
em certo sentido, pouco compatíveis com quaisquer sincretismos (ou
hibridismos). O que permite concluir que as santidades, muito provavel-
mente, não eram seitas.

Creio ainda que não tenha sido devidamente formulada ou explicita-
da a noção de "juízo etnodemonológico" (p. 53). Em que tal manifestação
constitui um caso à parte de etnocentrismo, é algo que não se chega a
compreender claramente.

• • •

HILÁRIO FRANCO JÚNIOR. A Eva Barbada. Ensaios de Mitologia Medieval. São
Paulo: EDUSP, 1996.

DANIEL VALLE RIBEIRO

A Editora da USP acaba de lançar estudo acerca da mitologia
medieval. Trata-se da coletânea de trabalhos antigos e novos ensaios
com que Hilário Franco Júnior se apresentou ao concurso para a livre-do-
cência na Universidade de São Paulo. Autor de inúmeros estudos na área
de História Medieval, Franco Júnior busca neste livro captar o inconscien-
te da psicologia coletiva através da análise do imaginário da sociedade.
Para tanto, selecionou com sensibilidade o essencial e colheu com
argúcia o importante no social.

O emprego da palavra mitologia no contexto da cultura medieval
pode parecer inadequado, já que a tradição cristã da época sempre opôs
aos mitos a verdade da Revelação, como nota com pertinência Jean-
Claude Schmit no prefácio. Assim, mito e cristianismo aparentam incom-
patibilidade insanável. Franco Júnior, entretanto, sobrepõe-se às dificul-
dades e desempenha com brilho a tarefa a que se propôs. História
Medieval no Brasil é uma fatalidade a que estão condenados heróis
ensandecidos. Ora, em país pouco voltado para o estudo do medievo,
de historiografia quantitativamente pobre na área, é meritório um trabalho
de alto nível como o de Franco Júnior, que alarga o horizonte de pesquisa
quase sempre voltado para temas nacionais.

O livro reúne doze ensaios bem articulados, distribuídos em capítulos
com subdivisões, tendo o mito como tema central. Há, pois, sólida
unidade temática. Alguns deles resultam de longa pesquisa em arquivos
da França, e de trabalho ao lado de Jacques Le Goft e Jean-Claude
Schmitt, da Écola des Hautes Études en Sciences Socialies. Franco Júnior
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lança-se a território novo. Tendo inventariado, em 1991, a produção
historiográfica dos medievalistas franceses nos últimos vinte anos, Jac-
ques Berlioz, Le Goft e Anita Guerreau-Jalabert concluíram que o campo
ainda está por explorar. Com efeito, estudar o universo mitológico da
Idade Média pode parecer desconcertante, pois a mitologia era vista (e
ainda parece estranha aos medievalistas) como uma expressão cultural
da Antigüidade e das culturas primitivas. As referências bibliográficas e
o competente uso das fontes comprovam a autoridade do professor da
USP. Franco Júnior deu ao cristianismo tratamento histórico, ou seja,
procedeu à análise crítica e interpretação que se aplicam às outras
religiões. Para ele, estudar o universo mitológico da Idade Média "é um
caminho fundamental para se entender em profundidade a sociedade
medieval e, portanto, as origens da civilização ocidental" (p. 20).

Hilário Franco Júnior vê o cristianismo como mitologia. Identifica o
mito ao folclore, ou seja, o conjunto de tradições orais e ritos que se
formaram e se desenvolveram à margem da cultura religiosa oficial e de
resistência aos valores eclesiásticos. O historiador analisa o contexto
social em que se manifestam, e retoma as observações de Jacques Le
Goft, pondo em relevo o papel da pequena e média aristocracia no
reflorestamento do folclore através de seus representantes - os cavaleiros
ou milites. Hilário Franco Júnior mostra como esses mitos folclóricos
enriqueceram a cultura medieval cristã, através da "cultura intermediária".
Mas está atento também às versões e alterações dos mitos cristãos, como
se nota na sua aguda interpretação da "Eva Barbada", afresco da
abóboda da abadia de Saint-Savin-sur-Gartempe.

O historiador consagra a primeira parte do volume a duas discussões
teóricas: o conceito de cultura intermediária e o problema historiográfico
relativo ao cristianismo e mitologia. Hilário Franco Júnior pondera a seguir
a importância das atitudes mentais em relação à política. O conflito entre
os poderes temporal e espiritual insere-se no ensaio Construção de uma
Utopia, quando examina a figura lendária de Preste João. Sustenta que
"no século XII a formulação eclesiástica ofical era a célebre teoria dos
dois gládios de São Bernardo" (p. 89-90). Na verdade, o abade de
Claraval retoma no De conversatione a alegoria das duas espadas, com
base em textos evangélicos (Luc 22, 26 e Mat 16, 52). Registre-se ainda
que, não obstante sustente o poder eminente do pontífice romano - a
plenitudo potestatis -, mais que Honório Augustodunensis e Hugo de
Saint-Victor, São Bernardo reconhece certa autonomia do pode temporal.
Hilário Franco Júnior notou com argúcia que a adoção do epíteto sacrum,
dado por Frederico Barba Ruiva (1157) ao Romanum Imperium, tinha a
clara intenção de atribuir ao imperador o direito de intervir nas questões
eclesiásticas. De fato, o Império se tornou Sacrum Imperium para com-
petir, em condições de igualdade, com a Sancta Ecclesia e fazer frente
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a ela. Frederico I ancorava-se na legislação romana e na tradição caro-
língia, segundo as quais os direitos imperiais se baseavam não na outorga
do papa, mas na conquista. Tanto que perguntado de quem recebera o
poder, Barba Ruiva respondeu: "De Deus, apenas".

Ouando Hilário Franco Júnior assevera que "o modelo oriental [Impé-
rio de Preste João] servia perfeitamente aos propósitos da Igreja, apenas
naturalmente depurado de nestorianismo e com o papa no papel de
rei-sacerdote" (p. 99), o que diz tem fundamento. Ora, Inocêncio III
(1198-1216) evocou Melquisedeque, rex etsacerdos, e deixou claro que,
se o sacerdócio e o reino estavam unidos na pessoa do patriarca, em
troca estavam separados na sua jurisdição e sua atividade. Pretendia com
isso demonstrar que o chefe da Igreja era, de uma parte, o supremo
pontífice, e, de outra, o rei supremo. A argumentação de Inocêncio, no
entanto, repousava em nova concepção do papado, que fazia do papa
não apenas o detentor de poderes essencialmente religiosos, mas o
vigário de Cristo exercendo os poderes de Cristo, soberano tanto dos
corpos como das almas, sacerdote supremo e rei (PL 226,721). O ensaio
Valtário e Rolando: Do Herói Pagão ao Herói Cristão retrata a realidade
cotidiana da "doce França". Para Rolando, os francos são o novo povo
eleito. Note-se como um autor do século XII retoma a idéia de grandeza
e do caráter providencial da missão dos francos, expressa inicialmente
quando do advento da dinastia carolíngia na correspondência emanada
da Chancelaria da Sé Romana para a corte franca.

A parte final do livro é uma análise segura e densa do papel da
alquimia na realização da utopia de Dante Alighieri. O texto revela, mais
uma vez, a cultura e o domínio do tema por Hilário Franco .lúnior.
Despertará provavelmente grande interesse, tendo em vista a pouca
informação que ordinariamente se tem da história da ciência medieval. É
indicada, aí, a estreita relação entre alquimia e astrologia. Poder-se-ia
dizer que a alquimia e a astrologia são relacionadas porque, enquanto a
primeira procura estabelecer uma relação horizontal do homem com o
mundo que o rodeia, a segunda busca ligar verticalmente o mesmo
homem com o mundo intangível acima de sua cabeça. Ambas têm como
objetivo o conhecimento dos princípios e das operações que governam
aqueles dois tipos de relação. Na perspectiva acentuadamente escato-
lógica de Dante, havia necessidade da recuperação da androginia
primordial, única condição para se retornar à justiça dos primeiros tem-
pos. Para se chegar a isso, a alquimia procurava obter a fusão das partes
masculina e feminina da matéria - a androginia dos minerais. Através do
elixir ou da pedra filosofal seria possível o retorno às origens. Tenha-se
em mente que a busca do elixir na alquimia chinesa, de origem teoísta,
adquiriu característica diferente do que sucedia entre os alexandrinos,
árabes e europeus. Sendo a China um país pobre em ouro, ao contrário
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do Egito, por exemplo, a busca do elixir consistiu em transformar o ouro
(metal incorruptível) em uma forma assimilável pelo corpo humano, de
modo a dotá-Io da mesma incorruptibilidade do metal precioso.

Os historiadores da cultura parecem atualmente fascinados pelo uso
da linguagem como metáfora. Também Hilário Franco Júnior mostra-se
atraído pela decodificação de ações simbólicas. Mas é cuidadoso e não
comete os excessos de muitos. Procura com seu belo livro abrir novas
perspectivas e possivelmente permitir, como se escreveu, que o historia-
dor moderno possa sentir o cristianismo medieval através do seu próprio
caráter mítico. A Eva Barbada - Ensaios de Mitologia Medieval, obra de
um historiador fecundo e criativo, é comparável ao que de melhor produz
a historiografia européia sobre o tema.
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