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A matéria de Bretanha resistiu melhor à acção do tempo em manuscritos 

portugueses que em manuscritos espanhóis. O mérito, nestes casos, costuma caber à 

nação que mais rapidamente destrói os seus livros, desde que tenham sido a leitura e o 

uso as causas da destruição. Sabemos bem como são raros os exemplares de best-sellers 

da imprensa primitiva nas bibliotecas de hoje, as quais entretanto se acham repletas de 

grossos volumes que, porventura, tiveram na data da publicação, ainda menos leitores 

do que actualmente. 

A literatura portuguesa medieval possui (e deverá disso orgulhar-se?) uma 

relativamente copiosa colecção de manuscritos arturianos, dois dos quais albergando 

romances completos. O Livro de José de Arimateia contém a tradução completa da 

Estoire del Saint Graal do ciclo da Post-Vulgata (ou Pseudo-Boron), enquanto a 

Demanda do Santo Graal contém a tradução da Queste del Saint Graal e da Mort Artu, 

romances que neste ciclo aparecem fundidos. O actual José de Arimateia português é 

um manuscrito de meados do século XVI, copiado tão tarde que a melhor explicação 

para o empreendimento talvez seja a esperança, não lograda, de o fazer passar ao 

estado de livro impresso através de um mecenato real que se pretendia captar. Era o 

que, na época, já vinha sucedendo em França e em Espanha com os romances 

arturianos (daqui a momentos tornarei a falar destas edições espanholas). Copiado 

tardiamente, o José de Arimateia português passou quase toda a sua vida em bibliotecas 

religiosas, onde não foi lido nem sequer manuseado, pelo que chegou até nós 

notavelmente bem conservado. O manuscrito da Demanda portuguesa, por seu lado, 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)    K. PIETSCH 

 2 

foi produzido um pouco mais cedo, em meado do século XV, e não se sabe que 

caminhos percorreu até entrar numa biblioteca estrangeira, a do Marquês de Cábrega, 

Pedro de Navarra e de la Cueva; quando esta foi comprada em 1670-1671 pela 

Biblioteca Imperial de Viena, viajou o manuscrito para a Áustria, onde se tem 

conservado até hoje. 

Além destes dois respeitáveis monumentos, que sobreviveram devido ao seu 

pouco uso, chegaram até nós fragmentos de outros manuscritos portugueses de 

matéria arturiana, como sejam uma folha do Livro de Tristan (Pensado, 1962) e três 

folhas da Suite du Merlin em galego-português (Soberanas, 1979, 1982), todas elas 

encontradas em bibliotecas de Espanha, a desempenhar a modesta, mas saudável, 

função de capas de outros livros. Se pensarmos que também teve essa função o mais 

antigo testemunho da lírica galego-portuguesa, o precioso manuscrito das cantigas de 

Martin Codax descoberto por Pedro Vindel, torna-se caso para perguntar quantos mais 

textos portugueses estarão por descobrir nas bibliotecas e arquivos de Espanha, que 

têm servido de santuário amplo e benfazejo para o nosso património literário medieval. 

O que acabo de dizer dos manuscritos portugueses da matéria de Bretanha não 

pode ser repetido quanto aos seus homólogos castelhanos. A Espanha foi, comparada 

com Portugal, rica em edições arturianas: enquanto nós ainda copiávamos manuscritos 

em regime de scriptorium, era impresso em Burgos (1489) o Baladro del sabio Merlin, em 

Sevilha (1500) um Merlin y Demanda hoje desaparecidos, em Toledo (1515) uma 

Demanda parcialmente preservada e em Sevilha (1535) outra Demanda, que também 

inclui um Merlin. Perante tanta matéria arturiana impressa, é que nos podemos 

espantar como o facto de só ter sobrevivido em Espanha um manuscrito arturiano 

importante, o códice 1877 da Biblioteca Universitária de Salamanca (antigo 2-G-5 da 

Biblioteca Real, Madrid). Nele residem as únicas versões castelhanas manuscritas do 

Livro de Josep Abarimatia, da Estoria de Merlin e do Lançarote, versões aliás muito curtas 

(o Josep tem 30 fólios, contra mais de 300 do José português; o Merlin tem 14 e o 

Lançarote 12 fólios), o que levou o seu editor, Karl Pietsch, a designá-la por 

"fragmentos". Não creio que a designação seja inteiramente justa, pelo menos no que 

respeita àquele que melhor conheço, o Josep. De facto, embora este texto seja 

evidentemente parte de um todo mais vasto, que em extensão e completude 
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corresponderia ao José português, ele apresenta, no início e no remate, sinais de ter sido 

condensado propositadamente para valer como unidade autónoma e, em si, completa. 

Não se trata de um fragmento amputado ao corpo, mas da cópia parcial de um 

manuscrito mais completo, concebida para fazer parte de um novo conjunto de 

características especiais. Com efeito, o manuscrito de Salamanca pertence ao tipo das 

antologias de conteúdo místico, hagiográfico e educativo, em que vidas de santos, 

narrativas moralizantes e cavalarias cristãs entram em pé de igualdade. Além dos três 

"fragmentos" arturianos, o manuscrito contém mais cinco textos no seu estado 

presente, entre os quais um Berlan e Josafa e um Libro de Frey Johan de Rrocacisa, mas há 

indícios de ter sido mais volumoso (uma Vida de Sant Macario e um Libro de Tungano, 

entre outros textos, teriam feito parte do manuscrito). Dele faziam igualmente parte 

umas Rreglas de la yglesia de Leon para rrezar, texto hoje desaparecido mas que talvez 

sugira a proveniência leonesa do códice na sua forma inicial, ou então de uma outra 

antologia que ele reproduziu. Este ponto é de interesse para a questão da língua dos 

textos arturianos, de que me ocuparei adiante. 

O manuscrito de Salamanca foi descrito por K. Pietsch ("The Madrid 

Manuscript of the Spanish Grail Fragments", Modern Philology, XVIII, 1920-1921, págs. 

147-156 e 591-596, de onde extraí as informações que precedem). Anteriormente, tinha 

sido descrito por Morel-Fatio (Romania, X, 1881) e por Klob (ZrPh., XXVI, 1902). Foi seu 

copista o clérigo Pedro Ortiz, que completou a obra em 1469 ou 1470, e acerca do qual 

nada nos é dito por Pietsch. 

A singular posição que o manuscrito de Salamanca ocupa no conjunto dos 

manuscritos arturianos peninsulares justificou que me tenha alongado nesta 

apresentação. Mas o meu tema não se esgota nele. 

Os três textos arturianos só foram publicados uma vez, até hoje, na sóbria e bela 

edição de Pietsch: Spanish Grail Fragments, vol. I: Texts; vol. II: Commentary, Chicago, 

1924-1925. Nenhuma outra edição completa é mencionada na bibliografia de Harvey 

Sharrer (1977). 

Já não é tempo de fazer a recensão crítica de uma edição publicada há sessenta 

anos. Mas, por não ter sido substituída e por continuar a ser a única forma de lermos 

estes textos, será ainda lícito examinar de perto o trabalho realizado por Pietsch e 
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reconhecer, ao lado da sua grandiosa erudição, as suas limitações como edição de texto. 

Terá isso, ao menos, a utilidade de prevenir contra uma utilização literal da edição 

como documento linguístico. 

Pietsch copiou o manuscrito em 1897, mas demorou mais de vinte anos até o 

publicar, aproveitando esse intervalo para compilar o seu copioso comentário 

linguístico e para fazer confrontos com outras fontes, sobretudo francesas. Questão 

interessante, que não posso abordar, seria a de saber se a transcrição inicial de Pietsch 

foi retocada ou modificada mais tarde, sabendo-se que as suas concepções acerca da 

língua dos textos evoluíram consideravelmente. 

«Ao preparar esta edição, não se me pôs a questão nem de um texto crítico, nem 

de uma reprodução diplomática», anuncia Pietsch de entrada. Limitando-nos ao caso 

do José de Arimateia, percebe-se que ele não tenha tentado uma edição crítica. Eram 

pouquíssimos os materiais de colação que tinha ao seu dispor: uma curta transcrição 

do José português (caps. XV-XXI), correspondente às suas quatro primeiras páginas 

impressas, o que o impediu de perceber as fortes relações de parentesco dos dois 

textos, e as três edições de Furnivall, de Hucher e de Sommer, feitas todas elas com 

critérios pré-críticos1 a partir de alguns manuscritos franceses da Estoire. 

Limitado a tais ajudas, Pietsch não estava em condições de proceder com 

segurança às numerosas emendas conjecturais que praticou, apesar da declarada 

intenção de não fazer uma edição crítica. Felizmente, teve o escrúpulo de fornecer nas 

notas a lição que quis emendar, pelo que com algum trabalho nos é possível 

reconstituir o texto do manuscrito e descobrir, assim, que a lição emendada era muitas 

vezes a correcta, como se confirma pelo José português e por manuscritos franceses que 

Pietsch não conhecia. Nas circunstâncias, não se percebe por que Pietsch não optou 

pela via da prudência, fazendo uma edição diplomática. 

Em alguns aspectos – há que reconhecer –, comportou-se com escrúpulo quase 

diplomático: não modernizou as grafias do manuscrito, não arcaizou formas 

                                                           
1 O ms. BL Royal 14.E.iii. foi publicado por F. J. Furnivall, The History of the Holy Grail, 2 vols., 

London, 1861-1863. O ms. Le Mans 356 foi publicado por E. Hucher, Le Saint-Graal ou le Joseph 

d’Arimathie, 3 vols., Le Mans, 1874-1878. Finalmente, H. O. Sommer, The Vulgate Version of the 

Arturian Romances, vol. I, Washington, 1909, publicou os mss. BL Add. 10292, BL Royal 19.C.xii. 

e BL Add. 32125. 
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obviamente modernas, pontuou com parcimónia e respeitou o aspecto geral do texto, 

apenas tendo desenvolvido as abreviaturas. Mas em outros aspectos foi claramente 

intervencionista. A sua tese era esta: o texto do Josep foi traduzido do francês para uma 

língua mista de base castelhana, com interferências ocidentais (por isto se entendendo 

tanto formas leonesas como galego-portuguesas). Ao longo da transmissão do texto, os 

escribas foram progressivamente castelhanizando e modernizando a linguagem. Sendo 

assim, Pietsch sente-se autorizado a: 

 

a) restituir ao texto as formas ocidentais que os escribas eliminaram;  

b) emendar os contra-sensos que eles cometeram. 

 

Estas emendas e estas restituições, que não passam de outras tantas emendas, 

foram empreendidas tanto ope codicum (para o que dispunha das edições que 

mencionei), como ope ingenii (para o que dispunha do seu vastíssimo conhecimento da 

língua antiga). Foi isto que ele fez mais frequentemente, por vezes com rara felicidade, 

como neste passo:  

SGF 29.6 tem «E tanto eran lavados que mudavan», mas Pietsch pensa que seria 

melhor «E tanto que eran lavados, mudavan», intuição que põe em nota sem mexer no 

texto e que é confirmada inteiramente pelo José português. 

Igualmente feliz é a emenda que propõe para SGF 10.18, onde a lição 

«ençaronlo de encima de la torre» foi mudada por um corrector para «enforcaronlo de 

encima de la torre». Pietsch, com base nas edições francesas, não faz caso do corrector e 

propõe uma leitura «lençaronlo», que coincide além do mais com o texto português. 

Curioso é que nestes dois casos ele proponha a sua emenda em nota, mas deixe o texto 

intacto. 

Outras vezes, pelo contrário, emenda o próprio texto, como em SGF 4.22, onde 

substitui «mas gracia que don» por «mas despecho que don», apoiado no José de 

Lisboa: «mais despeito que dom». 

Dei exemplos de correcções certeiras de Pietsch. Mas também há exemplos de 

correcções que ele falha, por lhe faltar o conhecimento do manuscrito português. Em 

SGF 15.28, a forma «sennores e hermanos», igual ao português, é desnecessariamente 

emendada para «serores e hermanos». E em SGF 19.11 a expressão «que non seria 

http://traduzido.do/
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menester» é mudada para «que seria menester», sem qualquer motivo e contra o 

testemunho do José português (que Pietsch, recorde-se, neste passo não conhecia). 

Poderiam prosseguir as exemplificações deste tipo. Não alterariam o que está 

patente. Resta falar da sua atitude em relação à língua do texto. «Quando tenho de 

escolher entre um fenómeno galego-português e um leonês, naturalmente decido a favor 

do segundo» (SGF, I, xxiii n). Pietsch acreditava que assim recuperava a primitiva 

forma linguística do texto, obtida em tradução feita em ambiente leonês. Igualmente 

considerava que as formas castelhanas do texto podiam ser transformadas em leonesas, 

desde que tivesse suporte documental para isso. Não se privou de assim "leonizar" ou 

"ocidentalizar" os textos, podendo haver dúvidas quanto à justeza de tais mudanças. 

«Quizás Pietsch es demasiado atrevido en la restitución de leonesismos y palabras 

occidentales», comentou a este respeito Bohigas Balaguer (RFE, 13, 1926, 69). 

O sábio arturianista catalão recorda uma emenda célebre de Pietsch: em SGF 

52.8, mudou um aparente castelhanismo guyja2 para o ocidentalismo aguya, com isso 

transformando uma frase que fazia perfeito sentido em castelhano, «tomo una guyja 

que estava sobre el altar e ferio con ella la ymagen de Polo», em um resultado bem 

estranho, "tomo un aguya que, etc.". Pietsch fez esta emenda sob inspiração do francês 

«si prist un aigle qui estoit sor l'autel si en feri l'image Apolin». Ignorava ele que o 

português correspondente não fala de águias, mas de agulhas: «tomou ũa agulha que 

estava sobre o altar e ferio com ela a imagem d'Apolo». 

Temos aqui matéria para vários discursos. Resolvamos já o primeiro: Bohigas 

menciona3 esta emenda de Pietsch com muitas reservas, considerando-a sintoma de 

uma propensão para mudar lições aceitáveis devido a pressupostos quanto à língua 

original do texto. Temos de concordar com Bohigas: mesmo que o original fosse, como 

Pietsch supunha, escrito numa língua ocidental, a verdade é que ele estava a editar 

uma cópia castelhana e ninguém lhe podia exigir que através dessa cópia ficcionasse 

um original que estava perdido. 

                                                           
2 Guyja, 'piedra pelada y chica que se encuentra en las orillas y madres de los ríos y arroyos', 

Dicc. de la Academia; em português, ‘seixo’. 
3 Los textos españoles y gallego-portugueses de la Demanda del Santo Grial, Madrid, 1925, 88. Cf. na 

pág. 94n. outros exemplos daquilo que Bohigas chama o "exagerado zelo" de Pietsch em 

encontrar formas galego-portuguesas. 
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Outro discurso: Pietsch faz esta emenda não uma, mas três vezes próximas, a 

fim de reforçar a sua tese sobre a língua ocidental. Convém neste ponto recordar que, 

nos seus primeiros trabalhos, publicados em 1913 e 19154, ele tinha uma tese diferente. 

Pensava então que a língua original da tradução seria o galego-português, derivando o 

manuscrito de Salamanca de uma sua cópia para castelhano feita por um leonês, que 

preservara muitos leonesismos. A partir de 1924, com a publicação dos SGF, passa a 

defender a nova tese: a tradução do francês directamente para a língua mista de base 

castelhana teria sido feita em ambiente leonês por um escriba leonês, daí advindo as 

interferências linguísticas ocidentais. Ora bem: suponho que a grande quantidade de 

emendas ocidentalizantes dos SGF, que preocupam Bohigas, foram introduzidas por 

Pietsch quando acreditava na primeira tese e que os seus comentários linguísticos são 

muito posteriores, quando já tinha mudado de ideias. Este contraste entre a orientação 

das emendas e o estudo acompanhante é perturbador, e deve estar presente em quem 

quiser estudar a língua destes textos, para que se acautele. 

 Finalmente, é possível que o significado do passo que temos examinado seja 

diferente do que Pietsch supunha. Pode ser que o texto francês por aigle não designe 

"águia", mas outra coisa, mais apropriada para ferir, como pede o contexto. Godefroy 

fala de aigle de clous, o que talvez nos permita ler aigle, na frase, como "estilete, punhal". 

Nesse caso, seria a lição portuguesa agulha que estaria correcta, o que se adequaria 

melhor com a primeira tese de Pietsch.  

Isto traz-nos ao passo seguinte. As ideias de Pietsch sobre a língua mista 

acham-se hoje postas em causa por elementos avançados de vários lados. Temos, por 

exemplo, a demonstração feita por Fanni Bodganow5 de que a Queste francesa foi 

directamente traduzida para o português, e daí para castelhano. Se acreditarmos, como 

Pietsch fazia, em uma tradução única de todo o ciclo da Post-Vulgata na Península 

Ibérica, o que for dito para a Demanda fica dito para os outros romances, o José de 

                                                           
4
 a) "Concerning Ms. 2-G-5 of the Palace Library at Madrid", Modern Philology, XI, 1913, 1-18. b) 

"On the language of the Spanish Grail Fragments", Modern Philology, XIII, 1915-16, 369-378 e 625-

646. 
5 a) "Old Portuguese seer em car teudo and the priority of the portuguese Demanda do Santo Graal", 

Romance Philology, XXVIII, 1974, 48-51. b) "The relationship of the portuguese and spanish 

Demandas to the extant french manuscripts of the Post Vulgate Queste del Saint Graal", Bulletin of 

Hispanic Studies, LII, 1975, 13-32. 
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Arimateia incluído. 

Ora, a identificação que julgo ter feito (Castro, 1983: 81-98) entre o Joam Vivas, 

que traduziu o ciclo do francês para uma língua peninsular, e um religioso da ordem 

de Santiago desse mesmo nome, português, pertencente a uma família de Lisboa e 

próximo da corte portuguesa no tempo de Afonso III, rei que fora senhor de um dos 

grandes condados do norte da França exactamente nos anos em que aí era redigido o 

ciclo da Post-Vulgata, permite admitir que a tradução do ciclo se fez em ambiente 

português e, muito provavelmente, em língua portuguesa. Isso teria sucedido em 

meados do século XIII; houve tempo, portanto, para que em 1313, em Leão, uma 

tradução castelhana tivesse sido feita, tradução que não eliminou certas formas do 

original português, do mesmo modo que este conservou numerosos galicismos. Sendo 

assim, não há necessidade de pensar em línguas mistas. 

A ‚leonização‛ operada por Pietsch acaba, afinal, por ter feitos 

contraproducentes. As relações entre os manuscritos arturianos peninsulares ficam 

mais claramente definidas se o manuscrito de Salamanca for reconhecido como 

contendo uma versão do Josep realmente castelhana. As formas ocidentais que ele 

apresenta, sem ajuda das emendas de Pietsch, ganham assim um significado mais 

nítido e mais rico, porque menos frequentes. Não há que disfarçar o facto de os textos 

arturianos terem circulado em língua castelhana. 

 Por isso, ainda vale a pena fazer uma edição diplomática do Josep de Salamanca 

(e dos outros dois "fragmentos"), que reconstitua claramente a composição linguística 

do manuscrito. Os estudos arturianos beneficiarão com isso e os estudiosos do 

castelhano medieval, de certo modo, ganharão um novo texto. 

 


