NIl~ II I\U'OS i\NTlGOS vivia um Rei muito nobre, chamado Uther-Pendragon, 

(IUC se tornou Soberano de toda a Bretanha.' Este Rei foi ajudado na con

i lllht,l Jo titulo de Pendragon2 por dois homens, que 0 auxiliavam em tudo 0 

!jll" LI:t ia. 0 primeiro desses homens era um certo mago deveras poderoso e por 

\'; i!'" capaz de antever 0 futuro, conhecido dos homens como Merlin, 0 Sabio, 

," ([ l' !I:l va muiros bons conselhos a Uther-Pendragon. 0 outro era um nobre 

,.don)so e cavaleiro renomado, chamado Ulfius (tido por muitos como 0 maior 

II, k l l iaS guerras entre os homens que viviam naqueles tempos); e era ele quem 

d.lv;1 :I Uther-Pendragon auxilio e conselho nas batalhas. Assim, com a ajuda de 

f.,,\L' ti lll e de Sir Ulfius, Uther-Pendragon pode veneer todos os seus inimigos e 

lill ll [l r·se Soberano de todo 0 reino. 

i\ p6s ter reinado por varios anos, Uther-Pendragon tomou por esposa uma 

1' 11 01 uama linda e gentil, chamada Igraine. Essa nobre dama era Uther-Pcndragon 

.,,{ lI vn ue Gedois, 0 Duque de Tintegal, e com esse principe tivera toma por esposa 
· h . Ladylgraine.

I IIIIS 1 fi .lllas - uma das quaIS c amou-se Margaise e a outra Mor

H,flla , a Fada. Morgana, a Fada era uma feiticeira famosa. Essas filhas a Rainha 

I 11111 XC consigo para a Corte de Uther-Pendragon depois qu.e se casou com 0 

I I'/l r "Bretanha", no contexto arturiano, entende·se 0 reino de Arthur. Pode designar tanto 
11I.1 13retanba como a Inglaterra, mas nem sempre esta identifica~ao e evidente, porque ha 
IIl1a~lIcs em que a referencia se confunde com a chamada "Bretanha Menor" ou "Bretanha 

\llI ltJricana", regiao a noroeste da Fran~a. Depois da conquista da Inglaterra pelos normandos, 

, I II [066, estreitaram-se os la~os entre urn e outro lado do Canal da Mancha, 0 que ajuda a 

, IItl.'nder a oscila~ao toponimica . 

. "I 'cndragon" e 0 timlo dado ao rei que ficou conhecido como Uther-Pendragon. Este per

""lagem aparece citado pel a primeira vez, e ainda sem qualquer rela~ao com Arthur, em urn 

IIl,,' rna gales , 0 de n O XXXI, do Livro negro de Camarthen, anterior it Historia regum Britanniae 

II,' Geoffrey de Monmouth. Foi este escritor, e nesta obra, que identificou Uther como 0 pai 

til' Arthur, por razoes ate hoje desconhecidas. 


I !rher e Aurelio Ambrosio sao filhos do rei Constantino, da I1ha da Bretanha. Quando 
Vun iger usurpa 0 trono, os dois irmaos sao ainda pequenos, mas Merlin vaticina que eles 
,I , " barao com 0 dominio dos saxoes, chefiados pelo usurpador. De fato, ambos tornam-se 
v.alu rosos guerreiros e Aurelio retoma 0 trono; mas e assassinado, e Uther substitui 0 irmao 
Ullmo. EMerlin quem 0 faz coroar, apos tervisto no ceu uma fantastica estrela em forma de 
I . J he~a de dragao. A partir deste instante, 0 nome do novo rei passou a ser Uther-Pendragon, 
1111 seja, "Uther, cabe~a de dragao". 
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o Rei Uther-Pendragon 

poderoso Rei, e 1.1 Margaise casou-se com 0 Rei Urien de Gore, e Morgana, a 
Fada casou-se com 0 Rei Lot de Orkney.3 

Pois bern, passado algum tempo, Uther-Pendragon e a Rainha Igraine ti

veram urn filho, que era uma crian~a linda, grande em tamanho e de ossos 

fortes. Mas enquanto a crian~a ainda jazia embrulhada nos cueiros, dei

tada num ber~o de ouro e ultramarino, Merlin, imbuido do espirito profe

tico que 0 dominava (pois tal frequentemente Ihe acontecia), foi ate Uther
Pendragon e disse: 

3. Como se vera ao lange do livro, alem do brasao de familia e das armas, as personagens 
identificam-se tambem por seu lugar de origem, ficticio ou nao - Tintegal, Gore, Orkney .. . 
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Sl'lihnr, ( (lube !Hc Pl l'VCI IIlil' dt'llI ro 1.; 111 pOli t o 0 scnhor cail-:'L Joente de 

IIIILt fl"lm: l" (al vez 1110ITn;'1 do ill(CIlSO slIaJoLlro que cia trad.. Entao, caso algo 

I . ·,jl ll 1;10 doloroso rccaia sobre nos, eSla jovem crian~a, que e, em verdade, a 

• t l'l'Ii1 I1 ~a de rodo cste reino, pas.sar~i a correr enorme perigo de vida; pois muitos 

1I lI I II1gos por ceno se levantarao com 0 intuito de rapta-Ia para tomar Sobr,e ° 
11.1 hl'ra l1 \ <l , e ela au sera morta ou mantida em cativeiro do qual nao nascimento e 

1(' 1',1 qll (l<;e esperan~a de escapar. Portanto rogo-lhe, Senhor, que per perigos da 
.Illil ,H jl.JC S' TJlfi 1 .. d' i

lfl . us e eu evemosacnan~alme latamentepara ltonge lovern cna w;:a. 

111 1 ~l~grcdo ate um refugio seguro, onde podera permanecer escondida ate que 

I I ('~~;'I C se fa~a homem e seja capaz de proteger-se destes perigos que a amea~am. 

uando Merlin terminou de falar, Uther-Pendragon respondeu com 0 sem

ItI .ll ll e muito serio: 

Merlin, com rela~ao aminha morte, quando chegar a minha hora de morrer 

1' 11'111 que Deus me dara a gra~a de enfrentar meu fim com absoluta alegria; pois 

11111 1 certeza a parte que me cabe nao sera em nada diferente do que a de qualquer 

flul ro homem nascido do ventre de uma mulher. Mas em rela~ao a esta jovem 

I I t:ln ~a, se tua profecia e verdadeira, entao 0 perigo que corre emuito grande, e 

II IH; lhor eque seja levada daqui a algum abrigo seguro como tu aconselhaste. 

I'otl'anro, pe~o que fa~as como quiseres neste caso, guardando em teu cora~ao a 

II1 t' I1I 6ria de que a crian~a eo Iegado mais precioso que deixo nesta terra. 

Tudo isso, como foi mencionado, falou Uther-Pendragon com grande calma 

" cquanimidade. Entao Merlin fez como tinha aconselhado , e ele e Sir Ulfius 

lI i ram com a crian~a durante a noite, e ninguem exceto eles 0 Rei Uther 

tib ia para onde 0 bebe tinha sido levado. Pouco depois Uther- morre , contorme a 

I'cndragon foi atacado pel a doen~a que Merlin tinha previsto, e profecia de Merlin 

IHo rreu exatamente como Merlin temia; portanto foi muito born que a crian~a 

Ilvesse sido conduzida para urn lugar seguro. 

E depois que Uther-Pendragon partiu desta vida, tambem 0 resto acon

Icceu conforme Merlin tinha temido, pois todo 0 reino caiu em enorme de

'.ordem. Pois cada rei menor passou a lurar contra 0 seu rival por poder, e 

~avaleiJOs e baroes crueis assaltavam as estradas livre mente, cobran do com 

mui ta cruel dade ped.1gio de passantes indefesos. E faziam alguns desses via

jalltes prisioneiros e pediam resgate, enquanto a autros matavam porque nao 

lanham como pagar 0 resgate. Assim, se alguem se arriscasse a viajar por urn 

motivo qualquer, era comum ver homens mortos pel as estradas. Portanto 

uconteceu que, depois de urn tempo, toda aquela terra sofrida gemia com 0 

loonento que a assolava. 
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A..')silll St' passaralllllU:lSC dczuito anos em tamanha atli yllU , l' l' II1 l l0 WII Llia 0 

Arcebispo de Canterbury" chamou Merlin ate a sua presen~a e faJou nlhe assim: 

- Merlin, todos dizem que es a homem mais sabia do mundo todo. Sera que 

nao podes achar algum meio de curar as cisoes deste miseravel reino? Usa tua 

sabedoria neste ass unto e escolhe urn rei que possa reinar sabre nos todos, para 

que possamos mais uma vez encomrar alegria na vida como tinhamos na epoca 

de Uther-Pendragon. 

Entao Merlin ergueu as olhos para a Arcebispo e disse assim: 

- Meu senhor, a espirito profetico que as vezes me toma me faz agora dizer 

que sei que esta terra logo tera urn rei que sera mais sabia e poderoso e ainda 

mais digno de louvor que Uther-Pendragon.Ele trara ordem e paz onde agora 

ha desordem e guerra. Alem disso, posso dizer-Ihe que esse Rei tera a mesmo 

sangue puro e real do proprio Uther-Pendragon. 

Em resposta, a Arcebispo disse: 

- 0 que me diz, Merlin, e alga estranho demais. Mas nesse espirito profetico 

o Arcebispo nao es capaz de porventura preyer quando vira este Rei? E podes dizer 

de Cantabury tambem como a reconheceremos quando ele surgir entre nos? Pais 

se aconselha ha diversos reis menores que se arvorariam a ser soberanos desta 
com Merlin. 

terra, e muitos que se consideram eles proprios dignos de reinar sabre 

todos as outros. Como entao saberemos distinguir a verdadeiro Rei daqueles 

que possam vir a se proclamar como a legitimo rei? 

- Senhor Arcebispo - disse Merlin -, se me der perrnissao para executar mi

nha magica, proporei urn desafio que, se algum homem conseguir cumprir, todo 

a mundo saberi imediatamente que e ele a legitimo Rei e soberano deste reino. 

E a isso a Arcebispo disse: 

- Merlin, pe~o que fa~as a que nesse caso te parecer rna is certo. 

E Merlin disse: 

- Assim a farei. 

Porranto, Merlin, par meio de uma magica, fez com que uma pedra de mar

more imensa e quadrada de repente aparecesse na pra~a, em frente aporta da 

catedral. E sabre esse bloco de marmore ele fez com que surgisse uma bigorna, 

e na bigorna fez com que surgisse uma enorme espada com a lamina nela en

fiada ate a metade. E esta espada era a mais iucrivel que qualquer urn jamais 

4. 0 arcebispo de Canterbury, ou Cantuiria, era 0 prirnaz da Igreja da lnglaterra, e depois da Igrejla 
anglicana. Foi santo Agostinho da Cantuiria, monge beneditino italiano, quem fundou uma se 
episcopal na cidade (apos 597), tomando-se 0 primeiro arcebispo da Cantuaria. Por raz6es como 
essas, Canterbury, no sudeste da lnglaterra, e urn dos principais centros religiosos do Reino Unido. 

38 

i\ikrlilI pr('para UIll 
dlll l i l VI •• lO, pllis a 1:\llIilla I'ra de ll~ 1l azulado c c.:xl raordillaria

I('sle para cm:onlrar 
jjjjili r III illlalill' . n cabo I'ra de OLlfO, trahalh aJll C csc lilpido o verdadeiro Rei . 

t , ' "1 111.11 ,IY ilhosa aril'sOlnia c incruslado Cl)1111111la quantidade 
IIllI!IIl' Jc pcdras prcciosas, de modo que reluzia com fantastico brilho sob 

11 .111\ E 110 redor da espada foram escritas em aura as seguintes palavras: 

'\01111 r Q Uf ESTA ESI',\OA 1),\ RIGORNt\ /\RR,\NCAR 

" IIUMonRO lm- NAro" D,\ lNGu\TERR,\ SEAA. 

As:;im , uma multidao veio e contemplou a espada e se maravilhou com ela, 

pill S" nunca se tinha vista antes nada assim no mundo. 

Ill!pois de realizar este milagre, Merlin pediu ao Arcebispo que reunisse to-


lit I', uS homens mais importantes da regiao quando chegasse a epoca do Natal; e 


p,.diu ao Arcebispo que mandasse que cada homem tentasse anancar a espada, 


(lIlIS aque1e que conseguisse retid-Ia da bigorna seria a legitimo Rei da.Bretanha. 


Entao a Arcebispo fez como tinha dito Merlin; e esse foi a prodigio da pedra 


,k mannore e da bigorna, que qualquer urn po de facilmente ler por si num !ivro 


I".t;.ri to ha muito tempo por Robert de Boron,6 chamado Le roman de Merlin. 

I "rAo QUANDO A ORDEM do Senhor Arcebispo foi passada, convocando tad as 

Il ~ homens importantes da regiao a tentar a milagre (pais de fato era urn milagre 

lel ira r uma lamina de espada de uma. bigorna de ferro solido), todo a reino ficou 

Il1lediatamente tornado de grande como~ao, tanto que cada homem perguntava 

pllra a seu companheiro: 
_ Quem conseguid retirar a espada, e quem sera a nosso Rei? 
Alguns achavam que seria a Rei Lot e outros achavam que seria a Rei Urien 

dc Gore (ja que eram as genros de Uther-Pendragon). Alguns achavam que seria 

o Rei Leodegrance de Cameliard. e outros que seria a Rei Ryence de Gales do 

.,. Refere-se ao direito e 11 legitirnidade da realeza transmitida por hereditariedade de sangue. 
No caso de Arthur, 0 seu direito e confirrnado tambem por magia, em virtude da interferencia 

de Merlin e das fadas. 
'" Nao se conhece com certeza a idenxidade de Robert de Boron. As conjecturas que dela se 
i'azem decorrem de informa~6es dadas por ele proprio no epilogo de seu Roman de }'estoire 
dejoseph, compos to ao tim do sec.xn ou inicio do sec.xIIl. Ali ele se diz cavaleiro a servi~o 
do Conde de Montbeliard, donde se deduziu que ele talvez tenha acompanhado seu senhor 
na terceira ou quarta Cruzada. Teria nascido na pequena vila de Boron, a 24 quilometros de 
Montbe/iard, no leste da Pran~a, proximO it fronteira com a Sui~a. Ver tambem a Apresenta~ao 
n este volume. 
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Norte; aigulls arhaValllllul' seria esse rei, outro~ achavam (JUl' sl'ria ;!ljlll'k', pois 

o l11undo todo estava dividido em diferentes grupos que pensaVC1m de acordo 

com suas proprias vontades. 

Entao, quando se apro.ximou 0 Natal, parecia que 0 mundo inteiro ia se 

dirigindo aCidade de Londres,7 pois as estradas e os caminhos ficaram cheios 

de viajantes - reis e lordes e cavaleiros e damas e nobres e pajens e soldados -, 

todos indo ate onde seria feita a tentativa de retirada da espada na bigorna. To

das as hospedarias e todos os castelos estavam tao cheios de viajantes que era 

espantoso ver como dentro deles podia caber tanta gente, e par toda parte havia 

barracas e tend as armadas pelos carninhos para acomodar aqueles que nao tinham 

conseguido hospedagem. 

Mas quando 0 Arcebispo viu a multidao que vinha se aglomerando, disse 

a Merlin: 

- De fato, Merlin, seria algo muito unico se entre todos estes grandes reis e no

bres e lordes honrosos nao encontr<l.ssemos alguem digno de ser 0 Rei dessa terra. 

Ao que Merlin sorriu e disse: 

- Nao se espante, meu senhor, se entre todos os que parecem ser tao extraor

dinariamente di.gnos nao se achar urn s6 digno; e nao se espante se, entre todos 

os desconhecidos, erguer-se urn que provara ser inteiramente digno. 

E 0 Arcebispo ponderou sobre as palavras de Merlin, e assim come~a esta 

hist6ria. 

7. No que diz respeito ageogra.fi.a real, Pyle distribui suas narrativas entre 0 Sill da Ing[<Iterra 
- no perimetro em tomo de Londres e da Cornualha - e 0 Pais de Gales. 
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PARTE 1 

A CONQU1STA DA COROA 

\QUI SE INICIA a hist6ria da espada, da bigorna e da pedra de marmore , e 

II! como essa espada foi primeiro conquistada por um jovem desconhecido, 

,Lie entao sem qualquer renome, fosse em armas ou em posses. 

Entao prestem atenc;:ao no que vem aqui escrito. 



CAl'iTlIIO PIUMUKO 

( ' 01110 Sir Kay lulou em um grande Lorneio na cidade 

dl' )ondrrs r como parLiu sua espada. Tambem como 

ArLhur enconLrou uma nova espada para ele 

f ()N TrCEU QUE ENTRE AQUElES dignitarios que tin ham side convocados a 
;\cidade de Londres pela ordem do Arcebispo, como foi narrado acima, havia 

11111 cen o cavaleiro, muito honrado e de grandes posses, chamado Sir Ector de 

Iioll tnai son - apelidado de 0 Cavaleiro ConfiaveI, por causa da fidelidade com 

i 111 l! guardava to do segredo que Ihe confiavam, e porque sempre cumpria aquilo 

' Iu\.' prometia a qualquer homem, fosse de classe alta ou baixa, sem jamais faltar 

.1 ni nguem. Assim esse excelente e nobre cavaleiro era tido em alta conta por 

I ndos aqueles que 0 conheciam, pois nao somente era de conduta hon- De Sir Ector, 

I !li;J como tam bern era homem de grandes posses, dono de sete castelos 0 Cavaleiro 

!11l Gales e nas terras que confinavam ao norte, alem de certos terrenos Connavel. 

j6rteis onde havia vilarejos, e tambem varias florestas de enonne extensao, tanto 

n:ls regioes do norte quanto a oeste. Este cavaleiro tao nobre tinha dois filhos: 0 

Il lais velho deles era Sir Kay, urn jovem cavaleiro de grande valor e promessa e 

j:l renomado nas Cortes de Cavalaria" por causa de varios feitos muito honrosos 

de justa fa~anha em armas que tinha realizado; 0 outro era urn rapaz jovem de 

d('zaito anos de idade chamado Arthur, que aquele tempo vinha servindo com 

boa reputa~ao a Sir Kay como escudeiro" 

H. Na Idade Media, corte eo nome que se da ao grupo que acompanha 0 principe ou 0 rei, ern 
s lia vida privada ou publica, a hm de auxilia-lo com conselhos particulares, na administra~ao 
dt2 seus dominios, nas decis6es juridicas e politicas, nas comemora~6es. Nos secs.Xle XlI, no 

cidente, essas cortes formam urn conjunto itinerante. No sec.xIII, 0 servi~o especializa-se 
c restringe-se a interesses de estado, criando-se os conselheiws do principe ou do rei. Talvez 
por analogi a a essas cones , no celebre Tratado do amor cortes (c.1186) , Andre Capelao fala 
nas "cortes de amor" - nunca comprovadas hisroricamente -, tribunais que julgavam 0 grau 
de hdelidade dos amantes entre si , dentre outros quesitos. Do mesmo modo, as "cortes de 
Cavalaria" reuniam-se por ocasiao de festejos ern que se praticavam os jogos cavaleirescos. 
'I. Tambem chamado de "escudeiro de armas". Mo~o que se iniciava nas armas a servi~o de 
urn cavaleiro, atendendo-o nos trabalhos domesticos e carregando-lhe 0 escudo durante as 
jornadas. Era uma etapa educativa antes de seu ingresso na Cavalaria. "Escudeiro" podia 
funcionar tambem como titulo honorihco, designando 0 grau mais baixo da nobreza. 
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Puis bem, ljuando Sir Ector de BOllmaisun recebcu pOI UIII I'miss:i rio a 

ordcm do Arcebispo, chamuu imediatamente os do is filhos atc onde estava e 

ordenou-lhes que se preparassem imediatamente para seguir com ele para a 

cidade de Londres, e assim fizeram. E da mesma mane ira ele ordenou a um 

numero enorme de atendentes, escudeiros e pajens para que se aprontassem, e 

tambem eles assim fizeram. Entao, com uma quantidade consideravel de armas 

e grandes cerimonias, Sir Ector de Bonmaison tomou a estrada ate a cidade de 

Londres em obediencia aos designios do Arcebispo. 

E assim, quando lei chegou, acomodou-se num certo campo onde muitos ou

tros nobres cavaleiros e poderosos lordes jei tinham se estabelecido, e lei montou 

uma tenda muito bonita de seda verde, e hasteou 0 estandarte com 0 emblema 

de sna familia,'o ou seja, um grifo" negro contra urn campo verde. 

E naquele campo havia uma infinidade de outras tendas de muitas cores 

diferentes, e sobre cada tenda havia a flamula e 0 estandarte daquele poderoso 

lorde ao qual a tenda pertencia, de modo que a infinidade destas flamulas e 

estandartes fazia com que, em alguns lugares, 0 ceu ficasse quase escondido 

pelas vistosas cores das bandeiras esvoa~antes. 

Entre os grandes lordes que tinham vindo em resposta ao chamado do 

Arcebispo havia muitos reis e rainhas famosos e nobres de alto grau. Po is lei 

estava 0 Rei Lot de Orkney, que tinha tornado por esposa uma enteada de Uther

Pendragon, e lei estava 0 Rei Uri en de Gore, que tinha tornado por esposa uma 

outra enteada daquele grande rei, e lei estavam 0 Rei Ban e 0 Rei Bors e 0 Rei 

Ryance, e 0 Rei Leodegrance e muitos outros de semelhante grau, pois havia 

nao menos que doze reis e sete duques, juntamente com seu sequito de nobres, 

damas, escudeiros e pajens, de modo que a cidade de Londres nunca tinha visto 

algo semelhante ate aquele dia. 

Pois bem, 0 Arcebispo de Canterbury, tendo em mente 0 estado extraordi

neirio daquela ocasiao que tinha trazido tantos reis e duques e altos nobres para 

10. Quando, a partir do sec.xIII, e regulamentado 0 uso de atributos simb6licos (objetos , 
animais, cores) e a hereditariedade para definir graus de nobreza, desenvolve-se a heraldica 
ou a arte do brasao. Visando, de inicio, aidentifica~ii.o pessoal do guerreiro (principalmente 
pelo escudo de armas), a pnitica logo se estende para urn grupo, uma familia, uma comunidade. 
11. Animal fabuloso e elemento comum em heraldica, geralmente com cabe~a, bieo e 
as as de aguia e corpo de leao , simboli zando a sabedoria e a for~a, alem de uma natureza 
simultaneamente divina e terrestre. No celebre poema Mensagem ,de Fernando Pessoa, em 
que ele alegoriza a historia de Portugal a partir do escudo de armas nacional, 0 timbre - Iugar 
de honra do brasao - eocupado justamente por urn grifo: a cabe~a e 0 infante d. Henrique, 
o Navegador; uma asa e d. joao II e a outra e Afonso de Albuquerque, todos personagens 
fundamentais para a Era dos Descobrimentos portuguesa, ao lange dos secs.XV e XVI. 
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\11 '" \. , plllvn da cspada I' da hi !-'."llla, 01l\'-II01l'\,1l' Sl' prorblllassl' lIill torncio" 

IIl lillll 'Wb l t' e g ra Ill\ ioso. I': Ia111 hl: m on\l'lIoll que essa cum peti\ao de armas 

"tHll t'n'sse 11 11111 campo pr(lxinw da grande catcdral, tIeS dias antes que se 

I"Ihl ' ,-,l' retiL'ar a cspada cia bigorna (que era para acontecer, como ja 0 Arcebispo 

f"j di lll, no Llia cle Natal). Para esse torneio foram convocados todos os dedara um 

.: Iv,I I" l fOS de su!iciente estirpe, condi~ao e qualidade que lhes fizessem torneio. 

~1_kql"ldo~ a participar. Portanto, muitos famosos cavaleiros queriam participar, 

1 11111 I antos que tres arautos13 foram empregados para verificar se faziam jus 

"I \l iI citode lutar. Pois que estes arautoS examinavam os brasoes e os titulos de 

ll l1lL ,I~l!m " de todos os candidatos com grande cuidado e aten~ao. 

All rcceber as novas do torneio, Sir Kay foi ate seu pai e, parado diante dele, 


I. il ou C\ssim: 

Sc nhor, sendo seu filho e de alta condi~ao, tanto de nascen~a quanto 


i l. l ' pOlises que herdei do senhor, eu diria que tenho urn extraordi- s·Ir Kay pede 

11;lr1f) desejo de arriscar meu corpo neste torneio. Portanto, casu eu permlssao 

I tll1~ i ga provar minha qualidade de cavaleiro perante este grupo de para parLicipar 
, 1 d h 'd' h do Lorneio . 

1I,Iu t llS, sera ta vez para sua gran e onra e cre Ito, e para a onra e 
• Il,t! il \) de nossa familia que eu possa participar deste desafio. Assim rogo-lhe 

I" I 111 i.'i sao para seguir com meu intento. 


Ao que Sir Ector retrucou: 

Filho meu, tens permissao para participar desta honrosa competi~ao, e 

"',perC) sinceramente que Deus te de uma boa dose de for~a assim como tal gra~a 
tit ' cspirito que te permita alcan~ar honra para ti mesmo e credito para noS que 

" II \lOS do mesmo sangue. 
E entao Sir Kay partiu com enorme alegria e imediatamente dirigiu-se ao 

I~rll po de arautos e apresentou-lhes suas inten~oes. E, depois de terem devida-

I ' ,'ratica surgida no sec.xI, constitui, ao tim da Idade Media, urn modo fundamental de 
' l'\ lresenta~ao da aristocracia. Inicialmente, consistia no enfrentamento de dois grupos em 
I"" campo de batalha, munidos de lan~a, com 0 objetivo de capturar homens e cavalos uns 
, I\l ~ uutros. Praticado por jovens, servia como uma especie de rito de passagem, marcando a 
"lItr;Jda deles na maioridade nobre. A partir do sec.xIII, 0 torneio e teatralizado e acontece 
1' ''1 ,ampo fechado , com grande sofistica~iio de detalhes (a moda das justas, em que dois 
IHl mens a cavalo duelam com lan~as, sem distin~ao de idade, num espa~o alegre e colorido). 
I I, Oficiais encarregados de proclama~oes solenes , de anuncios de guerra ou de paz, alem de 

,, "ormar os principais sucessos nas batalhas, ,I. t noS nobiliarios, ou livros de linhagem, que se oferece a lista dos antecedentes de 
tk tcrminadas familias aristocraticas. Essas genealogias serviam a diferentes fins: desde a 
I H lbi1ita~ii.o de toda uma descendencia a partir da honra de seus ancestrais, ate a legisla~ii.o 
.Ilbre questoes de heran~a ou sobre graus de parentesco, importantes para eventuais 

\J~amentos dentro do grupo. 
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IIlt'lIll' l'X:1 lllillado sell I illlill dt' cavilleiro, illriuiram SClI .IHlIIll' t01110 l'Ulll batente 

confQrme sua vontade, 0 que deixou Sir Kay muito satisfeito e com 0 cora~ao 

cheio de alegria. 

Assjru, quando seu nome foi incluido na lista de combatentes, Sir Kay es

colheu seu irmao rna is novo, Arthur, para ser seu escudeiro e para carregar sua 

lan~a e flamula asua frente no campo de batalha, e Arthur tambern ficou incri

vel mente feliz com a honra que coube a ele e a seu irmao. 

Pois bem, chegado 0 dia em que 0 torneio ia acontecer, uma multidao 

enorme reuniu-se para testemunhar aquela luta armada nobre e cortes. 'S Pois 

naquela ocasiao, como ja foi dito, Londres estava extraordinariamente cheia de 

nobres e cavaleiros, de modo que devia haver nao menos que vinte millordes e 

damas Calem daqueles doze reis e seus sequitos e os sete duques e seus sequitos) 

reunidos nas arenas ao redor do campo de batalha para assistir ao desempenho 

dos cavaleiros escolhidos. E aquela gente nobre sentou-se tao junta e de tal 

forma ocupou os assentos e os bancos que lhes tinham sido reservados, que 

era como se uma parede toda salida de almas humanas circundasse 0 prado 

onde a luta seria travada. E, de fato, qualquer cavaleiro fatalmente se sentiria 

premido a se empenhar ao maximo numa ocasiao tao grandiosa, com os olhos de 

tantas lindas damas e altos nobrcs que lhes observavam 0 desempenho. Assim 

os cora~oes de todos os cavaleiros participantes estavam cheios de vontade de 

derrubar seus inimigos na poeira do chao. 

No centro deste maravilhoso sequito de nobres e damas tinha sido erguida a 

baia com 0 trono do proprio Arcebispo. Sobre 0 trono havia urn dossel de pano 

purpura adornado com lirios prateados, e em volta do trono pendiam panos 

de veludo purpura bordado, alternando a figura de Sao Jorge em dourado com 

cruzes de Sao Jorge prateadas envoltas em halos dourados. Ali ficava sentado 0 

proprio Arcebispo em grande pompa e circunstancia, rodeado por urn sequito de 

clerigos'6 de alto escalao e tam bern de cavaleiros de condi~ao honrosa, de modo 

que todo 0 centro do campo brilhava com 0 esplendor dos bordados de ouro e 

15, 0 adjetivo pertence ao nllcleo da "cortesia", urn dos termos centrais da civiliza~ao e da 
literatura medievais, difundido a partir do sec.xU. Derivado do substantivo "corte", refere 
o cortesao e seus habitos palacianos de requintada educa~ao. Por extensao, conjunto de 
qualidades humanas, morais e sociais, (Desse angulo, descortesia e a nega~ao on ausencia 
desses valores.) Em alguns momentos, nobreza de maneiras valia tanto ou rna is do que 
nobreza de ra~a. 
16, Dentro da comunidade crista medieval, clerigos e leigos nao se confundiam: aqueles eram 
os eleitos tonsurados que nao podiam se casar, ao contrario destes, imersos na vida secular. 
Mais tarde, a partir do sec.xIII, os clerigos opuseram-se aos iletrados e designavam tambem 
os detentores do saber, os homens de letras. 
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p • ,1 I' l' l1 rc il ~lva 'M! Lnm ,IS v;irias CMCS !ios I raies ricos l' vistusos c reluzia com 
l lI 

l' 111101', ;ll l1Iatiuras feitas J excelenda. E, rcalmcnte, era tal a imponencia de tudo 

In .tll lllCs6 alguns pOlleos das que I<i estavam jamais tinham visto preparativos 

n,II,1IUl a tao nobrcs quanto aqueles. 
Pi ll s bem, quando todo esse grande grupo estava nos seus lugares e tudo ti

1111t1 s it.lo preparado confonne 0 esperado, urn arauto veio e se prostrou diante do 

III II II ) do Arcebispo e soou a trombeta bem forte e alto. Seguindo ao sinal, ime

,i!.II .lmente dois caminhos se abriram e dois grupos de competidores entraram 

Ilill des _ Wll grupo pela extremidade norte do prado da batalha eo outro grupo 

1 .1.1cxrremidade suI do mesmo. Entao, imediatamente todo aquele campo vazio 
11 
.t' .\l'cndeu com 0 esplendor reluzente do sol batendo nas armaduras e arm as 


pol iJas. Assim os dois grupos se posicionaram, cada um no lugar que the tinha 


Ido uesignado - urn ao norte e 0 outro ao suL 
o grupo que coube a Sir Kay ficava ao norte do campo, e contava ao todo 

111m noventa e tres pessoas; e 0 outro grupo ficava no extremo suI do campo, e 
Ir av sellintava com noventa e seis pessoas. Mas, embora tivesse treS pessoas S· K 

.1 menos do que 0 adversario, 0 grupo do qual Sir Kay fazia parte era pOSICl~na 
linda assim de certa forma mais forte, porque havia nele muitos cava- ern lorna 

. d' '1 c D f d . . d do campo. 
I
1'lroS e lllcnve lor~a e renome. e ato eve aqUl ser menclOna 0 que 

Jois daqueles cavaleiros depois se tornaram companheiros muito valorizados 


da Tavola Redonda - eram eles Sir Mador de la Porte e Sir Bedevere, 0 ultimo 


queviu 0 Rei Arthur com vida neste mundo. 
Assim, quando tudo estava pronto de acordo com os regulamentos do tor

tlcio, e quando os combatentes tinham se preparado de todos os modos neces

..arios, e quando tinham empunhado suas lan~as e seUS escudos ao modo de 

cavaleiros prestes a entrar em lutas de verdade, 0 arauto levou a trombeta aos 

l;1bios uma segunda vez e soprou nela com toda for~a. Depois deste primeiro 

Loque esperou um pouco e entao soprou novamente. 
A esse toque, cada grupo de cavaleiros deixou seu lugar e avan~ou em enonne 

tumulto contra 0 outro grupo, e de urn jeito tao ruidoso e enfurecido que a 

terra toda rugiu sob os pes dos corceis, e tremeu e sacudiu como se fosse urn 

terremoto. 
Assim os dois grupos se encontraram, chocando-se uns contra outros no meio 

do campo, e 0 estrondo das lan~as se partindo era tao terri vel que aqueles que 

ouviam ficavam atordoados e assustados com 0 barulho. Pois varias belas damas 

desmaiaram, aterrorizadas pelo barulho, e outras gemiam alto, pois nao so havia 

grande gritaria, mas 0 ar estava cheio de farpas que voavam para todos os lados. 
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NaLjllclc Camoso emilatl' sclenta cavaleiros muilO noi>rcs l' hOilladlls Coram 

derrubados, v;\rios c.Ieles sendo pisoteados pelas ferraduras dos cavalos, tanto 

que, quando os dois grupos se retiraram cada qual para seu lugar, podia-se ver 

o chao todo coberto com fragmentos partidos de lan~as e peda~os de armadura, 

e muitos cavaleiros miseravelmente caidos no meio de toda aquela destrui~ao. 

E alguns desses campe6es tentavam se levantar e nao conseguiam, enquanto 

outros estavam tao imoveis que pareciam mortos. Para esses acudiram varios 

escudeiros e pajens em quantidade, e ergueram os homens caidos e levaram-nos 

a locais seguros. Da mesma forma alguns atendentes correram e recolheram os 

peda~os de armadura e as lan~as partidas, e levaram-nos ate as arenas para que, 

aos poucos, 0 campo se esvaziasse uma vez mais. 

Poi entao que todos os que observavam 0 prado aclamaram bern alto com 

enorme alegria, pois nunca antes naquele reino fora vista uma luta amistosa 

tao valente e gloriosa. 

Voltemos agora a Sir Kay. Pois neste embate ele tinha se portado com tal 

coragem que nenhum cavaleiro tinha se saido melhor que ele, e talvez nenhum 

tenha se saido tao bern. Pois, ainda que dois oponentes tivessem apontado 

Sir Kay se ao mesmo tempo suas lan~as contra ele, ele tinha conseguido reagir 

sai bem ao ataque. E tinha golpeado urn dos dois com tamanha violencia ao 

no embate. se defender que 0 ergueu da garupa do cavalo e 0 atirou adistancia de 

meia lan~a de sua montaria, de modo que 0 cavaleiro derrotado tinha rolado 

ainda tres vezes na poeira do chao. 

E quando os do grupo de Sir Kay que estavam perto dele viram 0 que tinha 

feito, aclamaram-no tao alto e tao forte que 0 deixaram incrivelmente satisfeito 

e feliz. 

Pois de fato e preciso ser dito que, naquele tempo, em to do 0 mundo, dificil

mente havia outro cavaleiro tao valoroso em feitos de armas quanto Sir Kay. E 

ainda que depois tenham vindo cavaleiros de maior renome e de fa~anhas mais 

gloriosas (como ficara registrado aqui quando for a hora), naquele tempo Sir 

Kay era tido por muitos como 0 cavaleiro (fosse andante ou em batalha)17 mais 

incrivelmente forte entre todos os daquele reino. 

Assim correu 0 combate para enorme prazer e satisfa~ao de todos os que 

o assistiam, e mais especificamente de Sir Kaye seu amigos. E depois que ter

minou, os do is grupos em banda retomaram para seus lugares mais uma vez. 

17. 0 cavaleiro deve sempre exercitar-se: ou por meio de suas andan~as em busca de "aventura" 
ou no campo de batalha, oficialmente a servi~o de urn senhor. 
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1\11 l " l'~:U I:i , calL. e lvall'im I'llt reg o ll a 1;III~a para sell escudeiro. Po is 0 

• ,,"1.1.11' '1 "1' viria ag{ll'a era para SCI' lravallo rom espadas, de modo que todas 

1, 111 1\.1'> e oulras demais armas devial1l SCI' guardadas, tal era 0 regulamento 

d.H llId ,1 ).(cn ril c cortes pclcja armada. 
A ' , ~ i ll1 , lluando (l arallto tocou sua trombeta novamente, cada cavaleiro tirou 

, III ,II rna corn tanta prontic.lao para a luta que houve urn grande clarao de laminas, 

I {fe l l'. f" iscando no ar ao mesmo tempo. E quando 0 arauto tocou uma bDo em ate 
l'I'lI l1da vez, cada grupo avan~ou para 0 embate com grande nobreza com espadas. 

I ll' IInrtt;ao e impetuosidade de espirito, cada cavaleiro movido do in-

Ii' lI l p ut! comprometer seu oponente com toda a for~a e poder que tinha em si. 

Ii nrao imediatamente come~ou uma batalha tao feroz que, fossem aqueles 

c,lvalciros inimigos de longa data em vez de combatentes amistosos, os golpes 

' I' ll' davam uns nos outros nao seriam menos veementes em termos de for~a 

III III mais impression antes de se ver. 
18

'!'alllbem neste caso Sir Kay provou ser urn campeao tao extraordinario 

Ijl ll' lI ao havia outro como ele em todo aquele campo, pois ele derrubou violen

I ,lIl1cnte cinco cavaleiros, urn apos 0 outro, antes que bloqueassem seu avan~o. 

1sto pOl'que, vendo como lutava, varios cavaleiros do outro grupo tentaram 

I l:lI1t;ar contra ele, desejando confronta-Io em sua investida. 

Entre eles estava urn certo cavaleiro, conhecido como Sir Balamorgineas, que 

I 1,1de porte tao enorme que cavalgava uma boa cabe~a e ombros acima de qual

qller outro cavaleiro. E possuia uma for~a tao extra ordinaria que achava-se que 

I'llderia aguentar 0 assedio de tres cavaleiros comuns ao mesmo tempo. Assim, 

'1 lIim do esse cavaleiro viu 0 que Sir Kay vinha fazendo, gritou-lhe: 

_ Ora, ora! Senhor Cavaleiro do grifo negro, vire para cci elute comigo! 

Pois bern, quando Sir Kay viu Sir Balamorgineas disposto a vir Sir Kay lula 

'un lra ele daquela forma - muito amea~adoramente e decidido a en- com Sir 

vulve-Io na luta -, virou-se muito exaltado para seu adversario. Pois Balamorgineas . 

lI i1quele tempo Sir Kay era muito cheio do fogo juvenil e nao se importava em 

.I(.\car qualquer inimigo que viesse propor-lhe luta. 

(Assim era naquele tempo. Mas depois aconteceu que, quando se tomou 

,,'nesca1'9 e quando outras cavaleiros mais poderosos apareceram na Corte do 

III. Embora aqui se trate de cornbate amistoso, "campeao" era 0 cavaleiro designado para lutar 

" 111 defesa de 1.UTIa causa ou pela honra de alguem, geralmente em campo ou terreno delimitado. 

"' , Cargo de alta responsabilidade, designa 0 mordorno-rnor, 0 superintendente ou 0 vedor 

d•. certas casas reais. Em alguns casos, juiz supremo ou governador-geral. 
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Rei, ;'IS vezes ('vitava urn l'lllbate com cavalciros como Sir Lanc('/llI, till Sir I'cllia::; , 

ou Sir Marhaus, ou Sir Gawaine, se pudesse faze-Io sem diminuir sua llama.) 

Deste modo, estando prenhe do espirito da juventude, voltou-se para ele 

com grande impeto de cora~ao, todo inflamado pel a ansia e fUria da batalha. E 

bradou com voz troante: 

- Muito bem, lutarei e lan~a-Io-ei ao chao com o a seus companheiros! 

Dito isso, golpeou Sir Balamorgineas com incrivel ferocidade, usando toda 

a sua for~a. Sir Balamorgineas recebeu 0 golpe no elm020 e ficou completamen

te atordoado com essa roria, pois nunca antes havia recebido urn golpe como 

aquele. Sua cabe~a ficou tao aturdida que ele precisou segurar no ar~ao para 

nao cair. 

Mas foi uma grande lastima para Sir Kay que, com a ferocidade do golpe, a 

Sir Kay lamina de sua espada tive'sse partido desde 0 cabo, voando tao alto no ar 

quebra sua que parecia passar por cima das torres da catedraL No entanto isso acon
espada. . S· K 1:. h N hteceu, e com ISS0 lr ay uCou sem nen uma arma. 0 entanto, ac ou-se 

que, por causa daquela pancada, ele tinha Sir Balamorgineas asua inteira merce, 

e que se desse mais urn golpe com sua espada ele 0 teria facilmente derrotado. 

Entretanto, Sir Balamorgineas logo se recuperou e percebeu que seu adver

sario estava inteiramente indefeso. Portanto, enchendo-se alem da conta de 

6dio do golpe que tinha recebido, investiu contra Sir Kay com a inten~ao de 

derruba-Io num ataque violento. 

Nesta investida Sir Kay poderia ter tido grande prejulzo, nao fossem tres 

companheiros seus de armas que, percebendo 0 enorrne perigo em que se achava, 

interpuseram-se entre ele e Sir Balamorgineas com a inten~ao de se oferecerem 

ao ataque daquele cavaleiro e assim evitar que Sir Kay fosse atingido. Isto fize

ram com tal sucesso que Sir Kay pode se livrar do aperto e fugir ate as barreiras 

sem sofrer mais qualquer perigo nas maos de seus adversarios. 

Pois bem, quando alcan~ou a barreira, seu escudeiro, 0 jovem Arthur, veio 

correndo ate ele com urn calice de vinho quente.21 Sir Kay abriu a portinhola 

20. Nas armaduras antigas, 0 elmo era uma especie de capacete que protegia a cabe~a do 
guerreiro. Ao longo dos tempos, apresentou varios formatos e modelos, como por exemplo 
o elmo conico, com protetor para 0 nariz, 0 elmo com viseira m6vel ou 0 elmo de uma s6 
pe~a, cobrindo 0 cranio como uma calota esferoide. Entre os secs.XII e XIII , desenvolveu-se 
o "grande" elmo, com cimeira e penacho, facilitando a identifica~ao adistancia. 
21 . 0 vinho era uma das bebidas bastante consumidas na Idade Media, principalmente nas 
regi6es onde se produzia uva. Desde a Antiguidade e visando a uma dieta saudavel, os generos 
alimenticios eram classificados em uma escala do frio ao quente e do umido ao seco, de acordo 
com a teoria dos "quatro humores" (quente, frio, umido, seco) proposta por Galeno, medico 
grego morto no ana de 200. Urn dos modos de se conseguir 0 "vinho quente" era mistura-lo, 
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Sir Kay quebra sua espada no em bate. 

eI" elmo para beber, pois tinha uma sede desmedida. Mas - ora vejam! - seu 

r nsro estava todo coberto de sangue e suor, e ele vinha tao sedento da 
Sir Kay pede 

II1I a que sua lingua grudava no ceu da boca e ele nem conseguia falar. a Arthur que 

M:IS quando acabou de beber do tanto que Arthur tinha ihe dado, sua Ihe busque 
umaespada.Ij ngua se soltou e ele gritou para 0 jovem com uma voz alta e violent a: 

- Ora, ora, irmao! Apanha-me outra espada para a luta, pois com certeza 

HlOquistarei muitas gl6rias hoje para nossa familia! 

E Arthur disse: 

- Onde poderei conseguir outra espada? 

E Kay disse: 

'·'n infusao, afragancia de cerras especiarias como gengibre, noz-moscada, cravo, pimenta, 
.I\ ,:,car, produzindo uma bebida aromatizada que podia ser aquecida. 
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Curre alea lend" ue nosw pai l' I;i apanha 111111.1 c" p .ld. l , Pili', .1 llll l.: lCll hll 

eSI.i partida . 

E An-hur disse: 

~ Assim farei com toda pressa - e logo saltou sobre a barre ira dire to no ca

minho que havia alem dela. Correu pelo caminho tao rapido quanto podia, de~ 

sejando cumprir a tarefa pedida por seu irmao. E com a mesma pressa correu 

para a tenda que seu pai tinha montado no prado. 

Mas quando chegou na tenda de Sir Ector, nao encontrou Ii ninguem, pois 

todo~s tinham ido para 0 torneio. Tambem nao conseguiu encontrar espada 

alguma adequada a empunhadura de seu irmao, de modo que viu-se em grande 

aperto enquanto decidia 0 que fazer. 

No meio dessa afli~ao lembrou~se da espada que estava fincada na bigorr.a 

em frente a catedral e pareceu-Ihe que uma espada assim serviria muito bern ao 

seu irmao. Assim, disse a si mesmo: "Vou Ii e, se conseguir, pego aquela espada, 

pois ela certamente servira muito bern para que meu irmao termine a luta." 

Em seguida correu com toda pressa ate a catedral. E quando chegou Ii viu 

que nao havia ninguem montando guarda junto do bloco de marmore, como ate 

/\rlhur retira entao tinha sido 0 caso, po is todos os que vinham montando guarda ti

il cspada da nham ido ate a luta que acontecia Ii perto. E a bigoma e a espada estavam 

bigoma. ali ao seu alcance. Entao, nao haven do ninguem que 0 impedisse, 0 jovem 

Arthur saltou sobre a pedra de marmore e colocou as maos em tomo do cabo da 

espada. Entao inclinou 0 corpo e puxou com toda for~a e - ora vejam! - ela desli~ 

zou da bigoma com incnvel facilidade e ele segurou a espada nas maos, e era sua. 

Depois de ter assim conseguido a espada, embrulhou-a em sua capa para 

que ninguem a visse (pois brilhava com uma iuminosidade e urn esplendor 

intensos), saltou do bloco de marmore e correu com ela ate 0 campo de batalha. 

Pois bern, ao entrar novamente no prado, Arthur encontrou Sir Kay, que 

esperava seu retorno com grande impaciencia. E quando Sir Kay 0 viu, excla~ 

mou enfitico: 

- Conseguiste uma espada? 

E Arthur disse: 

- Sim, tenho uma aqui - e abriu sua capa, mostrando a Sir Kay a espada que 
tinha trazido. 

Quando viu a espada, Sir Kay reconheceu-a imediatamente, e nao sabia 0 

que pensar ou dizer, de modo que ficou parado algum tempo, como se tivesse 

se transformado em pedra, enquanto olhava a espada. Depois de urn tempo ele 

disse, com uma voz muito estranha: 
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()mil- foi 11111' a. hasl e CSSil cspada? 

All lnll \ ,lIlOli para sell innao c vill sua cxprcssao J11uito alterada e que seu 

,I,!, ICI ,'.. I ava branco como cera. Entao disse: 

II Iwin, 0 que tc perturba a ponto de fazer-te parecer tao estranho? Contarei 

), ,d" II Vl'rdaue. Nii.o collsegui encontrar espada alguma na tenda de nosso pai, 

riil ,ll1 lcll1brei-rne daquela que estava fincada na bigorna sobre 0 bloco de mir

1I111P'l' ll1 frente a catedral. Fui ate Ii e tentei puxa~la, e ela saiu com enorme faci~ 

Jd.IL" :, Portanto, quando a havia tirado, embrulhei-a em minha capa e trouxe-a 

Hili l para ti, como podes ver. 
1\l1tao Sir Kay pensou consigo mesmo e assim achou: "Ora! Meu irmao 

\,dl ll i quase nao passa de uma criane-a. Alem disso, e incrivelmente s· K t
l' lr ay oma 

11 11;l'1l1l0. Assim, nao tern ideia do que fez nem do que is so significa. a espada 

M,IS jli que obteve essa espada, por que nao devo eu mesmo assumir para Sl. 

1 f. ,\anha, e assim assumir a gloria que ela traz?" Portanto, imediatamente 

I. II'va ntou e disse a Arthur: 
D.l-me a espada e a capa - e Arthur obedeceu. E feito isto, Sir Kay disse a 

I' ll': Nao conta a ninguem sobre isso e mantem segredo em teu cora~ao. En

'Ilulnto issovai ate onde 0 nos so pai esti sentado na arena e pede que ele venha 

IIl1l,d iatamente ate a tenda onde estamos acampados. 

EArthur fez conforme Sir Kay tinha mandado, bastante intrigado que seu 

II mao estivesse com 0 espirito tao alterado como parecia estar. A verdade e que 

IL UI rinha se dado conta do que tinha feito ao retirar a espada da bigorna, e nem 

,.l ll ia que grandes acontecimentos viriam daquele even to tao pequeno, pois as

inl eneste mundo, que urn homem as vezes prove ser digno de uma confian~a 

"io grande como aquela, e no entanto, tenha 0 espirito tao humilde, que nem 

IIlcsmo saiba ser digno dela. E assim foi com 0 jovem Arthur naquela ocasiao. 
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CAPiTULO SEGUNDO 

Como Arthur realizou duas vezes 0 milagre da espada perante 

Sir Ector e como seu direito de nascenr;:a the foi revelado 

ENTAO ARTHUR CORREU ate a parte da arena onde Sir Ector estava sentado 

com os membros de sua familia. Prostrou-se diante de seu pai e disse: 

- Senhor, meu irmao Kay mandou-me aqui para pedir-Ihe que venha ime

diatamente ate a tenda onde estamos acampados. Na verdade, creio que algo 

realmente extraordinario tenha aconteeido, pois meu irmao Kay tern uma ex

pressao no rosto que nunca vi antes. 

Entao Sir Ector ficou muito intrigado com 0 que poderia ter feito Sir Kay 

deixar a luta e chama-lo naquele momento, de modo que levantou-se de onde 

estava e acompanhou Arthur. E foram ate a tenda, e quando la chegaram - ve

jam! -, Sir Kay estava em pe parado bern no meio dela. E Sir Ector percebeu que 

seu rosto estava palido como einzas na lareira e que seus olhos brilhavam com 

urn brilho incrivel. Entao Sir Ector disse: 

- Meu filho, 0 que te aflige? 

Ao que Sir Kay respondeu: 

- Senhor, algo incrivel aconteceu - e tomou seu pai pela mao, levando-o ate a 

mesa que havia na tenda. E sobre a mesa havia uma capa e dentro da capa havia 

algo. Entao Sir Kay abriu a capa, e - ora vejam! -la estava a espada da bigorna, 

e 0 cabo e a lamina faiscavam com enorme fulgor. 

Sir Ector imediatamente entendeu que espada era aquela e de onde vinha, 

de modo que ficou tao cheio de espanto que nao sabia 0 que fazer. E por al

Sir Ector ve gum tempo sua lingua recusou-se a falar, mas depois de algum tempo, 

a espada. quando conseguiu falar, exclamou bern alto: 

- 0 que e isto que os meus olhos veem? 

Sir Kay entao respondeu: 

- Senhor, tenho agora aquela espada que ficava enfiada na bigorna que esta 

sobre a pedra de marmore em frente agrande catedral. De modo que Ihe perro 

que me dig a 0 que isto significa. 

Entao Sir Ector disse: 

- Como conseguiste a espada? 
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Sir Kay mostra a espada mistica a Sir Ector. 

E por algum tempo Sir Kay ficou em sileneio, mas depois de urn tempo disse: 

_ Senhor, parti minha espada na luta que vinha travando, de modo que achei 

csta espada para substituir aquela. 
Entao Sir Ector ficou completamente perplexo e llao sabia se acreditava no 

que havia ouvido. Depois de aigum tempo disse: 
_ Se foste tu que retiraste a espada da bigoma, entao deves ser tu tambem que 

es 0 legitimo Rei da Bretanha, pois assim proclamam as palavras da espada. Mas 

se de fato retiraste a espada da bigorna, entao sera igualmente faeil recoloca-Ia 

de volta la de onde a retiraste. 
Ao ouvir isso Sir Kay ficou tornado de preocupac;ao, e exclamou bern alto: 

_ Quem conseguiria fazer algo tao difieil e milagroso como enfiar a espada 

em ferro solido? 
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Ao lj lie Sir Ector respomk'lI: 

- Esse milagre nao emaior do que 0 milagre l/ue fizL:sle au retira-la. Pois 

quem jamais ouviu falar que urn homem pudesse puxar uma espada de urn lugar 

e, no entanto, nao conseguir coloca-la de volta? 

Entao Sir Kay nao sabia 0 que responder a seu pai, e teve muito medo de 

nao conseguir realizar aquele milagre. No entanto, procurou se confortar di

zendo para si mesmo: "Se meu irmao mais novo, Arthur, conseguiu realizar este 

milagre, por que eu nao poderia realizar urn milagre semelhante? Pois decerto 

nao sou menos digno do que ele. Portanto, se ele retirou a espada com tanta 

facilidade, pode ser que eu com igual facilidade consiga enfia-la de volta em seu 

lugar." Assim, buscou como pode se acalmar com tais pensamentos. 

Entao embrulhou a espada na capa novamente, e depois disso, ele e Sir 

Ector sairam da tenda e dirigiram-se para onde ficavam a pedra de marmore 

e a bigorna em frente acatedral. E Arthur foi com seu pai e seu irmao e eles 

nao 0 proibiram. E quando chegaram ao lugar onde a espada tinha 
Sir Kay tenta 

recolocar a est ado, Sir Kay subiu no bloco de marmore e olhou para a bigorna, 

espada de volta. e - ora vejam! - a bigorna estava totalmente lisa, sem um arranhao 

mas falha . 
 ou qualquer outra marca. Entao Sir Kay disse para si mesmo: "0 que 

e isso que meu pai quer que eu fap? Que homem nesta vida poderia enfiar a 

lamina de uma espada numa bigorna de ferro solido?" No entanto, nao podia 

se furtar daquela impossivel tarefa, estando for~ado a tentar aquele milagre; 

assim apoiou a ponta da espada no ferro e pressionou-a com toda a sua for~a. 

Mas era impossivel que conseguisse aquilo, e embora tentasse com toda a for~a, 

pressionando a espada contra a superficie da bigorna, ela nao deixava no ferro 

nem um arranhao da espessura de urn fio de cabelo. 

Entao, depois de ten tar por muito tempo, finalmente parou e desceu de onde 

estava. E disse a seu pai: 

- Senhor, nenhum homem nest a vida pode realizar tal milagre. 

Ao que Sir Ector respondeu: 

- Como eentao possivel que tivesses retirado essa espada, como disseste, e, 

no entanto, naa consigas recoloca-la no lugar? 

Entao a jovem Arthur levantou a voz e disse: 

- Meu pai, tenha sua permissao para falar? 

E Sir Ector disse: 

- Pala, meu filho. 

E Arthur disse: 

- Gostaria de tentar empunhar a espada. 
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I\ "\jlll' Sir Eelol Ii:s polllku : 


LOlli !jill' alltnridadl' ljllerl'rias 1~lllplillhar a l:spada? 


L All hur disse: 
FI ll ell quem retirou a espada da bigorna para meu irmao. E como disseste 

1111 I~' I ir;'t -Ia nao emais dificil do que recoloca-la no lugar novamente, acredito 

'11II' f111 dcrei rccoloca-la no ferro de onde a retirei. 
Ell tao Sir Ector olhou 0 jovem Arthur de urn jeito tao estranho que Arthur 

I"'" \·l1ll;!I1deu. De modo que exclamou: 
Scnhor, por que me olhas de urn modo tao estranho? Estas zangado comigo? 

1\0 que Sir Ector respondeu: 

I'erante os olhos de Deus, meu filho, nao estou zangado contigo. 


E I,!ntao disse: 
Se queres empunhar a espada, podes seguramente tentar realizar esse mi

1HWe. 
Entao Arthur tomou a espada de seu irmao Kaye saltou sobre a pedra de 

I!l armore. E colocou a ponta da espada sobre a bigorna, firmou-a 1\ . r thur reaI' lza 

111 111 fo r~a e - ora vejam! -, a espada entrou suavemente na bigorna 0 milagre 

.111' que ficou enterrada pela metade, e la ficau presa. E depois de da espada 
. '1 I' d 'd n a blgorna.

"'iI ,Izar esse ml agre , e e retuou a espa a novamente com rapl ez e 

f. ll ilidade, e depois to.rnou a recaloca-la mais uma vez, como tinha feito antes. 


Mas quando Sir Ector viu 0 que Arthur tinha feito, exclamou em voz bern 


.tlra: 

_ Senhor! Senhor! Que milagre e esse que estou vendo com os meus olhos! 


E quando Arthur desceu do bloco de marmore, Sir Ector ajoelhou-se diante 


dele e uniu as maos, palma com palma. 

Porem, quando Arthur viu 0 que seu pai fazia, exclamou como se sentisse 


II rna dor imensa e disse: 

- M eu pail Meu pail Por que se ajoelha diante de mim? 


Sir Ector respondeu a ele: 

_ Nao sou teu pai, e agora ficou evidente que tu es com certeza de uma ra~a 


muito nobre e que 0 sangue de reis corre em tuas veias, caso contrario nao terias 


[lodido empunhar essa espada como fizeste. 

Entao Arthur come~ou a chorar sem parar e exclamava como que com grande 


agonia: 

_ Pail Pail 0 que e que 0 senhor diz? Pe~o-lhe que se levante e nao se ajaelhe 


diante de mim. 

Entao Sir Ector se levantou e encarou Arthur, e disse: 
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- Arthur, por que (horas? 


E Arthur disse: 


- Porque estou com medo. 


Acontece que durante todo esse tempo Sir Kay tinha ficado ali do lado sem 

conseguir se mover nem falar, mas parecendo estar num extase, e dizia a si 

mesmo: "0 que e is to? 0 meu irmao e Rei?" 

Entao Sir Ector tamou a palavra, e disse: 

- Arthur, chegou a hora de saberes quem es, pois as reais circunstancias da 

tua vida estiveram ate agora escondidas de ti. 

"Confesso-te tudo da seguinte forma: dezoito anos atras veio ate mim urn certo 

homem muito sabio e muito proximo do rei Uther-Pendragon, e esse homem era 

Sir Ector conta 0 Mago Merlin. E Merlin me mostrou urn anel com 0 selo de Uther

para;\rthur Pendragon e mandou-me, em obediencia aquele anel, ir ate urn deter

as dela~he~ de minado lugar a uma determinada hora que ele escolheu. E 0 lugar que 
sua m{anCla. _

ele escolheu era 0 portao dos fundos do casteIo de Uther-Pendragon. E 

a hora que ele escolheu era a meia-noite daquele mesmo dia. 

"E pediu-me que nao contasse a ninguem nada sobre 0 que havia me dito, e 

assim mantive segredo conforme me pediu. 

"En tao fui ate aquele portao dos fundos a meia-noite como Merlin tinha man

dado, e 1.1 vieram Merlin e urn outro homem, e 0 outro homem era Sir Ulfms, que 

era 0 chefe dos cavaleiros da casa de Uther-Pendragon. E conto-te que esses 

dois homens notaveis eram mais proximos de Uther-Pendragon do que qualquer 

urn neste mundo. Quando os do is se aproximaram, percebi que Merlin trazia nos 

bra~os algo embrulhado em urn manto vermelho de fina textura. Ele entao abriu 

as abas do manto e, ora!, pude ver uma crian~a recem-nascida embrulhada nos 

cueiros. E vi a crian~a sob a luz de uma lanterna que Sir UIEus trazia, e percebi que 

tinha urn rosto muito bonito e os ossos grandes. Tu eras aquela crian~a. 
I 

"Entao Merlin ordenou-me 0 seguinte: que eu deveria levar aquela crian~a e 

cria-la como minha; e ele disse que a crian~a deveria ser chamada pelo nome de 

Arthur; e disse que ninguem em todo 0 mundo deveria saber que aquela crian~a 

nao era minha. Eu disse a Merlin que faria conforme ele desejava, de modo que 

tomei a crian~a e levei-a embora comigo. Avisei que a crian~a era minha e to

dos acreditaram nas minhas palavras, de modo que nunca ninguem desconfiou 

que tu nao fosses meu proprio filho . E a senhora que era minha esposa levou 

com ela quando morreu aquele segredo para 0 Paraiso, e desde entao ate agora 

ninguem no mundo to do sabia nada deste assunto, exceto eu e aqueles dois 

grandes homens de que ja faleL 
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"I': lIl1PIIUl' ll slllibe l' U ale.' lt l* ' ll'lt'lIll'ra It'U pai, 1J1:IS agura 1l'llho Hm palpite 

I ll) l \! qUl' l1I d e f()i e que tu lells ellllu<lS wias sallgue de alta realcza. E acredito 

'i" f 1 • .I Wl. ll·U pai fosse 0 prlJprio Uther-Pcndragon . Pois quem senao 0 Elho 

k I II hl'r· Pcndragon poderia ter retirado a espada da bigorna como fizeste?" 

1;"1 ao , quando Arthur ouviu aquilo tudo sobre seu pai, exclamou numa voz 

II n dlo alt a e veemente: 
f\ i cl c mim , ai de mim, ai de mim! - repetindo tres vezes. 

I' ~ir Ector disse: 

Arthur, por que sofres? 

H Arth ur disse: 
Porgue perdi meu pai, pois preferiria ter meu pai do que ser Rei! 

Enquanto tudo isso se passava, chegaram ali dois homens, muito altos e de 

111 11 porte incrivelmente nobre e altivo. E quando estes dois homens se apro-

I llItl r am de onde eles estavam, Arthur, Sir Ector e Sir Kay perceberam Merlin e 

qlll' urn deles era 0 Mago Merlin e que 0 outro era Sir ulfius - pois os Sir Ulfius 

,[, ,I" cram homens deveras famosos e conhecidos de todos. E quando os aparece~ para as lTes . 

d(l l ~ chegaram ate onde estavam os outros tres , Merlin falou, dizendo: 

o que esta havendo? 


[ ~ Sir Ector respondeu: 

8sta havendo aqui algo muito incrivel, pois ve, Merlin, esta e aquela crian~a 


tl ll ~' trouxeste para mim dezoito anos atras e, ora!, podes ver como cresceu e 


I" rnou-se homem. 

Entao Merlin disse: 

Sir Ector, sei bastante bern quem e esse jovem, pois tenho-lhe mantido 


dl'dicada vigilancia dur.ante todo esse tempo, e sei que sobre ele recai a espe


I .l n ~a da Bretanha. Alem disso, digo-lhe que hoje mesmo num espelho magico 

vi ~udo 0 que ele fez desde a manha e sei como retirou a espada da bigorna, e 


l" HllO a recolocou de volta. E sei como ele a retirou e a recolocou uma segunda 


v(:'/.., Tambem sei de tudo 0 que 0 senhor the disse agora ha pouco , de modo 


Ille agora eu tambem confirmo que the disse toda a verdade. E, ora vejam so!, 


II espfrito profetico recai sobre mim e posso preyer que no futuro tu, Arthur, te 


I nmaras 0 rei maior e mais famoso que jamais viveu na Bretanha. E posso preyer 


que muitos cavaleiros de extraordinaria excelencia irao se reunir ao teu redor e 


'ILleos homens contarao de seus maravilhosos feitos enquanto esta terra existir, 


I.' posso preyer que por meio desses cavaleiros teu reino sera repleto de esplen


dol' e gloria. E posso preyer que a aventura mais incrivel do Santo GraaF sera 


u . Sobre 0 Santo Graal, ver a Apresenta~ao ao presente volume. 
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emprec ndida por tTes dos cavaleiros da tua Corle, U l JII(' It: J ar.! ('IC rl W rcnu rne, 

pois seras 0 rei em cujo Teino a ta~a sagrada sera obtida. TuJo isso posso preyer, 

mas, ve!, chega agora 0 momento quando a gloria de tua Casa novamente se 

manifestara para 0 mundo, e toda a gente desta terra alegrar-se-a contigo e com 

teu reino. Portanto, Sir Ector, ordeno-lhe que nos proximos tres dias tome conta 

deste jovem como a sua joia rna is preciosa, pois sobre ele recaem a esperanp e 

a salva~ao de to do este reino. 

Entao Sir Ector alteou a voz e gritou para Arthur: 

- Urn favor! Urn favor! 

E Arthur disse: 

- Ai de mim, como pode isso? Como, meu pai, me pede urn favor se posso lhe 

dar tudo 0 que tenho no mundo? Pe~a 0 que quiser e sera seu! 

EnUio Sir Ector disse: Sir Ector pede 

urn favor - Pe~o-te isto: ql1e quando fores rei teu irmao Kay possa ser senes

a Arthur. 
 cal de to do este reino. 


E Arthur disse: 


- Assim sera. 


E acrescentou: 


- E quanto ao senhor, sera ainda melhor, pois sera meu pai ate 0 fim! - e 

assim dizendo, tomou a cabe~a de Sir Ector em suas maos e beijou-o na testa e 

no rosto, selando sua promessa. 

Mas durante tudo isso Sir Kay tinha ficado ali parado, como alguem atingido 

por urn raio, sem saber se de via subir nas alturas au lan~ar-se nas profundezas, 

pois seu irmao mais novo tinha the ultrapassado e alcan~ado uma sorte tao 

extraordinaria.23 De modo que ficou ali como alguem sem vida ou a~ao. 

E que fique aqui dito que Arthur cumpriu tudo aquilo que prometeu ao pai. 

Pois, posteriormente, fez de Sir Kay seu senescal, e Sir Ector foi para ele urn pai 

ate 0 dia de sua morte, que ocorreu cinco anos depois. 

ASSIM CONTEI como a realeza de Arthur foi primeiro revelada. E agora, se qui

serem escutar, ouvirao como isso se confirmou para 0 mundo todo. 

23. Segundo a tradi~ao juridica medieval da hereditariedade linhagistica, a sucessao ao trono 
epatrilinear e conrempla 0 filho mais velho. 
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LAI'iTlII 0 Tr RcTIKO 

Como diwrsos rcis c grao-duqucs tentaram 

relirar a cspada da bigorna e como falharam. 

E lambem como Arthur tentou e conseguiu 

I" NIAO, quando a manha do dia de Natal chegou, muitos milhares de pessoas 

ue todo tipo, tanto nobres quanto plebeus, reuniram-se diante da catedral 

I'lira assistir atentativa de retirada da espada. 
Pois bern, havia urn dossel de pano bordado de muitas cores cobrindo a 

l, ..pada e a bigorna, e uma plataforma tinha sido construida em tomO do bloco 

1iL' mar:more. E perto dali fora colocado urn trono para 0 Arcebispo, pois cabia a 

I'le $upervisionar a tentativa para garantir que todos os detalhes fossem cum

I'ddos com a justi~a e a seriedade esperadas. 
Entao,metade da manha ja tendo passado, 0 proprio Arcebispo chegou com 

grandes pompas e tomou seu lugar no alto trono que the tinha sido erguido, e 

InJo 0 seu sequito de clerigos e cavaleiros reuniu-se asua volta, de modo que 

l' le ostentava uma elegante e gloriosa aparencia de realeza. 
Paraaquela tentativa haviam-se reunido dezenove reis e dezesseis duques, e 

I ada urn deles era de tal nobre e elevada estirpe que nutria grandes esperan~as 
de naquele dia ser connrmado diante de todos como legitimo rei e soberano de 

Loda a Bretanha. Assim, depois que 0 Arcebispo tinha se acomodado em seu 

trono, varios deles vieram e pediram para passar imediatamente aprova. Entao 

ArcebiSpo ordenou que seu arauto soasse a trombeta e pedisse a todos os que 

[inh am 0 direito de ten tar retirar a espada que viessem para 0 desano, e 0 arauto 

'ez conforme 0 Arcebispo ordenou. 
Logo que 0 arauto soou a trombeta apareceu 0 primeiro dos reis a tentar 

retirar a espada, e quem veio foi 0 Rei Lot de Orkney e das Ilhas. Com 0 Rei Lot 

vieram onze cavaleiros e cinco escudeiros, 0 que Ihe fez parecer muito 0 Rei Lo'l de 

nobre e poderoso aos olhos de todos. E quando 0 Rei Lot chegou ali, Orkney tenta 

subiu na plataforma. E primeiro cumprimentou 0 Arcebispo, entao junto it espada 

colocou as maos no punho da espada avista de todos. E dobrou seu e falha . 

corpo, puxando-a com enorme forp, porem a iamina dentro da bigorna nao se 

moveu nem urn fio de cabelo, mas continuou firme como 0 ferro onde estava 
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