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Ordinatio 

 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, Amen. 

Sugerius, Beati Dionysii qualiscumque abbas, Dei 

omnipotentis servitio mancipatis providere, labores et certaminum 

sudores quibuscumque seu spiritualium seu temporalium remediis 

alleviare, victualibus, ne deficiant in via, sustentare, cum omnibus 

fidelibus tum praecipue praelatis Ecclesiae coram Deo et 

honestum et utile arbitramur
1
. His siquidem signatum est, Domino 

praecipiente, quomodo confovere et contegere eos oporteat 

bovinis et vaccinis coriis Arcam foederis Domini, ad repellendos 

imbres tumultuosos et quaecumque molesta; in quo idem ipsi 

exprimuntur, qui praelationibus actuales ex debito officii ex 

seipsis habent loco coriorum et confovere et contra omnem 

molestiam protegere contemplativos, qui vere sunt arca divinae 

propitiationis. Eapropter ego Sugerius, Dei patientia ter beati 

Dionysii vocatus abbas, mandatorum Dei praevaricator, ad cor 

Dei miseratione redire festinans, unde venerim, quid fecerim, et 

 

 
Decreto 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. 

Nós, Suger, abade sem distinção do Abençoado Dionísio, 

acreditamos ser apropriado e útil, aos olhos de Deus, para todos os 

fieis, especialmente para os prelados da igreja, tratar daqueles 

comprometidos com o serviço de Deus Todo-Poderoso, aliviar seu 

esforço e o suor da sua luta de todas as formas possíveis, espiritual 

ou temporal, e sustentá-los com as necessidades da vida para que 

eles não desistam no caminho. Pois para eles está indicado, sob o 

comando de Deus, de que forma coube a eles cuidar da Arca da 

Aliança do Senhor e protegê-la com as peles de bois e de vacas 

para afastar tempestades violentas e todos os tipos de danos; em 

que estão tipificados aqueles mesmos homens que, sendo homens 

de ação em virtude de suas prelazias, têm em seu poder, como 

uma obrigação de seu ofício, o cuidado e a proteção de todo dano 

– como se com peles – dos homens de contemplação que são na 

verdade a Arca da Propiciação Divina. Portanto, eu, Suger – pela 

                                                 
1
 Na tradução, o verbo foi mantido na primeira pessoa do plural do Presente do Indicativo (arbitramur) e o texto foi rearranjado morfossintaticamente, por meio do 

procedimento de tradução da transposição, colocando Suger em aposição a nós – pronome que inexiste no texto de partida, mas que concorda com o verbo. O procedimento 

foi adotado para que o texto de chegada ficasse mais inteligível. Cf. SANTOS, 2007: 22-23. 
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quo ire debeam, in timore et amaritudine animae meae 

recogitans, ad servorum Dei tutelam tremulus confugio; et qui 

irreligiosus
2
 existo, religionem eorum toto animo amplectens, 

religiosorum suffragia suppliciter imploro, et ut devotius et 

efficacius nobis in spiritualibus sustentando provideant, et in 

temporalibus eis providendo eos sustentare victualibus confovere 

devotissime accuramus. 

 

 

 

 

 

De praepositura siquidem Vilcassini, quae olim ante nos 

adeo destituta erat, ut vix posset quinque solidos
3
 ad cotidianum 

fratrum generale sufficere, quam in novitate praelationis nostrae, 

Dei auxilio, multo sumptu, valida et (quod etiam conscientiam 

meam gravat) militari manu, ab oppressione advocatorum
4
 et 

paciência de Deus escolhido abade do três vezes abençoado 

Dionísio, prevaricador dos comandos de Deus, apressando-me 

para retornar pela misericórdia ao coração de Deus e 

reconhecendo no temor e na angústia de minha alma de onde eu 

vim, o que eu fiz, e aonde eu devo ir – fujo trêmulo para a 

proteção dos servos de Deus; eu, manifestamente não sendo um 

homem religioso, adoto a religião deles com todo meu coração e 

humildemente anseio pela intercessão dos religiosos; e, ao  

proporcionar a eles em questões materiais, nós nos empenhamos 

com devoção para sustentá-los e confortá-los com as necessidades 

da vida para que eles possam, de forma ainda mais devota e 

eficiente, proporcionar a nós em questões espirituais. 

Das posses de Le Vexin – as quais antes do nosso tempo 

estiveram em tal decadência que mal conseguiam contribuir com 

cinco xelins para o prato principal do jantar diário da irmandade, 

as quais nós, com a ajuda de Deus, salvamos, no início de nossa 

prelazia com muito custo, à força e (um fato que agora exaspera 

                                                 
2
 Religiosus é um substantivo que quer dizer tanto “uma pessoa religiosa” quanto “um monge” (PANOFSKY, 1979: 251). 

3
 Um xelim equivale à vigésima parte de uma libra de prata (PANOFSKY, 1979: 146). 

4
 Os advocati eram homens nobres locais que eram investidos, pela abadia, da custódia militar e muitas vezes jurídica das possessões longínquas da abadia. Em retorno, eles 

recebiam parte das multas (forisfacta) e um imposto fixo para proteção (tensamentum). Com o passar do tempo, as advocationes se tornaram hereditárias, e os titulares desses 

cargos, ao invés de se dedicarem à proteção, passaram a apenas arrecadar as rendas e às vezes a recorrer à exploração (PANOFSKY, 1979: 252). 
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aliorum malefactorum eam excussimus, et, [124P]
5
 sicut nobis 

videtur, dupliciter aut tripliciter augmentando in melius 

composuimus, generali fratrum quinque solidos diebus quinque in 

omni hebdomada apponimus, ut in illis semper decem habeant 

solidos. Aliis siquidem duobus diebus, videlicet feria quinta et 

septima, ob reverentiam nostrarum memoriarum, sanctae Dei 

Genitricis et sanctorum Martyrum, quatuordecim solidos in alia 

ordinatione constituimus. Quicquid tamen et in hac et in alia 

ordinatione ultra quinque solidos consistit, nostro labore ob 

amorem Dei et sanctae regulae observationem amplificato 

fratrum numero, per Dei misericordiam constare dinoscitur. Hanc 

autem augmentationis cartam communi fratrum nostrorum 

consensu minui aut in aliquo defraudari perpetuo anatemate, 

perpetua maledictione prohibemus. Haec de generali. 

 

 

 

 

 

minha consciência) usando armas, da opressão dos 

administradores de propriedades e outros malfeitores e as quais 

nós acreditamos que melhoramos por meio de um aumento de 

duas ou três vezes – nós adicionamos ao prato principal do jantar 

da irmandade cinco xelins para cinco dias em cada semana, para 

que eles sempre possam ter dez xelins nesses cinco dias. Para os 

outros dois dias, isto é, as quintas-feiras e os sábados, nós já 

atribuímos, em outro decreto, quatorze xelins em honra de nossas 

datas comemorativas, a saber, aquelas da Mãe de Deus e as dos 

santos Mártires. E tudo o que estiver decidido, neste decreto e 

naquele outro, adicionalmente aos cinco xelins está, com isto, 

reconhecido como permanentemente válido pela misericórdia de 

Deus, apesar de o número de irmãos ter aumentado através de 

nossos esforços pelo amor de Deus e da observância de nossa 

regra sagrada. Com o consentimento da irmandade, nós 

proibimos, sob pena de anátema e maldição perpétuos, a 

diminuição ou, de qualquer forma fraudulenta, a depreciação deste 

documento de aumento. Isso no que diz respeito ao prato principal 

do jantar. 

                                                 
5
 Numeração das páginas na edição de Panofsky. 
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De pulmento autem, quia nescio qua occasione fratribus 

ab Indicto
6
 usque ad octabas beati Dionysii

7
 subtrahebatur, 

volumus et constituimus deinceps per totum anni circulum, per 

manus ministrorum monachorum aut laicorum, continuatim 

suppleri; et ne materia his deficiat, censum novum novorum quos 

hospitari feci in vacua horti terra, quinquaginta videlicet solidos 

aut amplius, huic apposuimus incremento. Hanc etiam pulmenti 

regulam firmissime teneri, tam pro ipsis fratribus quam pro 

exteriorum pauperum supportatione qui his et aliis indigent, sine 

interpellatione sanctiendo firmamus. Haec itaque de prima. 

 

 

 

De secunda vero, quae coena dicitur, tertium confecimus 

capitulum: quae, ut convenientius et solito decentius foecundior 

fiat, quibusdam olim a nobis aucta est incrementis, videlicet 

Sancti Luciani decimis, quae ad nos pertinebant, viginti solidorum 

largitione, qui nobis de superabundante ab ipsis hortolanis 

A respeito do prato adicional – pois, não sei por qual 

motivo, ele passou a ser negado à irmandade desde a Feira até o 

oitavo dia da festa do abençoado Dionísio –, nós queremos e 

ordenamos que ele seja, de agora em diante, oferecido de forma 

contínua ao longo do ano todo pelas mãos dos monges assistentes 

ou dos irmãos leigos. E para que não faltem meios para isso, nós 

destinamos a esse aumento as novas rendas dos novos 

[arrendatários]
 
que eu acomodei no terreno do jardim desocupado, 

isto é, cinquenta xelins ou mais. Nós estabelecemos, por decreto 

solene, sem objeções, que essa regra do prato adicional também 

seja observada rigorosamente, em prol tanto da própria irmandade 

quanto dos pobres lá fora que têm necessidade disso e de outras 

coisas. Isso, então, no que diz respeito ao jantar. 

Quanto à segunda refeição, a qual é chamada de ceia, nós 

determinamos um terceiro artigo. Para que seja mais nutritiva, de 

forma mais adequada e conveniente do que antes, ela foi 

anteriormente aumentada por nós com recursos provindos de 

certos aumentos, a saber: o dízimo de Saint-Lucien que pertencia 

                                                 
6
 Indicto faz referência a uma grande feira que acontecia em Saint-Denis, iniciando na segunda quarta-feira de junho, hoje chamada Foire du Lendit - a palavra Ledit teria 

derivado de Indictum (PANOFSKY, 1979: 148). 
7
 A festa de São Dionísio ocorre em 9 de outubro. 
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solvebantur, annona etiam quae nobis de Petraficta reddebatur. 

Inpraesentiarum vero, ob amorem et reverentiam sanctae 

religionis et fratrum nostrorum devotionem, censum etiam 

ejusdem villae, videlicet centum solidos aut si [126P] amplior 

fuerit, et contulimus et perpetuo anathemate indissolubiliter 

confirmavimus; hoc tamen retento, quod ejusdem monachi 

coenatoris
8
 deliberatione et testificatione vinearum nostrarum de 

eodem censu ibidem, quantum ad nos pertinet, collectio fiat; 

medietas etenim expensarum ad mediatores pertinet vinearum
9
. 

 

 

 

Praeterea operibus pietatis insistere, infirmorum curam 

genere quanti constet, ore sacratissimo ipsius audivimus, qui 

dicturus est in illa universali et admirabili auditione: Infirmus fui 

et visitastis me, et contraria contrariis. Quod autem ad praelatos 

potissimum spectet enucleatius edocuit, qui ovem morbidam ad 

gregem in humeris reportavit. Hac siquidem sollicitudine votiva 

a nós, a contribuição de vinte xelins que era paga a nós pelos 

jardineiros de lá com recursos provindos de seus excedentes e os 

grãos que nos foram entregues de Pierrefitte. Agora, por amor e 

reverência à religião sagrada e tendo em vista a devoção de nossa 

irmandade, nós, adicionalmente, atribuímos [para isso] e 

firmemente confirmamos, sob pena de anátema perpétuo, as 

rendas das terras já mencionadas, a saber, cem xelins ou, caso 

venha a acontecer, mais; com a ressalva, entretanto, de que, 

mediante a análise e o testemunho do irmão coenator, deverá ser 

arrecadada, dessas rendas, a produção de nossos vinhedos na 

medida em que nos couber (pois a metade da produção compete 

aos métayers dos vinhedos).  

Além disso, nós ouvimos dos sacratíssimos lábios Daquele 

que deve falar o quão importante é dedicar-se a obras de caridade 

e cuidar dos enfermos, naquela audição universal e maravilhosa: 

Eu estava enfermo e tu me visitaste (e o contrário). E o que afeta 

os prelados em particular tem sido mais claramente ensinado por 

Aquele que em Seus ombros trouxe o carneiro enfermo de volta 

                                                 
8
 Irmão responsável por essa refeição (PANOFSKY, 1979: 254-255). 

9
 Tradução sugerida por Panofsky. Métayer é a pessoa que explora uma propriedade rural sob o regime de métayage, ou seja, por tempo determinado e mediante pagamento. 

Cf. <www.larousse.fr.com>. Acessado em 15/05/2014.  
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angariatus, fratres, hujus ministerii officiales, tam praesentes 

quam successuros, in hoc ipso vicarios nostros, auctoritate Dei 

commonemus et praecipimus, quatenus hylariter, pie et mansuete, 

fratribus aegrotantibus, senibus, quibuscumque debilibus, 

secundum diversas infirmitates diversis illorum appetitibus 

condescendant et ministrent tanquam angelis Dei, quoniam 

charitas est summa monasticae religionis; et his quidem primo, 

sed animo uno illis ordinarie serviant, qui quacumque de causa 

jussu custodis Ordinis in domibus infirmorum cesserint, videlicet 

uno ferculo in omni mensa, praeter illud quod eis a refectorio 

deportabitur. Ut autem hoc possit semper continuari, antiquis 

ejusdem praepositurae redditibus sex libras
10

 addidimus, quos 

labore nostro in burgo adquisivimus, non aliquo malo ingenio, 

sed emptione cujusdam domus et positione stallorum, de quibus 

hic census irrefragabiliter debetur. Commonemus autem et 

consulimus fratribus in hoc officio agentibus, quatinus, praeter ea 

quae ad exteriorem terrarum curam pertinere oportet, 

usumfructum totius praepositurae fratrum necessitatibus 

expendat, nec aliqua ei occasio aut emendorum palliorum aut 

para o rebanho. Compelidos por essa solicitude, nós 

recomendamos e ordenamos, sob a autoridade de Deus, que os 

irmãos encarregados desse ofício (e nossos representantes aí), 

tanto presentes quanto futuros, com alegria, piedosamente e 

ternamente tratem de forma condescendente os irmãos enfermos, 

os idosos e os fracos de todos os tipos, satisfazendo seus 

diferentes apetites de acordo com suas diferentes enfermidades e 

que os sirvam mesmo como anjos de Deus, pois a caridade é a 

essência da religião monástica. Eles devem regularmente servir – 

em primeiro lugar para esses, mas, com a mesma disposição, 

também para aqueles que por qualquer motivo deambulem pelas 

enfermarias por ordem do sub-prior – uma porção a cada refeição 

adicionalmente ao que será trazido a eles do refeitório; e para que 

seja sempre possível continuar isso, nós adicionamos às antigas 

rendas daquelas terras seis libras as quais nós obtivemos por 

nossos próprios trabalhos na aldeia - não através de qualquer 

chicanice, mas através da compra de certa casa e da construção de 

estábulos dos quais esse arrendamento é irrevogavelmente devido. 

Entretanto, nós recomendamos e aconselhamos que a irmandade 

                                                 
10

 A libra Gallica equivale a 489 gramas de prata – exceto quanto especificado pela adição de auri (PANOFSKY, 1979: 146). 
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aliorum ornamentorum subrepat, sed totum totaliter fratrum 

necessitatibus reservatur. Quibus etiam debilitati et seniorum 

condescendendo, ad calefaciendum eos, quo valde ege-

[128P]bant, tensamentum Garsonis Villae
11

 nostrum, qui de ipsa 

villa eorum erat, ei perpetuo anatemate confirmavimus. 

 

 

 

 

 

Porro, quoniam parvitatis nostrae memoriam praesentium 

et futurorum fratrum dilectioni absque praecedentibus meritis 

obnixe commendamus, ut saluti animae nostrae proficiat, operae 

pretium duximus imperatorum et majorum nostrorum, qui eas 

multa liberalitate, larga munificentia meruerunt fieri, val multo 

temporum curriculo sopitas ad salutem animarum suscitare et 

informare memorias, inter quas inclyti et nobilissimi imperatoris 

Karoli tertii solemnes memorias recreare et restituere hoc modo 

censuimus. Modus autem idem est qui in testamento imperialis 

encarregada desse ofício gaste – para além do que 

necessariamente pertence à conservação externa das terras – a 

renda de toda a propriedade com as necessidades da irmandade; 

nunca deverá infiltrar-se uma oportunidade de comprar produtos 

têxteis ou outros ornamentos, mas tudo deve ser inteiramente 

reservado para as necessidades da irmandade. Sendo solidário 

com elas e com a debilidade dos mais velhos, nós confirmamos – 

para mantê-los aquecidos, do que eles muito precisavam – para 

esse propósito sob pena de anátema perpétuo nosso tributo de 

proteção de Garsonis Villa, o qual pertencia a eles dessas terras. 

Além disso, enquanto – por falta de méritos excepcionais – 

nós humildemente entregamos a memória de nosso insignificante 

ser à afeição dos irmãos atuais e futuros, nós acreditamos valer o 

nosso esforço, para ajudar a salvação de nossa alma, recuperar e 

reconstituir, para a salvação das almas deles, as observâncias 

comemorativas, interrompidas por causa do grandíssimo lapso de 

tempo, de nossos imperadores e antepassados, os quais por sua 

grande liberalidade e generosa munificência se tornaram muito 

dignos de que essas [observâncias] sejam realizadas. Dentre elas, 

                                                 
11

 Essas posses não são mencionadas por Suger em nenhum outro escrito (PANOFSKY, 1979: 256).  
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continetur majestatis, eo videlicet quo idem gloriosus imperator 

nobilem villam Ruoilum cum appendiciis suis et aquarum foreste 

Beato Dionysio regia  liberalitate contulit. Constituit siquidem 

nobile, et quod imperatorem decebat mandatum: quod quidem 

apud alios et de aliis regibus solet recoli singulis annis dies 

depositionis anniversarius, ipse suum sibi singulis mensibus pridie 

nonas mensis
12

 fieri decrevit, in capitulo pronuntiari, in 

monasterio celebrari, in refectorio de praefatae villae redditibus 

fratribus honestam refectionem adaptari. Nec illa ignobilior tanti 

imperatoris praedicatur praeceptio, quod de usufructu praefatae 

villae septem luminaria septem lampadarum ante sacrosanctum 

altare santae Trinitatis indeficienter per successiva secula ardere 

sancivit. Et quoniam in administratone regni, quocumque 

terrarum eum imperii necessitas devocaret, semper tamen pleno 

animi affectu et pernoctabat et designabat ibidem sepeliri, ipsum 

sepulturae suae locum tutissimis sanctarum reliquiarum munivit 

praesidiis, de theca imperiali capellae sibi retinens et in anteriori 

parte benedicti altaris reponens os brachii sancti Jacobi apostoli 

nós decidimos retomar e reconstituir as observâncias 

comemorativas do muito célebre Imperador Carlos III da seguinte 

maneira. A maneira, entretanto, é aquela que está contida no 

testamento de sua majestade imperial, a saber, aquele através do 

qual esse glorioso imperador doou ao abençoado Dionísio as 

nobres propriedades de Rueil com suas dependências e o local de 

criação de peixes. Ele determinou uma ordem nobre, uma que era 

adequada a um imperador: uma vez que em outros lugares, e com 

outros reis, o aniversário de suas cerimônias fúnebres é 

geralmente comemorado todos os anos, ele decretou que o 

[aniversário] dele fosse observado todos os meses, no dia antes 

das nonas, que ele seja anunciado no capítulo e celebrado no 

convento [e] que das rendas da propriedade já mencionada um 

repasto digno seja servido à irmandade no refeitório. Também não 

pode aquela [outra] ordem formal de um imperador tão distinto ser 

considerada menos excelente, pela qual ele solenemente decretou 

que das rendas da propriedade mencionada sete luzes e sete 

lamparinas deveriam queimar ininterruptamente perante o sagrado 

                                                 
12

 O dia 7 nos meses de março, maio, julho e outubro, e o dia 5 dos outros meses (HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles, 2009). 
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fratris Domini, in dextra brachium sancti protomartyris Stephani, 

in sinistra vero beati martyris et [130P] levitae Vicentii; 

quemadmodum oculis nostris nos ipsi vidimus, cum venerabilis 

viris archiepiscopis Lugdunensi, Remensi, Turonensi, 

Rothomagensi, et episcopis Suessionensi, Belvacensi, Rodonensi, 

Silvanectensi, Aletensi, Meldensi, Venetensi, et anuli ejus 

impressionem in argumento veritatis tenuimus, ut prope altare 

sepultus, circumquaque sanctorum pignoribus circumseptus, 

omnem et spiritualem et temporalem evitare molestiam; quae 

quidem sanctorum pignora hi nobiscum populo Dei ad 

patrocinandum exposuerunt, et reparato altari eodem auro 

pretioso et opere approbato, ibidem honorifice reposuerunt. 

Verum, quoniam hae tanti imperatoris praeceptiones, licet auro 

bullatis cartis sancirentur, emula longevi temporis varietate 

quaedam tepuerant, quaedam omnio defecerant, nos ob amorem 

et honorem Dei et sanctarum reliquiarum, nec minus ad remedium 

animae domni et serenissimi augusti Karoli, communicato cum 

fratribus nostris consilio eas suscitare et reformare studiose 

laboravimus; luminaria septem lampadarum quae deperierant 

jugiter ardere decrevimus; decrepita vasa ipsarum lampadarum 

altar da Santíssima Trindade durante todos os séculos seguintes. 

E, já que, durante toda a administração de seu reino [e] para 

qualquer parte do mundo que as necessidades do império o 

chamasse, ele sempre desejava e planejava, na completa afeição 

de sua mente, ser sepultado lá, ele fortificou o local de seu túmulo 

com a proteção muito segura das sagradas relíquias, reservando 

para si mesmo o repositório imperial na capela, depositando na 

parte frontal do altar abençoado um osso do braço de São Tiago 

Apóstolo, irmão do Senhor, no lado direito um braço do primeiro 

mártir Santo Estevão e no lado esquerdo, um braço do abençoado 

Vicente, mártir e levita – assim como nós mesmos vimos com 

nossos próprios olhos junto com os arcebispos de Lyon, Reims, 

Tours e Rouen e os bispos de Soissons, Beauvais, Rennes, Senlis, 

Saint-Malo, Meaux e Vannes. E nós seguramos [em nossas mãos] 

a impressão de seu anel como testemunho da verdade: que ele 

[desejava] evitar todas as vexações espirituais e temporais, 

sepultado próximo ao altar e cercado por todos os lados pelas 

relíquias dos santos. Junto a nós, eles [os dignitários] mostraram 

as relíquias dos santos para o povo de Deus para proteção e as 

devolveram honradamente aos seus lugares depois que o altar 



10 

 

argentea honeste restituimus; cereum ibidem jugiter ardentem illi 

qui solus ante altare beati Dionysii ardebat, ut indeficienter duo 

ardeant, concopulavimus, quemadmodum jam ante ipsa 

Sanctorum corpora duo jugiter ardere constituimus;  singulis 

mensibus, pridie nonas anniversarii ejus exequia solito solemnius 

celebrari firmissime determinavimus; refectionem hisdem diebus 

in refectorio irrefragabiliter restituimus. Ut autem et continuis 

luminaribus et determinatis refectionibus convenientia deesse non 

valeant alimenta, de supradicta villa Ruoilo, quam his apposuit 

testamento, decem libras in octabis beati Dionysii assumi 

inviolabiliter assignavimus. Capiciario sacristae per manum 

magistri prioris dari instituimus, qui et luminaribus oleum 

praeparare provideat, et exequiarum refectionibus singulis 

mensibus decem solidos incessanter subministret. Quid est enim 

quod tantus imperator, et tam familiaris et praecordialis beati 

Dionysii amicus, promereri non valeat, qui ejus ecclesiam tot et 

tantis possessionibus nobilita-[132P]vit, tot auri et pretiosarum 

gemmarum ornamentis declaravit, insuper ad cumulum omnium 

bonorum insignibus Dominicae passionis,  videlicit clavo et 

corona Domini, et brachio sancti senis Symeonis, tanquam 

havia sido restaurado com ouro e o louvável trabalho [do ourives]. 

No entanto, já que essas ordens formais de um imperador tão 

distinto, apesar de sancionadas por documentos selados com o 

selo dourado, haviam parcialmente esfriado devido à mutabilidade 

invejosa da mais remota época e parcialmente caído em desuso no 

geral, nós zelosamente nos empenhamos, depois de ter debatido 

nossa intenção com nossa irmandade, para recuperá-las e 

reconstituí-las pelo amor e pela honra de Deus e das sagradas 

relíquias e também para a salvação da alma de nosso senhor o 

sereníssimo e augusto Carlos. Nós decretamos que as luzes nas 

sete lamparinas, as quais haviam apagado, queimem 

perpetuamente. Nós recuperamos de forma digna os recipientes de 

prata dessas lamparinas. Àquela sempre ardente vela de cera que 

queimava sozinha perante o altar do abençoado Dionísio nós 

adicionamos outra para que duas possam queimar [lá] 

ininterruptamente; assim como nós já havíamos decretado que 

duas queimem permanentemente perante os corpos dos próprios 

Santos. Nós muito rigorosamente ordenamos que os ofícios do 

aniversário [de Carlos] sejam celebrados mais solenemente do que 

havia sido usual, todos os meses no dia anterior às nonas. Nós 
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spledidissimo veri Solis jubare irradiantem, celeberrime 

insignivit? His ergo et hujuscemodi bene devoti, in capitulo nostro 

convenientes, hanc renovationis cartam morose et discrete 

conferentes, auctoritate Dei omnipotentis et beatorum martyrum 

Dionysii sociorumque ejus, communi etiam et concordi capituli 

nostri confirmatione, approbavimus et lege inconvulsa 

sancivimus, obtestantes, et per eum quem effudit Jesus Chirstus in 

cruce sanguinem adjurantes, ne quacumque occasione haec 

institutio destituatur, ne praesens carta, quacumque persona, 

quacumque occasione, instar defectus antiquarium recidivam 

sustineat calamitatem, sed sana et illibata suis institutionibus et 

capitulis semper et per inconvulsa seculorum secula firmissime 

consistat. 

 

 

 

 

 

 

 

irrevocavelmente recuperamos o repasto no refeitório nesses dias. 

E para que sustento apropriado nunca falte, seja para as luzes 

perpétuas seja para os repastos designados, nós inviolavelmente 

decretamos que no oitavo dia da festa do abençoado Dionísio dez 

libras sejam tiradas das rendas da já mencionada propriedade de 

Rueil, as quais ele havia destinado a elas [essas observâncias] em 

seu testamento. Nós ordenamos que elas sejam entregues, pelas 

mãos do prior, ao sacristão tesoureiro, que deve encarregar-se de 

que o óleo esteja pronto para as lamparinas e deve 

continuadamente fornecer dez xelins para os repastos funerais 

todos os meses. Pois de quê um imperador tão distinto, e um 

amigo tão íntimo e cordial do abençoado Dionísio, não seria 

digno? Aquele que glorificou sua igreja [de Dionísio] por meio de 

tantas e tão importantes posses, que a iluminou com tantos 

ornamentos de ouro e pedras preciosas [e] que, como o corolário 

de todas as boas ações, a distinguiu de forma nobilíssima por meio 

das insígnias da paixão do Senhor, a saber, o prego e a coroa do 

Senhor, e  pelo braço de São Simeão, o Velho, para que ela brilhe 

como se com o esplendor mais brilhante do verdadeiro Sol? 

Devotamente preocupados com esses assuntos e assuntos 
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Matriculariis
13

 etiam quatuor clericis in eadem ecclesia 

ibidem jugiter desudantibus, ut nostri memoriam habeant, 

decimam quandam, quam, quia de feodo nostro erat, a Pagano de 

Gisortio in Francorum Villa comparavimus, quoniam praebendae 

eorum copia aliquantum tepuerat, donavimus tam in pane quam in 

vino, excepta illa parte quae de clauso proprio vinearum ecclesiae 

similares, reunidos em nosso capítulo, e diligentemente e 

prudentemente discutindo este documento de renovação, nós o 

aprovamos e o estabelecemos pela inabalável lei sob a autoridade 

de Deus Todo-Poderoso e dos abençoados mártires Dionísio e 

seus companheiros, e também com a confirmação compartilhada e 

unida de nosso capítulo. Nós juramos, pelo sangue que Jesus 

Cristo derramou na cruz, que sob nenhuma circunstância este 

decreto deve ser revogado [e] que por nenhuma pessoa e sob 

nenhuma circunstância este documento sofra a recorrência de uma 

calamidade como o lapso dos anteriores, mas que ele mantenha-se 

firme, forte e inviolado em suas regulamentações e artigos e 

inabalável para todo o sempre. 

Também para os quatro marguilliers desta igreja, que estão 

constantemente trabalhando aqui, nós demos – para que se 

lembrem de nós – uma certa contribuição, tanto em pão quanto em 

vinho (pois a quantia de seus rendimentos havia caído um pouco) 

que nós ganhamos de Francoville de Payens de Gisors porque era 

de nosso [próprio] feudo - exceto por aquela parte que é coletada 
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 Tradução sugerida por Panofsky. Matriculariis eram indigentes – leigos ou clérigos – cujos nomes constavam de uma lista de dependentes da igreja (matricula) e que 

retribuíam seus estipêndios tocando sinos, fazendo a guarda etc. (PANOFSKY, 1979: 257). 
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assumitur. 

Superset siquidem et aliud probabile capitulum, quod, licet 

exsecutione rerum pollicitarum terminabile appareat, tamen, quia 

ad aeternitatis nobis proficere et optamus et speramus 

retributionem, huic scripto interserere dignum duximus. Nono 

decimo administrationis nostrae anno, cum novo operi in 

anteriori ecclesiae parte libenter et fideliter desudassemus, 

ipsoque novo antiquo operi pulchra novarum columnarum et 

arcuum convenientia apte unito, superius sancti Romani 

oratorium, inferius sancti Hyppoliti, et ex alia parte santi 

Bartholomaei, cum eadem nova ecclesia a venerabili 

Rothomagensi archiepiscopo Hugone et aliis venerabilibus 

episcopis consecrari fecissemus, ipsisque tribus oratoriis pro dote 

[134P] catholica terram regiae domus, quam quater viginti libris 

a Willelmo Cornillonensi favore filiorum et parentum locandam et 

hospitandam comparavimus, ad luminaria ipsorum oratoriorum 

in perpetuum confirmassemus, subito sanctorum Martyrum 

domnorum et protectorum nostrorum amor et devotio nos ad 

augmentandam et amplificandam superioris ecclesiae partem 

capitalem rapuit. Nec nos ab hujus inceptione illius potuit 

do vinhedo da igreja. 

Resta outro importante artigo que nós consideramos 

apropriado incluir neste registro; apesar de isso estar 

evidentemente pressuposto no cumprimento de nossas promessas, 

nós desejamos e esperamos que isso nos beneficie no que diz 

repeito à recompensa eterna. No décimo nono ano de nossa 

administração, nós havíamos solicitamente e fielmente trabalhado 

na nova estrutura na parte da frente da igreja. Depois que a antiga 

estrutura havia sido apropriadamente unida a essa nova estrutura 

por meio da conformidade das novas colunas e arcos, nós fizemos 

com que fosse consagrada por Hugo, o venerável arcebispo de 

Rouen, e outros veneráveis bispos, juntamente com esta nova 

igreja: no andar superior a capela de São Romão, no andar de 

baixo [a capela] de Santo Hipólito e do outro lado [a capela] de 

São Bartolomeu. E nós designamos, para sempre, para essas três 

capelas, como um dote católico para suas luzes, a propriedade nas 

terras reais que nós havíamos comprado por oitenta libras de 

Guilherme de Cornillon, com a aprovação de seus filhos e pais, 

com o propósito de arrendá-las. Mas repentinamente o amor e a 

devoção aos nossos patronos e protetores os santos Mártires nos 
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imperfectio devocare, sperantes in Domino quod Dei 

omnipotentia et illi priori et huic operi sequenti, aut per nos aut 

per quos ei placuerit, plenum poterit adaptare supplementum. Huc 

accessit nostram rapiendo devotionem, quoniam infra Sancti 

Sanctorum locus ille divinitati idoneus, sanctorum frequentationi 

angelorum gratissimus, tanta sui angustia artabatur, ut nec hora 

sancti sacrificii in solemnitatibus fratres sacratissimae 

eucharistiae communicantes ibidem demorari possent, nec 

adventantium peregrinorum molestam frequentiam multociens 

sine magno periculo sustinere valerent. Videres alios ab aliis 

graviter conculcari, et, quod multi discrederent, promtas 

mulierculas, super capita virorum tanquam super pavimentum 

incedendo, niti ad altare concurrere, pulsas aliquando et repulsas 

et pene semimortuas virorum miserantium auxilio in claustrum ad 

horam retrodecentes, pene extremo spiritu anhelare. His igitur et 

hujusmodi infestationibus toto animi fervore refragari maturantes, 

collecto virorum illustrium tam episcoporum quam abbatum 

conventu, adscita etiam domini ac serenissimi regis Francorum 

Ludovici praesentia, quemadmodum in capitulo nostro consultum 

estimulou a aumentar e ampliar a abside da igreja do andar 

superior. O estado inacabado da primeira [estrutura] também não 

poderia nos impedir de iniciar a segunda, pois nós esperávamos 

pelo Senhor que a onipotência de Deus, seja por meio de nós seja 

por meio daqueles que a Ele agradasse [escolher], poderia oferecer 

recursos suficientes para aquela estrutura anterior assim como 

para essa posterior. A isso foi acrescentado, para incitar nossa 

devoção, o fato de que na igreja do andar inferior aquele 

Santíssimo lugar, digno da divindade, encorajando visitas dos 

santos anjos, estava tão comprimido por sua estreiteza que, na 

hora do santo sacrifício, os irmãos tomando da mais sagrada 

eucaristia não podiam ficar lá e de que eles frequentemente não 

conseguiam resistir à multidão indisciplinada de peregrinos de 

visita sem grande perigo. Você podia ver como as pessoas 

atrozmente pisavam umas nas outras; como – o que muitos não 

acreditariam – mulherezinhas impacientes esforçavam-se para 

avançar em direção ao altar caminhando sobre as cabeças dos 

homens como se sobre o chão; como às vezes, empurradas para 

trás e para frente e quase semimortas, elas escapavam no 
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fuerat, pridie idus
14

 julii, die dominica, ordinavimus ornamentis 

decoram, personis celebrem processionem. Quin etiam in manibus 

episcoporum et abbatum insignia Dominicae passionis, videlicet 

clavum et coronam Domini, et brachium sancti senis Simeonis, et 

alia sanctarum reliquiarum patrocinia praeferentes, ad defossa 

jaciendis fundamentis praeparata, humiliter ac  devote 

descendimus. Deinde Paracleti Spiritus sancti consolatione 

invocata, ut bonum domus Dei principium bono fine concluderet, 

cum primum ipsi episcopi ex aqua benedicta dedicationis factae, 

proximo quinto idus junii propriis confecissent manibus 

cementum, primos lapides imposuerunt, hymnuum Deo dicentes, 

et Fundamenta ejus usque ad finem Psalmi  solemniter 

decantantes. Ipse enim serenissimus rex, intus descendens, 

propriis manibus suum imposuit, nosque  et multi alii, tam abbates 

quam religiosi viri, lapides suos imposuerunt quidam etiam 

gemmas, ob amorem et reverentiam Jesu Chirsti, decantantes: 

Lapides pretiosi omnes muri tui. Nos igitur tanta et tam festiva 

tam sancti fundamenti positione exhilarati, de peragendo solliciti, 

varietatem temporum, diminutionem personarum, et mei ipsius 

momento exato para dentro dos claustros com o auxílio de homens 

piedosos, e ficavam lá respirando com dificuldade quase que com 

seu último suspiro. Apressando-nos com todo o ardor de nossa 

alma para colocar fim a esses e outros ultrajes, nós reunimos uma 

assembleia de homens ilustres, tanto bispos quanto abades, e 

também rogamos a presença de nosso senhor, o sereníssimo rei 

dos Francos, Luis. No domingo, o dia antes dos idos de julho, nós 

organizamos uma procissão bela por seu ornamento e notável por 

suas personagens. Carregando diante de nós, nas mãos dos bispos 

e dos abades, as insígnias da paixão de Nosso Senhor, a saber, o 

prego e a coroa do Senhor, e também o braço de São Simeão, o 

Velho, e a tutela de outras relíquias, nós descemos com humilde 

devoção para as escavações preparadas para os alicerces. Então, 

quando o conforto do consolador, o Espírito Santo, fora invocado 

para que Ele pudesse coroar o bom começo com um bom fim, os 

bispos – tendo preparado, com suas próprias mãos, a argamassa 

com a água benta da dedicação do último quinto dia antes dos idos 

de junho – colocaram as primeiras pedras, cantando um hino para 

Deus e solenemente entoando o Fundamenta ejus até o fim do 
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 O dia 15 nos meses de março, maio, julho e outubro, e o dia 13 nos outros meses (HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles, 2009). 
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defectum pertimescentes, communi fratrum consilio, assistentium 

persuasione, domini regis assensu, annualem  redditum his 

explendis constituimus, videlicet centum quinquaginta libras de 

gazophilacio, id est de oblationibus altaris et reliquiarum; centum 

in Indicto, et quinquaginta in festo sancti Dionysii; quinquaginta 

etiam de possessione sita in Belsa, quae dicitur Villana, prius 

inculta, sed auxilio Dei et nostro labore composita et ad valens 

quarter viginti  librarum singulis annis adaptata. Quae si 

quocumque infortunio his explendis deficeret, alia Belsa nostra, 

quam dupliciter aut tripliciter in redditibus augmentavimus, 

suppleret. Has autem ducentas libras, praeter ea quae ad arcam 

gazophilacii devotione fidelium deportabuntur, vel quaecumque 

ipsi utrique operi offerentur, tantum continuari ipsis operibus 

firmavimus, donec totaliter absque ulla quaestione et ipsa 

aedificia, et anteriora et superiora, cum suis turribus, omnino 

honorifice compleantur. 

 

 

 

salmo. O próprio sereníssimo rei desceu [até a escavação] e com 

suas próprias mãos colocou a sua [pedra]. Também nós e muitos 

outros, tanto abades quanto monges, colocaram suas pedras. 

Certas pessoas também [depositaram] pedras preciosas por amor e 

reverência a Jesus Cristo, entoando: Lapides preciosi omnes muri 

tui
15

. Nós, entretanto, cheios de alegria pelo lançamento tão 

grandioso e tão festivo de alicerces tão sagrados, mas ansiosos 

pelo que ainda havia para ser feito e temerosos pelas mudanças 

dos tempos, pela diminuição das pessoas, e pela minha própria 

imperfeição, estabelecemos em uma assembleia pública da 

irmandade, a conselho daqueles presentes e pelo consentimento de 

nosso senhor o rei, uma renda anual para completar essa obra, a 

saber: cento e cinquenta libras do gazofilácio, isto é, das oblações 

nos altares e nas relíquias, cem [das oblações] na Feira e cinquenta 

[das oblações] na festa de São Dionísio. Além disso, cinquenta da 

propriedade chamada Villaine no distrito de Beauce, antes por 

cultivar, mas que com a ajuda de Deus e por meio de nosso 

trabalho passou a ser cultivada e a valer oitenta ou cem libras 

anuais. Se, por qualquer infortúnio, essa propriedade não atingir 
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[136P] Actum in communi capitulo Beati Dionysii, 

praesentibus personis quae subterscribuntur, quarum auctoritas 

sub anathemate confirmavit praedicta capitula. 

 

Signum Milonis, Morinorum episcopi. 

Signum Guarini, Ambianensis episcopi. 

Signum Gaufredi, Carnotensis episcopi. 

Signum Hugonis, Turonensis archiepiscopi. 

Signum Sansonis, Remorum archiepiscopis. 

Signum Gosleni, Suessionis episcopi. 

Signum Odonis, Belvacensis episcopi. 

sua contribuição total, nossas outras [propriedades] em Beauce, 

cujas rendas nós havíamos dobrado ou triplicado, completarão o 

valor. E nós decretamos que essas duzentas libras, em adição a 

qualquer coisa que seja trazida para a caixa de donativos através 

da devoção dos fieis ou que possa ser oferecida especialmente 

para as duas estruturas, sejam direcionadas à continuação dessas 

obras até, sem qualquer dúvida, que esses edifícios, a parte da 

frente assim como o coro superior, sejam inteiramente e 

honradamente completamente terminados, inclusive suas torres. 

Decretado no capítulo geral do Abençoado Dionísio, na 

presença dos dignitários subscritos, cuja autoridade confirma os 

artigos que precedem sob pena de anátema. 

 

Assinatura de Milon, Bispo de Térouanne. 

Assinatura de Guérin, Bispo de Amiens. 

Assinatura de Geoffroy, Bispo de Chartres. 

Assinatura de Hugo, Arcebispo de Tours. 

Assinatura de Sansão, Arcebispo de Reims. 

Assinatura de Jocelin, Bispo de Soissons. 

Assinatura de Eudes, Bispo de Beauvais. 
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Signum Roberti, abbatis Corbeiae. Assinatura de Roberto, Abade de Corbie. 
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De Consecratione 

 

I 

Divinorum humanorumque disparitatem unius et 

singularis summaeque rationis vis admirabilis contemperando 

coaequat; et quae originis inferioritate et naturae contrarietate 

invicem repugnare videntur, ipsa sola unius superioris moderatae 

armoniae conviventia grata concopulat. Cujus profecto summae et 

aeternae rationis participatione qui gloriosi effici innituntur, 

crebro in solio mentis argutae quasi pro tribunali residentes, de 

concertatione continua similium et dissimilium, et contrariorum 

inventioni et judicio insistunt; in aeternae sapientiae rationis 

fonte, charitate ministrante, unde bello intestino et seditioni 

interiori obsistant, salubriter exhauriunt, spiritualia corporalibus, 

aeterna deficientibus praeponentes. Corporeae sensualitatis, 

exteriorum sensuum molestias et gravissimas angarias 

postponunt; ab earum oppressione seipsos sublevantes, 

solidissimam mentis aciem in spem aeternae infigentes 

remunerationis, aeternitati tantum studiose obsequuntur. Carnalia 

desideria in admirationem et spectaculum aliorum obliviscuntur; 

 

 
Sobre a Consagração 

 

I  

O poder admirável de uma única e suprema razão 

equilibra, pela composição apropriada, a disparidade entre coisas 

humanas e divinas e o que parece mutuamente entrar em conflito 

pela inferioridade da origem e contrariedade da natureza é unido 

pela concordância única e encantadora de uma harmonia superior 

e com bom temperamento. Aqueles que de fato desejam ser 

glorificados pela participação nessa suprema e eterna razão 

frequentemente dedicam sua atenção a essa contínua controvérsia 

do similar com o dissimilar e ao julgamento e à sentença das 

partes litigantes, sentadas no trono da mente aguda como se em 

um tribunal. Com o auxílio da caridade, pela qual eles podem 

suportar o conflito interno e a sedição interior, eles bebem 

saudavelmente da fonte da razão da eterna sabedoria, preferindo 

aquilo que é espiritual a aquilo que é corpóreo, aquilo que é eterno 

a aquilo que é perecível. Eles deixam de lado os aborrecimentos e 

as ansiedades mais penosas da sensualidade corporal e dos 

sentidos exteriores, elevando-se da opressão deles, focalizando a 
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summae rationis hoc modo et aeternae beatitudinis consortio, 

promittente unigenito Dei filio: In patientia possidebitis animas 

vestras, se gloriosae conscientiae merito uniri gratulantur. Quod 

tamen conditionis primae corruptione depressa et graviter 

sauciata humanitas, praesentia potius amplectens quam futura 

expectans, nullo modo sustineret, si non etiam rationis et 

intelligentiae humanae rationabilis summae et divinae caritatis 

copiosa administratio hoc ipsum effectui mancipare 

misericorditer suppeditaret. Unde legitur: Misericordia ejus super 

omnia opera ejus. Ex quo quidem cum aliis audacter et veraciter 

profitemur, quod, quanto sola misericordia salvos nos facit per 

lavacrum regene-[84P]rationis et renovationis Spiritus sancti, 

tanto nos gratissimo purificatae mentis holocausto pro toto velle 

et posse justitiam nostram, quantumcumque et ipsi dederit, 

supplici ei devotione offerre elaboremus: ut ipse qui potest ut 

Deus, qui debet ut creator, si non resistimus disparitatem istam 

periculosam in nobis parificet, contrarietatis intestinae 

inimicitias, quas in amicitiae ejus amissione prima 

praevaricatione incurrimus, ea ineffabili caritate qua divinitatem 

suam captivatae humanitati nostrae ineffabiliter et inseparabiliter 

visão indivisa de sua mente na esperança da recompensa eterna; 

eles fervorosamente buscam apenas aquilo que é eterno. Eles 

esquecem desejos carnais para a admiração e o assombro dos 

outros; assim, através da comunhão com a suprema razão e a 

eterna beatitude, eles se alegram - conforme a promessa do Filho 

unigênito de Deus: Na vossa paciência possuí as vossas almas – 

em ser merecidamente unidos à gloriosa consciência. Entretanto, a 

natureza humana, rebaixada e gravemente debilitada pela 

corrupção de sua primeira condição, aproveitando o presente ao 

invés de esperar o futuro, não seria, de forma alguma, forte o 

bastante para isso se não fosse o fato de que o auxílio abundante 

dado à razão humana e à inteligência racional pela caridade 

suprema e divina misericordiosamente nos permite levar isso a 

cabo. Por isso nós lemos: Sua misericórdia está sobre todas as 

Suas obras. Portanto, nós e outros declaramos audaciosamente 

com verdade que, quanto mais só a misericórdia nos salva pela 

lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, mais 

devemos empenhar-nos, com toda nossa vontade e poder, a 

sacrificar a Ele com humilde devoção, como o holocausto mais 

aceitável de uma mente purificada, nossa própria retidão, tanto 
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univit, dissolvat, sopita carnalitatis gravissima molestia, 

tumultuque vitiorum sedato, pacato habitaculo interiora 

repugnantia pacificet; ut mente et corpore expediti, gratam ei 

offerentes servitutem, beneficiorum etiam immensorum ejus circa 

nos et nobilem cui nos praeferri sustinuit ecclesiam replicare et 

praedicare valeamus largitatem; ne, si muti in laudem ejus 

extiterimus, beneficiorum ejus ob hoc defectum incurramus et 

vocem illam terribiliter audiamus: Non est inventus qui rediret et 

daret gloriam Deo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificati igitur ex fide, pace nostra interiori, secundum 

quanto Ele mesmo possa ter oferecido [a nós]. Para que Aquele 

que pode, visto que Ele é Deus, e deve, visto que Ele é o Criador, 

possa equilibrar (a menos que resistamos) essa perigosa 

desigualdade dentro de nós; para que Ele possa resolver, com 

aquela caridade inefável através da qual Ele inefavelmente e 

inseparavelmente uniu Sua divindade à nossa escravizada 

humanidade, esses conflitos de luta interna nos quais nos 

envolvemos pela perda de Sua amizade através de nossa primeira 

prevaricação; para que Ele, tendo acalmado as mais dolorosas 

disputas da carnalidade e mitigado os tumultos dos vícios, possa 

aplacar as lutas internas em uma habitação; para que nós, libertos 

na mente e no corpo [e] oferecendo em sacrifício a Ele nossa 

alegre servidão, possamos ser capazes de revelar e proclamar a 

generosidade de Sua imensurável beneficiência em relação a nós e 

à gloriosa igreja da qual Ele permitiu que nos tornássemos o 

dirigente; para que, se nós ficássemos mudos em Seu louvor, não 

incorramos, portanto, a diminuição de Seus benefícios e ouçamos 

aquela terrível voz: Não houve quem voltasse para dar glória a 

Deus. 

Tendo sido, pois, justificados pela fé, de acordo com o 
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Apostolum, pacem apud Deum habentes, unum et inter multos 

singulare divinae largitatis beneficium, more eorum qui ad 

gratificandum impertita dona donatoribus suis ultro referunt, in 

medium proferentes, gloriosam et Deo dignam sanctae hujus 

ecclesiae consecrationem, pretiosissimorum martyrum 

dominorum et apostolorum nostrorum Dionysii, Rustici et 

Eleutherii, et aliorum sanctorum quorum prompto innitimur 

patrocinio, sacratissimam translationem ad successorum notitiam 

stylo assignare elaboravimus; qua de causa, quo ordine, quam 

solemniter, quibus etiam personis ad ipsum actum sit reponentes, 

ut et divinae propitiationi pro tanto munere condignas pro posse 

nostro gratiarum actiones referamus, et sanctorum protectorum 

nostrorum, tam pro impensa tanti operis cura quam pro tantae 

solemnitatis adnotatione, opportunam apud Deum obtineamus 

intercessionem. 

[86P]  

II 

Gloriosus et famosus rex Francorum Dagobertus, vir etsi 

in regni administratione magnanimitate regia conspicuus, 

nihilominus tamen Ecclesiae Dei devotus, cum ad declinandam 

Apóstolo, temos paz com Deus através de nossa própria paz. E da 

forma como aqueles que, por gratidão, devolvem por motivação 

própria os dons a aqueles que os concederam, nós tornamos 

publicamente conhecido aquele favor, singular dentre muitos, da 

generosidade divina: nós nos esforçamos para registrar por escrito, 

à atenção de nossos sucessores, a gloriosa e digna consagração 

desta igreja sagrada para Deus [e] a muito solene translação dos 

muito preciosos mártires Dionísio, Rústico e Eleutério, nossos 

padroeiros e apóstolos, assim como de outros santos com a tutela 

dos quais nós contamos. Nós anotamos por que, em qual ordem, 

com quanta solenidade e também por quais pessoas isso foi 

realizado, para dar graças da forma mais digna que podemos à 

divina graça por um dom tão grandioso e para obter, tanto pelo 

cuidado despendido e tamanho empreendimento quanto pela 

descrição de tamanha celebração, a intercessão favorável de 

nossos santos protetores junto a Deus. 

II 

Quando o glorioso e famoso Rei dos Francos, Dagoberto, 

notável por sua magnanimidade real na administração de seu reino 

e ainda assim não menos dedicado à Igreja de Deus, havia fugido 
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patris sui Clotharii magni intolerabilem iram Catulliacum vicum 

aufugisset, et sanctorum Martyrum ibidem quiescentium effigies 

venerandas, tanquam pulcherrimos viros niveis vestibus comptos, 

servitium suum requirere et auxilium promittere incunctanter voce 

et opere comperisset, basilicam Sanctorum regia munificentia 

fabricatum iri affectu mirabili imperavit. Quam cum mirifica 

marmorearum columnarum varietate componens, copiosis 

purissimi auri et argenti thesauris inaestimabiliter locupletasset, 

ipsiusque parietibus et columnis et arcubus auro textas vestes 

margaritarum varietatibus multipliciter exornatas suspendi 

fecisset, quatinus aliarum ecclesiarum ornamentis praecellere 

videretur et, omnimodis incomparabili nitore vernans et omni 

terrena pulchritudine compta, inaestimabili decore splendesceret: 

hoc solum ei defuit quod quam oporteret magnitudinem non 

admisit. Non quod aliquid ejus devotioni aut voluntati deesset, sed 

quod forsitan tunc temporis in primitiva Ecclesia nulla adhuc aut 

major aut aequalis existeret, aut quod brevior fulgorantis auri et 

splendorem gemmarum propinquitati arridentium oculorum 

acutius delectabiliusque refundendo, ultra satis quam si major 

fabricaretur irradiaret. 

para a aldeia de Catulliacum para escapar da ira intolerável de seu 

pai Clotário o Grande, e quando ele soube que as veneráveis 

imagens dos santos mártires que lá repousavam – aparecendo para 

ele como homens belíssimos vestidos em roupas brancas como a 

neve - solicitaram seu serviço e sem hesitar prometeram-lhe sua 

ajuda com palavras e ações, ele decretou com admirável afeição 

que uma basílica dos santos fosse construída com magnificência 

real. Quando ele construiu essa [basílica] com uma maravilhosa 

variedade de colunas de mármore, ele a enriqueceu 

incalculavelmente com tesouros de puríssimo ouro e de prata e 

pendurou em suas paredes, colunas e arcos tapeçarias tecidas em 

ouro e ricamente adornadas com uma variedade de pérolas, para 

que ela possa parecer ser superior aos ornamentos de todas as 

outras igrejas e, resplandecendo com incomparável distinção e 

adornada com toda a beleza terrena, possa brilhar com esplendor 

inestimável. Apenas uma coisa faltava a ele: ele não tomou em 

conta o tamanho que era necessário. Não que houvesse algo que 

faltasse à sua devoção ou boa vontade, mas talvez até então não 

existisse, no tempo da Igreja primitiva, nenhuma [igreja] ou maior 

ou [mesmo] igual em tamanho; ou talvez [ele tenha pensado que] 
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Hujus brevitatis egregiae grata occasione, numerositate 

fidelium crescente et ad suffragia Sanctorum crebro confluente, 

tantas praefata basilica sustinere consuevit molestias, ut saepius, 

in solemnibus videlicet diebus, admodo plena per omnes valvas 

turbarum sibi occurrentium superfluitatem refunderet, et non 

solum intrantes non intrare, verum etiam qui jam intraverant 

praecedentium expulsus exire compelleret. Videres aliquando 

(mirabile visu), quod innitentibus ingredi ad venerationem et 

deosculationem sanctarum reliquiarum, Clavi et Coronae Domini, 

tanta congestae multitudinis opponebatur [88P] repugnantia, ut 

inter innumera populorum millia ex ipsa sui compressione nullus 

pedem movere valeret, nullus aliud ex ipsa sui constrictione quam 

sicut statua marmorea stare, stupere, quod unum supererat, 

vociferare. Mulierum autem tanta et tam intolerabilis erat 

angustia, ut in commixtione virorum fortium sicut prelo 

depressae, quasi imaginata morte exsanguem faciem exprimere, 

uma um tanto pequena – refletindo o esplendor do ouro e das 

gemas reluzentes nos olhos que admiram de forma mais intensa e 

encantadora porque eles estavam mais próximos – brilharia com 

maior resplendor do que se ela fosse construída maior.  

Através de uma circunstância afortunada a respeito dessa 

singular limitação – o número de fieis crescendo e frequentemente 

se reunindo para pedir a intercessão dos santos –, a já mencionada 

basílica veio a sofrer graves inconvenientes. Frequentemente, em 

dias festivos, completamente cheia, ela desaguava através de suas 

portas o excesso das multidões conforme elas se moviam em 

direções opostas e a pressão para fora das principais não só não 

permitia que aqueles que queriam entrar entrassem, mas também 

expulsava aqueles que já haviam entrado. Às vezes podia-se ver, 

uma maravilha de se observar, que a multidão aglomerada 

oferecia pouca resistência a aqueles que se empenhavam para 

entrar para adorar e beijar as relíquias sagradas, o Prego e a Cruz 

do Senhor, que ninguém dentre os incontáveis milhares de 

pessoas, exatamente por causa de sua densidade, conseguia se 

mover [e] que ninguém, exatamente por causa do 

congestionamento, conseguia [fazer] qualquer coisa além de ficar 
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more parturientium terribiliter conclamare, plures earum 

miserabiliter decalcatas, pio virorum suffragio super capita 

hominum exaltatas, tanquam pavimento abhorreres incedere, 

multas etiam extremo singulantes spiritu in prato fratrum, cunctis 

desperantibus, anhelare. Fratres etiam insignia Dominicae 

passionis adventantibus exponentes, eorum angariis et 

contentionibus succumbentes, nullo divertere habentes, per 

fenestras cum reliquiis multoties effugerunt. Quod cum scholaris 

puer inter fratres erudirer audiebam, extra juvenis dolebam, 

maturus corrigi affectuose appetebam. Cum autem placuit illi, qui 

me segregavit ex utero matris meae, et vocavit per gratiam suam, 

meritis etiam repugnantibus, parvitatem meam hujus sanctae 

ecclesiae tantae praeficere administrationi, sola Dei omnipotentis 

ineffabili misericordia praefatae molestiae correctioni sanctorum 

Martyrum dominorum nostrorum suffragio raptus, ad 

augmentationem praefati loci toto animo, tota mentis affectione 

accelerare proposuimus: qui nunquam, si tanta, tam necessaria, 

tam utilis et honesta non exigeret opportunitas, manum supponere 

vel cogitare praesumeremus. 

 

em pé como uma estátua de mármore, ficar paralisado ou, como 

um último recurso, gritar. A angústia das mulheres, entretanto, era 

tamanha e tão intolerável que podia-se ver com horror como elas, 

comprimidas pela massa de homens fortes como em um 

espremedor de uvas, exibiam rostos exangues como na morte 

imaginada; como elas gritavam de forma horrível como se em 

trabalho de parto; como várias delas, miseravelmente pisadas [mas 

então] levantadas pela assistência pia de homens para cima das 

cabeças da multidão, deslocavam-se para frente como se sobre um 

pavimento; e como muitas outras, arquejando com seu último 

suspiro, ofegavam nos claustros da irmandade para o desespero de 

todos. Além disso, os irmãos que estavam mostrando os 

testemunhos da paixão de Nosso Senhor aos visitantes tinham que 

render-se à sua raiva e rebelião e muitas vezes, não tendo para 

onde ir, escapavam com as relíquias pelas janelas. Quando fui 

instruído pela irmandade, quando era estudante, eu costumava 

ouvir isso; na minha juventude, eu lamentava isso estando do lado 

de fora; nos meus anos de maturidade, eu zelosamente me esforcei 

para que isso fosse corrigido. Mas quando aprove a Ele, que me 

separou do ventre de minha mãe e me chamou pela Sua graça, 
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Quia igitur in anteriori parte, ab aquilone, principali 

ingressu principalium valvarum porticus artus hinc et inde 

gemellis, nec altis, nec aptis multum, sed minantibus ruinam, 

turribus angebatur, ea in parte inito directae testudinis et 

geminarum turrium robusto valde fundamento materiali, 

robustissimo autem spirituali, de quo dicitur: Fundamentum aliud 

nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod est Christus 

Jesus, laborare strenue Deo cooperante incoepimus. Cujus 

inaestimabili freti consilio et irrefragabili auxilio, usque adeo in 

colocar-me, insignificante, apesar de meus méritos serem contra 

isso, no comando da tão importante administração desta igreja 

sagrada, então, impelido a uma correção do já mencionado 

inconveniente apenas pela inefável misericórdia de Deus Todo-

Poderoso e pelo auxílio dos santos Mártires nossos santos 

padroeiros, nós resolvemos apressar-nos, com toda nossa alma e 

toda a afeição de nossa mente, para o aumento do já mencionado 

local – nós que nunca teríamos presumido que colocaríamos as 

mãos nisso, nem penso que pensaríamos nisso se não fosse uma 

ocasião tão grandiosa, tão necessária, tão útil e honrosa exigir 

isso. 

Já que na parte frontal, em direção ao norte, na entrada 

principal com as portas principais, o pórtico estreito foi 

comprimido de cada lado por torres gêmeas nem altas nem muito 

robustas, mas ameaçando ruir, nós começamos, com a ajuda de 

Deus, a trabalhar energicamente nessa parte, tendo estabelecido 

fundações materiais muito fortes para uma nave reta e torres 

gêmeas, além de fortíssimas fundações espirituais das quais está 

dito: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já 

está posto, o qual é Jesus Cristo. Apoiando-nos no conselho 
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tanto tamque sumptuoso opere profeci-[90P]mus, ut, cum primum 

pauca expendendo multis, exinde multa expendendo nullis omnino 

indigeremus, verum etiam habundando fateremur: Sufficientia 

nostra ex Deo est. Materiae autem validissimae nova quadraria 

qualis et quanta nunquam in partibus istis inventa fuerat, Deo 

donante, occurrit. Cementariorum, lathomorum, sculptorum, et 

aliorum operariorum solers succedebat frequentia, ut ex hoc et 

aliis Divinitas ab hoc quod timebamus absolveret, et voluntatem 

suam nobis confortando et inopinata suppeditando ministraret. 

Conferebam de minimis ad maxima, non plus Salomonianas opes 

templo quam nostras huic operi sufficere posse, nisi idem ejusdem 

operis auctor ministratoribus copiose praepararet. Identitas 

auctoris et operis sufficientiam facit operantis. 

 

 

 

 

In agendis siquidem hujusmodi, apprime de convenientia 

et cohaerentia antiqui et novi operis sollicitus, unde marmoreas 

aut marmoreis aequipollentes haberemus columnas, cogitando, 

inestimável e no irrefragável auxílio de Deus, nós seguimos com 

essa obra tão grandiosa e suntuosa em tal medida que, enquanto a 

princípio despendendo pouco, nos faltava muito; depois, 

despendendo muito, não nos faltava absolutamente nada e até 

admitimos nossa abundância: Nossa capacidade vem de Deus. Por 

meio de um dom de Deus uma nova pedreira, produzindo pedras 

muito fortes, foi descoberta em tal qualidade e quantidade que 

nunca havia sido encontrada nesta região. Chegou uma multidão 

de pedreiros, lapidadores, escultores e outros trabalhadores, por 

isso – dessa forma e de outra – a divindade nos aliviou de nossos 

medos e nos favoreceu com Sua boa-vontade ao confortar-nos e 

oferecer-nos inesperados [recursos]. Eu reunia as coisas, das 

menores às maiores: as riquezas de Salomão não poderiam ter 

bastado para seu Templo assim como as nossas para esta obra se o 

mesmo Autor da mesma obra não tivesse provido em abundância 

a Seus ajudantes. A identidade do autor e a obra oferecem 

recursos suficientes para o trabalhador. 

Ao por em prática tais planos, pensei primeiramente na 

conformidade e na harmonia da obra antiga e da nova. Através da 

ponderação, da inquirição e da investigação por diferentes regiões 
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speculando, investigando per diversas remotarum partium 

regiones, cum nullam offenderemus, hoc solum mente 

laborantibus et animo supererat, ut ab urbe (Romae enim palatio 

Diocletiani et aliis termis saepe mirabiles conspexeramus) ut per 

mare Mediterraneum tuta classe, exinde per Anglicum, et per 

tortuosam fluvii Sequanae reflexionem, eas magno sumptu 

amicorum, inimicorum etiam Sarracenorum proximorum 

conductu haberemus. Multi annis, multis temporibus cogitando, 

quaeritando angebamur: cum subito larga Omnipotentis 

munificentia, laboribus nostris condescendens, quod nec cogitare 

nec opinari liceret, decentes et peroptimas in administrationem 

omnium sanctorum Martyrum merito revelavit. Unde quanto 

contra spem et humanam opinionem apto, et nullibi nobis gratiori 

loco miseratio divina dignata est conferre, tanto majores 

gratiarum actiones pro tanti remedio laboris operae pretium 

duximus rependendo referre. Locus quippe quadrariae 

admirabilis prope Pontisaram, castrum [92P] terrarum 

nostrarum confinio collimitans, vallem profundam non natura, sed 

industria concavam, molarum caesoribus sui quaestum ab antiquo 

offerebat; nihil egregium hactenus proferens, exordium tantae 

de distritos remotos, nós tentamos saber onde poderíamos obter 

colunas de mármore ou colunas equivalentes dali. Já que não 

encontramos nenhuma, apenas uma coisa restava a nós, 

consternados em mente e em espírito: nós poderíamos obtê-las de 

Roma (pois em Roma nós havíamos frequentemente visto colunas 

maravilhosas no Palácio de Diocleciano e outros banhos públicos) 

por meio de navios seguros através do Mediterrâneo, daí através 

do mar inglês e os tortuosos meandros do rio Sena, com grandes 

custos para nossos amigos e até pagando passagem para nossos 

inimigos, os vizinhos sarracenos. Por muitos anos, por muito 

tempo, nós ficamos perplexos, pensando e inquirindo, quando de 

repente a munificência generosa do Todo-Poderoso, 

condescendendo com nossa obra, revelou, para a surpresa de todos 

e através dos méritos dos santos Mártires, o que jamais se poderia 

pensar ou imaginar: [colunas] honráveis e excelentes. Portanto, 

quanto maiores os atos de graça, contrários à expectativa e à 

esperança humana, que a misericórdia divina havia concedido 

para conferir um lugar apropriado que não poderia ser mais 

agradável para nós, maiores [os atos de gratidão] que nós 

consideramos dignos de nossos esforços como recompensa pela 
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utilitatis tanto et tam divino aedificio, quasi primitias Deo 

sanctisque Martyribus, ut arbitramur, reservabat. Quotiens autem 

columnae ab imo declivo funibus innodatis extrahebantur, tam 

nostrates quam loci affines bene devoti, nobiles et innobiles, 

brachiis, pectoribus et lacertis funibus adstricti, vice trahentium 

animalium educebant; et per medium castri
1
 declivium diversi 

officiales, relictis officiorum suorum instrumentis, vires proprias 

itineris difficultati offerentes obviabant, quanta poterant ope Deo 

sanctisque Martyribus obsequentes. Unde nobile quoddam et 

dignum relatione contigit miraculum, quod nos ipsi ab 

assistentibus addiscentes ad laudem Omnipotentis Sanctorumque 

suorum calamo et atramento adsignare decrevimus. 

 

 

 

 

 

 

 

solução para tão grande angústia, pois perto de Pontoise, uma vila 

adjacente aos limites de nosso território, [foi encontrada] uma 

maravilhosa pedreira [a qual] desde os tempos antigos oferecia um 

vale profundo (escavado, não pela natureza, mas pela indústria) a 

lapidadores de pedras de moer para seu sustento. Não tendo 

produzido nada notável até então, ela reservou, nós achamos, o 

início de uma utilidade tão grandiosa para um edifício tão 

grandioso e divino, como uma primeira oferenda a Deus e aos 

santos Mártires. Sempre que as colunas eram alçadas do fundo da 

encosta com cordas atadas, tanto o nosso próprio pessoal quanto 

os devotos vizinhos, tanto nobres quanto pessoas comuns, 

amarravam seus braços, tórax e ombros às cordas e, agindo como 

animais de tiro, subiam as colunas; e, no declive no meio da vila, 

os diversos artífices deixavam de lado as ferramentas de seus 

ofícios e iam de encontro a eles, oferecendo sua própria força 

contra a dificuldade da estrada, prestando homenagem, o tanto 

quanto podiam, a Deus e aos santos Mártires. Ocorreu um milagre 

maravilhoso digno de ser contado, o qual nós, tendo ouvido falar 

dele por meio daqueles que estavam presentes, decidimos escrever 

                                                 
1
 Panofsky (1979: 147) afirma que castrum aqui quer dizer “vila”, não “castelo”. 
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III 

Quadam itaque die, cum imbrium refusione turbatum aera 

tenebrosa obtexisset opacitas, adventantibus ad quadrariam 

plaustris, qui adjutores esse consueverant operandi pro impluvii 

infestatione seipsos absentaverunt. Bubulcis vero querentibus et 

reclamantibus se otio vacare, operarios praestolantes suspendere, 

usque adeo clamando institerunt, quod quidam imbecilles et 

debiles cum pueris aliquibus numero decem et septem, praesente, 

nisi fallor, sacerdote, ad quadrariam acceleraverunt, unamque 

cordarum assumentes, columnae innectentes, aliam sudem in 

terra jacentem dimiserunt. Neque enim erat qui ea trahere 

inniteretur. Animatus itaque grex pusillus pio zelo: “Sancte,” 

inquiunt, “Dionysi, pro teipso vacantem accipiens sudem, si 

placet, nos adjuva. Non enim nobis, si non poterimus, imputare 

poteris.” Moxque fortiter impingentes, quod centum quadraginta 

aut minus centum graviter ab ima valle extrahere consueverant, 

ipsi non per se, quod impossibile esset, sed voluntate Dei et 

Sanctorum  quos invocabant suffragio extraxerunt, eamque ec-

[94P]clesiae ad fabricam in plaustro destinaverunt. Unde per 

a pena e tinta para o louvor do Todo-Poderoso e Seus santos. 

III 

Certo dia, quando, com uma pancada de chuva, uma 

sombria opacidade havia coberto o ar turvo, aqueles acostumados 

a auxiliar na obra partiram por causa da violência da chuva 

enquanto carroças desciam até a pedreira. Os boieiros reclamaram 

e protestaram que eles não tinham nada para fazer e que os 

trabalhadores estavam parados e perdendo tempo. Clamando, eles 

se tornaram tão insistentes que algumas pessoas fracas e inválidas, 

juntamente com alguns garotos - dezessete no total e, se não me 

engano, com um padre presente – se apressaram em direção à 

pedreira, pegaram uma das cordas, amarraram-na a uma coluna e 

abandonaram outra viga que se encontrava no chão, pois não 

havia ninguém que se encarregaria de arrastá-la. Assim, animado 

por um zelo piedoso, o pequeno rebanho orou: “Ó, São Dionísio, 

se for do teu agrado, ajuda-nos lidando, por tua conta, com essa 

viga abandonada, pois tu não podes culpar-nos se somos incapazes 

de fazê-lo”. Então, apoiando-se fortemente nela, eles arrastaram o 

que cento e quarenta homens, ou ao menos cem, estavam 

acostumados a arrastar do fundo do vale com dificuldade – não 
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totam propalatum est viciniam Deo omnipotenti hoc opus 

admodum placere, cum ad laudem et gloriam nominis sui his et 

hujusmodi intersignis ejus operatoribus elegerit opem deferre. 

 

 

 

 

Secundatur et aliud nobile factum memoria dignum, 

relatione conspicuum, auctoritate praedicandum. Peracto 

siquidem magna ex parte opere et compactis novi et antiqui 

aedificii tabulatis, magnoque deposito quem diu habueramus 

timore propter illas patulas antiquarium maceriarum rimas, 

magnorum capitellorum et basium columnas deportantium 

disruptionem exhilarati deaptare sollicitabamur. Cumque pro 

trabium inventione tam nostros quam Parisienses lignorum 

artifices consuluissemus, responsum nobis est pro eorum 

existimatione verum, in finibus istis propter silvarum inopiam 

minime inveniri posse, vel ab Autissiodorensi pago necessario 

devehi oportere. Cumque omnes in hoc ipso consonarent, nosque 

super hoc tam pro laboris magnitudine quam pro operis longa 

por conta própria, pois isso teria sido impossível, mas através da 

vontade de Deus e da ajuda dos Santos que eles invocaram; e eles 

a transportaram ao local da igreja em uma carroça. Assim foi dado 

a conhecer por toda a vizinhança que essa obra agradava muito 

Deus Todo-Poderoso, já que pelo louvor e pela glória de Seu 

nome Ele havia escolhido dar Sua ajuda a aqueles que a 

realizaram por esse e outros sinais. 

Como um segundo exemplo, há outro evento notável 

relacionado digno de recordação, notável de ser contado e 

merecedor de ser apresentado com autoridade. Quando a obra 

havia sido, em grande parte, concluída, quando os pavimentos do 

antigo e do novo prédio haviam sido unidos e quando havíamos 

deixado de lado a ansiedade que havíamos sentido por muito 

tempo por causa daquelas profundas rachaduras nas antigas 

paredes, nós nos ocupamos, com nova confiança, de consertar os 

danos nos grandiosos capitéis e nas bases que apoiavam as 

colunas. Mas quando perguntamos tanto aos nossos próprios 

carpinteiros quanto a aqueles de Paris onde nós poderíamos 

encontrar vigas, nos foi dito, conforme eles acreditavam ser 

verdade, que isso não poderia, de modo algum, ser encontrado 
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delatione gravaremur, nocte quadam, a matutinarum obsequio 

regressus, lecto cogitare coepi meipsum per omnes partium 

istarum silvas debere procedere, circumquaque perlustrare, 

moras istas et labores, si hic inveniri possent, alleviare. Moxque 

rejectis curis aliis, summo mane arripiens, cum carpentariis et 

trabium mensuris ad silvam quae dicitur Ivilina acceleravimus. 

Cumque per terram nostram Capreolensis vallis transiremus, 

accitis servientibus nostris nostrarum custodibus et aliarum 

silvarum peritis, adjurando fide et sacramento eos consuluimus, si 

ejus mensurae ibidem trabes invenire quocumque labore 

valeremus. Qui subridentes, si auderent, potius deriderent; 

admirantes si nos plane nesciremus in tota terra nihil tale inveniri 

posse, maxime cum Milo Capreolensis castellanus homo noster, 

qui medietatem silvae a nobis cum alio feodo habet, cum 

sustinuisset tam a domino rege quam ab Amalrico de Monte Forti 

logo tempore guer-[96P]ras, ad tristegas et propugnacula 

facienda nihil tale illibatum vel intactum praeteriisset. Nos autem 

quicquid dicebant respuentes quadam fidei nostrae audacia 

silvam perlustrare coepimus, et versus quidem primam horam 

trabem unam mensurae sufficientem invenimus. Quid ultra? usque 

nestas regiões devido à falta de madeira; elas teriam que ser 

trazidas, inevitavelmente, para cá do distrito de Auxerre. Tudo 

coincidiu com essa opinião e ficamos muito aflitos com isso por 

causa da magnitude da tarefa e do grande atraso da obra; 

entretanto, certa noite, quando eu havia voltado da celebração das 

matinas, eu comecei a pensar na cama que eu mesmo deveria 

verificar todas as florestas desta região, procurar por toda parte e 

mitigar esses atrasos e problemas se [as vigas] pudessem ser 

encontradas aqui. Rapidamente livrando-nos de outras obrigações 

e apressando-nos de manhã cedo, apressamo-nos com nossos 

carpinteiros - e com as medidas das vigas - para a floresta 

chamada Iveline. Quando atravessamos nossa propriedade no Vale 

de Chevreuse, mandamos chamar entre nossos servos os 

encarregados de nossas próprias florestas assim como homens que 

sabiam sobre as outras florestas e os interrogamos sob juramento 

se poderíamos encontrar lá, não importando com quanta 

dificuldade, qualquer madeira daquela medida. Eles sorriram e 

teriam rido de nós se tivessem coragem; eles se perguntavam se 

éramos completamente desconhecedores do fato de que nada do 

tipo poderia ser encontrado em toda a região, principalmente já 
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ad nonam aut citius per fruteta, per opacitatem silvarum, per 

densitatem spinarum, duodecim trabes (tot enim necessariae 

erant) in admirationem omnium, praesertim circumstantium, 

assignavimus et ad basilicam sanctam deportatas cum exultatione 

novi operis operturae superponi fecimus, ad laudem et gloriam 

Domini Jesu, qui sibi sanctisque Martyribus, a manibus raptorum 

protegens, sicut facere voluit, reservaverat. Nec igitur superflua 

neque minus continens id circa divina extitit largitio, quae in 

pondere et mensura omnia moderari, omnia dare constituit, cum 

ultra quam oportuit nulla ulterius invenire potuerit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que Milon, o castelão de Chevreuse (nosso vassalo, que ocupa 

metade de nossa floresta, além de outro feudo), não deixara nada 

ileso ou intocado que pudesse ser usado para construir paliçadas e 

baluartes enquanto ele estava sujeito, por muito tempo, a guerras 

de nosso senhor o rei e Amaury de Montfort. Nós, entretanto, 

desprezando o que quer que eles pudessem dizer, começamos, por 

assim dizer com a coragem de nossa fé, a procurar pelas florestas; 

e na primeira hora encontramos uma madeira de acordo com a 

medida. Por que dizer mais? Pela nona hora, ou antes, nós 

havíamos, pela mata cerrada, pelas profundezas das florestas e os 

densos espinhos, marcado doze madeiras (pois esse era o número 

necessário) para a surpresa de todos, particularmente daqueles no 

local; e quando foram levadas à basílica sagrada, nós fizemos com 

que elas fossem colocadas, com exultação, sobre o teto da nova 

estrutura, para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus, Que, 

protegendo-as das mãos de saqueadores, havia reservado-as para 

Si mesmo e os santos Mártires, como Ele desejava. Assim, nessa 

questão, a generosidade divina, que escolheu limitar a conceder 

todas as coisas de acordo com o peso e a medida, manifestou-se 

de forma nem excessiva nem com insuficiências, pois não pôde 
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IV 

Tantis itaque et tam manifestis tantorum operum 

intersignis constanter animati, ad praefati perfectionem aedificii 

instanter properantes, quomodo et quibus personis et quod valde 

solemniter Deo omnipotenti consecraretur deliberantes, accito 

egregio viro Hugone Rothomagensi archiepiscopo et aliis 

venerabilibus episcopis, Odone Belvacensi, Petro Silvanectensi, 

ad id peragendum multimodam laudem, magnoque diversarum 

personarum ecclesiasticarum, cleri et populi maximo conventu, 

decantabamus. Qui in medio novi incrementi priorem in 

consistente dolio benedicentes aquam, per oratorium sancti 

Eustachii cum processione exeuntes per plateam quae 

“Panteria,” eo quod inibi omnia emptioni et venditioni teruntur, 

antiquitus vocitatur, per aliam, quae in sacro cimeterio aperitur, 

aeream portam revertentes, in aeternae benedictionis et 

sanctissimi chrismatis delibutione, veri corporis et sanguinis 

summi pontificis Jesu-Christi exhibitione, quicquid tanto et tam 

sancto convenit aedificio devotissime compleverunt: 

pulcherrimum et angelica mansione dignum superius oratorium, 

ser encontrada nenhuma [madeira] a mais do que o necessário. 

IV 

Assim, continuamente encorajado em empreendimentos 

tão grandiosos por sinais tão grandes e manifestos, nós 

imediatamente nos apressamos para a conclusão do prédio já 

mencionado. Tendo deliberado de que forma, por quais pessoas e 

quão verdadeiramente solenemente a igreja deveria ser consagrada 

a Deus Todo-Poderoso - e tendo mandado chamar o homem 

excelente, Hugo, Arcebispo de Rouen, e os outros veneráveis 

bispos, Eudes de Beauvais [e] Pedro de Senlis -, nós cantamos em 

celebração dessa cerimônia um louvor polifônico em meio a uma 

grande multidão de diversos personagens eclesiásticos e uma 

enorme de clérigos e leigos. Eles [os três dignitários] abençoaram, 

na nave central do novo anexo, a primeira água em uma tina que 

estava lá; então, eles saíram com a procissão através da capela de 

São Eustácio [e] cruzando o largo que desde épocas antigas é 

chamado “Panetière” (porque tudo desvanece lá pela compra e 

venda); eles retornaram pela outra porta de bronze que dá para o 

cemitério sagrado e eles realizaram, com muita devoção – 

conferindo a eterna benção e a sacratíssima unção e exibindo o 
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in honore sanctae Dei Genitricis [98P] semperque virginis 

Mariae et sancti Michaelis archangeli omniumque Angelorum, 

sancti Romani ibidem quiescentis aliorumque multorum 

sanctorum quorum ibi nomina subtitulata habentur, dedicantes; 

inferius vero in dextro latere oratorium in honore sancti 

Bartholomaei multorumque aliorum sanctorum; in sinistro autem, 

ubi sanctus requiescere perhibetur Hippolitus, oratorium in 

honore ejusdem et sanctorum Laurentii, Sixti, Felicissimi, Agapiti 

aliorumque multorum ad laudem et gloriam Dei omnipotentis. 

Nos autem tantae benedictionis pro fructu impensi laboris Dei 

dono participes effici toto affectu desiderantes, quasi pro dote, 

sicut solet fieri, ad expensas emendorum luminariorum, planteam 

quandam cimeterio collimitantem juxta ecclesiam sancti 

Michaelis, quam quarter viginti libris a Willelmo Cornillonensi 

emeramus, eisdem contulimus oratoriis, ut in sempiternum 

censum inde habeant. De termino vero haec est veritatis 

consistentia, sicut legitur – si tamen non obscuretur! – in aureo 

super portas, quas ad honorem Dei et Sanctorum deauratas fieri 

fecimus, epitaphio: 

Annus millenus centenus e quadragenus 

verdadeiro corpo e sangue do sumo pontífice Jesus Cristo –, tudo 

o que for adequado para um edifício tão grandioso e sagrado. Eles 

dedicaram a capela superior, belíssima e digna de ser a morada de 

anjos, em honra da santa Mãe de Deus, a eterna virgem Maria, de 

são Miguel arcanjo, de todos os Anjos, de são Romano (que jaz 

nesse mesmo lugar) e de muitos outros santos cujos nomes estão 

inscritos lá. A capela inferior do lado direito [foi dedicada] em 

honra de são Bartolomeu e muitos outros santos; a capela inferior, 

entretanto, onde se diz que são Hipólito jaz, em honra dele e de 

são Lourenço, são Sisto, Felicíssimo e Agapito, além de muitos 

outros para o louvor e a glória de Deus Todo-Poderoso. Mas nós, 

desejando com todo o nosso coração, que Deus permita, participar 

de uma benção tão grandiosa com se um fruto do trabalho 

despendido, atribuímos a essas capelas  - como se para um dote, 

como é o costume, para pagar as despesas para comprar luzes - 

certa propriedade adjacente ao cemitério, muito perto da igreja de 

são Miguel, a qual havíamos comprado de Guilherme de Cornillon 

por oitenta libras, para que elas possam ter a renda daí 

perpetuamente. Quanto à data da conclusão, entretanto, esta é a 

verdade irrefutável como pode ser lido – ó, que não seja 
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Annus erat Verbi, quando sacrata fuit. 

 

 

 

Igitur post illam, quae majestatis summae opitulatione in 

anteriore parte de oratorio sancti Romani et aliorum celebrate 

est, consecrationem, nostra qua tam ex ipsa sui prosperitate 

animabatur devotio, quam ipsa circa Sanctum Sanctorum tanto 

tempore tam intolerabiliter opprimebat coarctatio, votum nostrum 

illo convertit: ut praefato vacantes operi, turriumque differendo 

prosecutionem in superiori parte, augmentationi matris ecclesiae 

operam et impensam pro toto posse, pro gratiarum actione eo 

quod tantillo tantorum regum et abbatum nobilitati succedenti 

tantum opus divina dignatio reservasset, quam decentius, quam 

gloriosus rationabiliter effici posset, fieri inniteremur. 

Communicato siquidem cum fratribus nostris bene devotis 

consilio, quorum cor ardens erat de [100P] Jesu dum loqueretur, 

eis in via, hoc Deo inspirante deliberando elegimus, ut propter 

eam quam divina operatio, sicut veneranda scripta testantur, 

propria et manuali extensione ecclesiae consecrationi antiquae 

obscurecida! – na inscrição dourada sobre as portas que nós 

mandamos fazer em honra a Deus e aos santos: 

O ano era o milésimo centésimo quadragésimo ano do Verbo 

quando [esta estrutura] foi consagrada. 

Depois da consagração da capela de são Romano e outras 

que, com a ajuda da suma majestade, haviam sido celebradas na 

parte da frente [da igreja], nossa devoção – tão fortalecida por seu 

próprio sucesso e aflita por tanto tempo e de forma tão intolerável 

por aquele congestionamento em torno do Santíssimo lugar - 

direcionou nossas intenções para outro objetivo: livres da já 

mencionada obra e pelo adiamento do término das torres em suas 

partes superiores, nós nos empenharíamos com toda nossa força 

para dedicar trabalho e despesas, da forma mais adequada e nobre 

possível, para o aumento da igreja nossa mãe – como um ato de 

gratidão porque a condescendência divina havia reservado uma 

obra tão grande para um homem tão pequeno que era o sucessor à 

nobreza de reis e abades tão grandiosos. Nós comunicamos esse 

plano à nossa muito fervorosa irmandade, cujos corações 

queimavam por Jesus enquanto Ele falava com eles no caminho. 

Deliberando sob a inspiração de Deus, nós escolhemos – em vista 
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imposuit benedictionem, ipsis sacratis lapidibus tanquam reliquiis 

deferremus, illam quae tanta exigente necessitate novitas 

inchoaretur, longitudinis et latitudinis pulchritudine inniteremur 

nobilitare. Consulte siquidem decretum est illam altiori 

inaequalem, quae super absidem sanctorum dominorum 

nostrorum corpora retinentem operiebat, removeri voltam usque 

ad superficiem criptae cui adhaerebat; ut eadem cripta 

superioritatem sui accedentibus per utrosque gradus pro 

pavimento offerret, et in eminentiori loco Sanctorum lecticas auro 

et preciosis gemmis adornatas adventantium obtutibus designaret. 

Provisum est etiam sagaciter ut superioribus columnis et arcubus 

mediis, qui in inferioribus in cripta fundatis superponerentur, 

geometricis et aritmeticis instrumentis medium antiquae testudinis 

ecclesiae augmenti novi medio aequaretur, nec minus antiquarum 

quantitas alarum novarum quantitati adaptaretur; excepto illo 

urbano et approbato in circuitu oratoriorum incremento, quo tota 

clarissimarum vitrearum luce mirabili et continua interiorem 

perlustrante pulchritudinem eniteret. 

 

 

daquela benção que, pelo testemunho de escritos veneráveis, a 

ação divina havia conferido à antiga consagração da igreja pelo 

prolongamento da própria mão [de Cristo] – respeitar essas 

mesmas pedras, por serem sagradas, como se fossem relíquias [e] 

tentar enobrecer o novo anexo, o qual deveria ter sido iniciado sob 

a pressão de uma necessidade tão grande, com a beleza do 

comprimento e da largura. Depois de ponderar, então, decidiu-se 

remover o jazigo, que não estava à altura do superior, o qual, 

elevado, fechava a abside contendo os corpos de nossos santos 

padroeiros, por toda a superfície superior do jazigo à qual aderia; 

para que esse jazigo pudesse oferecer seu topo como pavimento 

para aqueles que se aproximam por qualquer uma das duas 

escadas, e pudesse apresentar os relicários dos santos, adornados 

com outro e pedras preciosas, aos olhares dos visitantes em um 

local mais elevado. Além disso, foi habilidosamente 

providenciado que, através das colunas superiores e dos arcos 

centrais que foram colocados sobre os inferiores construídos no 

jazigo, a nave central da antiga nave fosse nivelada, por meio de 

instrumentos geométricos e aritméticos, com a nave central do 

novo anexo; e, da mesma forma, que as dimensões dos novos 
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Ut autem sapienti consilio, dictante Spiritu sancto cujus 

unctio de omnibus docet, luculento ordine designatum est quid 

prosequi proponeremus, collecto virorum illustrium tam 

episcoporum quam abbatum conventu, accita etiam domini ac 

serenissimi regis Francorum Ludovici praesentia, pridie idus julii, 

die dominica, ordinavimus ornamentis decoram, personis 

celebrem processionem. Quin etiam manibus episcoporum et 

abbatum insignia Dominicae Passionis, videlicet clavum et 

coronam Domini, et brachium sancti senis Simeonis, et alia 

sanctarum reliquiarum patrocinia praeferentes, ad defossa 

faciendis fundamentis praeparata loca humiliter ac devote 

descendimus. Dein paraclyti Spiritus sancti consola-[102P]tione 

invocata, ut bonum domus Dei principium bono fine concluderet, 

cum primum ipsi episcopi ex aqua benedicta dedicationis factae 

proximo quinto idus junii propriis confecissent manibus 

corredores laterais, exceto por aquele prolongamento elegante e 

louvável, em [forma de] uma única sequência de capelas, em 

virtude de que a igreja toda brilhava com a luz maravilhosa e 

ininterrupta das janelas mais luminosas, penetrando na beleza 

interior. 

Assim, quando, com o sábio conselho e sob as ordens do 

Espírito Santo, cuja unção nos instrui em todas as coisas, aquilo 

que nós propusemos realizar havia sido designado com ordens 

claras, nós reunimos uma assembleia de homens ilustres, tanto 

bispos quanto abades, e também rogamos a presença de nosso 

senhor, o sereníssimo rei dos Francos, Luis. No domingo, o dia 

antes dos idos de julho, nós organizamos uma procissão bela por 

seu ornamento e notável por suas personagens. Carregando diante 

de nós, nas mãos dos bispos e dos abades, as insígnias da Paixão 

de Nosso Senhor, a saber, o prego e a coroa do Senhor, e também 

o braço de São Simeão, o Velho, e a tutela de outras relíquias, nós 

descemos com humilde devoção para as escavações preparadas 

para os alicerces. Então, quando o conforto do consolador, o 

Espírito Santo, fora invocado para que Ele pudesse coroar o bom 

começo da casa de Deus com um bom fim, os bispos – tendo 
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cementum, primos lapides imposuerunt, hymnum Deo dicentes, et 

Fundamenta ejus usque ad finem psalmi solemniter decantantes. 

Ipse enim serenissimus rex intus descendens propriis manibus 

suum imposuit; nos quoque,  et multi alii tam abbates quam 

religiosi viri, lapides suos imposuerunt; quidam etiam gemmas, ob 

amorem et reverentiam Jesu Chirsti, decantantes: Lapides 

preciosi omnes muri tui. Nos igitur tanta et tam festiva tam sancti 

fundamenti positione exhilarati, de peragendo solliciti, varietatem 

temporum, diminutionem personarum et mei ipsius defectum 

pertimescentes, communi fratrum consilio, assistentium 

persuasione, domini regis assensu, annalem redditum his 

explendis constituimus, videlicet: centum quinquaginta libras de 

gazofilacio (id est de oblationibus altaris et reliquiarum, centum 

in Indicto, et quinquaginta in festo sancti Dionysii); quinquaginta 

etiam de possessione sita in Belsa, quae dicitur Villana, prius 

inculta, sed auxilio Dei et nostro labore composita et ad valens 

quater viginti aut centum librarum singulis annis adaptata. Quae 

si quocumque infortunio his explendis deficeret, alia Belsa nostra, 

quam dupliciter aut tripliciter in redditibus augmentavimus, 

preparado, com suas próprias mãos, a argamassa com a água benta 

da dedicação do último quinto dia antes dos idos de iunho – 

colocaram as primeiras pedras, cantando um hino para Deus e 

solenemente entoando o Fundamenta ejus até o fim do salmo. O 

próprio sereníssimo rei desceu [até a escavação] e com suas 

próprias mãos colocou a sua [pedra]. Também nós e muitos 

outros, tanto abades quanto monges, colocaram suas pedras. 

Certas pessoas também [depositaram] pedras preciosas por amor e 

reverência a Jesus Cristo, entoando: Lapides preciosi omnes muri 

tui
2
. Nós, entretanto, cheios de alegria pelo lançamento tão 

grandioso e tão festivo de alicerces tão sagrados, mas ansiosos 

pelo que ainda havia para ser feito e temerosos pelas mudanças 

dos tempos, pela diminuição das pessoas, e pela minha própria 

imperfeição, estabelecemos em uma assembleia pública da 

irmandade, a conselho daqueles presentes e pelo consentimento de 

nosso senhor o rei, uma renda anual para completar essa obra, a 

saber: cento e cinquenta libras do gazofilácio, isto é, das oblações 

nos altares e nas relíquias, cem [das oblações] na Feira e cinquenta 

[das oblações] na festa de são Dionísio. Além disso, cinquenta da 

                                                 
2
 Todas as suas paredes são pedras preciosas. 
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suppleret. Has autem ducentas libras, praeter ea quae ad arcam 

gazofilacii devotione fidelium deportabuntur, vel quaecumque ipsi 

utrique operi offerentur, tantum continuari ipsis operibus 

firmavimus, donec totaliter absque ulla quaestione et ipsa 

aedificia, et anteriora et superiora, cum suis turribus, omnino 

honorifice compleantur.  

[104P]  

 

 

 

 

 

 

V 

Insistentes igitur per triennium multo sumptu, populoso 

operariorium conventu, aestate et hieme, operis perfectioni, ne 

nobis conqueri Deo Inperfectum meum viderunt oculi tui jure 

oporteret, admodum ipso cooperante proficiebamus; instarque 

divinorum fundabatur exultationi universae terrae mons Syon, 

latera aquilonis, civitas Regis magni, cujus in medio Deus non 

propriedade chamada Villaine no distrito de Beauce, antes por 

cultivar, mas que com a ajuda de Deus e por meio de nosso 

trabalho passou a ser cultivada e a valer oitenta ou cem libras 

anuais. Se, por qualquer infortúnio, essa propriedade não atingir 

sua contribuição total, nossas outras [propriedades] em Beauce, 

cujas rendas nós havíamos dobrado ou triplicado, completarão o 

valor. E nós decretamos que essas duzentas libras, em adição a 

qualquer coisa que seja trazida para a caixa de donativos através 

da devoção dos fieis ou que possa ser oferecida especialmente 

para as duas estruturas, sejam direcionadas à continuação dessas 

obras até, sem qualquer dúvida, que esses edifícios, a parte da 

frente assim como o coro superior, sejam inteiramente e 

honradamente completamente terminadas, inclusive suas torres. 

V 

Durante três anos, nós insistimos com a conclusão da obra 

com muito custo, com uma numerosa multidão de trabalhadores, 

verão e inverno, para que Deus não tivesse motivos para queixar-

se de nós: Teus olhos de fato viram minha substância apesar de 

ser imperfeita; nós fizemos bom progresso com Sua própria 

cooperação e, à semelhança das coisas divinas, foi estabelecida a 
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commovebitur, sed peccatorum incitamentis commotus, odorifero 

poenitentium holocausto placari et propitiari non dedignabitur. 

Medium quippe duodecim columnae duodenorum Apostolorum 

exponentes numerum, secundario vero totidem alarum columnae 

Prophetarum numerum significantes, altum repente subrigebant 

aedificium, juxta Apostolum spiritualiter aedificantem: Jam non 

estis, inquit, hospites et advenae; sed estis cives sanctorum et 

domestici Dei, superaedificati super fundamentum Apostolorum et 

Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu, qui 

utrumque conjungit parietem, in quo omnis aedificatio, sive 

spiritualis, sive materialis, crescit in templum sanctum in Domino. 

In quo et nos quanto altius, quanto aptius materialiter aedificare 

instamus, tanto per nos ipsos spiritualiter coaedificari in 

habitaculum Dei in Spiritu sancto edocemur. 

 

 

 

 

 

 

alegria de toda a terra, monte Sião, nos lados do norte, a cidade 

do Grande Rei, no meio da qual Deus não se comoverá, mas não 

desdenhará, comovido pelas súplicas dos pecadores, para ser 

aplacado e apaziguado pelo holocausto com aroma doce do 

penitente. O meio do edifício, entretanto, foi repentinamente 

levantado no ar por doze colunas representando o número dos 

doze apóstolos e, secundariamente, por igual número de colunas 

nos corredores laterais significando o número dos profetas 

[menores], de acordo com o Apóstolo que constrói 

espiritualmente. Agora, portanto, vós não sois mais estranhos e 

estrangeiros, ele diz, mas concidadãos com os santos e da casa de 

Deus; e sois construídos sobre os alicerces dos apóstolos e 

profetas, o próprio Jesus Cristo sendo a principal pedra angular a 

qual une uma parede a outra; em Quem todo edifício – quer 

espiritual, quer material – transforma-se em um templo no Senhor. 

Em Quem nós, também, somos ensinados a ser constuídos junto 

para uma habitação de Deus através do Espírito Santo por nós 

mesmos de forma espiritual, quanto mais elevadamente e 

apropriadamente nós nos esforçarmos para construir de forma 

material. 
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Interea siquidem potissimum de dominorum nostrorum 

sanctissimorum Martyrum et aliorum sanctorum, qui per 

ecclesiam sparsi diversis colebantur oratoriis, translatione 

solliciti, sacratissimas eorum lecticas, praecipue dominorum, 

ornatum iri votive animabamur; et ubi gloriosus adventantium 

obtutibus et conspicabilius transferrentur eligentes, aurifabrorum 

eleganti sive artis industria, sive auri gemmarunque pretiosarum 

copia illustrem valde fieri Deo cooperante elaboravimos. Et 

deforis quidem his et hujusmodi pro ornatu nobilem, pro tuto vero 

intus fortissimorum lapidum muro non ignobilem circumquaque 

muniri; extra vero econtra, ne lapi-[106P]dum materia 

apparentium locus vilesceret, cupreis tabulis fusilibus et deauratis 

decorari, non tamen sicut deceret, praeparavimus. Exigit enim 

tantorum patrum experta nobis et omnibus magnificentia, ut 

quorum venerandi spiritus Deo omnipotenti sicut sol fulgentes 

assistunt, nos miserrimi, qui eorum patrocinia et sentimus et 

indigemus, sacratissimos cineres eorum pretisiori qua possemus 

materia, videlicet auro obrizo, jacinthorum, et smaragdinum, et 

aliarum gemmarum copia operae pretium liquet operiri. Hoc 

autem unum egregie fieri elegimus, ut ante corpora Sanctorum 

Enquanto isso - sobretudo solícitos pela translação de 

nossos santos padroeiros os santíssimos Mártires e também dos 

outros santos que, espalhados pela igreja, eram adorados em 

diferentes capelas –, nós nos sentimos piedosamente convencidos 

a adornar suas sacratíssimos jazigos, especialmente aqueles dos 

padroeiros; e escolhendo [um lugar] para o qual eles pudessem ser 

transferidos [para apresentá-los] aos olhares dos visitantes da 

forma mais gloriosa e conspícua, nós nos esforçamos, com a ajuda 

de Deus, para construir [uma sepultura] muito ilustre tanto pela 

refinada indústria da arte dos ourives quanto por uma riqueza de 

ouro e pedras preciosas. Fizemos preparativos para fortificá-la em 

todo seu entorno, do lado de fora nobre pelos ornamentos em 

virtude desses e de similares [materiais preciosos], mas do lado de 

dentro não ignóbil pela segurança em virtude de uma alvenaria de 

pedras muito fortes; no exterior – para que o lugar não ficasse 

desfigurado pela substância de pedras não escondidas – para 

adorná-lo (mas não [tão elegantemente] como seria apropriado) 

com painéis dourados de cobre fundido. Pois a generosidade de 

Pais tão grandiosos, sentida por nós mesmos e por todos, exige 

que nós, homens miserabilíssimos que sentem e também precisam 
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celeberrimam ad libandum Deo, quae nunquam ibidem fuerat, 

erigeremus aram, ubi Summi Pontifices et personae autenticae 

suffragio eorum, qui seipsos holocaustum odoriferum Deo 

obtulerunt, placabiles et Deo acceptabiles hostias offerre 

mereantur. Cui etiam cum tabulam auream, mediocrem tamen 

defectus pusillanimitate praeponere proposuissem, tantam auri, 

tantam gemmarum pretiosissimarum inopinatam et vix ipsis 

regibus existentem copiam ipsi sancti Martyres nobis 

propinaverunt, ac si nobis ore ad os loquerentur: “Velis nolis, 

optimam eam volumus”; ut eam aliter quam mirabilem et valde 

pretiosam tam opere quam materia efficere aut non auderemus 

aut non valeremus. Neque enim ipsi pontifices, qui his egregie pro 

officii sui dignitate potiuntur, annulos etiam pontificales mirabili 

pretiosorum lapidum varietate gemmatos eidem imponere tabulae 

praesentes abnegabant, verum absentes a transmarinis etiam 

partibus, sanctorum Martyrum amore invitati, ultro delegabant. 

Ipse etiam rex inclytus perlucidas et maculis distinctas 

smaragdines, comes Theobaldus jacinthos, rubetos, optimates et 

principes diversorum colorum et valitudinum pretiosas margaritas 

ultro offerentes, nos ipsos ad paragendum gloriosae invitabant. 

da tutela deles, consideremos digno de nosso esforço cobrir as 

sacratíssimas cinzas daqueles cujos veneráveis espíritos, radiantes 

como o sol, cuidam de Deus Todo-Poderoso com o material mais 

precioso que podemos: com ouro purificado e uma profusão de 

jacintos, esmeraldas e outros materiais preciosos. Uma coisa, 

entretanto, nós realmente escolhemos fazer com grande esplendor; 

nós erigiríamos na frente dos corpos dos santos o que nunca havia 

sido feito antes: o famosíssimo altar para a adoração expiatória de 

Deus, onde papas e pessoas de alto nível pudessem, de forma 

digna, oferecer as Hóstias propiciatórias, aceitáveis por Deus, com 

a intercessão daqueles que se ofereceram a Deus como um 

aromático holocausto. Enquanto nós, sucumbidos à timidez, 

tínhamos planejado erguer na frente desse [altar] um painel 

dourado, porém modesto, os próprios santos mártires nos 

entregaram tamanha riqueza em ouro e pedras muito preciosas – 

inesperadas e dificilmente encontradas entre reis – como se 

estivessem nos contando com seus próprios lábios: “Quer queiras 

isso quer não, nós queremos isso do melhor”; para que nós nem 

ousássemos nem conseguíssemos fazer isso de uma forma que não 

fosse admirável e muito preciosa na execução assim como no 
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Praetera tot venales ab omnibus pene terrarum partibus nobis 

afferebantur, et unde eas emeremus Deo donante offerebantur, ut 

eas sine pudore magno et Sanctorum offensa dimittere 

nequiremus. Hic et alibi experiri potuimus: sit bonum opus in 

voluntate, ex Dei adju-[108P]torio erit in perfectione. Hoc itaque 

ornamentum tantorum devotione, tantis protectoribus 

commodatum si quis temerario ausu auferre aut scienter minuere 

praesumpserit, domni Dionysii offensam et Spiritus sancti 

mucrone perfodi mereatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

material. Pois não só os próprios pontífices – que os usam 

especialmente devido à dignidade de seu ofício – aceitaram, se 

estivessem presentes, destinar seus anéis pontificais, encastoados 

com uma maravilhosa variedade de pedras preciosas, a esse 

painel; eles até, se estivessem ausentes em terras estrangeiras, os 

enviaram por iniciativa própria, incitados pelo amor pelos santos 

Mártires. Também o próprio ilustre rei ofereceu de iniciativa 

própria esmeraldas, transparentes e distintas por marcas; Conde 

Teobaldo, jacintos e rubis; nobres e príncipes, pérolas preciosas de 

diversas cores e propriedades: [tudo isso] nos encorajou a concluir 

a obra de forma gloriosa. Além disso, tantas [pedras preciosas e 

pérolas] foram trazidas a nós à venda de praticamente todas as 

partes do mundo (e, pela graça de Deus, também nos foi oferecido 

com o que comprá-las) que nós seríamos incapazes de abrir mão 

delas sem grande vergonha e ofensa aos santos. Aqui e em outros 

lugares nós pudemos encontrar pela experiência: que a obra seja 

boa na vontade, pois assim, com o auxílio de Deus, ela será na 

perfeição. Assim, se alguém ousar tirar daqui com impetuosa 

temeridade, ou intencionalmente diminuir esse ornamento 

apresentado pela devoção de homens tão grandiosos a tão 



45 

 

 

 

Nec illud etiam silere dignum duximus, quod dum 

praefatum novi augmenti opus capitellis et arcubus superioribus 

ad altitudinis cacumen produceretur, cum necdum principales 

arcus singulariter voluti voltarum cumulo cohaererent, terribilis 

et pene intolerabilis obnubilatione nubium, inundatione imbrium, 

impetu validissimo ventorum subito tempestatis exorta est 

procella; quae usque adeo invaluit, ut non solum validas domos, 

sed etiam lapideas turres et ligneas tristegas concusserit. Ea 

tempestate, quadam die, anniversario gloriosi Dagoberti regis, 

cum venerabilis Carnotensis episcopus Gaufredus missas 

gratiarum pro anima ejusdem in conventu ad altare principale 

festive celebraret, tantus oppositorum ventorum impetus praefatos 

arcus nullo suffultos podio, nullis renitentes suffragiis impingebat, 

ut miserabiliter tremuli, et quasi hinc et inde fluctuantes, subito 

pestiferam minarentur ruinam. Quorum quidem operturarumque 

impulsionem cum episcopus expavesceret, saepe manum 

benedictionis in ea parte extendebat, et brachium sancti senis 

Simeonis signando instanter opponebat, ut manifeste nulla sui 

grandiosos protetores, que ele seja digno da ira de nosso senhor 

Dionísio e trespassado pela espada do Espírito Santo. 

Tampouco achamos apropriado ficarmos quietos a respeito 

do seguinte fato: quando o trabalho no novo anexo com seus 

capitéis e arcos superiores estava sendo levado em frente ao pico 

de sua altura, mas os arcos principais – abobadados 

independentemente – ainda não estavam unidos pelo acúmulo de 

arcos, uma tempestade terrível e quase insuportável 

repentinamente começou com um obscurecimento das nuvens, 

uma inundação de chuva e uma violentíssima rajada de vento. 

Essa [tempestade] tornou-se tão grandiosa que ela derrubou não só 

casas bem construídas, mas até mesmo torres de pedra e baluartes 

de madeira. Certo dia (o aniversário do glorioso Rei Dagoberto), 

quando o venerável bispo de Chartres, Geoffroy, estava 

solenemente celebrando no altar principal uma missa conventual 

pela alma de Dagoberto, uma tamanha força de uma ventaria 

contrária atirou-se contra os já mencionados arcos, nem apoiados 

por qualquer andaime nem encostados em qualquer arrimo, que 

eles ameaçaram uma ruína funesta a qualquer momento, tremendo 

miseravelmente e, por assim dizer, balançando de cá para lá. O 
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constantia, sed sola Dei pietate et Sanctorum merito ruinam 

evadere appareret. Sicque cum multis in locis firmissimis, ut 

putabatur, aedificiis multa ruinarum incommoda intulisset, virtute 

repulsa divina titubantibus in alto solis et recentibus arcubus nihil 

proferre praevaluit incommodi. 

 

 

 

 

 

Secutum et aliud dignum memoria factum, quod non ex 

accidenti (sicut de talibus judicant qui illi consentiunt sectae, 

videlicet quod 

Fors incerta vagatur, 

Fertque refertque vices, et habent mortalia casus),  

[110P] sed divina largitione, quae in se sperantibus magnis et 

parvis in omnibus providet affluenter, et quae novit profutura 

administrat. Cum enim quadam die de apparatu proximae 

consecrationis curiae, quia maximam fore praestolabamur, et cum 

amicis et ministerialibus et villicis nostris ageremus, et pro 

bispo, alarmado com a forte vibração desses [arcos] e do telhado, 

frequentemente estendia sua mão abençoadora na direção daquela 

parte e urgentemente esticava nessa direção, enquanto fazia o sinal 

da cruz, o braço de São Simão, o Velho; assim ele escapou do 

desastre - evidentemente não através da sua própria firmeza de 

espírito, mas pela graça de Deus e pelo mérito dos Santos. Assim, 

enquanto ela [a tempestade] trouxe ruína calamitosa em muitos 

lugares para prédios que eram tidos como firmes, [ela] foi incapaz 

de danificar esses arcos isolados e recém-feitos, oscilando no ar, 

porque ela foi repelida pelo poder de Deus. 

Outro momento memorável sucedeu, o qual aconteceu, não 

por acidente (como é tido quanto a tais assuntos por aqueles que 

concordam com a doutrina de acordo com a qual 

A sorte vagueia sem destino, 

Traz e traz de volta eventos; e acidentes regem tudo o que é 

mortal), 

mas pela divina generosidade que provê em abundância para 

aqueles que colocam sua esperança nela em todas as coisas, 

grandes e pequenas, e administra aquilo que ela sabe ser benéfico. 

Certo dia, nós consultamos nossos amigos, servos e criados sobre 
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temporum gravitate (mense enim junio pene omnia victualia cara 

erant) de aliis fauste satis providissemus, hoc nos solum graviter 

offendebat, quod carnes arietinas, propter ovium quae eodem 

anno extiterant morticinia, Aurelianensium pago et versus 

Burgundiam quaeritare oporteret. Cumque mille solidos, aut 

quantum oporteret, ob hoc illuc pergentibus dari graviter, ne 

tarde redirent quia sero incoeperant, praecepissem, sequente 

mane, cum de camerula nostra ad sancti sacrificii ex consuetudine 

accelerarem celebrationem, subito quidam de fratribus albis 

monachus renitentem ad cameram me retrahit. In quem 

aliquantisper, quia nos a tanto impediebat opere, commotus, cum 

minus bene respondissem: “Audivimus,” inquit, “domine Pater, 

vos ad instantem consecrationis vestrae solemnitatem arietinis 

carnibus indigere; et inde a fratribus nostris missus arietum 

gregem maximum Paternitati vestrae adduco, ut quod vobis 

placuerit retineatis, et quod non placuerit nobis dimittatis.” Quo 

audito, ut post missas nos expectaret praecipimus, et quod 

offerebat eo praesente, finita missa, nostris retulimus; qui hoc 

ipsum divinae ascribebant largitioni, eo quod hoc solum quod 

deerat, quod quaerendo fatigaremur, inopinate religiosorum 

as provisões para a corte [a ser organizada na ocasião] da iminente 

consagração, porque antecipávamos que seria muito grandiosa, e, 

considerando a dificuldade da época (pois em junho quase todos 

os víveres eram escassos), nós havíamos provisionado 

razoavelmente bem para todas as outras coisas. Apenas uma coisa 

nos preocupava gravemente: por causa de uma praga entre as 

ovelhas nascidas naquele ano nós precisaríamos procurar por 

carne de carneiro no distrito de Orléans e em direção à Borgonha. 

Eu havia relutantemente ordenado dar mil xelins, ou o que quer 

que fosse necessário, para aqueles que fossem lá com esse 

propósito, para que eles não demorassem muito para retornar visto 

que eles haviam partido tão tardiamente. Mas na manhã seguinte, 

quando eu, de acordo com o costume, apressei-me de meu 

pequeno quarto para a celebração da santa missa, um monge 

premonstratense repentinamente me puxou de volta para meu 

quarto apesar de meus protestos. Quando eu – um pouco irritado 

porque ele me deteve de uma tarefa tão grandiosa – respondi a ele 

sem muita civilidade, ele disse: “Nós ficamos sabendo, senhor Pai, 

que tu precisas de carne de carneiro para a iminente celebração da 

tua consagração; portanto, enviado por nossa irmandade, eu trago 
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fratrum deportatione delegasset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Urgebat deinceps novae fieri consecrationem ecclesiae 

tam operis laboriosa cosummatio quam nostra, quae ad hoc diu 

anhelaverat, suspensa devotio. Et quoniam tam ipsam quam 

sanctorum dominorum nostrorum, velut pro gratiarum actione et 

laboris nostri gratissimo fructu, translationem fieri celeberrimam 

optando affectaremus, regiae majestatis serenissimi regis 

Francorum Ludovici placido favore (desiderabat enim sanctos 

Martyres suos protectores ardentissime videre), [112P] diem 

agendi secunda junii dominica, videlicet III idus, quod est 

Barnabae Apostoli, consulte assignavimus. 

para a tua graça paternal um grande rebanho de carneiros para que 

possas ficar com o que desejas e enviar-nos de volta aquilo que 

não quiseres”. Quando escutamos isso, nós solicitamos que ele 

esperasse por nós até depois da missa e depois da missa nós 

informamos nossa irmandade, na presença dele, o que ele nos 

havia oferecido. Eles atribuíram isso à divina generosidade porque 

ela havia inesperadamente fornecido, através do fato de a piedosa 

irmandade tê-la trazido aqui, a única coisa que nós não tínhamos e 

que acharíamos cansativo procurar. 

VI 

Agora a laboriosa consumação do trabalho e nossa própria 

devoção interrompida, a qual estava ansiando por isso há muito 

tempo, exigiam a consagração da nova igreja. E já que nós 

fervorosamente desejávamos que essa consagração, assim como a 

translação de nossos santos patronos, fosse um evento muito 

solene – como um ato de gratidão, por assim dizer, e como um 

fruto muito bem vindo de nossos trabalhos –, nós decidimos, após 

deliberação e com o misericordioso consentimento de sua 

majestade real Luis, o sereníssimo rei dos Francos (pois ele 

desejava ardentemente ver os santos Mártires, seus protetores), a 
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Invitatorias itaque nuntiis multis, etiam cursoribus et 

praeambulis pene per universas Galliarum regiones litteras 

delegavimus; archiepiscopos, episcopos, ex parte Sanctorum et 

debito apostolatus eorum tantae interesse solemnitati votive 

sollicitavimus. Quorum cum multos et diversos ad hoc 

peragendum gratanter, gratantius omnes, si fieri posset, 

excepissemus. Ipse dominus rex Ludovicus, et regina conjux ejus 

Aanor, et mater ejus, et regni optimates perendie adventarunt. De 

diversis nationum et regnorum proceribus, nobilibus, et gregariis 

militum et peditum turmis, nulla suppetit computatio. 

Archiepiscoporum vero et episcoporum assistentium haec 

intitulata sunt nomina: Samson Remensis archiepiscopus, Hugo 

Rothomagensis archiepiscopus, Guido Senonum archiepiscopus, 

Gaufredus Burdegalensis archiepiscopus, Theobaldus 

Cantuarensis archiepiscopus,  Gaufredus Carnoti episcopus, 

Joslenus Suessorum episcopus, Simon Noviomi episcopus, Elias 

Aurelianis episcopus, Odo Belvaci episcopus, Hugo Autissiodori 

episcopus, Alvisus Atrebati episcopus, Guido Catalaunis 

data da cerimônia para o segundo domingo de junho, isto é, o 

terceiro dia antes dos idos, o dia do Apóstolo Barnabé. 

Nós enviamos convites por muitos mensageiros, e também 

por emissários e enviados, por quase todos os distritos da Gália e 

urgentemente solicitamos aos arcebispos e bispos, em nome dos 

santos e como uma dívida a seu apostolado, que estivessem 

presentes em uma solenidade tão grandiosa. Vários e diversos 

deles [foram recebidos por nós] alegremente nessa celebração; 

mais alegremente nós teríamos recebidos todos eles, se fosse 

possível. O próprio nosso senhor o Rei Luis e sua esposa a Rainha 

Leonor, assim como a mãe dele, e os nobres do reino chegaram no 

terceiro dia. Dos muitos condes e nobres de muitas regiões e 

possessões, das tropas ordinárias de cavaleiros e soldados não há 

contabilização. Mas dos arcebispos e bispos que estavam 

presentes, os nomes estão registrados conforme segue: Sansão, 

arcebispo de Reims; Hugo, arcebispo de Rouen; Guy, arcebispo 

de Sens; Geoffroy, arcebispo de Bordeaux; Teobaldo, arcebispo 

da Cantuária; Geoffroy, bispo de Chartres; Jocelin, bispo de 

Soissons; Simão, bispo de Noyon; Elias, bispo de Orléans; Eudes, 

bispo de Beauvais; Hugo, bispo de Auxerre; Alvise, bispo de 
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episcopus, Algarus Constantiarum episcopus, Rotrocus 

Ebroicensis episcopus, Milo Teruanensis episcopus, Manasses 

Meldis episcopus, Petrus Silvanectis episcopus. Qui omnes cum 

gloriose ex altioribus ecclesiae suae personis pro tanta et tam 

nobili actione tanto spetaculo accessissent, interiorem mentis et 

corporis intentionem cultus et habitus exterior designavit. Nos 

autem non tantum exterioribus (ea enim affluenter sine querela 

exhiberi praeceperamus), die sabbati proxima, sanctorum corpora 

de suis assumentes oratoriis, ex consuetudine in palliatis tentoriis 

in exitu chori decentissime reponendo locavimus. Sacramentalia 

consecrationis instrumenta devote tantum gaudium praestolantes 

praeparabamus, quo intenta tantarum personarum, tam sancta 

expedite ecclesiam intus et extra perlustrare posset processio, 

componebamus. Unde cum gloriosum et humillimum Francorum 

regem Ludovicum ut per optimates et nobiles suos ab ipsa 

processione obviantem arceret turbam humiliter [114P] 

rogassemus, humilius satis per seipsum et per suos hoc se libenter 

facturum respondit. 

 

 

Arras; Guy, bispo de Châlons; Algare, bispo de Coutances; 

Rotrou, bispo de Evreux; Milon, bispo de Térouanne; Manasseh, 

bispo de Meaux; Pedro, bispo de Senlis. Já que todos eles haviam 

vindo para uma cerimônia tão nobre e um espetáculo com tão 

grande pompa, na capacidade deles de mais altos dignitários de 

sua igreja, suas vestimentas e trajes exteriores indicavam a 

intenção interior de suas mentes e corpos. Nós, entretanto, não 

estávamos muito [atentos a] questões exteriores (pois nós já 

havíamos ordenado que elas fossem providenciadas com 

opulência sem discussões), mas no sábado anterior nós tiramos os 

corpos dos santos de suas capelas e, de acordo com o costume, os 

colocamos, da forma mais honrada, em tendas drapejadas na saída 

do coro [dos monges]. Devotamente, na expectativa de uma 

alegria tão grandiosa, nós preparamos os utensílios sacramentais 

para a consagração e preparamos as coisas de forma que a ardente 

e tão sagrada procissão de tantas pessoas pudesse vir 

uniformemente através da igreja, dentro e fora. Então, quando nós 

pedimos humildemente que o glorioso e muito humilde Luis, rei 

dos Francos, mantivesse afastada, através de seus pares e dos 

nobres, a multidão que se aproximava da própria procissão, ele 
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Pernoctantes itaque tota nocte vespertina matutinorum 

synaxi in laudem Divinitatis, Jesum Christum Dominum nostrum 

propitiationem pro peccatis nostris factum, quatinus pro suo 

honore et Sanctorum suorum amore sanctum locum misericorditer 

visitare et sacris actionibus non tantum potentialiter, sed etiam 

personaliter adesse dignaretur, devotissime flagitabamus. Igitur 

summo mane archiepiscopi, episcopi, de propriis hospitiis cum 

archidiaconis et abbatibus et aliis honestis personis ad ecclesiam 

accedentes, episcopaliter se componebant, et ad dolium pro 

consecratione aquarum superius, inter sanctorum Martyrum 

sepulturas et sancti Salvatoris altare, satis decenter, satis 

venerabiliter assistebant. Videres, et qui aderant non sine 

devotione magna videbant, tot tantorum choream pontificum 

vestibus albis decoram, mitris pontificalibus et circinatis 

aurifrisiis pretiosis admodum comatam, pastorales virgas 

manibus tenere, circumcirca dolium ambire, nomen Domini 

exorcizando invocare; tam gloriosos et admirabiles viros aeterni 

sponsi nuptias tam pie celebrare, ut potius chorus coelestis quam 

respondeu, indiscutivelmente da forma mais humilde, que ele faria 

isso de boa vontade em pessoa assim como através de seu séquito. 

Tendo passado a noite anterior inteira lendo o ofício das 

matinas no louvor de Deus, nós devotamente imploramos a Nosso 

Senhor Jesus Cristo que foi feito o propiciador para nossos 

pecados que, por Sua própria honra e pelo amor dos Seus Santos, 

Ele condescendesse com misericórdia à visita do local sagrado e a 

participar nas cerimônias sagradas, não somente potencialmente, 

mas também em pessoa. De manhã cedo, então, os arcebispos e 

bispos vieram com os arcediagos, abades e outras pessoas 

honráveis de suas instalações de hóspedes para a igreja, se 

organizaram de forma episcopal e, muito solenemente, muito 

veneravelmente, tomaram, para a consagração com a água [benta], 

seus lugares próximos à tina, [a saber,] no coro superior entre as 

sepulturas dos Mártires e o altar do Salvador. Você poderia ter 

visto – e aqueles presentes viram não sem grande devoção - como 

um coro de tão grandes pontífices, decorosos em suas vestimentas, 

esplendidamente ataviados em mitras pontificais e preciosas 

guarnições de ouro adornadas com ornamentos circulares, 

seguravam os báculos em suas mãos, andavam em torno do 
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terrenus, opus divinum quam humanum, tam regi quam assistenti 

nobilitati videretur apparere. Populus enim pro intorelabili 

magnitudinis suae impetu foris agebatur, et dum chorus praefatus 

aquam benedictam extra, hysopo ecclesiae parietes virtuose 

aspergendo, projiciebat, rex ipse ejusque decuriones tumultuosum 

impetum arcebant, et virgis et baculis regredientes ad portas 

protegebant. 

 

 

 

 

VII 

Ut autem, peractis ordinarie sanctae consecrationis 

mysteriis, ventum est ad sanctarum reliquiarum repositionem, ad 

sanctorum dominorum nostrorum antiquos et venerandos tumulos 

accessimus (neque enim adhuc de loco [116P] suo mota erant). 

Prosternentes autem se tam ipsi pontifices quam dominus rex, et 

nos omnes, quantum pro loci angustia permittebamur, inspectis 

isto aperto venerandis scriniis rege Dagoberto fabricatis, in 

quibus sanctissima et Deo chara eorum continebantur corpora, 

receptáculo e invocavam o nome de Deus por meio de exorcismo; 

como homens tão gloriosos e admiráveis celebravam o casamento 

do eterno noivo tão piedosamente que o próprio rei e a nobreza 

presente acreditavam contemplar um coro celestial ao invés de um 

terrestre, uma cerimônia divina ao invés de humana. A multidão 

movia-se em círculos do lado de fora com o impulso de sua 

intolerável magnitude; e quando o já mencionado coro aspergiu 

água benta em direção ao lado de fora, adequadamente aspergindo 

as paredes da igreja com o aspersório, o próprio Rei e seus 

funcionários contiveram o impacto tumultuoso e protegeram 

aqueles que voltavam para as portas com varas e paus.  

VII 

Quando os mistérios da sagrada consagração haviam sido 

executados de forma apropriada, nós seguimos para a translação 

das sagradas relíquias e nos aproximamos das antigas e veneráveis 

sepulturas de nossos santos padroeiros, pois até então não se havia 

mudado a posição deles. Depois de prostrações, os pontífices 

assim como nosso senhor o rei e todos nós à medida que nos era 

possível, dada a estreiteza do espaço, inspecionamos – quando 

foram abertos – os veneráveis santuários, realizados sob o Rei 
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gaudio inaestimabili psallebant et flebant, regemque tam devotum 

quam humilem accersientes: “Vade,” inquiunt, “et tu ipse 

manibus tuis dominum et apostolum et protectorem nostrum huc 

afferre adjuva, ut sacratissimos cineres veneremur, sacratissimas 

urnas amplectamur, toto tempore vitae nostrae eas suscepisse, eas 

tenuisse gratulemur. Hi sunt enim sancti viri, qui pro testamento 

Dei sua corpora tradiderunt, qui pro salute nostra, charitatis igne 

accensi, terram suam et cognationem exierunt, qui fidem Jesu 

Christi apostolica auctoritate omnem Galliam edocuerunt, pro eo 

viriliter certaverunt, nudi virgas, ligati feroces et famelicas 

bestias compescuerunt, equulei extensionem, clibani 

succensionem illaesi, demumque hebetatis securibus 

decapitationem felicem sustinuerunt. Age igitur, rex christiane, 

beatum suscipiamus susceptorem nostrum Dionysium, suppliciter 

flagitantes ut pro nobis petat ab eo qui fideliter promisit; dilectio 

et benignitas quam habes semper pro quibuscumque petieris 

impetrabit.” Protinus lacerti moventur, brachia extenduntur, tot et 

tantae manus iniiciuntur, quod nec etiam septima manus ipsa 

sancta scrinia attingere valeret. Eapropter ipse dominus rex se 

medium eis ingerens, lecticam argenteam specialis patroni de 

Dagoberto, os quais continham os sacratíssimos corpos caros a 

Deus; cantamos e choramos com imensurável alegria; e dissemos, 

convidando um rei tão devoto quanto humilde: “Vem, ajuda com 

tuas próprias mãos a carregar daqui nosso senhor, apóstolo e 

protetor, para que possamos venerar as sacratíssimas cinzas, 

abraçar as sacratíssimas urnas, rejubilar ao longo de nossas vidas 

por tê-los recebido e segurado. Pois estes são os homens sagrados 

que dedicaram seus corpos como um testemunho a Deus; que por 

nossa salvação, queimando com o fogo da caridade, deixaram sua 

terra e família; que com autoridade apostólica ensinaram a fé de 

Jesus Cristo a toda a Gália; que lutaram por Ele como homens; 

que, sem defesa, superaram os flagelos e, acorrentados, 

[superaram] bestas selvagens e famintas; que sofreram, incólumes, 

extensão no ecúleo e o fogo da fornalha e finalmente a bem-

aventurada decapitação por machados embotados. Conduze-nos, 

então, rei cristão, para que recebamos aquele que nos receberá, 

nosso abençoado Dionísio, humildemente rogando-lhe que ore por 

nós a Aquele que prometeu fielmente; o amor e a benevolência 

que tu tens sempre alcançarão seu fim para quem quer que tu 

ores”. Imediatamente mexem-se músculos, braços são estendidos, 
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manu episcoporum, sicut videtur, de manu Remensis 

archiepiscopi, Senonensis, Carnotensis et aliorum assumens, tam 

devote quam honeste praevius egrediebatur. Mirabile visu! 

Nunquam talem, praeter illam quae in antiqua consecratione 

coelestis exercitus visa est, processionem aliquis videre potuit, 

cum sanctorum corpora martyrum et confessorum de tentoriis 

palliatis, humeris et collis episcoporum et comitum et baronum, 

sanctissimo Dionysio sociisque ejus ad eburneum ostium 

occurrerunt; per claustrum cum candelabris et crucibus et aliis 

festivis ornamentis, cum odis et laudibus multis processerunt; 

dominos suos tam familiariter quam [118P] prae gaudio 

lacrymabiliter deportaverunt. Nullo unquam majori in omnibus 

portuerunt gaudio sublimari. 

 

 

 

 

 

Revertentes igitur ad ecclesiam, et per gradus ad altare 

superius quieti Sanctorum destinatum ascendentes, super 

tantas e tão importantes mãos são lançadas que nem mesmo a 

sétima mão foi capaz de alcançar os santuários. Portanto, o 

próprio nosso senhor, o rei, lançando-se no meio deles, recebeu o 

jazigo prateado de nosso patrono especial das mãos dos bispos – 

acredito que das mãos dos arcebispos de Reims e Sens, o bispo de 

Chartres e outros – e abriu o caminho de forma tão devota quanto 

nobre. Uma maravilha de se observar! Nunca ninguém pôde ver 

tamanha procissão, exceto por aquela que havia sido vista na 

ocasião da antiga consagração pela milícia celeste: quando os 

corpos dos santos mártires e confessores, fora das tendas 

drapejadas e sobre os ombros e pescoços dos bispos, condes e 

barões seguiram em frente para ir de encontro ao sacratíssimo 

Dionísio e seus companheiros à porta de marfim; quando [aqueles 

em procissão] seguiam pelos claustros com castiçais, cruzes e 

outros ornamentos festivos e com muitas odes e hinos; quando 

eles levavam seus padroeiros afavelmente, mas, ainda assim, por 

alegria, lacrimosamente. Nenhuma alegria maior no mundo 

poderia tê-los elevado.  

Quando a [procissão] havia retornado para a igreja e havia 

subido pelas escadas para o altar superior, destinada para o resto 
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antiquum altare pignoribus Sanctorum repositis, de nova ante 

novam eorum sepulturam consecranda agebatur principali ara, 

quam domino Remensi archiepiscopo Samsoni imposuimus 

consecrandam. Agebatur etiam de aliis tam gloriose quam 

solemniter aris viginti consecrandis: quarum illam quae in medio 

Salvatori nostro et sanctorum choro Angelorum et sanctae Cruci 

assignatur, domino Cantuariensi archiepiscopo Theobaldo; 

beatae semperque virginis Dei Genitricis Mariae, domino Hugoni 

Rotomagensi archiepiscopo; sancti Peregrini, domino Hugoni 

Autissiodorensi episcopo; sancti Eustachii, domino Widoni 

Catalaunensi episcopo; sanctae Osmannae, domino Petro 

Silvanectensi episcopo; sancti Inocentii, domino Simoni 

Noviomensi episcopo; Cucuphatis, domino Alviso Atrebatensi 

episcopo; sancti Eugenii, domino Algaro Constantiarum 

episcopo; sancti Hilari, domino Rotroco Eboricensi episcopo; 

sancti Johannis Baptistae et sancti Johannis Evangelistae, domino 

Nicolao Cameracensi episcopo sacrandam imposuimus. In crypta 

vero inferius majus altare in honore sanctae Dei Genitricis 

Mariae virginis, domino Gaufredo Burdegalensi archiepiscopo; in 

dextra parte, altare sancti Christophori martyris, domino Heliae 

dos Santos (enquanto as relíquias dos santos haviam sido 

depositadas no altar antigo), os ritos foram realizados no novo 

altar principal que deveria ser consagrado na frente da nova 

sepultura deles; a consagração dele [do novo altar principal] foi 

confiada por nós ao senhor arcebispo de Reims, Sansão. Os ritos 

também foram esplendidamente e solenemente realizados nos 

outros vinte altares que deveriam ser consagrados. A consagração 

daquele que, na nave central, está dedicado a nosso Salvador, aos 

santos anjos e à Santa Cruz, nós confiamos a Teobaldo, arcebispo 

da Cantuária; aquele da abençoada e eterna virgem Maria, Mãe de 

Deus, ao senhor Hugo, arcebispo de Rouen; aquele de são 

Peregrino, ao senhor Hugo, arcebispo de Auxerre; aquele de são 

Eustácio, ao senhor Guido, bispo de Châlons; aquele de são 

Osmanna, ao senhor Pedro, bispo de Senlis; aquele de são 

Inocêncio, ao senhor Simão, bispo de Noyon; aquele de são 

Cucuphas, ao senhor Alvise, bispo de Arras; aquele de santo 

Eugênio, ao senhor Algare, bispo de Coutances; aquele de santo 

Hilário, ao senhor Routrou, bispo de Evreux; aquele de são João 

Batista e são João Evangelista, ao senhor Nicolau, bispo de 

Cambrai. Na cripta, entretanto, nós designamos para a 
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Aurelianensi episcopo; sancti Stephani protomartyris, domino 

Gaufredo Carnotensi episcopo; sancti Eadmundi regis, domino 

Widoni Senonensi archiepiscopo; sancti Benedicti, domino 

Josleno Suessuonensi episcopo. In sinistra parte, sanctorum Sixti, 

Felicissimi et Agapiti, domino Miloni Taruanensi episcopo; sancti 

Barnabae apostoli, domino Manassae Meldensi episcopo; item et 

sancti Georgii martyris e Gauburgis virginis, eidem episcopo; 

sancti Lucae evangelistae, domino Odoni Belvacensi episcopo 

consecrandam assignavimus. 

 

 

 

 

Qui omnes tam festive, tam solemniter, tam diversi, [120P] 

tam concorditer, tam propinqui, tam hilariter ipsam altarium 

consecratione missarum solemnem celebrationem superius 

inferiusque peragebant, ut ex ipsa sui consonantia et cohaerente 

harmoniae grata melodia potius angelicus quam humanus 

concentus aestimaretur, et ab omnibus corde et ore acclamaretur: 

“Benedicta gloria Domini de loco suo, benedictum et laudabile et 

consagração: o altar principal inferior em honra da santa virgem, 

Maria, Mãe de Deus, ao senhor Geoffroy, arcebispo de Bordeaux; 

à direita, o altar de são Cristóvão, mártir, ao senhor Elias, bispo de 

Orléans; aquele de santo Estevão, proto-mártir, ao senhor 

Geoffroy, bispo de Chartres; aquele de são Edmundo, rei, ao 

senhor Guido, arcebispo de Sens; aquele de são Bento, ao senhor 

Jocelin, bispo de Soissons. À esquerda, [designamos para a 

consagração do altar] de são Sisto, Felicíssimo e Agapito ao 

senhor Milon, bispo de Térouanne; aquele de são Barnabé, 

apóstolo, ao senhor Manasseh, bispo de Meaux; além disso, 

aquele de são Jorge, mártir, e santa Valburga, virgem, ao mesmo 

bispo; e aquele de são Lucas evangelista, ao senhor Eudes, bispo 

de Beauvais. 

Após a consagração dos altares, todos esses [dignitários] 

realizaram uma solene celebração de missas, tanto no coro 

superior e na cripta, tão festivamente, tão solenemente, de forma 

tão diferente, mas ainda assim tão harmoniosa, tão próximas [uma 

da outra] e com tanto júbilo que sua música, encantadora por sua 

consonância e sua unificada harmonia, foi considerada uma 

sinfonia angélica ao invés de humana; e tudo isso exclamava com 
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superexaltatum nomen tuum, Domine Jesu Christe, quem summum 

Pontificem unxit Deus Pater oleo exsultationis prae participibus 

tuis. Quae sacramentali sanctissimi Chrismatis delibutione et 

sanctissimae Eucharistiae susceptione materialia immaterialibus, 

corporalia spiritualibus, humana divinis uniformiter concopulas, 

sacramentaliter reformas ad suum puriores principium; his et 

hujusmodi benedictionibus visibilibus invisibiliter restauras, etiam 

praesentem in regnum coeleste mirabiliter transformas, ut, cum 

tradideris regnum Deo et Patri, nos et angelicam creaturam, 

coelum et terram, unam rempublicam potenter et misericorditer 

efficias; qui vivis et regnas Deus per omnia secula seculorum. 

Amen.” 

o coração e a boca: “Abençoada seja a glória do Senhor a partir 

de seu lugar”. Abençoado e louvável e exaltado, sobretudo, seja 

Teu nome, Senhor Jesus Cristo, a quem Deus Teu Pai ungiu como 

Sumo Sacerdote com o óleo da exultação antes de Teus 

companheiros. Por essa unção sacramental com o sacratíssimo 

crisma e pela recepção da sacratíssima Eucaristia, Tu juntas, 

uniformemente, o material ao imaterial, o corporal ao espiritual, o 

humano ao divino, e sacramentalmente reformas aqueles mais 

puros à sua condição inicial. Por meio dessas e similares bênçãos 

visíveis, Tu invisivelmente restauras e miraculosamente 

transformas o presente [estado] no reino celeste. Assim, quando 

Tu entregares o Reino a Deus e Pai, que Tu possas, com poder e 

misericórdia, fazer-nos e a natureza dos anjos, céu e terra, um só 

estado; Tu que vives e reinas como Deus para todo o sempre. 

Amém.” 
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De Administratione 

 

I 

Anno administrationis nostrae vicesimo tertio, cum in 

capitulo generali, quadam die, conferendo cum fratribus nostris 

tam de hominibus quam de privatis negotiis consederemus, iidem 

charissimi fratres et filii obnixe in caritate supplicare coeperunt, 

ne fructum tanti laboris nostri praeteriri silentio sustinerem: quin 

potius ea quae larga Dei omnipotentis munificentia contulerat 

huic ecclesiae praelationis nostrae tempore incrementa, tam in 

novarum acquisitione quam in amissarum recuperatione, 

emandatarum etiam possessionum multiplicatione, aedificiorum 

constitutione, auri, argenti et pretiosissimarum gemmarum, 

necnon et optimorum palliorum repositione, calamo et atramento 

posteritati memoriae reservare; ex hoc uno nobis duo 

repromittentes, tali notitia fratrum succedentium omnium jugem 

orationum pro salute animae nostrae mereri instatiam, et circa 

ecclesiae Dei cultum hoc exemplo eorum excitare bene zelantem 

sollicitudinem. Nos igitur tam devote quam devotis et 

rationabilibus eorum petitionibus assensum exhibentes, nullo 

 

 
Sobre a Administração 

 

I 

No vigésimo terceiro ano de nossa administração, quando 

nos sentamos certo dia no capítulo geral, consultando nossa 

irmandade a respeito de assuntos tanto compartilhados quanto 

particulares, esses mesmos irmãos e filhos começaram a implorar, 

em caridade, que eu não deixasse os frutos de nossos tão 

grandiosos trabalhos sem ser mencionados e que, pelo contrário, 

fossem guardados para a memória da posteridade esses 

incrementos que a generosa munificência de Deus Todo-Poderoso 

havia concedido a esta igreja, na época de nossa prelazia, com a 

aquisição de novas posses assim como com a recuperação de 

posses perdidas, e com a acumulação de ouro, prata, pedras muito 

preciosas e tecidos muito bons. Em recompensa por isso, eles nos 

prometeram duas outras coisas: por meio de tal registro, nós 

mereceríamos o fervor contínuo de todas as irmandades 

subsequentes em suas orações pela salvação de nossa alma e nós 

evocaríamos, através desse exemplo, a zelosa solicitude delas para 

o cuidado com a igreja de Deus. Assim, nós piedosamente agimos 
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inanis gloriae appetitu, nullan laudis humanae aut retributionis 

transitoriae exigendo retributionem, ne post decessum nostrum 

quacumque aut cujuscumque defraudatione redditibus ecclesia 

minuatur, ne copiosa, quae tempore amministrationis nostrae 

larga Dei munificentia contulit, silentio malis successoribus 

depereant incrementa: sicut a corpore ecclesiae beatissimorum 

martyrum Dionysii, Rustici et Eleutherii, quae nos quam 

dulcissime a mamilla usque in senectam fovit, de aedificiorum 

instituitione et thesaurorum augmentatione loco suo incipere 

dignum duximus, ita etiam a castello suo, videlicet prima [42P] 

ejus sede, et in vicinia circumquaque, de reddituum 

augmentatione tam praesentium quam futurorum notitiae 

significare honestum et utile proposuimus. 

 

  

 

 

XXIV 

His igitur reddituum incrementis taliter assignatis, ad 

aedificiorum institutionem memorandam manum reduximus, ut et 

de acordo com seus razoáveis pedidos, não com qualquer desejo 

de vanglória nem com qualquer pretensão à recompensa de 

enaltecimento humano e compensação transitória. E para que, 

depois de nosso falecimento, a igreja não seja diminuída em suas 

rendas pela trapaça de qualquer um e que os amplos incrementos 

que a generosa munificência de Deus concedeu durante nossa 

administração não sejam tacitamente perdidos sob maus 

sucessores, nós consideramos digno, no que diz respeito ao corpo 

mesmo da igreja dos muito abençoados mártires Dionísio, Rústico 

e Eleutério, igreja que nos nutriu desde o leite materno até a 

velhice, tratar da construção dos edifícios e do aumento dos 

tesouros, cada qual em seu lugar, mas nós também julgamos 

conveniente e útil, no que diz respeito à sua vila, isto é, seu 

primeiro lugar de repouso, e os lugares ao redor, tornar 

conhecidos para os homens presentes e vindouros o aumento de 

suas rendas. 

 

XXIV 

Tendo destinado esses aumentos de renda dessa forma, nós 

começamos a trabalhar na memorável construção dos edifícios, 



60 

 

ex hoc ipso Deo omnipotenti tam a nobis quam a successoribus 

nostris grates referantur, et eorum affectus ad hoc ipsum 

prosequendum et, si necesse sit, peragendum bono exemplo 

animetur. Neque enim aut penuria aliqua, aut quodcumque 

impedimentum cujuscumque potestatis timendum erit, si ob 

amorem sanctorum Martyrum de suo sibi secure serviatur. 

Primum igitur quod Deo inspirante hujus ecclesiae incoepimus 

opus, propter antiquarum maceriarum vetustatem et aliquibus in 

locis minacem diruptionem, ascitis melioribus quos invenire potui 

de diversis partibus pictoribus, eas aptari et honeste depingi tam 

auro quam preciosis coloribus devote fecimus. Quod, quia etiam 

in scholis addiscens hoc facere si unquam possem appetebam, 

libentius complevi. 

 

  XXV 

  Verum, cum jam hoc ipsum multo sumptu compleretur, 

inspirante divino nutu propter eam quam saepe diebus festis, 

videlicet in festo beati Dionysii et in Indicto et in aliis 

quamplurimis, et videbamus et sentiebamus importunitatem 

(exigebat enim loci angustia ut mulieres super capita virorum, 

para que com isso pudessem ser dadas graças a Deus Todo-

Poderoso por nós assim como por nossos sucessores; e que pelo 

bom exemplo o ardor deles possa ser evocado para a continuação 

e, se necessário, o término dessa obra. Pois nenhuma necessidade 

nem qualquer obstáculo deverá ser temido se, por amor aos santos 

Mártires, cuida-se de si mesmo com seus próprios recursos. A 

primeira obra nesta igreja que nós iniciamos sob a inspiração 

divina foi: por causa da idade das antigas paredes e sua iminente 

ruína em alguns lugares, nós chamamos os melhores pintores que 

pudemos encontrar de diferentes regiões e, com devoção, fizemos 

com que elas fossem reparadas e apropriadamente pintadas com 

ouro e cores preciosas. Eu terminei isso com muita felicidade 

porque eu queria fazer isso, caso eu eventualmente tivesse a 

oportunidade, mesmo quando eu era um aluno na escola. 

XXV 

Entretanto, mesmo quando isso estava sendo terminado 

com muito custo, eu fui, sob a inspiração da vontade divina e por 

causa da imperfeição que nós com frequência víamos e sentíamos 

nos dias de festa, nomeadamente na festa do muito abençoado 

Dionísio e na Feira, e em muitos outros (pois a estreiteza do lugar 
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tanquam super pavimentum, ad altare dolore multo et clamoso 

tumultu currerent), ad augmentandum et amplifican-[44P]dum 

nobile manuque divina consecratum monasterium virorum 

sapientum consilio, religiosorum multorum precibus, ne Deo 

sanctisque Martyribus displiceret, adjutus hoc ipsum incipere 

aggrediebar; tam in capitulo nostro quam in ecclesia divinae 

supplicans pietati, ut qui initium est et finis, id est Alpha et 

Omega, bono initio bonum finem salvo medio concopularet, ne 

virum sanguinum ab aedificio templi refutaret, qui hoc ipsum toto 

animo magis quam Constantinopolitanas gazas obtinere 

praeoptaret. Accessimus igitur ad priorem valvarum introitum; et 

deponentes augmentum quoddam, quod a Karolo Magno factum 

perhibebatur honesta satis occasione (quia pater suus Pipinus 

imperator extra in introitu valvarum pro peccatis patris sui Karoli 

Martelli prostratum se sepeliri, non supinum, fecerat), ibidem 

manum apposuimus; et, quemadmodum apparet, et in 

amplificatione corporis ecclesiae, et introitus et valvarum 

triplicatione, turrium altarum et honestarum erectione, instanter 

desudavimus. 

 

forçava as mulheres a correr em direção ao altar sobre as cabeças 

de homens como se sobre um pavimento, com muita angústia e 

ruidosa confusão), encorajado pelo conselho de homens sábios e 

pelas preces de muitos monges (para que isso não desagradasse a 

Deus e aos santos Mártires) a aumentar e amplificar a nobre igreja 

consagrada pela mão divina. E eu comecei, de uma vez, a fazer 

isso. No nosso capítulo assim como na igreja, eu implorei à 

piedade divina que Aquele que é o escolhido, o início e o fim, Alfa 

e Ômega, unisse um bom fim a um bom início através de um meio 

seguro [e] que Ele não afastasse da construção do templo um 

homem sanguinário que desejava isso mesmo, com todo seu 

coração, mais do que obter os tesouros de Constantinopla. Assim, 

nós começamos a obra na antiga entrada, com as portas. Nós 

demolimos determinado anexo que se afirma que fora construído 

por Carlos Magno em uma ocasião muito honrosa (pois o pai dele, 

o Imperador Pepino, havia ordenado que ele fosse enterrado, pelos 

pecados de seu pai Carlos Martel, do lado de fora, de bruços e não 

recumbente). E nós começamos a nos dedicar a essa parte. Como 

é evidente, nós nos esforçamos incessantemente com o aumento 

do corpo da igreja assim como com a triplicação da entrada e das 
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XXVI 

Oratorium sancti Romani ad famulandum Deo sanctisque 

ejus angelis dedicari a venerabili viro Rothomagensi 

archiepiscopo Hugone et aliis quamplurimis episcopis 

obtinuimus. Qui locus quam secretalis, quam devotus, quam 

habilis divina celebrantibus, qui ibidem Deo deserviunt, ac si jam 

in parte dum sacrificant eorum in coelis sit habitatio, cognorunt. 

Eadem etiam dedicationis celebritate in inferiori testudine 

ecclesiae dedicata sunt hinc et inde duo oratoria, ex una parte 

sancti Hippoliti sociorumque ejus et ex altera sancti Nicolai, a 

venerabilibus viris Manasse Meldensi episcopo et Petro 

Silvanectensi. Quorum trium una et gloriosa processio, cum per 

ostium sancti Eustachii egrederetur, ante principales portas 

transiliens cum ingenti cleri decantantis et populi tripudiantis 

turba, episcopis praeeuntibus et sanctae in-[46P]sistentibus 

consecrationi, per singularem atrii portam de antiquo in novum 

opus transpositam tertio ingrediebantur. Et ad honorem 

omnipotentis Dei festivo opere completo, cum in superiore parte 

elaborare accingeremur, aliquantulum fatigatos recreabant, et ne 

portas e com a construção de torres altas e nobres. 

XXVI 

Nós fizemos com que a capela de são Romano fosse 

dedicada ao serviço de Deus e Seus santos anjos pelo venerável 

arcebispo Hugo de Rouen e muitos outros bispos. O quão isolado 

está esse lugar, quão santificado, quão conveniente para aqueles 

que celebram os ritos divinos passou a ser do conhecimento 

daqueles que servem a Deus lá como se eles já estivessem 

habitando, em certa medida, o paraíso enquanto se sacrificam. Na 

mesma solene cerimônia de dedicação, foram dedicadas duas 

capelas na nave inferior da igreja, uma em cada lado (de um lado, 

a de são Hipólito e seus companheiros, e do outro, a de são 

Nicolas) pelos veneráveis Manasseh, bispo de Meaux, e Pedro, 

bispo de Senlis. A gloriosa procissão desses três homens saiu pela 

porta de são Eustácio, passou na frente das portas principais com 

uma enorme multidão de clérigos entoando cânticos e de pessoas 

em exultação, com os bispos caminhando à frente e realizando a 

sagrada consagração, e, em terceiro lugar, eles entraram 

novamente através da porta única do cemitério que havia sido 

transferida do antigo edifício para o novo. Quando essa obra 
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laboris aut penuriae alicujus timore deprimeremur gratantissime 

sollicitabant. 

 

 

 

 

XXVII 

Valvas siquidem principales, accitis fusoribus et electis 

sculptoribus, in quibus passio Salvatoris et resurrectio vel 

ascensio continetur, multis expensis, multo sumptu in earum 

deauratione, ut nobili porticui conveniebat, ereximus; necnon et 

alias in dextera parte novas, in sinistra vero antiquas sub musivo, 

quod et novum contra usum hic fieri et in arcu portae imprimi 

elaboravimus. Turrim etiam et superiora frontis propugnacula, 

tam ad ecclesiae decorem quam et utilitatem, si opportunitas 

exigeret, variari condiximus; literis etiam cupro deauratis 

consecrationis annum intitulari, ne oblivioni traderetur, 

precepimus hoc modo:  

        Ad decus ecclesiae, quae fovit et extulit illum, 

        Suggerius studuit ad decus ecclesiae. 

festiva havia sido completada em honra a Deus Todo-Poderoso, e 

nós estávamos preparando-nos para desempenhar nossas funções 

oficiais na parte superior, [os bispos visitantes] nos fortaleceram, 

já que nós estávamos um pouco cansados, e misericordiosamente 

nos exortaram a não ficarmos desencorajados pelo medo do 

trabalho ou por qualquer necessidade. 

 XXVII 

Fundidores de bronze chamados e escultores escolhidos, 

nós erigimos as portas principais nas quais estão representadas a 

paixão do Salvador e Sua ressurreição, ou melhor, ascensão, com 

grandes esforços e muitos gastos, pois seu douramento estava 

adequado para um pórtico nobre. Além disso, [nós erigimos] 

outras, novas ao lado direito e as antigas ao lado esquerdo abaixo 

do mosaico o qual, ao contrário do costume moderno, nós 

ordenamos que fosse executado lá e afixado ao tímpano do portal. 

Nós também nos comprometemos a elaborar as torres e as ameias 

superiores da frente suntuosamente, tanto pela beleza da igreja, 

caso as circunstâncias exigissem isso, quanto para fins práticos. 

Além disso, ordenamos que o ano da consagração fosse inscrito, 

para que não fosse esquecido, em letras em cobre da seguinte 
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        Deque tuo tibi participans martyr Dionysi, 

        Orat ut exores fore participem Paradisi. 

        Annus millenus et centenus quadragenus  

        Annus erat Verbi, quando sacrata fuit. 

     

 

 

Versus etiam portarum hi sunt: 

        Portarum quisquis attollere quaeris honorem, 

        Aurum nec sumptus, operis mirare laborem, 

        Nobile claret opus, sed opus quod nobile claret  

        Clarificet mentes, ut eant per lumina vera  

       [48P] Ad verum lumen, uti Christus janua vera. 

        Quale sit intus in his determinat aurea porta: 

        Mens hebes ad verum per materialia surgit, 

        Et demersa prius hac visa luce resurgit. 

     

 

 

Et in superliminari: 

maneira: 

“Para o decoro da igreja que o criou e o exaltou, 

Suger trabalhou pelo decoro da igreja. 

Dando a ti uma parte do que é teu, ó mártir Dionísio, 

Ele ora a ti para rogar que ele obtenha uma parte do paraíso. 

O ano era o milésimo centésimo quadragésimo 

Ano do Verbo quando [essa estrutura] foi consagrada.” 

Os versos na porta, além disso, são estes: 

“Quem quer que tu sejas, se buscas exaltar a glória destas portas, 

Maravilha-te não do ouro e da despesa, mas da habilidade do 

artífice na obra. 

Clara é a obra nobre, mas, sendo nobremente clara, a obra deveria 

clarear as mentes, para que elas possam viajar, através das luzes 

verdadeiras, para a Luz Verdadeira onde Cristo é a porta 

verdadeira. 

De que forma ela seja inerente a este mundo a porta dourada 

define:  

A mente entorpecida ascende através daquilo que é material e, ao 

ver essa luz, ressuscita de sua anterior submersão.” 

E no lintel: 
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        Suscipe vota tui, judex districte, Sugeri; 

        Inter oves proprias fac me clementer haberi. 

 

XXVIII 

Eodem vero anno, tam sancto et tam fausto opere 

exhilarati, ad inchoandam in superiori parte divinae propitationis 

cameram, in qua jugis et frequens redemptionis nostrae hostia 

absque turbarum molestia secreto immolari debeat, 

acceleravimus. Et quemadmodum in scripto consecrationis 

ejusdem superioris operis invenitur, Deo cooperante et nos et 

nostra prosperante, cum fratribus et conservis nostris tam 

sanctum, tam gloriosum, tam famosum opus ad bonum perduci 

finem misericorditer obtinere meruimus; tanto Deo sanctisque 

Martyribus obnoxii, quanto nostris temporibus et laboribus tam 

diu differendo agenda reservavit. Quis enim ego sum, aut quae 

domus patris mei, qui tam nobile, tam gratum aedificium vel 

inchoasse praesumpserim, vel perfecisse speraverim, nisi, divinae 

misericordiae et sanctorum auxilio Martyrum fretus, totum me 

eidem operi et mente et corpore applicuissem? Verum qui dedit 

velle, dedit et posse; et quia bonum opus fuit in voluntate, ex Dei 

“Recebe, ó Juiz ocupado, as orações de teu Suger; 

Permite que eu seja misericordiosamente incluído dentre Teus 

próprios carneiros.” 

XXVIII 

No mesmo ano, alegrados por uma obra tão sagrada e 

auspiciosa, nós nos apressamos para começar o espaço de 

expiação divina, no coro superior, onde a contínua e frequente 

vítima de nossa redenção deveria ser sacrificada em segredo sem 

perturbação das multidões. E, como pode ser encontrado no 

[nosso] escrito sobre a consagração dessa estrutura superior, nós 

fomos misericordiosamente considerados dignos – com a ajuda de 

Deus, Que protegeu a nós e nossos interesses – para fazer com que 

uma estrutura tão sagrada, tão gloriosa e tão famosa chegasse a 

um bom fim, juntamente com nossa irmandade e os conversos. 

Nós nos sentimos ainda mais em dívida para com Deus e os santos 

Mártires já que Ele, por meio de um adiamento tão prolongado, 

havia reservado o que tinha que ser feito para o nosso tempo e 

trabalho. Pois quem sou eu, ou o que é a casa de meu pai, para 

ousar começar uma construção tão nobre e agradável, ou para 

esperar concluí-la, se eu não tivesse, confiando na ajuda da 
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adjutorio stetit in perfectione. Quod quidem gloriosum opus 

quantum divina manus in talibus operosa protexerit, certum est 

etiam argumentum, quod in tribus annis et tribus mensibus totum 

illud magnificum opus, et in inferiore cripta et in superiore 

voltarum sublimitate, tot arcuum et columnarum distinctione 

[50P] variatum, etiam operturae integrum supplementum 

admiserit. Unde etiam epitaphium prioris consecrationis, una sola 

sublata dictione, hujus etiam annalem terminum concludit, hoc 

modo: 

        Annus millenus et centenus quadragennus  

        Quartus erat Verbi, quando sacrata fuit. 

 

 

 

 

Quibus etiam epitaphii versibus hos adjungi delegimus: 

        Pars nova prosterior dum jungitur anteriori, 

        Aula micat medio clarificata suo. 

        Claret enim claris quod clare concopulatur, 

        Et quod perfundit lux nova, claret opus  

misericórdia divina e dos santos Mártires, dedicado todo o meu 

ser, tanto com a mente quanto com o corpo, a essa mesma tarefa? 

Mas Aquele Que deu a vontade também deu o poder, porque a boa 

obra estava na vontade, então ela ficou em perfeição com a ajuda 

de Deus. O quanto a mão divina que opera em tais questões 

protegeu esta obra gloriosa também é certamente provado pelo 

fato de que ela permitiu que aquele edifício magnificente inteiro 

[fosse terminado] em três anos e três meses, desde a cripta em 

baixo até o cume das abóbadas acima, elaborado com uma 

variedade de tantos arcos e colunas, inclusive até a consumação 

do teto. Portanto, a inscrição da consagração anterior também 

define, com apenas uma palavra eliminada, o ano do término 

desta, assim: 

“O ano era o milésimo centésimo quadragésimo quarto do Verbo 

quando [essa estrutura] foi consagrada.” 

A esses versos da inscrição, nós escolhemos que os 

seguintes fossem adicionados: 

“Uma vez que a parte traseira foi unida à parte da frente, 

A igreja brilha com sua parte do meio iluminada. 

Pois claro é aquilo que é claramente unido ao claro, 
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        Nobile, quod constat auctum sub tempore nostro, 

        Qui Suggerus eram, me duce dum fieret. 

 

 

Promptus igitur urgere successus meos, cum nihil mallem 

sub coelo quam prosequi matris ecclesiae honorem, quae puerum 

materno affectu lactaverat, juvenem offendentem sustinuerat, 

aetate integrum potenter roboraverat, inter Ecclesiae et regni 

principes solemniter locaverat, ad executionem operis nos ipsos 

contulimus, et cruces collaterales ecclesiae ad formam prioris et 

posterioris operis conjungendi attolli et accumulari decertavimus. 

 

 

 

XXIX  

Quo facto, cum quorumdam persuasione ad turrium 

anterioris partis prosecutionem studium nostrum contulissemus, 

jam in altera parte peracta, divina, sicut credimus, voluntas ad 

hoc ipsum nos retraxit, ut mediam ecclesiae testudinem, quam 

dicunt navim, innovare et utrique innovato operi conformare et 

E claro é o nobre edifício que é infiltrado pela nova luz, 

O qual foi ampliado em nosso tempo;  

eu, que fui Suger, sendo o líder enquanto isso estava sendo 

realizado.” 

Ansioso por prosseguir com meu sucesso, já que eu não 

desejava nada mais abaixo do paraíso do que buscar a honra de 

minha igreja mãe - que com afeição maternal havia me 

amamentado quando eu era criança, me mantido direito quando eu 

era um jovem vacilante, me fortalecido enormemente quando 

homem maduro e solenemente me colocado entre os príncipes da 

Igreja e do reino -, nós nos dedicamos ao término da obra e nos 

esforçamos para aumentar e engrandecer o transepto da igreja 

[para corresponder] à forma da obra anterior e da posterior que 

precisavam ser unidas [por ele]. 

XXIX 

Feito isso, quando, sob a persuasão de alguns, nós 

havíamos dedicado nossos esforços a realizar a obra nas torres da 

frente (já completadas de um lado), a vontade divina, conforme 

acreditamos, nos desviou para o seguinte: nós nos ocuparíamos de 

renovar o corpo central da igreja, o qual é chamado nave, e 
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coaequare aggrederemur; reservata tamen quantacumque 

portione de parietibus antiquis, quibus summus pontifex Dominus 

Jesus Christus testimonio antiquorum scriptorum manum 

apposuerat, ut et antiquae consecrationis [52P] reverentia et 

moderno operi juxta tenorem coeptum congrua cohaerentia 

servaretur. Cujus immutationis summa haec fuit, quod, si 

interpolate in navi ecclesiae occasione turrium ageretur, aut 

temporibus nostris aut successorum nostrorum, tardius aut 

nunquam quocumque infortunio, sicut dispositum est, perficeretur. 

Nulla enim rerum importunitas rerum auctores urgeret, quin novi 

et antiqui operis copula longam sustineret expectationem. Sed 

quia jam incoeptum est in alarum extensione, aut per nos aut per 

quos Dominus elegerit, ipso auxiliante, perficietur. Praeteritorum 

enim recordatio futurorum est exhibitio. Qui enim inter alia 

majora etiam admirandarum vitrearum operarios, materiem 

saphirorum locupletem, promptissimos sumptus fere 

septingentarum librarum aut eo amplius administraverit, 

peragendorum supplementis liberalissimus Dominus deficere non 

sustinebit. Est etenim initium et finis. 

 

harmonizá-lo e nivelá-lo com as duas partes reformadas. Nós 

manteríamos, entretanto, o quanto fosse possível das antigas 

paredes nas quais, de acordo com o testemunho de antigos 

escritores, o santíssimo padre, nosso Senhor Jesus Cristo, havia 

colocado Sua mão, para que a reverência pela antiga consagração 

pudesse ser protegida e, ainda assim, uma consistência congruente 

[pudesse ser assegurada] para a obra nova de acordo com o rumo 

que tomamos. A principal razão para essa mudança foi esta: se, 

em nosso tempo e sob nossos sucessores, a obra na nave da igreja 

fosse feita apenas nos intervalos, quando as torres dessem a 

oportunidade, a nave não seria completada de acordo com o plano 

sem muito atraso ou, no caso de algum acontecimento 

desafortunado, nunca. Pois nenhuma dificuldade jamais 

constrangeria aqueles [então] no poder, exceto se a ligação entre a 

obra antiga e a nova sofresse um prolongado atraso. Contudo, já 

que já foi iniciada a extensão dos corredores laterais, ela será 

terminada seja por nós seja por aqueles que o Senhor escolher, 

com Sua própria ajuda. A lembrança do passado é a promessa do 

futuro. Pois o generosíssimo Senhor Que, dentre outras coisas 

mais grandiosas, também forneceu os construtores dos 
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XXX 

Ornamentorum etiam ecclesiae descriptionem, quibus 

manus divina administrationis nostrae tempore ecclesiam suam 

sponsam vocatam exornavit, ne veritatis aemula subrepat oblivio 

et exemplum auferat agendi, intitulare dignum duximus. Dominum 

nostrum ter beatum Dionysium tam largum, tam benignum et 

confitemur et praedicamus, ut tot et tanta credamus apud Deum 

effecisse, tot et tanta impetrasse, ut centupliciter quam fecerimus 

ecclesiae illius profecisse potuissemus, si fragilitas humana, si 

varietas temporum, si mobilitas morum non restitisset. Quae 

tamen ei, Deo donante, reservavimus, haec sunt. 

 

 

 

[54P] XXXI 

In tabula illa quae ante sacratissimum corpus ejus assistit, 

circiter quadraginta duas marcas auri posuisse nos aestimamus, 

maravilhosos vitrais, uma generosa provisão de safira, e fundos 

disponíveis de cerca de sete mil libras ou mais para que não haja 

falta de meios para o término da obra. Pois Ele é o início e o fim. 

XXX 

Nós consideramos apropriado colocar no registro a 

descrição dos ornamentos da igreja pelos quais a mão de Deus, 

durante nossa administração, adornou Sua igreja, Sua noiva 

escolhida, para que o esquecimento, rival ciumento da verdade, 

não entre sorrateiramente e leve o exemplo para ações futuras. 

nosso Padroeiro, o três vezes abençoado Dionísio, é, nós 

reconhecemos e proclamamos, tão generoso e benevolente que 

nós acreditamos que ele tenha persuadido Deus em tal medida, e 

que tenha obtido junto a Ele tantas coisas tão grandiosas, que nós 

poderíamos ter feito por sua igreja cem vezes mais do que 

fizemos, se a fragilidade humana, a mutabilidade dos tempos e a 

instabilidade dos modos não tivessem impedido isso. O que nós, 

não obstante, guardamos para ele pela graça de Deus é o seguinte. 

XXXI 

Neste painel, que fica na frente de seu sacratíssimo corpo, 

nós colocamos, de acordo com nossas estimativas, cerca de 
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gemmarum preciosarum multiplicem copiam, jacinctorum, 

rubetorum, saphirorum, smaragdinum, topaziorum necnon et opus 

discriminantium unionum, quantam nos reperire nunquam 

praesumpsimus. Videres reges et principes multosque viros 

praecelsos invitatione nostra digitos manuum suarum exanulare, 

et anulorum aurum et gemmas, margaritasque preciosas, ob 

amorem sanctorum Martyrum eidem tabulae infigi praecipere. 

Nec minus etiam archiepiscopi et episcopi, ipsos suae 

desponsationis anulos ibidem sub tuto reponentes, Deo et Sanctis 

ejus devotissime offerebant. Venditorum etiam gemmariorum 

tanta de diversis regnis et nationibus ad nos turba confluebat, ut 

non plus emere queareremus quam illi vendere sub 

amministratione omnium festinarent. Versus etiam ejusdem 

tabulae hi sunt: 

        Magne Dionysi, portas aperi Paradisi, 

          Suggeriumque piis protege praesidiis. 

        Quique novam cameram per nos tibi constituisti, 

          In camera coeli nos facias recipi, 

        Et pro presenti coeli mensa satiari. 

quarenta e dois marcos
1
 de ouro, uma riqueza diversa de pedras 

preciosas - jacintos, rubis, safiras, esmeraldas, e topázios - e 

também uma gama de diferentes pérolas grandes – [uma riqueza] 

tão grandiosa que nunca esperamos encontrar. Era possível ver 

como reis, príncipes e muitos homens notáveis, seguindo nosso 

exemplo, tiraram os anéis dos dedos de suas mãos e ordenaram, 

por amor aos santos Mártires, que o ouro, as pedras e as pérolas 

preciosas dos anéis fossem colocadas no painel. Da mesma forma, 

arcebispos e bispos lá depositaram os próprios anéis de suas 

investiduras, como se [os colocassem] em um lugar de segurança, 

e os ofereceram piedosamente a Deus e Seus Santos. E uma 

grande multidão de comerciantes de pedras preciosas afluiu até 

nós de diversos domínios e regiões que nós não queríamos 

comprar mais do que eles se apressavam em vender – e todos 

contribuindo com doações. E os versos nesse painel são estes: 

“Grande Dionísio, abre a porta do Paraíso 

E protege Suger com tua tutela piedosa. 

Que tu, que construíste uma nova habitação para ti através de nós, 

 possas levar-nos a ser recebidos na habitação do Paraíso, 

                                                 
1
 Um marco equivale a meia libra, seja de prata, seja de ouro (PANOFSKY, 1979: 146). 
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          Significata magis significante placent. 

 

Quia igitur sacratissima dominorum nostrorum corpora in 

volta superiore quam nobilius potuimus locari oportuit, quadam 

de collateralibus tabulis sanctissimi eorum sarcofagi nescimus 

qua occasione erepta, quindecim marcas auri reponendo, 

ulteriorem frontem ejusdem et operturam superiorem undique 

inferius et superius deaurari quadraginta ferme unciis 

elaboravimus. Tabulis etiam cupreis fusilibus et deauratis, atque 

politis lapidibus impactis propter interiores lapideas voltas, 

necnon et januis continuis ad arcendos populorum [56P] 

tumultus, ita tamen ut venerabiles personae, sicut decuerit, ipsa 

sanctorum corporum continentia vasa cum magna devotione et 

lacrymarum profusione videre valeant, circumcingi fecimus. 

Eorumdem vero sanctorum tumulorum hi sunt versus: 

        Sanctorum cineres ubi coelicus excubat ordo, 

        Plebs rogat et plorat, clerus canit in decacordo, 

        Spiritibus quorum referuntur vota piorum; 

        Cumque placent illis, mala condonantur eorum. 

e ser saciados à mesa celestial ao invés da atual. 

Aquilo que é significado agrada mais do que aquilo que significa.” 

Já que parecia apropriado colocar os sacratíssimos corpos 

de nossos santos padroeiros no jazigo superior da forma mais 

nobre que fosse possível, e visto que uma das laterais dos seu 

sacratíssimo túmulo havia sido arrancada em alguma ocasião 

desconhecida, nós repusemos quinze marcos de ouro e nós nos 

esforçamos para dourar a parte de trás e toda sua superestrutura, 

tanto em baixo quanto em cima, com cerca de quarenta onças
2
. 

Além disso, nós fizemos com que os verdadeiros receptáculos dos 

corpos sagrados fossem cercados por painéis banhados em cobre e 

com pedras polidas, afixadas perto das pedras internas do jazigo, e 

também com portões contínuos para afastar perturbações das 

multidões, de tal forma, entretanto, que pessoas veneráveis, como 

era apropriado, pudessem vê-los com grande devoção e uma 

profusão de lágrimas. Nos túmulos sagrados, contudo, estão os 

seguintes versos: 

“Onde a milícia celeste mantém vigilância, as cinzas dos Santos 

São rogadas e lamentadas pelas pessoas, [e] o clero canta em dez 

                                                 
2
 Uma onça equivale à duodécima parte de uma libra, seja de prata, seja de ouro (PANOFSKY, 1979: 146). 
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        Corpora Sanctorum sunt hic in pace sepulta, 

        Qui post se rapiant nos orantes prece multa. 

        Hic locus egregium venientibus extat asylum; 

        Hic fuga tuta reis, subjacet ultor eis. 

 

 

 

 

 

 

XXXII 

Adorendam vivificam crucem, aeternae victoriae 

Salvatoris nostri vexillum salutiferum, de quo dicit Apostolus: 

Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini mei Jesu Christi, 

quanto gloriosum non tantum hominibus quantum etiam ipsis 

angelis filii hominis signum apparens in extremis in coelo, tanto 

gloriosius ornatum iri tota mentis devotione si possemus 

inniteremur, jugiter eam cum apostolo Andrea salutantes: Salve 

crux, quae in corpore Christi dedicata es, et ex membris ejus 

tanquam margaritis ornata. Verum quia sicut voluimus non 

vozes. 

A seus espíritos são apresentadas as orações dos devotos, 

E se eles os agradarem, suas más ações são esquecidas. 

Aqui, os corpos dos Santos estão colocados para descansar em 

paz; 

Que eles nos levem consigo, nós que imploramos a eles com 

ardorosa oração. 

Este lugar existe como um refúgio para aqueles que vêm. 

Aqui é um refúgio seguro para os acusados; aqui o vingador é 

impotente contra eles.” 

XXXII 

Nós deveríamos ter insistido com toda a devoção de nossa 

mente – se tivéssemos o poder – que a cruz adorável e que dá a 

vida, o estandarte que dá a saúde da vitória eterna de nosso 

Salvador (sobre a qual o Apóstolo diz: Mas que Deus não permita 

que eu triunfe, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo), fosse 

adornada da forma mais gloriosa como o sinal do Filho do 

Homem, que aparecerá no Paraíso no fim do mundo [e] será 

glorioso não apenas para os homens, mas também para os próprios 

anjos. E nós deveríamos ter perpetuamente saudado como o 
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potuimus, quam melius potuimus voluimus, et perficere Deo 

donante elaboravimus. Hinc est quod preciosarum margaritarum 

gemmarumque copiam circumquaque per nos et per nuncios 

nostros quaeritantes, quam peciosiorem in auro et gemmis tanto 

ornatui materiam invenire potuimus praeparando, artifices 

peritiores de diversis partibus convocavimus, qui et diligenter et 

morose fabricando crucem venerabilem ipsarum ammiratione 

gemmarum retro attolle[58P]rent, et ante, videlicet in conspectu 

sacrificantis sacertotis, adorandam Domini Salvatoris imaginem 

in recordatione passionis ejus tanquam et adhuc patientem in 

cruce ostentarent. Eodem sane loco beatus Dionysius quingentis 

annis et eo amplius, videlicet a tempore Dagoberti usque ad 

nostra tempora, jacuerat. Unum jocosum, sed nobile miraculum, 

quod super his ostendit nobis Dominus, sub silentio praeterire 

nolumus. Cum enim haererem penuria gemmarum, nec super hoc 

sufficienter mihi providere valerem (raritas enim eas cariores 

facit), ecce duorum ordinum trium abbatiarum, videlicet 

Cistellensis et alterius abbatiae ejusdem ordinis et Fontis Ebraldi, 

camerulam nostram ecclesiae inhaerentem intrantes, gemmarum 

copiam, videlicet jacinctorum, saphirorum, rubetorum, 

apóstolo André: Salve cruz, que és dedicada no corpo de Cristo e 

adornada com Seus membros assim como com pérolas. Mas já 

que nós não pudemos fazer como queríamos, nós quisemos fazer o 

melhor que podíamos, e nos esforçamos para fazê-lo pela graça de 

Deus. Portanto, nós procuramos em toda parte, nós mesmos e 

através de nossos agentes, por uma abundância de pérolas 

preciosas e gemas, preparando uma provisão de ouro e gemas tão 

preciosa para uma ornamentação tão importante quanto pudemos 

encontrar, e convocamos os artífices mais experientes de diversas 

regiões. Eles, com um trabalho diligente e paciente, glorificariam 

a venerável cruz em reverso pela admirável beleza dessas gemas 

e, na parte da frente, isto é, à vista do sacerdote em sacrifício, eles 

mostrariam a adorável imagem de nosso Senhor o Salvador, como 

se sofrendo, em memória de Sua paixão. Na verdade, o abençoado 

Dionísio havia descansado nesse mesmo local por cinco séculos 

ou mais, isto é, da época de Dagoberto até os nossos dias. Nós não 

queremos que um milagre alegre, porém notável, que o Senhor 

nos concedeu a esse respeito, deixe de ser comentado. Pois 

quando eu estava em dificuldade, necessitando de gemas, e não 

conseguia fornecer mais a mim mesmo de forma suficiente (já que 
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smaragdinum, topaziorum, quantam per decennium invenire 

minime sperabamus, emendam nobis obtulerunt. Qui autem eas 

habebant, a comite Theobaldo sub eleemosyna obtinuerant, qui a 

thesauris avunculi sui regis Henrici defuncti, quas in mirabilibus 

cuppis toto tempore vitae suae congesserat, per manum Stephani 

fratris sui regis anglici receperat. Nos autem onere quaerendarum 

gemmarum exhonerati, gratias Deo referentes, quater centum 

libras, cum plus satis valerent, pro eis dedimus.  

 

 

 

 

 

Nec eas solum, verum etiam multam et sumptuosam 

aliarum gemmarum et unionum copiam ad perfectionem tam 

sancti ornamenti apposuimus. De auro vero obrizo circiter quater 

viginti marcas nos posuisse, si bene recordor, meminimus. Pedem 

vero quatuor Evangelistis comptum, et columnam cui sancta 

insidet imago subtilissimo opera smaltitam, et Salvatoris 

historiam cum antiquae legis allegoriarum testimoniis designatis, 

sua escassez as torna muito caras), então, olhai e contemplai, 

[monges] de três abadias de duas ordens – isto é, de Cister e outra 

abadia da mesma ordem, e de Fontevrault – entraram em nosso 

quarto adjacente à igreja e nos ofereceram, à venda, tal 

abundância de gemas que nós nunca esperaríamos encontrar em 

dez anos: jacintos, safiras, rubis, esmeraldas e topázios. Seus 

donos as haviam obtido do Conde Teobaldo como esmola, e ele, 

por sua vez, as havia recebido, pelas mãos de seu irmão, Estêvão, 

Rei da Inglaterra, do tesouro de seu tio, o falecido Rei Henrique, 

que as havia acumulado ao longo de sua vida em receptáculos 

maravilhosos. Nós, entretanto, livres da preocupação de procurar 

por gemas, agradecemos a Deus e demos quatrocentas libras pelo 

conjunto, apesar de elas valerem muito mais. 

Nós alocamos à perfeição de um ornamento tão sagrado 

não apenas essas, mas também uma grande e cara provisão de 

outras gemas e pérolas grandiosas. Nós nos lembramos, se nossa 

memória não falha, de ter colocado cerca de oitenta marcos de 

ouro puro. E em quase dois anos nós conseguimos completar, por 

meio de diversos ourives de Lorraine – às vezes cinco, outras 

vezes sete – o pedestal ornamentado com os quatro Evangelistas e 
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et capitello superiore mortem Domini cum suis imaginibus 

ammirante, per plures aurifabros Lotharingos, quandoque 

quinque, quandoque septem, vix duobus annis perfectam habere 

potuimus. Tanti igitur et tam sancti instrumenti ornatum altius 

honorare et exaltare misericordia Salvatoris nostri accelerans, 

domnum papam Eugenium ad celebrandum sanctum Pascha, sicut 

mos est Romanis pontificibus in Galliis demorantibus ob honorem 

sancti apostolatus beati Dionysii, [60P] quod etiam de Calixto et 

Innocentio illius praedecessoribus vidimus, ad nos adduxit; qui 

eundem crucifixum ea die solenniter consecravit. De titulo “verae 

crucis Domini, quae omnem et universalem excedit margaritam,” 

de capella sua portionem in eo assignavit; publice coram 

omnibus, quicumque inde aliquid raperent, quicumque ausu 

temerario in eum manum inferrent, mucrone beati Petri et gladio 

Spiritus sancti anathematizavit. Nos autem idem anathema 

inferius in cruce intitulari fecimus. 

 

 

 

XXXIII 

o pilar sobre o qual está a imagem sagrada, esmaltada com 

requintada habilidade, e, [sobre ele] a história do Salvador, com os 

testemunhos das alegorias do Velho Testamento indicados e o 

capitel acima admirando, com suas imagens, a morte do Senhor. 

Apressando-se para honrar e exaltar ainda mais nobremente a 

ornamentação de um objeto litúrgico tão importante e tão sagrado, 

a misericórdia de nosso Salvador nos trouxe nosso senhor o Papa 

Eugênio para a celebração da Páscoa sagrada (como é costume 

entre pontífices romanos, quando em estadia na Gália, em honra 

ao sagrado apostolado do abençoado Dionísio, o que nós também 

vivenciamos com seus antecessores, Calisto e Inocêncio), e ele 

solenemente consagrou o mencionado crucifixo naquele dia. Com 

o título “a verdadeira cruz do Senhor, superando toda e qualquer 

pérola”, ele a dedicou a uma porção dessa capela e, publicamente, 

na presença de todos, anatematizou, pela espada do abençoado 

Pedro e pela espada do Espírito Santo, quem quer que roubasse 

qualquer coisa daí e quem quer que levantasse a mão contra ela, 

em ousada temeridade, e nós ordenamos que essa proibição fosse 

inscrita ao pé da cruz. 

XXXIII 



76 

 

Principale igitur beati Dionysii altare, cui tantum anterior 

tabula a Karolo Calvo imperatore tertio speciosa et preciosa 

habebatur, quia eidem ad monasticum propositum oblati fuimus, 

ornatum iri acceleravimus, et utrique lateri aureas apponendo 

tabulas, quartam etiam preciosiorem, ut totum circumquaque 

altare appareret aureum, attollendo circumcingi fecimus. 

Collateralibus quidem candelabra viginti marcarum auri regis 

Ludovici Philippi, ne quacumque occasione raperentur, ibidem 

deponentes, jacinctos, smaragdines, quascumque gemmas 

preciosas apposuimus, et appomendas diligenter queritare 

decrevimus. Quorum quidem versus hi sunt.  

 

 

In dextro latere:  

        Has arae tabulas posuit Suggerius abbas, 

        Praeter eam quam rex Karolus ante dedit. 

        Indignos venia fac dignos, Virgo Maria. 

        Regis et abbatis mala mundet fons pietatis. 

 

 

Nós nos apressamos para ornamentar o altar principal do 

abençoado Dionísio onde havia apenas um painel frontal bonito e 

precioso de Carlos, o Calvo, o terceiro Imperador, pois nele fomos 

oferecidos à vida monástica. Nós fizemos com que ele fosse todo 

revestido, colocando painéis dourados em todos os lados e 

adicionado um quarto painel, ainda mais precioso, para que todo o 

altar parecesse dourado em toda sua extensão. Nas laterais, nós 

colocamos os dois castiçais do Rei Luis, filho de Filipe, de vinte 

marcos de ouro, para que eles não fossem roubados em qualquer 

ocasião; nós adicionamos jacintos, esmeraldas e muitas pedras 

preciosas, e ordenamos que andassem à procura de outras, 

cuidadosamente, para ser adicionadas posteriormente. Os versos 

nesses [painéis] são estes.  

Ao lado direito: 

“O abade Suger ergueu estes painéis de altar 

Em adição aos que o Rei Carlos havia cedido antes. 

Torna digno aquilo que é indigno através de tua indulgência, ó 

Virgem Maria. 

Que a fonte da misericórdia lave os pecados tanto do rei quanto do 

abade.” 
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In sinistro latere: 

        Si quis praeclaram spolia verit impius aram, 

        Aeque damnatus pereat Judae sociatus. 

Ulteriorem vero tabulam miro opere sumptuque profuso, 

quoniam barbari et profusiores nostratibus erant artifices, tam 

forma quam materia mirabili anaglifo opere, ut a quibusdam 

[62P] dici possit: Materiam superabat opus, extulimus. Multa de 

acquisitis, plura de quibus ecclesiae ornamentis quae perdere 

timebamus, videlicet pede decurtatum calicem aureum et quaedam 

alia, ibidem configi fecimus. Et quoniam tacita visus cognitione 

materiei diversitas, auri, gemmarum, unionum, absque 

descriptione facile non cognoscitur, opus quod solis patet 

litteratis, quod allegoriarum jocundarum jubare resplendet, 

apicibus litterarum mandari fecimus. Versus etiam idipsum 

loquentes, ut enucleatius intelligantur, apposuimus: 

        Voce sonans magna Christo plebs clamat: Osanna! 

        Quae datur in coena tulit omnes hostia vera. 

        Ferre crucem properat qui cunctos in cruce salvat. 

        Hoc quod Abram pro prole litat, Christi caro signat. 

        Melchisedech libat quod Abram super hoste triumphat. 

Ao lado esquerdo: 

“Se qualquer pessoa ímpia espoliar este excelente altar 

Que ela pereça, merecidamente maldita, associada a Judas.” 

Mas o painel traseiro, feito com maravilhosa habilidade e 

luxuosa suntuosidade (pois os artífices bárbaros eram ainda mais 

suntuosos que os nossos), foi enobrecido por nós com um relevo 

gravado igualmente admirável por sua forma e por seu material, 

para que certas pessoas pudessem dizer: A habilidade ultrapassou 

o material. Muito do que havia sido adquirido e mais desses 

ornamentos da igreja, como tínhamos receio de perdê-los – por 

exemplo, um cálice dourado que foi privado de sua base e muitas 

outras coisas -, nós ordenamos que fosse afixado aqui. E porque a 

diversidade dos materiais [como] ouro, pedras preciosas e pérolas 

não é facilmente compreendida pela percepção muda da visão sem 

uma descrição, nós providenciamos que essa obra, a qual é 

inteligível apenas para os letrados, a qual brilha com o esplendor 

de alegorias encantadoras, fosse registrada por escrito. Ademais, 

nós fixamos estes versos expondo a questão para que [as 

alegorias] sejam mais claramente compreendidas: 

“Gritando em voz alta, a multidão aclama Cristo: ‘Hosana’. 
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        Botrum vecte ferunt qui Christum cum cruce quaerunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haec igitur tam nova quam antiqua ornamentorum 

discrimina ex ipsa matris ecclesiae affectione crebro 

considerantes, dum illam ammirabilem sancti Eligii cum 

minoribus crucem, dum incomparabile ornamentum, quod vulgo 

“crista” vocatur, aureae arae superponi contueremur, corde 

tenus suspirando: Omnis, inquam, lapis preciosus operimentum 

tuum, sardius, topazius, jaspis, crisolitus, onix et berillus, 

saphirus, carbunculus et smaragnus. De quorum numero, praeter 

solum carbunculum, nullum deesse, imo copiosissime abundare, 

gemmarum proprietatem cognoscentibus cum summa 

A verdadeira vítima oferecida na ceia do Senhor levou todos os 

homens. 

Ele Que salva todos os homens na cruz se apressa para carregar a 

cruz. 

A promessa que Abraão obtém de sua semente é selada pela carne 

de Cristo. 

Melquisedeque oferece uma libação porque Abraão triunfa sobre o 

inimigo. 

Aquele que busca Cristo com a cruz leva o cacho de uvas sobre 

uma vara.” 

Com frequência contemplamos, por pura afeição pela 

igreja nossa mãe, esses diferentes ornamentos, tanto os novos 

quanto os antigos, e quando contemplamos quão maravilhosa a 

cruz de Santo Elói – juntamente com as cruzes menores – e aquele 

incomparável ornamento comumente chamado “cimeira” são, 

colocados acima do altar dourado, então eu digo, suspirando 

profundamente em meu coração: Toda pedra preciosa estava te 

cobrindo, a cornalina, o topázio, o jaspe, o crisólito, o ônix, o 

berilo, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Para aqueles que 

conhecem as propriedades das pedras preciosas, fica evidente, 
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ammiratione claret. Unde, cum ex dilectione decoris domus Dei 

aliquando multicolor gemmarum speciositas ab exintrinsecis me 

curis devocaret, sanctarum etiam diversitatem virtutum, de 

materialibus ad inmaterialia transferendo, honesta meditatio 

insistere persuaderet, videor videre me quasi sub aliqua extranea 

[64P] orbis terrarum plaga, quae nec tota sit in terrarum faece 

nec tota in coeli puritate, demorari, ab hac etiam inferiori ad 

illam superiorem anagogico more Deo donante posse transferri. 

Conferre consuevi cum Hierosolymitanis, et gratantissime 

addiscere, quibus Constantinopolitanae patuerant gazae et 

Sanctae Sophiae ornamenta, ultrum ad comparationem illorum 

haec aliquid valere deberent. Qui cum haec majora faterentur, 

visum est nobis quod timore Francorum ammiranda quae antea 

audieramus caute reposita essent, ne stultorum aliquorum 

impetuosa rapacitate Graecorum et Latinorum ascita familiaritas 

in seditionem et bellorum scandala subito moveretur; astucia 

enim praecipue Graecorum est. Unde fieri potuit ut majora sint 

quae hic sub tuto reposita apparent, quam ea quae non tuto 

propter scandala ibidem relicta apparuerunt. Ammiranda 

siquidem et fere incredibilia a viris veridicis quampluribus, et ab 

para sua completa admiração, que nenhuma falta em número entre 

essas (com a única exceção do carbúnculo), mas que abundam da 

forma mais copiosa. Assim, quando, por meu deleite na beleza da 

casa de Deus, a graciosidade das pedras preciosas de diversas 

cores me afastou de minhas preocupações exteriores e a meditação 

digna me levou a refletir, transferindo aquilo que é material ao que 

é imaterial, sobre a diversidade das virtudes sagradas, então me 

parece que eu me vejo como se estivesse habitando em alguma 

região estranha do universo a qual nem existe completamente no 

limo da terra, nem completamente na pureza do paraíso, e que, 

pela graça de Deus, eu posso ser transportado desse mundo 

inferior para aquele superior de um modo anagógico. Eu 

costumava conversar com viajantes de Jerusalém, para meu 

grandioso deleite, para saber daqueles a quem os tesouros de 

Constantinopla e os ornamentos da Hagia Sophia estiveram 

acessíveis se as coisas aqui poderiam alegar ter algum valor em 

comparação com as de lá. Quando eles reconheceram que as 

coisas daqui eram mais importantes, nos ocorreu que aquelas 

maravilhas das quais ouvimos falar antes devem ter sido 

guardadas, por precaução, por medo dos francos, para que através 
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episcopo Laudunensi Hugone, in celebratione missae de Sanctae 

Sophiae ornamentorum praerogativa, necnon et aliarum 

ecclesiarum audieramus. Quae si ita sunt, imo quia eorum 

testimonio ita esse credimus, tam inaestimabilia quam 

incomparabilia multorum judicio exponerentur. Abundet 

unusquisque in suo sensu. Michi fateor hoc potissimum placuisse, 

ut quaecumque cariora, quaecumque carissima, sacrosantae 

Eucharistiae amministrationi super omnia deservire debeant. Si 

libatoria aurea, si fialae aureae, et si mortariola aurea ad 

collectam sanguinis hircorum aut vitulorum aut vaccae ruffae, ore 

Dei aut prophetae jussu, deserviebant: quanto magis ad 

susceptionem sanguinis Jesu Christi vasa aurea, lapides preciosi, 

quaeque inter omnes creaturas carissima, continuo famulatu, 

plena devotione exponi debent. Certe nec nos nec nostra his 

deservire sufficimus. Si de sanctorum Cherubim et Seraphim 

substantia nova creatione nostra mutaretur, in-[66P]sufficientem 

tamen et indignum tantae et tam ineffabili hostiae exhiberet 

famulatum. Tantam tamen propiciationem pro peccatis nostris 

habemus. Opponunt etiam qui derogant, debere sufficere huic 

amministrationi mentem sanctam, animum purum, intentionem 

da temerária rapacidade de uns poucos parvos os partidários dos 

gregos e latinos, chamados ao local, não possam ser subitamente 

levados à sedição e a hostilidades belicosas, pois a prudência é 

uma característica preeminentemente grega. Assim, poderia 

acontecer que os tesouros que estão expostos à vista aqui, 

depositados em segurança, equivalham a mais do que os que 

estavam expostos à vista lá, deixados [à vista] em condições não 

seguras devido a desordens. De muitos homens de confiança, até 

mesmo do bispo Hugo de Laon, nós ouvimos relatos maravilhosos 

e quase inacreditáveis sobre a superioridade dos ornamentos da 

Hagia Sophia e de outras igrejas para a celebração da missa. Se 

esse é o caso – ou então por assim acreditarmos, devido a seu 

testemunho -, então tais tesouros inestimáveis e incomparáveis 

deveriam ser expostos ao julgamento de muitos. Cada qual siga 

sua convicção. Para mim, eu confesso, uma coisa sempre pareceu 

preeminentemente apropriada: que todas as coisas mais 

dispendiosas deveriam servir, em primeiro lugar, à administração 

da santa Eucaristia. Se receptáculos dourados, frascos dourados e 

almofarizes dourados serviam, pela palavra de Deus ou pelo 

comando do profeta, para coletar o sangue de bodes ou bezerros 
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fidelem. Et nos quidem haec interesse praecipue proprie, 

specialiter approbamus. In exterioribus etiam sacrorum vasorum 

ornamentis, nulli omnino aeque ut sancti sacrificii servitio, in 

omni puritate interiori, in omni nobilitate exteriori, debere 

famulari profitemur. In omnibus enim universaliter decentissime 

nos oportet deservire Redemptori nostro, qui in omnibus 

universaliter absque exceptione aliqua nobis providere non 

recusavit; qui naturae suae nostram sub uno et ammirabili 

individuo univit, qui nos in parte dexterae suae locans, regnum 

suum veraciter possidere promisit, Dominus noster qui vivit et 

regnat per omnia secula seculorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou da bezerra vermelha, quanto mais devem os receptáculos 

dourados, as pedras preciosas e o que quer que seja mais 

valorizado dentre todas as coisas criadas, ser dispostos, com 

contínua reverência e plena devoção, para a recepção do sangue 

de Cristo! Certamente, nem nós, nem nossos votos são suficientes 

para esse serviço. Se, por meio de uma nova criação, nossa 

substância fosse reformada a partir daquela dos santos Querubim e 

Serafim, ela ainda ofereceria um serviço insuficiente e indigno 

para uma vítima tão grandiosa e inefável – e, ainda assim, nós 

temos uma propiciação tão grandiosa por nossos pecados. Os 

detratores também levantam a objeção de que uma mente santa, 

um coração puro, uma intenção fiel deveriam ser suficientes para 

essa função sagrada, e nós também explicitamente e 

particularmente afirmamos que é isso que importa principalmente. 

[Mas] nós professamos que devemos honrar, também através dos 

ornamentos exteriores dos receptáculos sagrados, o serviço do 

sacrifício sagrado – e nada em igual medida – com toda a pureza 

interna e com todo o esplendor externo. Pois compete a nós servir 

ao nosso Salvador da forma mais apropriada em todas as coisas de 

forma universal – Ele Que não se recusou a fornecer-nos todas as 
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[XXXIIIA] 

Altare etiam quod testimonio antiquorum “sanctum” 

nominatur altare (sic enim consuevit dicere gloriosus rex 

Ludovicus Phiippi ab infantia sua, dum hic nutriretur, se a 

senioribus loci didicisse), quia cum vetustate, tum defectu fidelis 

custodiae, tum etiam propter frequentem motionem quae fit 

nobilissimi apparatus occasione, qui diversi diversis, excellentes 

excellentioribus festis apponuntur, minus honeste comptum 

apparebat, ob reverentiam sanctarum reliquiarum renovare 

excepimus. Sacratus siquidem lapis porphireticus qui superest 

arae, non minus qualitativo colore quam quantitativa magnitudine 

satis aptus, concavo ligno auro operto, ipsa vetustate interpolata 

admodum disrupto cingebatur. Cujus concavi faceta compositione 

in anteriori parte locatum brachium sancti Jacobi apostoli, 

idipsum litteris interius attestantibus pervia candidissimi cristalli 

coisas de forma universal e sem qualquer exceção, Que uniu nossa 

natureza à Dele em uma admirável individualidade e Que, 

colocando-nos em Sua mão direita, nos promoteu na verdade 

possuir Seu reino - nosso Senhor Que vive e reina para todo o 

sempre. 

[XXXIIIA] 

Nós também nos ocupamos de renovar, por reverência 

pelas relíquias sagradas, o altar que, de acordo com o testemunho 

dos antigos, é chamado “altar sagrado” (pois assim o glorioso Rei 

Luis, filho de Felipe, havia aprendido, como ele costumava dizer, 

com os antigos habitantes deste lugar em sua infância quando ele 

foi educado aqui), pois, parcialmente devido à idade avançada, 

parcialmente pela necessidade de cuidados leais e parcialmente 

devido ao frequente movimento que ocorria na ocasião de solene 

decoração – das quais diferentes [decorações] são organizadas 

para diferentes festas, a importante para as mais importantes -, ele 

não parecia estar em muito boas condições. O sagrado pórfiro no 

topo desse altar, muito apropriado não menos pela qualidade de 

sua cor do que pela quantidade de suas dimensões, foi colocado 

em uma [armação] oca de madeira coberta com ouro e muito 
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apertione, credebatur. Nec minus in dextera parte, uniformiter 

littera-[68P]rum apparitione, brachium prothomartyris Stephani 

recondi, in sinistra vero aeque sancti Vincentii levitae et martyris 

brachium titulus interius perorabat. Nos igitur tantarum et tam 

sanctarum reliquiarum protectione muniri appetentes, eas videre, 

eas deosculari, si Deo displicere non timerem, gratantissime 

multo temporum processu rapiebar. Assumens igitur ex devotione 

audaciam, et antiquitati honorem veritatis conservans, modum et 

diem detegendi ipsas sanctas reliquias elegimus, sacratissima 

videlicet die martyrii beatorum Martyrum dominorum nostrorum, 

octavo scilicet idus octobris. Aderant siquidem diversarum 

provinciarum archiepiscopi et episcopi, qui gratantissime, quasi 

ex debito apostolatus Galliarum, ad tantae solemnitatis 

celebrationem pia vota deferre accesserant: archiepiscopi scilicet 

Lugdunensis, Remensis, Turonensis et Rothomagensis; episcopi 

vero Suessionensis, Belvacensis, Silvanectensis, Meldensis, 

Redonensis, Aletensis et Venetensis; abbatum etiam et 

monachorum, sive clericorum, atque optimatum conventus; set et 

populi promiscui sexus turba innumerabilis. Decantata igitur, 

eadem solemnitatis die, Tertia, cum jam in conspectu omnium 

danificada pelo lapso de tanto tempo. Acreditava-se que na parte 

frontal dessa [armação] oca estava depositado, com 

engenhosidade, um braço do apóstolo são Tiago, com um 

documento dentro atestando isso através de uma revelação clara 

através de um límpido cristal. Na parte direita, também, estava 

escondida, como uma inscrição interna proclamada através do 

surgimento de um documento da mesma forma, um braço do 

proto-mártir Estevão. Da mesma forma, no lado esquerdo, um 

braço de São Vicente, levita e mártir. Ansioso por ser fortalecido 

pela proteção de relíquias tão importantes e sagradas, eu, por 

muito tempo, alegremente desejei vê-las e beijá-las, se não tivesse 

receio de incorrer no descontentamento de Deus. Assim, tomando 

coragem de nossa devoção e guardando a honra da verdade para a 

antiguidade, nós escolhemos a forma e a data da revelação das 

sagradas relíquias, isto é, no dia do martírio de nossos abençoados 

santos Padroeiros, a saber, o oitavo dia antes dos idos de outubro. 

Estavam presentes arcebispos e bispos de diversas províncias que, 

como se pagassem uma dívida ao apostolado de toda a Gália, 

haviam vindo para cá muito alegremente para trazer preces pias 

para a celebração de uma solenidade tão grandiosa – 



84 

 

assistentium celeberrima tantae diei ordinaretur processio, tanta 

certae rei veritatis fiducia, solo patrum testimonio et titulo referti, 

ac si jam omnia vidissemus, archiepiscopos et episcopos, abbates 

et autenticas assistentes personas ad efferendam aram ascivimus; 

quod eam aperire, quod sanctissimarum reliquiarum thesaurum 

videre vellemus, exposuimus. Dicebant ergo quidam ex 

familiaribus nostris, consulte quidem, quod et personae et 

ecclesiae famae tutius fuisset, si secreto utrum ita esset ut litterae 

loquebantur videretur. Quibus ilico, fidei fervore excitus, 

responsum reddidi, magis mihi placere, si ita est ut legitur, ab 

omnibus contuentibus scire, quam, si secreto inspexissem, omnes 

non contuentes dubitare. Deferentes igitur in medium praefatam 

aram, ascitis aurifabris qui locellos illos quibus sanctissima 

brachia continebantur, ubi supersedebant cristallini lapides 

titulos eorum offerentes, diligenter [70P] aperirent, sicut 

sperabamus, omnia plenarie, Deo annuente, videntibus cunctis, 

invenimus. 

 

 

 

nomeadamente, os arcebispos de Lyons, Reims, Tours e Rouen, os 

bispos de Soissons, Beauvais, Senlis, Meaux, Rennes, St.-Malo, e 

Vannes, além de uma afluência de abades e monges ou clérigos, 

assim como homens da nobreza e também uma numerosa 

multidão de pessoas de ambos os sexos. No dia dessa solenidade, 

então, depois que os ofícios da terceira hora haviam sido cantados, 

e quando a mais solene procissão de um dia tão grandioso já 

estava sendo formada perante os olhos de todos, nós, satisfeitos 

como estávamos, pelos meros testemunho e escritura de nossos 

antepassados, com tanta confiança na verdade certa da questão 

como se já tivéssemos visto tudo, convocamos os arcebispos, 

bispos, abades e as personalidades de alto escalão presentes ao 

altar que nós propusemos levantar de seu lugar. E nós explicamos 

que nós queríamos abri-lo, [e] que nós queríamos ver o tesouro 

das sacratíssimas relíquias. Alguns de nossos íntimos disseram, 

deliberadamente, que seria mais seguro para a reputação de nossa 

pessoa e da igreja se tivesse sido secretamente confirmado se era, 

na verdade, como os documentos diziam. Para eles eu respondi 

imediatamente, incitado pelo fervor da fé, que, se estava escrito, 

eu preferiria que todos aqueles que tivessem visto soubessem 
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Causam etiam repositionis reliquiarum in eisdem locellis 

invenimus, videlicet quod Karolus imperator tertius, qui eidem 

altari subjacet gloriose sepultus, ad tuitionem animae et corporis, 

de theca imperiali eas sibi assumi et penes se reponi imperiali 

edicto assignaverit. Argumentum etiam, anuli sui depressione 

signatum, quod valde omnibus placuit, ibidem reperimus. Nec 

enim sine causa ante “sanctum” illud altare septem lampades in 

vasis argenteis, quae nos quidem dissoluta refecimus, incessanter 

tam die quam nocte in sempiternum ardere constituisset, nisi 

maximam spem et corporis et animae in sanctarum reliquiarum 

repositione credidisset. Sumptibus enim illarum et anniversarii 

sui, et suorum refectioni, possessionem suam quae dicitur 

disso a – caso eu tivesse investigado a questão em segredo – que 

todos os que não tivessem visto duvidassem disso. Assim, nós 

desmontamos o mencionado altar entre nós, chamamos ourives 

que abrissem esses compartimentos cuidadosamente, os quais 

continham os sacratíssimos braços, onde os pedaços de cristal que 

ofereciam suas inscrições ao olho estavam superpostos sobre eles 

e, com a graça de Deus, nós encontramos tudo conforme 

esperávamos, tudo completo e perante os olhos de todos. 

Nós também descobrimos a razão pela qual as relíquias 

haviam sido colocadas nesses pequenos compartimentos, a saber, 

porque Carlos, o terceiro imperador, que gloriosamente sepultado 

fica em frente a esse altar, havia ordenado por decreto imperial 

que elas fossem tiradas para ele do repositório real e fossem 

colocadas perto dele para a proteção de sua alma e de seu corpo. 

Nós também encontramos aí a prova, selada com a impressão de 

seu anel, pela qual todos ficaram extremamente satisfeitos. Não 

sem motivos ele teria ordenado que sete lamparinas em 

receptáculos prateados – os quais nós refizemos porque eles 

haviam quebrado – deveriam queimar perpetuamente, dia e noite, 

perante esse “altar sagrado”, se ele não tivesse colocado as 
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Ruoilum, cum appendiciis, sigillis aureis confirmavit. Hinc est 

etiam quod in solemnitatibus diversis fere sexaginta magni et 

honesti cerei sex, quales alibi in ecclesia aut raro aut nunquam 

apponuntur, circa idem altare accenduntur. Hinc est etiam quod 

quotiens altare beati Dionysii, totiens et idem altare nobili 

apparatu adornatur. 

 

 

 

 

Crucem etiam mirabilem quantitatis suae, quae 

superposita est inter altare et tumulum ejusdem Karoli, in cujus 

medio fama retinuit confixum nobilissimum monile Nantildis 

reginae, uxoris Dagoberti regis ecclesiae fundatoris, aliud vero in 

frontem sancti Dionysii (tamen huic minori nullum aequipollere 

peritissimi artifices testantur), erigi fecimus, maxime ob 

reverentiam sanctissimae boiae ferreae, quae, in carcere Glaucini 

sacratissimo collo beati Dionysii innexa, cultum et venerationem 

tam a nobis quam ab omnibus promeruit. 

 

maiores esperanças para seu corpo e sua alma nesse depósito das 

relíquias sagradas, visto que, para as despesas com elas e com [os 

serviços do] seu aniversário, e para o repasto dos seus amigos 

[nessa ocasião], ele alocou, com seus selos dourados, sua posse de 

Rueil e suas dependências. Isso também é o motivo por que, em 

cerca de sessenta celebrações diferentes, seis velas de cera grandes 

e imponentes, tais como raramente ou nunca são colocadas na 

igreja, são acendidas ao redor desse altar. E isso também é o 

motivo para esse altar ser decorado com nobres ornamentos com 

tanta frequência quanto o altar do abençoado Dionísio.  

Nós também erigimos a cruz, admirável por seu tamanho, a 

qual está erguida entre o altar e o túmulo do mesmo Carlos, e ao 

meio dela está fixado, conforme a tradição, o nobilíssimo colar da 

Rainha Nanthilda, esposa do Rei Dagoberto, o fundador da igreja 

(outro [colar], entretanto, [nós fixamos] à testa de são Dionísio, e 

ele, apesar de menor, é superior a todos os outros, de acordo com 

o testemunho dos artistas mais competentes). [Nós fizemos isso] 

principalmente por reverência ao sacratíssimo colar de ferro que, 

tendo circundado o sacratíssimo pescoço do abençoado Dionísio 

na prisão de Glaucin, merecia adoração e veneração por nós e por 
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Ea etiam parte abbas venerabilis Corbeiae bonae 

memoriae Robertus, hujus sanctae ecclesiae professus et ab 

infantia nutritus, quem eidem Corbeiensi monasterio abbatem 

praeesse Deo donante exhibuimus, tabulam argenteam obtime 

deauratam, [72P] pro recognitione professionis suae et multorum 

ecclesiae beneficiorum gratiarum actione, fieri fecit. 

 

 

XXXIV 

Chorum etiam fratrum, quo valde gravabantur qui assidue 

ecclesiae insistebant servitio, frigiditate marmoris et cupri 

aliquantisper infirmum in hanc quae nunc apparet formam, 

laboribus eorum compatientes, mutavimus, et propter conventus 

augmentationem, Deo auxiliante, augmentare elaboravimus.  

 

 

Pulpitum etiam antiquum, quod ammirabile tabularum 

eburnearum subtilissima nostrisque temporibus inreparabili 

sculptura, et antiquarum historiarum descriptione humanam 

todos. 

Além disso, na mesma parte [da igreja] o venerável abade 

Roberto de Corbie, de saudosa memória, professou nessa 

abençoada igreja e foi criado aqui desde a infância – quem nós, 

com a ajuda de Deus, havíamos proposto que encabeçasse o tal 

monastério de Corbie como abade; [ele] fez com que fosse erigido 

um painel prateado, muito bem banhando em ouro, em 

reconhecimento à sua profissão e como um ato de gratidão pelas 

muitas boas ações dessa igreja. 

XXXIV 

Nós também mudamos para a sua forma presente, 

simpatizando com seu desconforto, o coro da irmandade, o qual 

era prejudicial à saúde há muito tempo devido à frieza do 

mármore do cobre e o qual havia causado grande dificuldade para 

aqueles que constantemente compareciam ao serviço religioso na 

igreja. E por causa do aumento de nossa comunidade (com a ajuda 

de Deus), nós nos esforçamos para aumentá-lo. 

Nós também fizemos com que o antigo púlpito, o qual – 

admirável pela delicadíssima e hoje em dia insubstituível escultura 

de suas tabuletas de marfim – ultrapassou a avaliação humana 
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aestimationem excedebat, recollectis tabulis quae in arcarum et 

sub arcarum repositione diutius foedabantur, refici, dextraque 

parte restitutis animalibus cupreis, ne tanta tamque mirabilis 

deperiret materia, ad proferendam superius sancti Evangelii 

lectionem erigi fecimus. In novitate siquidem sessionis nostrae 

impedimentum quoddam, quo medium ecclesiae muro tenebroso 

secabatur, ne speciositas ecclesiae magnitudinis talibus 

fuscaretur repagulis, de medio sustolli feceramus. 

 

 

 

Nec minus nobilem gloriosi regis Dagoberti cathedram, in 

qua, ut perhibere solet antiquitas, reges Francorum, suscepto 

regni imperio, ad suscipienda optimatum suorum hominia primum 

sedere consueverant, tum pro tanti excellentia officii, tum etiam 

pro operis ipsius precio, antiquatam et disruptam refici fecimus. 

 

Aquilam vero in medio chori ammirantium tactu frequenti 

dedeauratam reaurari fecimus.  

 

também pela representação de antigos temas, fosse reparado 

depois de termos reunidos aquelas tabuletas que estavam mofando 

há muito tempo no, e até mesmo abaixo do, repositório dos baús 

de dinheiro. No lado direito, nós restituímos aos seus lugares os 

animais de cobre para que o material, em grande quantidade e 

admirável, não perecesse [e] nós fizemos com que [o todo] fosse 

elevado, para que a leitura dos sagrados Evangelhos pudesse ser 

feita em um local mais elevado. No começo de nossa prelazia, nós 

já havíamos tirado do caminho uma obstrução que cortava como 

uma parede escura a nave central da igreja, para que a beleza da 

magnitude da igreja não fosse obscurecida por tais barreiras.  

Ademais, nós providenciamos, devido tanto  à sua exaltada 

função quanto ao valor da obra em si, que o famoso trono do 

glorioso Rei Dagoberto, desgastado pela idade e dilapidado, fosse 

recuperado. Nele, conforme a tradição antiga narra, os reis dos 

francos, depois de assumir o governo, costumavam sentar-se para 

receber, pela primeira vez, a homenagem de seus nobres. 

Nós também fizemos com que fosse banhada a ouro 

novamente a águia no meio do coro que havia ficado despojada de 

ornamento devido ao atrito do frequente toque dos admiradores. 
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Vitrearum etiam novarum praeclaram varietatem, ab ea 

prima quae incipit a Stirps Jesse in capite ecclesiae usque ad eam 

quae superest principali portae in introitu ecclesiae, tam superius 

quam inferius magistrorum multorum de diversis [74P] 

nationibus manu exquisita depingi fecimus. Una quarum de 

materialibus ad immaterialia excitans, Paulum apostolum molam 

vertere, prophetas saccos ad molam apportare repraesentat. Sunt 

itaque ejus materiae versis isi: 

Tollis agendo molam de furfure, Paule, farinam. 

        Mosaicae legis intima nota facis. 

        Fit de tot granis verus sine furfure panis, 

        Perpetuusque cibus noster et angelicus. 

 

    Item in eadem vitrea, ubi aufertur velamen de facie 

Moysi: 

        Quod Moyses velat, Christi doctrina revelat. 

        Denudant legem qui spoliant Moysen. 

    In eadem vitrea, super archam foederis: 

        Foederis ex archa Christi cruce sistitur ara; 

        Foedere majori vult ibi vita mori. 

Além disso, nós fizemos com que fosse pintada, pelas 

refinadas mãos de muitos mestres de diferentes regiões, uma 

esplêndida variedade de novas janelas, tanto em cima quanto em 

baixo, desde a primeira que começa [a série] com a Árvore de 

Jessé na abside da igreja até aquela que está instalada acima da 

porta principal na entrada da igreja. Uma delas, impulsionando-

nos para cima do material ao imaterial, representa o apóstolo 

Paulo girando um moinho, e os profetas carregando sacas para o 

moinho. Os versos são estes: 

“Ao trabalhar no moinho, tu, Paulo, tiras a farinha do farelo. 

Tu tornas conhecida o significado mais profundo da lei de Moisés. 

De tantos grãos é feito o verdadeiro pão sem farelo, 

Nosso alimento perpétuo e dos anjos.” 

Também na mesma janela, onde o véu é tirado do rosto de 

Moisés: 

“O que Moisés oculta a doutrina de Cristo revela.  

Aqueles que despojam Moisés revelam a lei.” 

Na mesma janela, sobre a arca da aliança: 

“Sobre a arca da aliança está estabelecido o altar com a cruz de 

Cristo; 
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 Item in eadem, ubi solvunt librum leo et agnus: 

        Qui Deus est magnus, librum Leo solvit et Agnus; 

        Agnus sive Leo fit caro juncta Deo. 

 

 

   In alia vitrea, ubi filia Pharaonis invenit Moysen in 

fiscella: 

        Est in fiscella Moyses Puer ille, puella  

        Regia mente pia quem fovet Ecclesia. 

   In eadem vitrea, ubi Moysi Dominus apparuit in igne 

rubi: 

         Sicut conspicitur rubus hic ardere, nec ardet, 

        Sic divo plenus hoc ardet ab igne, nec ardet. 

    

Item in eadem vitrea, ubi Pharao cum equitatu suo in mare 

demergitur: 

        Quod baptisma bonis, hoc militiae Pharaonis 

        Forma facit similis, causaque dissimilis. 

[76P] Item in eadem, ubi Moyses exaltat serpentem 

Aqui a vida deseja morrer sob uma aliança maior.” 

Também na mesma [janela], onde o leão e o cordeiro 

abrem o livro: 

“Aquele Que é o grandioso Deus, o Leão e o Cordeiro, abre o 

livro. 

O Cordeiro ou Leão torna-se carne junto a Deus.” 

Em outra janela, onde a filha do Faraó encontra Moisés na 

arca: 

“Moisés na arca é aquele Rapaz que a dama real, a Igreja, cria 

com a mente piedosa.” 

Na mesma janela, onde o Senhor aparece para Moisés na 

sarça ardente: 

“Assim como esta sarça parece arder, mas não arde, 

Aquele que está repleto desse fogo divino arde com ele, mas ainda 

assim não arde.” 

Também na mesma [janela], onde o Faraó é submergido no 

mar com seus cavaleiros: 

“O que o batismo faz aos bons, ele faz aos soldados do Faraó 

Uma forma parecida, porém uma causa distinta.” 

Também na mesma [janela], onde Moisés levanta a 
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aeneum: 

        Sicut serpentes serpens necat aeneus omnes, 

        Sic exaltatus hostes necat in cruce Christus. 

In eadem vitrea, ubi Moyses accipit legem in monte: 

        Lege data Moysi, juvat illam gratia Christi. 

        Gratia vivificat, littera mortificat. 

Unde, quia magni constant mirifico opere sumptuque 

profuso vitri vestiti et saphirorum materia, tuitioni et refectioni 

earum ministerialem magistrum, sicut etiam ornamentis aureis et 

argenteis peritum aurifabrum constituimus, qui et praebendas 

suas et quod eis super hoc visum est, videlicet ab altari nummos et 

a communi fratrum horreo annonam, suscipiant, et ab eorum 

providentia numquam se absentent.  

 

Septem quoque candelabra, quoniam ea quae Karolus 

imperator beato Dionysio contulerat sua vetustate dissipata 

apparebant, opere smaltito et optime deaurato componi fecimus. 

 

[XXXIV A] 

Vasa etiam, tam de auro quam preciosis lapidibus, ad 

serpente de bronze: 

“Assim como a serpente de bronze mata todas as serpentes, 

Cristo, levantado na cruz, mata Seus inimigos.” 

Na mesma janela, onde Moisés recebe a lei no monte: 

“Depois que a lei foi dada a Moisés, a graça de Cristo a fortalece. 

A graça dá a vida, a letra mata.” 

Agora, porque [essas janelas] são muito valiosas devido à 

sua maravilhosa execução e às despesas copiosas com o vidro 

pintado e com vidro de safira, nós nomeamos um mestre artífice 

oficial para sua proteção e reparo, e também um habilidoso 

ourives para os ornamentos de ouro e prata, os quais receberiam 

seus pagamentos e o que mais lhes fosse concedido, a saber, 

moedas do altar e farinha do armazém comum da irmandade, e os 

quais nunca negligenciariam suas obrigações de cuidar deles. 

Nós também fizemos com que fossem produzidos seis 

castiçais esmaltados e excelentemente dourados, porque aqueles 

que o Imperador Carlos havia oferecido ao abençoado Dionísio 

pareciam estar arruinados pela idade. 

[XXXIV A] 

Além disso, com a devoção ao abençoado Dionísio, nós 
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Dominicae mensae servicium, praeter illa quae reges Francorum 

et devoti ecclesiae eidem officio deputaverunt, beato Dionysio 

debita devotione adquisivimus; magnum videlicet calicem aureum 

septies viginti unciarum auri, gemmis preciosis, scilicet jacinthis 

et topaziis ornatum, pro alio, qui tempore antecessoris nostri 

vadimonio perierat, restitui eleboravimus. 

 

Aliud etiam vas preciosissimum de lapide prasio ad 

formam navis exsculptum, quod rex Ludovicus Philippi per 

decennium fere vadimonio amiserat, cum nobis ad videndum 

oblatum fuisset, ejusdem regis concessione sexaginta marcis 

argenti comparatum, cum quibusdam floribus coronae 

imperatricis beato Dionysio obtulimus. Quod videlicet vas, tam 

pro [78P] preciosi lapidis qualitate quam integra sui quantitate 

mirificum, inclusorio sancti Eligii opere constat ornatum, quod 

omnium aurificum judicio preciosissimum aestimatur. 

 

Vas quoque aliud, quod instar justae berilli aut cristalli 

videtur, cum in primo itinere Aquitaniae regina noviter 

adquirimos recipientes de ouro assim como pedras preciosas para 

o serviço da mesa de Deus, em adição àqueles que os reis dos 

Francos e aqueles dedicados à igreja haviam doado para esse 

serviço. Especificamente, nós mandamos fazer um grande cálice 

de ouro de 140 onças de ouro adornado com gemas preciosas, a 

saber, jacintos e topázios, como um substituto para outro que 

havia sido perdido em penhor na época de nosso predecessor. 

Nós também oferecemos ao abençoado Dionísio, junto 

com algumas flores da coroa da imperatriz, outro recipiente muito 

precioso de prásio, esculpido em forma de barco, o qual o Rei 

Luis, filho de Filipe, havia deixado em penhor por quase dez anos. 

Nós o havíamos comprado com a permissão do rei por sessenta 

marcos de prata quando ele nos foi oferecido para inspeção. É um 

fato irrefutável que esse recipiente, admirável pela qualidade da 

pedra preciosa assim como sua quantidade, está adornado com 

verroterie cloisonné de Santo Elói que é considerada a mais 

preciosa na opinião de todos os ourives. 

Ainda outro vaso, que parece uma garrafa de cerca de um 

quartilho
3
 de berilo ou cristal, o qual a rainha da Aquitânia, recém 

                                                 
3
 Unidade de medida de capacidade para líquidos que equivale a 0,568 litro (HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles, 2009). 
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desponsata domino regi Ludovico dedisset, pro magno amoris 

munere nobis rex, nos vero sanctis Martyribus dominis nostris ad 

libandum divinae mensae affectuosissime contulimus. Cujus 

donationis seriem in eodem vase, gemmis auroque ornato, 

versiculis quibusdam intitulavimus: 

        Hoc vas sponsa dedit Aanor regi Ludovico, 

        Mitadolus avo, mihi rex, Sanctisque Sugerus. 

 

Compravimus etiam praefati altaris officiis calicem 

preciosum, de uno et continuo sardonice (quod est de “sardio” et 

“onice”, quo uno usque adeo sardii rubor a nigredine onichini 

proprietatem variando discriminat, ut altera in alteram 

proprietatem usurpare inniti aestimetur. 

 

Vas quoque aliud, huic ipsi materia, non forma persimile, 

ad instar amphorae adjunximus, cujus versiculi sunt isti: 

        Dum libare Deo gemmis debemus et auro,  

          Hoc ego Suggerius offero vas Domino. 

 

Lagenam quoque praeclaram, quam nobis comes Blesensis 

casada, havia presenteado nosso senhor Rei Luis na primeira 

viagem deles, e o rei a nós como tributo de seu grande amor, nós 

oferecemos da forma mais afetuosa à mesa divina para libação. 

Nós registramos a sequência desses presentes no próprio vaso, 

depois de ele ter sido adornado com gemas e ouro, em alguns 

pequenos versos: 

“Enquanto noiva, Leonor deu esse vaso ao Rei Luis, 

Mitadolus ao avô dela, o rei a mim, e Suger aos Santos.” 

Nós também conseguimos para os serviços no já 

mencionado altar um cálice precioso feito de sárdonix sólida, 

sendo que essa palavra deriva de sardius e onyx, na qual a 

tonalidade vermelha do sárdio, por meio de sua propriedade 

variável, rivaliza tão intensamente com a negrura do ônix que uma 

propriedade parece ser contornada ao imiscuir-se na outra.  

Além disso, nós adicionamos outro vaso com o formato de 

jarro de água, muito parecido com o primeiro em material, mas 

não em forma, cujos pequenos versos são estes: 

“Já que devemos oferecer libações a Deus com gemas e ouro, 

Eu, Suger, ofereço este vaso ao Senhor.” 

Nós também adicionamos, alegremente, ao outro vaso para 
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Theobaldus in eodem vase destinavit, in quo ei rex Siciliae illud 

transmiserat, et aliis in eodem officio gratanter apposuimus. 

 

Vascula etiam cristallina, quae in capella nostra 

quotidiano servitio altaris assignaveramus, ibidem reposuimus. 

 

Nec minus porphyriticum vas sculptoris et politoris manu 

ammirabile factum, cum per multos annos in scrinio vacasset, de 

amphora in aquilae formam transferendo auri argentique materia 

altaris servicio adaptavimus, et versus hujusmodi eidem vasi 

inscribi fecimus:          

        Includi gemmis lapis iste meretur et auro.  

        Marmore erat, sed in his marmore carior est.  

 

 

[80P] Pro quibus omnibus Deo omnipotenti et sanctis 

Martyribus grates referimus, quod sanctissimo altari, cui sub 

praeceptione sanctae regulae nos a puero offerri voluit, unde ei 

honorifice serviremus copiose largiri non renuit. 

 

o mesmo ofício um excelente vaso, que o Conde Teobaldo de 

Blois nos havia enviado na mesma caixa em que o rei da Sicília o 

havia enviado a ele. 

Nós também depositamos no mesmo lugar os pequenos 

vasos de cristal que nós havíamos destinado ao serviço diário em 

nossa capela [particular]. 

E, além disso, nós adaptamos para o serviço do altar, com a 

ajuda de material em ouro e prata, o vaso de pórfiro, tornado 

admirável pela mão do escultor e do polidor, depois de ele ter 

ficado ocioso em um baú por muitos anos, convertendo-o de uma 

galheta para o formato de uma águia, e nós fizemos com que os 

seguintes versos fossem inscritos nesse vaso: 

“Esta pedra merece estar rodeada por gemas e ouro. 

Ela era mármore, mas nesse [engaste] ela é mais preciosa que 

mármore.” 

Por tudo isso nós agradecemos a Deus Todo-Poderoso e os 

Santos Mártires, já que Ele não se recusou a conceder, de forma 

abundante, para o altar mais sagrado, no qual Ele desejou que 

fôssemos oferecidos enquanto criança sob os preceitos de nossa 

santa regra, aquilo com o que nós podemos servi-Lo de forma 
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Quia ergo divina beneficia non occultare sed praedicare 

utile et honestum cognovimus, palliorum quod divina manus 

tempore amministrationis nostrae huic sanctae ecclesiae contulit 

augmentum designavimus; implorantes ut in anniversario, ad 

propiciandam divinae majestatis excellentiam et fratrum 

devotionem ampliandam, et successorum abbatum exemplum, 

exponantur. Nec enim pro tot et tantis commissis, vel enormitate 

scelerum meorum, tam sera quam rara satisfacere poenitentia 

sufficit, nisi universalis Ecclesiae suffragiis innitamur. 

 

digna. 

E já que estamos convencidos de que é útil e apropriado 

não esconder, mas sim proclamar, as boas ações divinas, nós 

reservamos [a essa propósito] o aumento em têxteis que a mão 

divina concedeu a esta igreja sagrada no tempo de nossa 

administração. Nós insistimos que eles sejam expostos em nosso 

aniversário para propiciar o poder supremo da majestade divina e 

para aumentar a devoção da irmandade, e como um exemplo para 

os futuros abades. Pois a penitência tardia ou insuficiente não 

pode expiar tantos e tão grandes [pecados] como os que eu cometi, 

nem a enormidade de meus crimes, a menos que nós confiemos na 

intercessão da Igreja universal. 
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