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UM OLHAR INTERTEXTUAL EM “A LEGENDA DE SÃO JULIÃO 

HOSPITALEIRO” DE GUSTAVE FLAUBERT 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A História não determina com exatidão quando surgiu a forma literária 

denominada “conto”. Algumas hipóteses foram aventadas; entre elas, a de que os 

homens, desejando partilhar seus sentimentos e conhecimentos com outros do seu 

grupo, começaram a se reunir, à noite, ao redor das fogueiras para contar e ouvir 

histórias. O conto, nessa fase, teria sido marcado pela oralidade.  

Assim considerado, o conto é tido como a mais antiga forma de manifestação da 

literatura de ficção e existe mesmo entre os povos não possuidores da linguagem escrita. 

Considera-se, por exemplo, o episódio de Caim e Abel, descrito na Bíblia - 

Antigo Testamento -, como um exemplar de conto, o que sinaliza o surgimento do 

gênero por volta de 2000 a.C.. Provavelmente, a primeira fase escrita ocorreu no Egito, 

tendo sido registrada em O Livro do Mágico. 

Outros exemplares de conto são algumas aventuras contidas na Ilíada e na 

Odisséia de Homero; o Pantchatantra, na literatura da Índia antiga, e os exemplares 

mais típicos, que se originam do Oriente: Mil e uma Noites, Aladim e a Lâmpada 

Maravilhosa. 

Entre os séculos XII e XIV, o conto floresceu, com autores da grandeza de 

Boccaccio e Chaucer, e seu prestígio continuou até o século XVIII, especialmente na 

Itália, Espanha e França, onde surgiram autores como Cervantes, Quevedo, Perrault, 

Mme. D’Aulnoy, La Fontaine e Voltaire. 
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A “maioridade literária” deste tipo de narrativa (MAGALHÃES, 1972, p. 14) se 

deu no século XIX, quando passa a ser intensamente cultivado: 

 
 
O conto abandona seu estágio empírico, indeciso e por assim dizer 
folclórico, para ingressar numa fase em que se torna produto 
tipicamente literário, sem as anteriores implicações. Mais ainda; 
ganha estrutura e andamento característicos, compatíveis com sua 
essência e seu desenvolvimento histórico, e transforma-se em pedra 
de toque para todo ficcionista que se preza. (MOISES, 1993, p. 121) 
 

Na França, essa forma narrativa desabrochou como em nenhuma outra parte. Ali 

nasceram autores de prestígio, como Honoré de Balzac, Stendhal, Alfred de Musset, 

Prosper Mérimée, Gustave Flaubert e Guy de Maupassant. O conto ganha, então, 

estrutura e status de um produto realmente literário. No mesmo século, em outros 

países, outros grandes nomes também foram revelados: Poe, Mary Shelley, Tolstoi, 

Tchekhov, Gogol, Turgueniev, Kipling, Conan Doyle, Dickens e outros. Em língua 

portuguesa Júlio Dinis, Eça de Queirós,  Fialho de Almeida, Álvares de Azevedo, 

Aluísio Azevedo, Machado de Assis se incluem entre os excelentes contistas do século 

XIX.  

Nos séculos XX e XXI, o conto continua sua evolução e atinge seu apogeu como 

forma literária, com a produção de muitas obras de primeira grandeza.  

A finalidade do gênero “conto” é a narração de uma história ou a representação 

da realidade. Mas, é claro, há graus variados de proximidade com o real. O contista não 

é um mero contador de histórias, mas deve, ao contrário, organizar esteticamente seu 

conto, de forma a manter o leitor atento.  

Para tal, segundo Edgar Allan Poe, o conto deve ser breve. Na teoria que 

desenvolveu, afirmou que a leitura deveria ser feita entre meia e uma ou duas horas, 

pois é essa a duração que “permite ao leitor desenvolver plenamente seu propósito [...] 
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Durante a hora da leitura, a alma do leitor permanece submissa à vontade 

daquele”(CORTÁZAR, 1993, p. 121). Assim, para o Poe contista, no conto, o autor 

domina e submete o leitor no plano imaginativo e espiritual.   

Em síntese, esse gênero é, em prosa, a forma de menor extensão e, além da 

concisão, outras características importantes são a precisão, a densidade, a existência de 

um único conflito ou célula dramática. Deve, conforme Cortázar (1993), ter intensidade 

e tensão, o que consiste em eliminar todas as idéias ou situações intermediárias, todas as 

excrescências ou elementos de transição.  

Conforme já mencionado, em nenhum outro local o conto aclimatou-se tão bem 

como na França. Lá se destaca Gustave Flaubert, o iniciador do Realismo, com Madame 

Bovary, e autor de Três Contos, sua última obra, concluída em 1875 e publicada em 

1877. O conto “A Legenda de São Julião Hospitaleiro” faz parte desse tríptico e será 

nosso objeto de estudo. 

Nesse sentido, este trabalho pretende examinar as possíveis relações entre o 

texto narrativo de Flaubert - o conto “A Legenda de São Julião Hospitaleiro” - e outros 

textos, com base na teoria bakhtiniana sobre o dialogismo e, quando necessário, no 

estudo de Vladimir Propp sobre a morfologia do conto maravilhoso. 

Bakhtin, em sua obra Problemas da Poética de Dostoievski, dedica o capítulo 5 

à análise das relações dialógicas. O autor afirma que, nos discursos, sempre há a 

presença da palavra de outros. (BAKHTIN, 2005, p. 195). O enunciado, quando 

permeado por pontos de vista, apreciações e outras entonações, vai “fundindo-se com 

uns, isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar 

substancialmente o discurso” (BAKHTIN, 1998, p. 86). De acordo com o estudioso, não 
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há discurso puro; todo enunciado já foi alterado pela presença de outros anteriores; 

portanto o caráter mais importante do enunciado é o seu dialogismo. 

Este “processo de incorporação de um texto em outro” (BARROS e FIORIN, 

2003, p. 30) denominado dialogismo por Bakhtin, foi chamado de intertextualidade por 

Julia Kristeva: 

 

... todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 
absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de 
intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade e a linguagem 
poética lê-se pelo menos como dupla (KRISTEVA, 1974, p. 64). 

 

 

Outra contribuição importante oferecida por Bakhtin diz respeito ao conceito de 

gênero. A partir de seus estudos, já é possível ver-se o gênero como uma categoria que, 

ao longo do processo histórico, interage dinamicamente com mais diversas vozes e com 

os mais diversos tempos, isto é, numa conjunção entre sincronia e diacronia. Ao 

postular a transformação de uma “história dos gêneros” em uma “poética dos gêneros”, 

diz Bakhtin: 

 

O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao 
mesmo tempo. O gênero renasce e se renova em cada etapa do 
desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado 
gênero. (BAKHTIN, p. 106) 

 

 

Com base nas orientações teóricas desses autores, este trabalho será dividido em 

quatro capítulos, aos quais estão acrescentadas as Considerações Finais e, por último, a 

bibliografia consultada. 
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No primeiro capítulo, intitulado “Contextualização do Conto “A Legenda de São 

Julião Hospitaleiro”, serão analisados o conto e as suas principais características. No 

segundo, “A Intertextualidade com a Hagiografia”, serão verificados, primeiramente, os 

principais elementos constitutivos desse gênero; em seguida, a intertextualidade, mais 

especificamente com A Legenda Áurea, de Varazze. Nesta obra hagiográfica, Julião 

recebe uma previsão funesta, que Flaubert, no conto, amplia para três. Com o auxílio de 

outros elementos típicos da legenda (espaço e tempo indefinidos, esterilidade ou 

dificuldade para engravidar, partida herói, casamento, ascensão e queda etc.), além de 

outros que aparecem alterados, o escritor cria um conto que denomina “legenda”.  

No terceiro capítulo, “Diálogo entre o Mito do Édipo Rei e a  ‘A Legenda de São 

Julião Hospitaleiro’”, será observada a intertextualidade com o mito, particularmente o 

de Édipo. Flaubert resgata esse mito através do Édipo Rei de Sófocles e conduz as ações 

de forma semelhante à de uma tragédia grega, em que as personagens estão sujeitas a 

uma ordem superior à humana. Em síntese, o protagonista não é dono de seu destino, e 

isso está estabelecido desde o seu nascimento. 

Um cotejo entre as obras de Sófocles e de Flaubert permite vislumbrar muitos 

pontos em comum, mas também algumas diferenças. Pode-se, por exemplo, pensar em 

Julião como um “quase Édipo”: através de previsões ele toma conhecimento do seu 

futuro e foge de casa e como Édipo, encontra o seu destino trágico. Torna-se parricida, 

assim como ocorre na tragédia de Sófocles. Outros pontos de intertextualidade são a 

errância, a cegueira e o poder. No entanto, a vida do nobre medieval difere da de Édipo, 

por exemplo, o incesto não ocorre. 

No quarto capítulo, “A Imagem como Fio Condutor e Ilustração”, os vitrais da 

Catedral de Nossa Senhora de Ruão, que foram a fonte de inspiração do autor francês, 
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serão apresentados levando-se em conta que a imagem determinou alguns eventos e 

poderia, no conto de Flaubert, ter-se transformado em ilustração. Neste caso, também 

será examinada a intertextualidade com a obra flaubertiana. 

Ocorre o diálogo entre a obra imagética e a literária, porém é importante 

ressaltar que Flaubert opera uma verdadeira metamorfose, elaborando uma obra-prima a 

partir de uma simples lenda da sua terra; preserva dela os pontos principais e dota-a de 

fundamentos rigorosos, beleza estética e de um tema sempre atual, que é o da 

coexistência, na alma humana, de forças antagônicas como o bem e o mal.  
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONTO “A LEGENDA DE SÃO JULIÃO 

HOSPITALEIRO”  

 

 “A Legenda de São Julião Hospitaleiro” mantém a característica do gênero, que 

é a de ser uma narrativa breve: trata-se da história de todo o percurso de vida do herói, 

mas narrado de forma compacta. Conta um só conflito ou drama principal e, para narrar 

a ação, Flaubert não faz uso de digressões ou excessos, pois os contistas “sentem 

necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento que seja 

significativo, que não só valham por si mesmos...” (CORTÁZAR, 1993, p. 151).  

Tudo que é revelado no conto tem um objetivo central: preparar o leitor para 

conhecer o desfecho. Todos os acontecimentos que antecedem o clímax servem para 

nortear o leitor e fazê-lo compreender o desencadeamento do drama. 

Observa-se que o título do conto é revelador: as palavras “legenda” e “santo” 

remetem ao religioso e ao sobrenatural. O leitor sabe que lerá um conto sobre um 

homem que se tornou santo. Como é de conhecimento geral, de acordo com os 

princípios da religião católica, uma pessoa, para ser santificada, precisa realizar algum 

ato excepcional do ponto de vista cristão – e, portanto, sobrenatural. Sendo assim, é 

inconteste que o conto terá uma atmosfera religiosa e, por se tratar de uma legenda, o 

tempo espacial será incerto. 

Vladimir I. Propp, em Morfologia do Conto Maravilhoso, focaliza as 

transformações que os enredos sofrem no decorrer do seu percurso histórico. Suas 

considerações podem iluminar as dúvidas que sempre pairaram acerca do 

enquadramento de uma determinada narrativa no gênero conto ou legenda:  
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... examinando a história do enredo do Édipo de Sófocles. Na Hélade 
trata-se de um mito, mas na Idade Média o enredo adquire um caráter 
sacralizado cristão, e o protagonista torna-se o grande pecador Judas, 
ou um dos santos como Gregório, ou André de Creta, ou Albano, que 
com sua grande santidade se redimem de um grande pecado. Mas 
quando o herói perde seu nome e o relato perde seu caráter sacro, 
mito e lenda se transformam em conto. (PROPP, 1984, p. 222).  

 

Como se vê, o mito de Édipo é citado pelo próprio Propp, que continua: “O 

exemplo de Édipo, porém, mostra que, no decorrer do desenvolvimento histórico, os 

enredos podem passar de um gênero (mito) a outro (lenda), e deste para um terceiro 

(conto maravilhoso)” (idem, ibidem, p. 222).  

Com efeito, com relação ao Édipo de Sófocles, pode-se verificar que Gustave 

Flaubert atualizou essa tragédia grega, transferindo a ambientação para a Idade Média, 

período em que foi intensa a religiosidade. Mas a figura mítica de Édipo já havia sido 

transformada na de São Julião e sua história já era uma lenda na terra de Flaubert: “Et 

voilà l’histoire de saint Julien l’Hospitalier, telle à peu près qu’on la trouve, sur un 

vitrail d’église, dans mon pays”.1 (FLAUBERT, 2004, p. 108). Assim, por meio das 

releituras feitas pelo autor francês, se constrói a cadeia de intertextualidades: Sófocles; a 

Legenda Áurea medieval, os vitrais da Catedral de Ruão e, por último, “A Legenda de 

São Julião”, de Flaubert. Em suma, o escritor francês transformou a lenda do seu país no 

conto “A Legenda de São Julião Hospitaleiro”, mas minimizando um pouco do seu 

caráter religioso e acentuando a importância do meio social impulsionando 

determinadas ações da personagem. 

Flaubert, em sua narrativa, evidencia que não se trata exclusivamente de uma 

paráfrase da hagiografia, nem da mensagem contida nos vitrais, pois diz: “telle à peu 

                                                 
1 “Eis aqui a história de São Julião Hospitaleiro, mais ou menos como se encontra num vitral de igreja de 
minha terra.” ( FLAUBERT, 2005, p.88) 
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près2”. O autor se inspirou “mais ou menos” nos vitrais de uma igreja, portanto não é 

um relato ipsis litteris, mas apenas uma aproximação. Sabe-se, atualmente, após a 

divulgação das correspondências do autor, que os vitrais que o inspiraram são os da 

catedral de Ruão. Ao registrar como sendo “dans mon pays3”, Flaubert adverte que se 

trata de um conto e uma legenda da região da Alta Normandia, onde ele nasceu, ou seja, 

faz parte do folclore dessa região da França.  

A relativização sugerida pela expressão “telle à peu près” leva o leitor, de 

antemão, a desejar buscar a nova intenção de Flaubert ao retomar a lenda de São Julião. 

Até porque, segundo o conceito bakhtiniano de intertextualidade, o repertório do sujeito 

enunciador e do receptor e os demais textos que, diacronicamente, são iluminados no 

conto flaubertiano, acrescentam novos dados significativos. Quanto a esse aspecto, vale 

retomar as palavras de Kristeva, mencionadas acima: “todo texto é absorção e 

transformação de um outro texto”. 

Passando ao estudo do conto, merece atenção sua estruturação em três partes. A 

primeira apresenta a tranqüilidade do castelo onde habitam os pais de Julião, o 

protagonista; o seu nascimento, sua educação religiosa e cultural, que incluía as artes da 

guerra e da caça; por esta última o herói, desde muito jovem, se apaixona. É ainda nessa 

primeira parte que se narra o aumento progressivo da crueldade de Julião durante a caça 

e o encontro com o grande cervo que lhe fará a funesta previsão: ele, Julião, matará seu 

pai e sua mãe; desesperado, “Julien s’enfuit du château, et ne reparut plus4” 

FLAUBERT, 2004, p.91) 

Na segunda parte, Julião se junta a uma tropa de aventureiros e, após um tempo, 

comanda um exército. Socorre diversos governos, liberta povos, solta rainhas 
                                                 
2 mais ou menos. FLAUBERT, Idem, ibidem, p. 88.   
3 minha terra. Idem, ibidem, p.88 
4 Julião fugiu do castelo e não reapareceu mais. Idem, ibidem, p.88 
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aprisionadas e torna-se conhecido no mundo inteiro. O imperador da Ocitânia, em 

agradecimento a Julião, que destruíra o exército dos inimigos, dá-lhe a filha em 

casamento e um castelo. Casado, ele pára de guerrear e se nega a caçar, acreditando que, 

se não matar animais, a profecia do cervo não se cumprirá. A esposa o interroga sobre 

sua tristeza e ele revela seus receios. Os argumentos da esposa o levam a voltar a caçar.  

Durante sua ausência, aparecem dois velhos que se apresentam à esposa como 

sendo pais de Julião; como o marido demorava-se, ela os acomoda em sua cama. Julião, 

ao encontrar a cama ocupada por um homem, acredita estar sendo traído e mata os pais, 

cumprindo, assim, a profecia do cervo. Ele abandona a riqueza, o conforto e foge. 

A terceira parte mostra Julião mendigando pelo mundo. Porém o tempo não 

diminui seu sofrimento; tenta se matar e, perto do momento fatal, desiste da idéia. 

Então, chega a um rio perigoso e ali torna-se barqueiro: transporta pessoas de uma 

margem a outra do  rio; enfrenta grandes perigos apenas para servir. Um dia, ouve uma 

voz que o chama da outra margem. Diante da furiosa tempestade daquele momento, 

hesita um pouco, mas, logo em seguida, atravessa o rio e chega até o homem que o 

chamava, um leproso.  

Após a travessia, o leproso diz-lhe que tinha fome, sede e frio. Julião dá-lhe tudo 

que tem, e o homem pede-lhe a cama e o calor do seu corpo. Ele a tudo atende. Assim, 

acontece a terceira partida de Julião. Ele deixa a terra para o céu, junto com Jesus; 

  

Alors le lépreux l’étreignit; et ses yeux tout à coup prirent une clarté 
d’étoiles; ses cheveux s’allongèrent comme les rais du soleil ; le 
souffle de ses narines avait la douceur des roses; un nuage d’encens 
s’éleva du foyer, les flots chantaient. Cependant une abondance de 
délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation dans 
l’âme de Julien pâmé; et celui dont les bras le serraient toujours 
grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux 
murs de la cabane. Le toit s’envola, le firmament se déployait; - et 
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Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec Notre-Seigneur 
Jésus, qui l’emportait dans le ciel.5 (Idem, ibidem, p. 107-8).  
 
 

A mesma indefinição espaço-temporal típica da lenda, que, segundo Propp, 

também pode ser uma característica do conto, está presente na narrativa de Flaubert. 

Outros itens elencados na obra Morfologia do Conto Maravilhoso (1984, p. 111 a 118) 

serão utilizados neste processo de análise e estão transcritos abaixo, numerados 

conforme a tabela de Propp: 

 

1. Definição espaço-temporal; 

2. Composição da família 

a.  pela nomenclatura e condições; 

3. Esterilidade; 

4 e 5. Rezas para o nascimento de um filho; 

8.  Profecias, predições; 

9. Bem-estar prévio ao nó da intriga 

b. familiar; 

10-15. O futuro herói 

13. Qualidades espirituais; 

67. Partida do herói; 

68-69. Escopo do herói; 

68.  O objetivo como ação (prestar auxílio); 

                                                 
5 Então o leproso abraçou-o; e seus olhos ganharam uma claridade de estrelas, seus cabelos alongaram-se 
como raios de sol, o sopro de suas narinas tinha a suavidade das rosas; uma nuvem de incenso elevou-se 
do fogo; as águas cantavam. Enquanto isso uma abundância de delícias, uma felicidade sobre-humana 
descia como uma inundação sobre a alma de Julião desfalecido; e aquele cujos braços o estreitavam não 
parava de crescer e crescer, tocando com a cabeça e os pés as duas paredes da cabana. O teto se foi, o 
firmamento se abria, e Julião subiu aos espaços azuis, face a face com Nosso Senhor Jesus Cristo, que o 
levava céu. Idem, ibidem, p. 88. 
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151.  Casamento, entronização. 

A imprecisão espacial pode ser uma marca de alguns contos, pois o que importa 

realmente é a mensagem, e não a determinação espacial ou temporal. No entanto, no 

conto de Flaubert observa-se que o espaço foi utilizado com muita freqüência, como se 

verá adiante. O local habitado pelo herói é descrito com muita precisão. Primeiramente, 

tem-se uma visão do conjunto, depois do exterior, seguido dos compartimentos 

principais e, por último, do interior: 

 

Le père et la mère habitaient un château, au milieu des bois, sur la 
pente d’une colline. 
Les quatre tours aux angles avaient des toits pointus recouverts 
d’écailles de plomb, et la base des murs s’appuyait sur les quartier de 
rocs, qui dévalaient abruptement jusqu’au fond des douves. 
Les pavés de la cour étaient nets comme le dallage d’une église. De 
longues gouttières, figurant des dragons la gueule en bas, crachaient 
l’eau des pluies vers la citerne; et sur le bord des fenêtres, à tous les 
étages, dans un pot d’argile peinte, un basilisc ou un héliotrope 
s’épanouissait 6 (Idem, ibidem, p. 79).  
 
 
 

O castelo descrito assemelha-se a outros da Idade Média; é cercado por um 

bosque, o que parece dar mais proteção ao lugar. Além disso, termos referentes ao 

campo semântico do “castelo” como “tour”, “herse”, “fossé”, “créneau”, “courtine” e 

“chapelle”, constam em uma reconstituição de um castelo medieval (“Château de 

Coucy”, séculos XIII – XV), no dicionário Le Petit Larousse Illustré (2001, p.204). O 

desenho do castelo assemelha-se à descrição feita por Flaubert, o que confirma a 

identificação da habitação dos pais de Julião com um castelo fortificado do medievo. 

                                                 
6 O pai e a mãe de Julião viviam num castelo, no meio dos bosques, sobre a encosta de uma colina.As 
quatro torres dos cantos tinham tetos pontiagudos, recobertos de telhas de chumbo em forma de escamas, 
e a base das muralhas apoiava-se em rochas maciças, que se precipitavam abruptamente até o fundo dos 
fossos. As lajes do pátio eram limpas como os ladrilhos de uma igreja. Calhas compridas, figurando 
dragões de goela para baixo, cuspiam a água das chuvas para a cisterna; e do beiral das janelas, em todas 
as janelas, num vaso de cerâmica pintada, um manjericão ou um heliotropo florescia. Uma cerca feita de 
estacas continha primeiro um pomar, em seguida um canteiro, em que combinações de flores desenhavam 
números, depois uma latada em aço para se toar ar fresco e um jogo de malha que servia à diversão dos 
pajens. Do outro lado, encontravam-se o canil, os estábulos,o forno para o pão, o lagar e os celeiros. Um 
relvado verdejante estendia-se ao redor, rodeado de uma boa sebe de espinheiros. Idem, ibidem, p.57-8. 
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 É muito grande o número de detalhes que Flaubert informa sobre o castelo. Mas 

algo soa intrigante: como pode um castelo protegido por fosso, muralha e torres – ou 

seja, um castelo feito para defesa durante a guerra –, ser colocado no texto como um 

local que também realiza atividades pacíficas como jardinagem e jogos? De um lado, 

palavras como “pointus7”, “écailles8”, “plomb9”, “dévalaient10”, “abruptement11”, 

“douves12”, “dragons13”, “crachaient14”, “pieux15”, “épines16” ; de outro, “pot d’argile 

peinte17”, “basilic18”, “héliotrope19”, “s’épanouissait20”, “verger d’arbres à fruits21”, 

“parterre22”, “combinaisons de fleurs dessinaient 23”, “prendre le frais24”, “jeu de 

mail25”, “divertissement26”. De fato, tem-se um campo semântico grosseiro e até 

violento, enquanto o outro é belo e sutil. Resta a indefinição: não se sabe se o castelo é 

uma fortaleza para defesa ou se é um lugar agradável para habitação. 

 Conclui-se, então, que há um dualismo quanto à função desse castelo: é um lugar 

protegido, construído com uma boa defesa, em cujos domínios a guerra ou conflitos não 

chegam. Esse refúgio também é um lugar para a religião, “la chapelle était somptueuse 

                                                 
7 Pontiagudos. Idem, p. 57 
8 Escamas. Idem, p. 57 
9 chumbo. Idem, p. 57 
10 precipitavam. Idem, p. 57 
11 abruptamente. Idem, p. 57 
12 fossos. Idem, p. 57 
13 Dragões. Idem, p. 57 
14 Cuspiam. Idem, p. 57 
15 Estacas. Idem, p. 57 
16 Espinheiros. Idem, p. 58 
17 Vaso de cerâmica pintada. Idem, p. 57 
18 Manjericão. Idem, p. 57 
19 Heliotrópio. Idem, p. 57 
20 Florescia. Idem, p. 57 
21 Pomar. Idem, p. 57 
22 Canteiro. Idem, p. 57 
23 combinações de flores desenhavam. Idem, p. 57  
24 tomar ar fresco. Idem, p. 57 
25 jogo de malha Idem, p. 57 
26 diversão Idem, p. 57 
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comme l’oratoire d’un roi”27 (p. 80) “Les pavês de la cour étaient nets comme le dallage 

d’une église”28 (p. 79), “s’endormait comme un moine”29 (Idem, ibidem, p. 80). 

 Nesse local supostamente abençoado em que vive o protagonista, Deus e a 

religiosidade parecem ser onipresentes: “des tapisseries dans les chambres protégeaient 

du froid; et les armoires regorgeaient de linge, les tonnes de vin s’empilaient dans les 

celliers, les coffres de chêne craquaient sous les poids des sacs d’argent”30 (Idem, 

ibidem, p.80). 

 É importante salientar que, nos contos maravilhosos, o castelo é uma prova 

incondicional do bom êxito do herói ou um prêmio que ele recebe após as provações por 

que passou. Quase sempre é um lugar muito seguro, preservado do mundo exterior. 

 Entretanto, no castelo em que Julião vive sua infância nem sempre houve paz: 

“on voyait ... des armes de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des 

Amalécites et les javelots des Garamantes jusqu’aux braquemarts des Sarrasins”31 (p. 

80). Povos como os Amalecitas, referidos no livro de Samuel (Antigo Testamento) 

como inimigos de Israel e vencidos por Saul e Davi, e os Garamantes, africanos 

conhecidos como antropófagos, ameaçam romper a paz que reina no castelo e 

recomeçar uma guerra. Estas dualidades “castelo-igreja”, “paz-guerra”, “santo-

sanguinário” apontam, simbolicamente, para o futuro destino de Julião.  

 Já em relação ao tempo, a época em que se passa o conto é imprecisa; trata-se de 

um tempo indefinido, comum em contos, muito usado especialmente em contos de 

fadas. A ação se desenvolve em meio à imprecisão espaço-temporal, dando a impressão 
                                                 
27 a capela era suntuosa como o oratório de um rei. Idem, ibidem, p.58. 
28 As lajes do pátio eram limpas como o ladrilho de uma igreja . Idem, ibidem, p. 57. 
29 Dormia como um monge. Idem, ibidem, p.58. 
30 As tapeçarias dos quartos protegiam do frio, e os armários transbordavam de roupa, os tonéis de vinho 
empilhavam-se nas caves, as arcas de carvalho estalavam sob o peso dos sacos de dinheiro. Idem, ibidem, 
p. 58. 
31 viam-se ... armas de todos os tempos e de todas as nações, das fundas amalecitas e das zagaias 
garamantes. Idem, ibidem, p. 58. 
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de uma repetição: “toujours enveloppé d’une pelisse de renard”32 (p.80), “on vivait en 

paix depuis si longtemps”33 (p. 79), “au bout de très longtemps”34 (p.83).  

 O uso do imperfeito reforça a idéia de duração, extensão da ação: “des 

hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux; et l’archer, qui tout le long du 

jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort rentrait dans 

l’échauguette et s’endormait comme un moine”35 (Idem, ibidem, p. 79, 80), sinalizando 

um tempo passado que parece paralisado ou uma ação que acontece em um tempo 

suspenso, sugerindo a perpetuidade da ação. Somente quando acontece um fato novo, é 

utilizado o passé simple do francês (equivalente ao pretérito perfeito do português), a 

evocar uma ruptura temporal: “il lui vint un fils”36 (Idem, ibidem, p. 80).  

 Apesar da imprecisão temporal, o leitor atento consegue descobrir que a 

narrativa se passa na Idade Média. Identifica-se o tipo de castelo como típico daquela 

época, as atividades que fazem parte da educação de um jovem nobre e também as 

profissões, como os arqueiros, por exemplo. Outro sinalizador são as cruzadas ou a 

guerra santa, que ajudam a identificar temporalmente a ação.  

 Propp cita o elemento espaço-temporal como um dos identificadores do conto 

maravilhoso. Também inclui, a par desse elemento, a composição da família, a 

esterilidade e as rezas para o nascimento de um filho como outros elementos desse tipo 

de conto. 

 No caso do conto de Flaubert, os pais da personagem principal não são 

nomeados. Ao invés disso, o narrador descreve as ações e a vida de cada um deles antes 

                                                 
32 sempre envolto numa peliça de raposa. Idem, ibidem, p. 58. 
33 viviam em paz havia tanto tempo. Idem, ibidem, p. 58. 
34 muito tempo depois. Idem, ibidem, p.62. 
35 andorinhas faziam ninho na fenda das ameias; e o arqueiro, que andava o dia inteiro pela amurada, 
voltava para a torre de vigia assim que o sol ficava forte demais, e dormia como um monge” Idem, 
ibidem, p. 58. 
36 veio-lhe um filho”. Idem, ibidem, p.67. 
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do nascimento do filho: “Toujours enveloppé d’une pelisse de renard, il se promenait 

dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux37” (Idem, ibidem, p. 80). O senhor do 

castelo é um bom homem, suas atividades e reações diárias evidenciam tal qualidade. A 

castelã também é descrita em poucas linhas: «Elle était três blanche, um peu fière et 

sérieuse...Son domestique était réglé comme l’intérieur d’un monastère... A force de 

prier Dieu, il lui vint un fils38». (Idem, ibidem, p. 80). Como se vê, a mãe precisou orar 

para conseguir ter um filho, o que atesta, aqui, a quase esterilidade dos senhores do 

castelo como um outro elemento do conto, tal qual propõe Propp.  

 Há ainda, no conto em análise, outros elementos, como as profecias, por 

exemplo, que podem ser enquadrados no que Propp denomina de universo maravilhoso. 

 Nos contos de fadas são comuns as profecias ou previsões. Em A Bela 

Adormecida faz-se uma previsão quanto ao futuro da criança recém-nascida. No texto 

de Flaubert, aos nobres, abençoados e recompensados com o nascimento do filho, duas 

aparições e duas previsões lhes são feitas. Enquanto o pai participa da grande festança 

em comemoração ao nascimento do filho, a mãe, descansando em seu quarto, recebe a 

primeira previsão: 

  

“ – Réjouis-toi, ô mère ! ton fils sera un saint !”.39 (Idem, ibidem, p. 

81) 

 

Ao nascer do dia, quando o último convidado da festa se retira, um mendigo 

surge diante do senhor do castelo e lhe faz a segunda profecia:   

 

                                                 
37 Sempre envolto numa peliça de raposa, ele andava pela casa, dispensava justiça entre seus vassalos 
Idem, Ibidem, p. 58. 
38 Era muito branca, um pouco séria e altiva. Sua vida era regrada como no interior de um monastério. De 
tanto rogar a Deus, veio-lhe um filho. Idem, ibidem, p. 58-9. 
39 “Alegra-te, mãe! Teu filho será um santo.!” Idem, ibidem, p.59. 
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 – Ah ! ah ! ton fils ! ... beaucoup de sang ! ... beaucoup de gloire ! ... 

toujours heureux ! la famille d’un empereur.40 (Idem, ibidem, p. 81) 

 

 

 Os presságios foram comunicados aos pais individualmente, quando estavam a 

sós e, apesar de misteriosos, foram aceitos sem que isso lhes alterasse a rotina; não 

houve medo. Mantiveram os hábitos de sempre, e a profecia não lhes modificou o ritmo 

de vida. 

 Os pais acreditavam que o filho teria um destino raro; cada um pensava em um 

destino ou em um futuro diferente; para a mãe, a santidade – um destino religioso; para 

o pai, a glória, pertencendo a família de um imperador - um destino secular. Duas 

expectativas diferentes em relação ao filho. 

A reação dos pais evidencia a presença do maravilhoso. Veja-se, à guisa de 

comprovação, o que diz Todorov, “no caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais 

não provocam qualquer reação particular nem nas personagens nem no leitor implícito” 

(TODOROV, 1992, p. 160).  

Mas, na apropriação feita por Flaubert, ocorrem outras duas previsões. A esse 

respeito, convém enfocar os episódios em que elas se encontram.  

Na Idade Média, qualquer jovem da nobreza francesa devia ser um ótimo 

guerreiro. Para desenvolver essa aptidão, devia praticar algumas atividades, como a 

caça, que constituía uma aprendizagem preparatória para a guerra e que iniciava o 

indivíduo nobre na arte de matar. Fazia parte dos rituais de abertura de uma caçada a 

participação social, com os batedores, que auxiliavam a caça e protegiam o nobre, 

matilhas e falcões. Julião transgrediu as lições paternas e desprezou “ces commodes 

                                                 
40 “Ah! Ah! Teu filho! Muito sangue! Muita glória! Sempre feliz! Família de imperador!” Idem, ibidem, 
p.81. 



 27 

artifices; il préférait chasser loin du monde”41 (Idem, ibidem, p. 85). O jovem nobre 

caçava de maneira diversa daquela que o pai ensinara e a que a sociedade estava 

acostumada e se dedicou solitariamente a este esporte, mas sempre com empenho e 

paixão.  

Foi com a caça que Julião desenvolveu seus impulsos de crueldade. Mas 

anteriormente o jovem nobre havia dado mostras desse instinto violento. Uma ratazana 

que o perturbara na capela havia sido sua primeira vítima: 

 

Ayant donc fermé la porte et semé sur les marches les miettes d’un 
gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main. 
Au bout de très longtemps un museau rose parut, puis la souris tout 
entière. Il frappa un coup léger, et demeura stupéfait devant ce petit 
corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il 
l’essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors, et n’en dit 
rien à personne42. (Idem, ibidem, p. 83) 
 
 

A ratazana, apesar de estar dentro da capela, um recinto sagrado para o cristão, e 

em um momento de celebração dos ritos sagrados, foi morta por Julião, sem qualquer 

piedade. Nessa cena, misturam-se morte e religião, sangue e paz. A paz do recinto 

sagrado foi conspurcada com a morte premeditada. Após ceifar a vida da ratazana, 

Julião continuou seu caminho de destruição, e a sua segunda vítima foi um pombo:  

 

Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailes, furetant 
partout, plus leste qu’un jeune chien. 
Le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches 
d’un troène. 
La persistance de sa vie irrita l’enfant. Il se mit à l’étrangler; et les 
convulsions de l’oiseau faisaient battre son coeur, l’emplissaient 

                                                 
41 Esses cômodos artifícios; preferia caçar longe de todos. Idem, ibidem, p. 64. 
42 Assim, tendo fechado a porta e semeado migalhas de bolo sobre os degraus, ele se postou diante do 
buraco, com um porrete na mão. Muito tempo depois, apareceu um focinho rosado, depois a ratazana 
inteira. Ele desferiu um golpe leve e ficou estupefato diante daquele corpinho que não e mexia mais Uma 
gota de sangue manchava o ladrilho. Enxugou-a rapidamente com a manga da camisa, jogou fora a 
ratazana e não disse nada a ninguém. Idem, ibidem, p.62 
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d’une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier raidissement, il se 
sentit défaillir.43 (Idem, ibidem, p. 84) 
 
 

 

Neste trecho, nota-se que os impulsos de crueldade da personagem aumentam. A 

impiedade iniciou cedo, quando ele era ainda uma criança; o texto diz que “l’enfant44” 

irritou-se com o fato de o pombo ainda estar vivo. Ele se agita e é tomado por uma 

volúpia selvagem.  

Matar, para a personagem, torna-se algo prazeroso, dando-lhe uma sensação boa. 

Não é um ato aleatório; há deleite na sua realização, Julião emociona-se de uma maneira 

selvagem, descontrolada, e esta falta de controle é tanta que o leva a desmaiar. A 

gradação da violência de Julião é claramente observável: a primeira vítima, a ratazana, 

morreu com um só golpe; a segunda, a pomba abatida com uma pedra, não foi 

exterminada na primeira tentativa; então, apesar das dificuldades do acesso a ela, insiste 

e fere-se; persiste e dizima a vítima com suas próprias mãos. O ato cruel dá-lhe prazer.  

A intensificação da violência prossegue quando o herói se torna um caçador: 

 

Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le 
vautour. Il aimait, en sonnant de la trompe, à suivre ses chiens qui 
couraient sur le versant des collines, sautaient les ruisseaux, 
remontaient vers le bois; et, quand le cerf commençait à gémir sous 
les morsures, il l'abattait prestement, puis se délectait à la furie des 
mâtins qui le dévoraient, coupé en pièces sur sa peau fumante. 
45(Idem, ibidem, p. 86)  

 

                                                 
43 Julião precipitou-se para baixo, arranhando-se nas moitas, rebuscando em toda parte, mais lesto que um 
cão jovem. O pombo, de asas quebradas, palpitava, suspenso nos galhos de  uma alfena. A persistência de 
sua vida irritou o menino. Pôs-se a estrangulá-lo: e as convulsões da ave faziam palpitar seu coração, 
enchiam-no de uma volúpia selvagem e tumultuosa. No espasmo final, sentiu que desmaiava. Idem, 
ibidem, p.62. 
44 O menino 
45 Julião caçou assim a garça real, o milhafre, a gralha, o abutre. Gostava de soar a trompa e seguir seus 
cães, que corriam pela encosta das colinas, saltavam os riachos, voltavam ao bosque: quando o cervo 
começava a gemer sob as mordidas, ele o abatia prontamente e então deleitava-se com a fúria dos mastins 
que o devoravam, cortado em pedaços, sob a pele ainda fumegante. 
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Julião sentia prazer em caçar. Sua satisfação não era só com a caçada: gostava de 

ver os cães destroçando a presa. Tinha um prazer mórbido em ver uma vida se esvaindo, 

prazer que já apresentara anteriormente ao matar o pombo com suas próprias mãos. 

 Ele dedicava todo o seu dia ao esporte e “il devint comme elles”46 (Idem, 

ibidem, p. 86), parecia que não era civilizado; “exalando o cheiro dos animais 

selvagens” (p.65), tornou-se como eles.  

 A narrativa de Flaubert permite ao leitor apreender a evolução da personalidade 

da personagem; as caçadas são descritas realisticamente e acontecem em um ritmo 

acelerado: 

 

Un chevreuil bondit hors d'un fourré, un daim parut dans un 
carrefour, un blaireau sortit d'un trou, un paon sur le gazon déploya sa 
queue ; - et quand il les eut tous occis, d'autres chevreuils se 
présentèrent, d'autres daims, d'autres blaireaux, d'autres paons, et des 
merles, des geais, des putois, des renards, des hérissons, des lynx, une 
infinité de bêtes, à chaque pas plus nombreuses. Elles tournaient 
autour de lui, tremblantes, avec un regard plein de douceur et de 
supplication. Mais Julien ne se fatiguait pas de tuer, tour à tour 
bandant son arbalète, dégainant l'épée, pointant du coutelas, et ne 
pensait à rien, n'avait souvenir de quoi que ce fût. Il était en chasse 
dans un pays quelconque, depuis un temps indeterminé47. (Idem, 
ibidem, p.87)  
 

 

O narrador apresenta uma personagem tão envolvida em sua caçada que se 

esquece de onde está e há quanto tempo. O impulso destruidor de Julião está no seu 

grau mais alto. Um grande massacre acontece, e ele parece estar fora de si, alheio ao 

                                                 
46 Tornou-se como eles. 
47 Um cabrito saltou de um matagal, um gamo apareceu em uma encruzilhada, um texugo saiu de um 
buraco,um pavão abriu a cauda sobre a relva; e, depois de os matar todos, outros cabritos apresentaram-
se, outros gamos, outros texugos,outros pavões, e melros, gaios, doninhas, raposas,ouriços, linces uma 
infinidade d animais, a cada instante mais numerosos. Rondavam-no, trêmulos, com um olhar cheio de 
suavidade e súplica. Mas Julião não e cansava de matar, tornando a armar sua balestra, desembainhando a 
espada, estocando com o facão, e não pensava em nada, não lembrava de coisa alguma. Estava caçando 
numa região qualquer, há um tempo indeterminado. Idem, ibidem, p.66-7. 
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tempo e ao local, concentrando-se unicamente na carnificina e no prazer que esta lhe 

oferece. 

 Seguindo ainda as indicações de Propp, que destaca as qualidades morais e 

espirituais do futuro herói e o bem-estar prévio ao nó da intriga, constata-se que, no 

caso de Julião, a crueldade não é o seu atributo exclusivo; há, nele, qualidades cristãs e 

também qualidades seculares, como a coragem e a força. Em diversos momentos são 

mostrados traços psicológicos e morais do futuro herói: «quand il passait entre les 

pauvres inclinés, il puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d’un air si 

noble48 » (p. 83); «il protégeait les gens d'Eglise, les orphelins, les veuves et 

principalement les vieillards49 » (p. 91)   

 Diante dessa coexistência de forças antagônicas, tem-se que Julião, 

reconhecendo que seu impulso de destruir, de matar ou aniquilar reclama vítimas 

maiores e em maior número, decide fugir dali, com o propósito de dedicar sua vida a 

salvar pessoas.  

 Assim, temendo a profecia do cervo, vive uma vida de herói épico, salva rainhas, 

liberta reinos, protege os fracos e oprimidos. Casa-se e, por um tempo, vive uma vida 

tranqüila ao lado da esposa.  

 Julião está instalado na sua segunda moradia e, mesmo evitando caçar, sofre 

tentações “La tentation était trop forte. Il décrocha son carquois”50 (Ip.95). A privação 

que se impôs, de não mais caçar, aumenta os seus impulsos de destruição. O cavaleiro 

não consegue atenuar nem sublimar seu desejo de carnificina; ao contrário, agrava os 

seus impulsos negativos: “Cette déception l’exaspéra plus que toutes les autres. Sa soif 

                                                 
48 Quando passava entre os pobres arqueados, abria sua bolsa com tanta modéstia e com um ar tão nobre. 
Idem, ibidem, p. 61. 
49 ele protegia a gente da Igreja, os órfãos, as viúvas e principalmente os velhos. Idem, ibidem, p. 70. 
50 A tentação era forte demais. Tirou o carcás do gancho”. Idem, ibidem, p. 74. 
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de carnage le reprenait; les bêtes manquant, il aurait voulu massacrer des hommes”51. 

(Idem, ibidem, p.99).  

 Suas virtudes não sublimaram a pulsão destruidora, que, progressivamente, se 

apossou dele e intensificou-se quando, após uma tentativa frustrada de caça, chegou em 

casa e matou seus pais por engano: 

 

Quand il fut au bord, afin d'embrasser sa femme, il se pencha sur 
l'oreiller où les deux têtes reposaient l'une près de l'autre. Alors, il 
sentit contre sa bouche l'impression d'une barbe. 
Eclatant d'une colère démesurée, il bondit sur eux, à coups de 
poignard ; et il trépignait, écumait, avec des hurlements de bête 
fauve. Puis il s'arrêta. Les morts, percés au coeur, n'avaient pas même 
bougé52 (Idem, ibidem, p. 100) 

 

 

O parricídio será, no conto, responsável pela partida do herói, com o escopo de, 

como penitência pelo crime cometido, prestar auxílio ao próximo. A partida é um outro 

elemento citado por Propp. 

Quanto à descrição do cenário em que se dá o evento trágico, no momento em 

que Julião descobre que os dois cadáveres são os de seus pais, o realismo e a lentidão 

com que os detalhes mínimos vão sendo enumerados evidenciam a corrente literária da 

qual Flaubert é considerado um dos mestres, ou mesmo o líder: 

 

Son père et sa mère étaient devant lui, étendus sur le dos avec um 
trou dans la poitrine; et leur visages, d’une majestueuse douceur, 
avaient l’air de garder comme un secret éternel. Des éclaboussures et 

                                                 
51 Esta decepção o exasperou mais que todas as outras; na falta de animais, gostaria de massacrar homens. 
Idem, ibidem, p.79. 
52 Quando chegou perto a fim de abraçar a esposa, ele se inclinou sobre o travesseiro, onde duas cabeças 
repousavam, uma junto à outra. Então sentiu na outra o contato de uma barba. Irrompendo numa cólera 
desmesurada, saltou sobre eles com golpes de punhal: e pateava, espumava, com uivos de animal 
selvagem. Então se deteve. Os mortos, golpeados no coração, não tinham sequer se movido. Idem, 
ibidem, p.79-80 
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des flaques de sang s’étalaient au milieu de leur peau blanche, sur les 
draps du lit, par terre, le long d’un christ d’ivoire suspendu dans 
l’alcove. Le reflet écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, 
éclairait ces taches rouges, et en jetait de plus nombreuses dans tout 
l’appartement53.( Idem, ibidem, p. 100-1)   
 
 

 
A cena é descrita de forma cinematográfica; a tomada inicia-se como se uma 

câmera focalizasse todo o ambiente: os mortos, seus ferimentos, o sangue no lençol, o 

Cristo pendurado na parede, manchado com o sangue que foi espirrado dos mortos, e a 

luz do vitral, que refratava outras manchas de sangue pelo quarto. Tem-se uma visão 

geral dos mortos e do aposento, mas a câmera, num “travelling”, avança e faz uma outra 

tomada: 

 

Julien marcha vers les deux morts en se disant, en voulant croire, que 
cela n’était pas possible, qu’il s’était trompé, qu’il ya parfois des 
ressemblances inexplicables. Enfim, il se baissa légèrement pour voir 
de tout près le vieillard54 (Idem, ibidem, p. 101) 
 
 

Este segundo movimento da câmera, que avançou pelo quarto e acompanhou 

Julião no seu desespero, detém-se na leve inclinação que faz o parricida para observar 

melhor os corpos. Após este movimento, há uma primeira pausa, e o leitor pode “ver”, 

numa tomada em primeiríssimo plano, o rosto do pai: “et il aperçut, entre ses paupières 

mal fermées, une prunelle éteint qui le brûla comme du feu55 ” (Idem, ibidem, p. 101)  e, 

depois, numa segunda pausa, o rosto da mãe do assassino: 

                                                 
53 Seu pai e sua mãe estavam a sua frente, estendidos de costas, com um buraco no peito; e suas faces, de 
uma suavidade majestosa, pareciam guardar algum segredo eterno. Respingos e placas de sangue se 
espalhavam sobre sua pele branca, nas roupas de cama, pelo chão, em todo um Cristo de marfim suspenso 
na alcova. O reflexo escarlate do vitral, agora ensolarado, iluminava essas manchas vermelhas e projetava 
outras mais em todo o aposento. Idem, ibidem, p. 80. 
54 Julião foi até os dois mortos, dizendo e querendo acreditar que aquilo não era possível, que ele se 
enganara, que, por vezes, há semelhanças inexplicáveis. Por fim, inclinou-se levemente para olhar o velho 
bem de perto. Idem, ibidem, p. 80. 
55 e percebeu, entre as pálpebras mal cerradas, uma pupila extinta que o queimou como fogo. Idem, 

ibidem,.p. 80. 
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dont les cheveux blancs masquaient une partie de la figure, Julien lui 
passa les doigts sous ses bandeaux, leva sa tête; - et il la regardait, en 
la tenant au bout de son bras roidi, pendant que de l’autre main il 
s’éclairait avec le flambeau. Des gouttes, suintant du matelas, 
tombaient une à une sur le plancher56. (Idem, ibidem, p. 101) 
 
 

Como se acabou de ver, as cenas aparecem diante do leitor com uma precisão 

cirúrgica, permitindo-lhe visualizar todos os acontecimentos. Nada escapa à lente de 

Flaubert.  

Massaud Moisés enfatiza que a descrição é uma característica dos contos 

realistas: “detinham-se mais no retrato de personagens e paisagens, pois seus autores 

acreditavam na interação desses elementos na arquitetura do conto” (MOISÉS, 1973, 

p.130). Esta regra geral, porém, não ocorre neste conto de Flaubert, que não usa a 

descrição para fazer um retrato psicológico da personagem, mas sim para descrever a 

trama que desvendará a personalidade da personagem.   

Propp finaliza sua lista de elementos do conto maravilhoso citando o casamento 

e a entronização. No conto de Flaubert, o casamento ocorre e é a premiação pelos atos 

heróicos de Julião durante sua fase guerreira. A entronização também acontece, já que 

Julião torna-se o senhor do castelo. Mas não é este o grande desenlace do conto; ele é 

apenas um dos eventos que levarão ao grande final. 

Alguns elementos relacionados por Propp como integrantes do maravilhoso e 

que são contemplados no conto “A Legenda de São Julião Hospitaleiro” foram: espaço, 

tempo, composição da família, esterilidade, orações para o nascimento de um filho; 

profecias, bem-estar prévio ao nó da intriga, qualidades espirituais do futuro herói, 

partida do herói, escopo do herói, o objetivo como ação (prestar auxílio), o casamento, e 

                                                 
56 cujos cabelos brancos escondiam uma parte do rosto, Julião passou os dedos por seus cachos, levantou 
sua cabeça; e fitava-a, sustentando-a com o braço enrijecido, enquanto a outra mão a iluminava com a 
tocha. Algumas gotas, porejando no colchão, caíam uma a uma sobre o piso. Idem, ibidem, p. 80. 
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a entronização. Tais itens comprovam que existe o maravilhoso no conto de Flaubert. 

No entanto, o fantástico também está presente.  

 Além dos vaticínios maravilhosos e das profecias dirigidas aos pais de Julião, há 

também cenas que podem ser consideradas fantásticas. Tzvetan Todorov descreve o 

fantástico como sendo “a hesitação experimentada por um ser humano diante de um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, p. 149). 

 

Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait seize andouillers 
avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, 
broutait le gazon ; et le faon tacheté, sans l'interrompre dans sa 
marche, lui tétait la mamelle. 
L’arbalète encore une fois ronfla. Le faon, tout de suite, fut tué. Alors 
sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, 
humaine. Julien exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l’étendit par 
terre. 
Le grand cerf l'avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière 
flèche. Elle l'atteignit au front, et y resta plantée. 
Le grand grand cerf n'eut pas l'air de la sentir ; en enjambant par-
dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, l'éventrer ; 
et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal 
s'arrêta ; et les yeux flamboyants, solennel comme un patriarche et 
comme un justicier, pendant qu'une cloche au loin tintait, il répéta 
trois fois : 
-« Maudit ! maudit ! maudit ! Un jour, coeur féroce, tu assassineras 
ton père et ta mère ! »57 (Idem, ibidem, p. 89) 
 

 

 

                                                 
57 O cervo, que era negro e de tamanho monstruoso, tinha dezesseis ramos na galhada e uma barbicha 
branca. A corça, clara como as folhas mortas, pastava na relva: e o veadinho malhado, sem interromper a 
marcha, mamava em sua teta. 
A balestra novamente zuniu. O filhote foi o primeiro a morrer. Então sua mãe, olhando para o céu, bramiu 
com uma voz profunda, dilacerante, humana. Julião, exasperado, estendeu-a por terra com uma flecha no 
meio do peito. 
O grande cervo avistara-o, deu um salto. Julião atirou contra ele sua última flecha. Ela o atingiu na fronte, 
e ali ficou plantada. 
O grande cervo não pareceu senti-la; cavalgando por cima dos mortos, avançava sempre, ia carregar sobre 
ele, estripá-lo; e Julião recuava, num pavor indizível. O prodigioso animal deteve-se; e, com os olhos 
flamejantes, solene como um patriarca e como um justiceiro, repetiu três vezes, enquanto um sino batia ao 
longe: 
- Maldito! Maldito! Maldito! Um dia, coração feroz, assassinarás teu pai e tua mãe! Idem, ibidem, p. 68. 
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 Esta cena acontece após um massacre assombroso, quando o cervo amaldiçoa o 

caçador por três vezes. O comportamento de Julião denuncia a hesitação que o acomete; 

a narrativa é repleta de reações de medo, como “monstrueux de taille58”, “reculait59”, 

“épouvante indicible60”, “flamboyants61” e de cólera como “exaspéré62”. 

 O presságio difere daquele feito aos pais do herói; o contexto e a reação não são 

os mesmos que os do casal. O acontecimento fantástico altera a vida de Julião, que fica 

surpreso, hesitante e temeroso. Segue-se uma crise de depressão, insônia e, sobretudo, 

um questionamento acerca dos seus próprios desejos: 

 

 

La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, 
il revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l'obsédait ; il se 
débattait contre elle :« - Non ! non ! non ! je ne peux pas les tuer ! » 
Puis il songeait : « - Si je le voulais, pourtant ?...» Et il avait peur que 
le Diable ne lui en inspirât l'envie63. (Idem, ibidem, p. 90) 

 

 

 Julião acredita que o Diabo poderá tentá-lo, e o medo de que se cumpra a 

profecia do cervo faz mudar sua vida; a partir de então, nega-se a caçar e a usar a 

espada; luta consigo mesmo sem saber qual o seu lado mais forte: o bom ou o mau.  

 O texto também deixa claro que o desejo de matar cresce assustadoramente, 

indicando a presença de forças do mal ou negativas; em vão, Julião tenta lutar contra 

isto. Assim, corroído pela dúvida, parte para evitar a fatalidade. 

                                                 
58 tamanho monstruoso (id. p.68) 
59 recuava (id. p.68) 
60 pavor indizível (id. p.68) 
61 flamejantes (id. p.68) 
62 exasperado (id. p.68) 
63 À noite, não dormiu. Sob o vacilar da lamparina suspensa revia sempre o grande cervo negro. Sua 
profecia obcecava-o; debatia-se contra ela.“Não, não, não! Não posso matá-los”, e depois pensava: “Mas 
se eu quisesse...?, e temia que o Diabo lhe instilasse a vontade”. Idem, ibidem, p. 68-9.   
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O fugitivo passa a viver entre dois mundos, um povoado pela razão, segundo os 

padrões de normalidade, e outro, habitado pela loucura, irrealidade e monstruosidade. 

Trava-se uma luta do bem contra o mal. O enfrentamento da situação fantástica alterou 

a vida da personagem. A hesitação, que começara com as experiências fantásticas, 

termina quando ele descobre ter matado os pais por engano. A tragédia é involuntária. 

Cessa o sofrimento e começa sua penitência.    

 O ponto de vista, ou o foco de narração, é muito importante no conto. Tem-se, 

quase na sua totalidade, a presença de um “narrador onisciente neutro”, que fala em 

terceira pessoa, sem emitir instruções ou fazer quaisquer observações sobre as 

personagens. Na primeira parte do conto, ele evita fazer comentários sobre o que Julião, 

ou outra personagem, pensa ou sente. Cite-se o episódio em que o herói, em uma de 

suas grandes caçadas, mata inúmeros animais: 

 

Mais Julien ne se fatiguait pas de tuer, tour à tour bandant son 
arbalète, dégainant l'épée, pointant du coutelas, et ne pensait à rien, 
n'avait souvenir de quoi que ce fût. Il était en chasse dans un pays 
quelconque, depuis un temps indetermine64 (Idem, ibidem, p. 88) 
 

 

 O leitor tem que dar sua contribuição à obra para captar a razão por que a 

personagem “não pensava nada” e “não lembrava de coisa alguma”, pois o narrador se 

limita a descrever a cena, sem tecer observações. 

 Dificilmente aparece um tipo de narrador em estado puro, e Gustave Flaubert, 

neste conto, não desmente esta afirmativa: observam-se, em alguns trechos, pequenos 

comentários do narrador, ocultos no meio da trama, e, com dificuldade, eles são 

localizados: “Grâce à la faveur divine il en réchappa toujours; car il protégeait les gens 

                                                 
64 Mas Julião não se cansava de matar, tornando a armar sua balestra, desembainhando a espada, 
estocando com o facão, e não pensava em nada, não lembrava de coisa alguma” Idem, ibidem, p. 67. 
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d'Eglise, les orphelins, les veuves et principalement les vieillards”65 (Idem, ibidem, p. 

91)  

 Este fragmento faz lembrar o comentário de Sartre sobre o narrador ou “autor 

onisciente intruso”. Seu ponto de vista é divino, “para além dos limites de tempo e 

espaço” (LEITE, 1989, p. 27), pois só um narrador dessa espécie poderia dizer que Deus 

sempre protegeu Julião. Só o narrador onisciente poderia saber tudo o que aconteceu à 

personagem: 

 
C’est lui, et pas um autre, qui assomma la guivre de Milan et le 
dragon d’Oberbibach66 (Idem, ibidem, p. 92) 
 

 

Quelquefois, dans un revê, il se voyait comme notre père Adam au 
milieu du Paradis, entre toutes les bêtes67 (Idem, ibidem, p. 94) 
 
 
 

 Segundo Massaud Moisés, no capítulo VIII de A Criação Literária, este tipo de 

narrador entra “na mais recôndita intimidade” das personagens e, como um agudíssimo 

olho secreto, devassa-lhes o mundo psicológico, esquadrinha-lhes os abismos 

inconscientes e subconscientes, conhece-lhes, enfim, as mínimas palpitações” 

(MOISÉS, 1973, p. 135)  

 

Ses grands yeux noirs brillaient comme deux lampes très douces. [...] 
et, sous la transparence de sa tunique, on devinait la jeunesse de son 
corps. 
[...] Julien fut ébloui d’amour, d’autant plus qu’il avait mené 
jusqu’alors une vie très chaste68 (Idem, ibidem, p.93) 

                                                 
65 Graças ao favor divino, escapou sempre; pois ele protegia a gente da Igreja, os órfãos, as viúvas e 
principalmente os velhos. Idem, ibidem, p.70. 
66 Foi ele, e não um outro qualquer, que matou a serpente alada de Milão e o dragão de Oberbirbach”. 
Idem, ibidem, p. 71. 
67 Por vezes, num sonho, via-se como nosso pai Adão no meio do Paraíso, entre todos os animais”. Idem, 
ibidem, p. 73. 
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 Há um narrador que tudo sabe e, por tudo saber, pode comentar e analisar, não 

precisa ficar neutro. Às vezes, o narrador se envolve na história e envolve-se com o 

aspecto religioso, dá mostras das suas crenças ao utilizar a primeira pessoa do plural: 

“nosso pai Adão” e “Nosso Senhor Jesus”. O narrador inclui-se entre os que crêem em 

Jesus Cristo e na existência de Adão.  

 Massaud Moisés elenca alguns pontos do conto, como unidade dramática, 

unidade de espaço, unidade de tempo, número reduzido de personagens e descrição, esta 

última sendo uma característica do conto realista. (MOISÉS, 1973, pp. 130 e 151). 

Todos estes aspectos foram contemplados em “A Legenda de São Julião Hospitaleiro”. 

 O exame realizado mostrou elementos fundamentais do conto; parece não haver 

dúvidas de que, quanto ao gênero, Gustave Flaubert criou um conto religioso. No 

entanto, esta obra apresenta intertextualidade com outros textos, tais como a legenda, 

que será examinada em seguida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                               
68 Seus grandes olhos negros brilhavam como duas chamas suaves [...] e, sob a transparência de sua 
túnica, adivinhava-se a juventude de seu  corpo. [...] 
Julião ficou cego de amor, tanto mais porque levara até então uma vida muito casta” (idem, p. 72).  
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A INTERTEXTUALIDADE COM A HAGIOGRAFIA 

 

A HAGIOGRAFIA 

 

A Hagiografia é um ramo da história da Igreja, dedicado ao estudo da vida e às 

lendas dos santos. Consolidou-se na Idade Média, período histórico caracterizado como 

altamente religioso graças à difusão do cristianismo. Literariamente é um gênero que 

propaga concepções teológicas, modelos de comportamento, padrões morais e valores, 

ou seja, o tipo de literatura ideal à fervorosa religiosidade católica. 

 Com a divulgação dos feitos de um determinado santo, atraíam-se ofertas e 

doações para os templos e mosteiros que tinham esse determinado santo como patrono. 

As hagiografias escritas durante o Medievo não apresentavam nenhuma unidade e 

enfatizavam umas vezes a morte, outras vezes a vida ou os milagres da vida dos santos, 

eram obras de caráter festivo e seu objetivo primordial era comemorar a vitória do santo 

contra o mal, contra o diabo e a morte. Por ter esta finalidade, eram lidas em festas, nos 

refeitórios monásticos, nas escolas e em locais públicos. 

A origem de tal modalidade literária, enquanto produção escrita, data do século 

IV, quando a vida e os feitos dos homens considerados santos, que até então tinham sido 

transmitidos oralmente, passaram a ser documentados, tendo sido “os Atos dos 

Mártires” os primeiros documentos hagiográficos. Atribui-se a mais antiga hagiografia a 

São Jerônimo, seguida cronologicamente de In gloria martyrum, In gloria confessorum, 

Documentum martyriale e Apologeticus sanctorum e a de Jacopo de Varazze, no século 

XIII, considerada a mais completa. 
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Quanto à classificação, os textos de natureza hagiográfica englobam os 

martirológios, que relatam a vida e os martírios; os passionários, que narram a paixão de 

Cristo; os legendários, coleção de relatos da vida dos santos ou de todo e qualquer texto 

escrito cuja temática seja a vida de um indivíduo considerado santo.  

Já a hagiografia moderna é mais criteriosa, obrigando o pesquisador a classificar 

textos e quase sempre a certificar-se de sua autenticidade. O papa João XXIII eliminou 

alguns relatos da vida de santos considerados inverídicos, e Paulo VI retirou do 

calendário litúrgico vários santos de historicidade duvidosa. 

Bakhtin, em Estética da Criação Verbal, diz o seguinte acerca da hagiografia: “a 

hagiografia se realiza diretamente no mundo do divino em que cada um dos elementos 

representados encontra seu significado. A vida do santo é uma vida significante em 

Deus. (1992, p. 198) Em função dessa concretização no mundo divino, o texto 

hagiográfico – a vida do santo – resulta numa expressão tradicional e convencional, da 

qual deve estar ausente a voz do autor, aquela que delimitaria e concretizaria a 

personagem.” Ainda nas palavras de Bakhtin: 

 

... a hagiografia, da mesma maneira que a pintura de ícones, evita os 
elementos transcendentes à personagem, que levariam a concretizá-la 
e a delimitá-la, na medida em que estes são fatores de 
enfraquecimento da autoridade; cumpre excluir tudo que é típico de 
uma época, de uma nação (o que, por exemplo, tornasse Cristo típico 
numa figura de ícones), de uma classe social, de uma idade, o que é 
concreto  numa fisionomia, no pormenor de uma vida, o que é 
precisão espaço-temporal da ação, tudo que acentua os aspectos 
determinados da existência da pessoa ..(Idem, ibidem, p.199) 

 

Dito de outro modo, no caso da legenda de São Julião, por exemplo, os fatos do 

percurso de vida da personagem não se situam, como se vem afirmando neste trabalho, 

num tempo e espaço determinados; não estão relativizados pela historicidade do 

discurso romanesco. 
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A LEGENDA ÁUREA 

 

A Legenda Áurea, escrita por volta de 1260 por um monge chamado Jacopo de 

Varazze, foi um dos textos mais lidos, ouvidos e parafraseados na Idade Média, quando 

foi traduzida para o alemão, francês, provençal, catalão, holandês, inglês, islandês e 

outros idiomas. 

Sua finalidade primordial era  que a vida dos santos e os martírios sofridos 

fossem exemplos a serem utilizados nos sermões das missas, no sentido de influenciar 

psicologicamente os ouvintes. Também era lida em voz alta nos conventos, usada pelos 

pregadores e acessada pelos leigos. 

Se, anteriormente, todas as obras destinavam-se aos religiosos, o surgimento da 

Legenda Áurea contribuiu para suprir a necessidade do povo de preencher sua carência 

de vida espiritual.  

Com a propagação das legendas, as manifestações artísticas não se restringiram 

mais aos conventos e foram se laicizando. As vidas dos santos passaram a ser parte do 

imaginário coletivo e os indivíduos começaram a se manifestar artisticamente. Esse 

convívio com os segredos teológicos proporcionou ao povo a sensação de um contato 

mais íntimo com Deus. 

Atualmente a Legenda Áurea é um documento importante para a compreensão 

de toda iconografia religiosa e para a vida dos santos retratada em diversas pinturas 

entre o século XIII e XIV. A sua leitura possibilita compreender os diversos vitrais 

espalhados pelo mundo e penetrar no espírito da época.  

 A Legenda Áurea, que inclui o relato da vida de São Julião, foi um dos 

documentos pesquisados por Flaubert para escrever “A Legenda de São Julião 
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Hospitaleiro”. Não foi o único, mas sem dúvida foi de vital importância. Segue o texto, 

tal como está na Legenda Áurea: 

  

Há um outro Juliano, que matou o pai e a mãe sem saber. Um dia, 
esse jovem nobre gozava o prazer da caçada e perseguia um cervo, 
que de repente, por vontade divina, virou-se para ele e disse: ‘Por que 
me persegue, você que matará seu pai e sua mãe?’ Ouvindo isso, 
Juliano ficou impressionado e, temeroso de que tal desgraça predita 
pelo cervo se concretizasse, foi embora sem avisar ninguém, 
retirando-se para uma região bem distante, onde se pôs a serviço de 
um príncipe. Ali se comportou tão honradamente, na guerra e na 
corte, que o príncipe fez dele seu lugar-tenente e casou-o com uma 
castelã viúva, dando-lhe como dote. 
 
Entretanto os pais de Juliano, atormentados com o desaparecimento 
do filho, puseram-se à sua procura, percorrendo vários lugares na 
esperança de encontrá-lo. Chegaram enfim ao castelo de que Juliano 
era senhor. Naqueles dias Juliano estava ausente. Quando sua mulher 
os viu e perguntou quem eram, e eles contaram tudo o que tinha 
acontecido com seu filho, ela reconheceu que eram o pai e a mãe de 
seu esposo, que várias vezes lhe contara sua história. Recebeu-os, 
pois, com bondade  e, por amor ao marido, cedeu-lhes sua cama, indo 
dormir em outra. De manhã, enquanto a castelã estava na igreja, 
Juliano voltou, entrou em seu quarto para acordar a esposa e, 
encontrando duas pessoas adormecidas que supôs ser sua mulher em 
adultério, sem fazer barulho, sacou a espada e matou a ambos. 
 
Ao sair de seus aposentos, viu a esposa voltando da igreja. Surpreso, 
perguntou quem eram as pessoas que estavam deitadas em sua cama: 
“São seus pais, que o procuraram durante muito tempo e que mandei 
instalar em nosso quarto”. Ao ouvir isso, ele ficou semimorto, pôs-se 
a chorar lágrimas amaríssimas e a dizer: “Ah, desgraçado! Que farei? 
Matei meus pais bem-amados! Consumou-se a profecia do cervo. 
Querendo evitar a mais infortunada das desgraças, consumei-a.  
 
Adeus, irmã querida, não descansarei mais enquanto não souber que 
Deus aceitou minha penitência”. Ela respondeu: “Ninguém dirá, 
querido irmão, que o abandonei, e assim como compartilhei os 
prazeres, compartilharei também a dor”.  
 
Os dois então se retiraram para as margens de um grande rio onde 
muitos perdiam a vida, lá estabelecendo um grande hospital onde 
fizeram penitência, ocupando-se daqueles que queriam atravessar o 
rio, e recebiam os pobres.  
 
Certa vez, muito tempo depois, enquanto descansava de suas fadigas 
e lá fora ocorria uma forte geada, por volta da meia-noite Juliano 
ouviu uma voz que se lamentava e o chamava pelo nome, pedindo em 
tom lúgubre que o levasse para o outro lado do rio.  
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Ouvindo isso, levantou-se imediatamente e trouxe para casa um 
homem que encontrou morrendo de frio. Acendeu a lareira e 
esforçou-se por aquecê-lo, mas como não o conseguia, temeroso que 
o homem morresse, levou-o para seu catre e cobriu-o com cuidado.  
 
Alguns instantes depois, aquele indivíduo que parecia tão doente e 
coberto de lepra ergueu-se luminoso e resplandecente, começou a 
subir ao Céu e disse a seu anfitrião:  
 
“Juliano, o Senhor enviou-me para avisar que aceitou sua penitência e 
que em pouco tempo ambos, você e sua esposa, repousarão no 
Senhor”. Então desapareceu, e pouco depois Juliano e sua esposa, 
repletos de boas obras e esmolas, dormiram no Senhor. (VARAZZE, 
2003 apud FLAUBERT, 2004, p. 138-9). 
 

 

Uma  característica comum entre as duas obras é que a personagem é um 

caçador que se deleita com o esporte, ainda um outro aspecto considerável é que nas 

duas obras é um cervo que faz a previsão funesta a Julião. A legenda mostra: 

 

Um dia, esse jovem nobre gozava o prazer da caçada e perseguia um 
cervo, que de repente, por vontade divina, virou-se para ele e disse: 
“Por que me persegue, você que matará seu pai e sua mãe?” (Idem, 
ibidem.) 
 
 

O conto revela o mesmo que a hagiografia: o jovem nobre gostava de caçar, não 

era apenas uma apreciação – na verdade, o esporte era muito prazeroso para ele. Jacopo 

de Varazze usa o verbo gozar, que exprime uma sensação superior à de apenas gostar.  

Já no conto, diversamente do que ocorre na legenda, durante a primeira grande 

caçada, após ter matado um grande número de animais, o narrador revela: “L’espoir 

d’un pareil carnage, pendant quelques minutes, le suffoqua de plaisir (Idem, ibidem)69”. 

A carnificina causava tão grande prazer a Julião que quase o leva a sufocar. A matança 

dos animais dava-lhe uma sensação agradável, deliciosa, semelhante a um deleite 

                                                 
69 A esperança de um tal morticínio sufocou-o de prazer durante alguns minutos. Idem, ibidem, p. 67. 
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sexual, e esse prazer íntimo se intensifica quando ele percebe que pode matar até uma 

família de animais: 

 

De l’autre coté du vallon, sur le borde de la forêt, il aperçut un cerf, 
une biche et son faon. 
Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait seize andouillers 
avec une barbe blanche. La biche blonde comme les feuilles mortes, 
broutait le gazon; et le faon tacheté, sans l’interrompre dans sa 
marche, lui tétait la mamelle. 
L’arbalète encore une fois ronfla. Le faon, tout de suite, fut tué. Alors 
sa mère, en regardant le ciel, brama d’une voix profonde, déchirante, 
humaine. Julien exaspéré, d’un coup en plein poitrail, l’étendit par 
terre. 
Le grand cerf l’avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière 
flèche. Elle atteignit au front et y resta plantée70 . (Idem, ibidem, p. 
89) 
 
 

Tanto na Legenda de Varazze quanto na Legenda de Flaubert há uma previsão, 

feita por um cervo. Na Legenda Áurea, o cervo está desacompanhado e, no conto, está 

ao lado da corça e do veadinho. Flaubert enriqueceu a cena colocando a família ao lado 

do cervo, tornando a chacina ainda mais cruel, provando que a pulsão destruidora de 

Julião não conhecia limites. 

Tudo que Flaubert acrescentou ou omitiu no conto tinha um propósito. Nada foi 

alterado aleatoriamente. “A Legenda de São Julião Hospitaleiro” está toda apresentada 

com um “un système d’échos et de correspondances, élaboré en grandes structures (par 

                                                 
70 “Do outro lado do vale, à beira da floresta, percebeu um cervo, uma corça e um veadinho.  
O cervo, que era negro e de tamanho monstruoso, tinha dezesseis ramos na galhada e uma barbicha 
branca. A corça, clara como as folhas mortas, pastava na relva: e o veadinho malhado, sem interromper a 
marcha, mamava em sua teta. 
A balestra novamente zuniu. O filhote foi o primeiro a morrer. Então sua mãe, olhando para o céu, bramiu 
com uma voz profunda, dilacerante, humana. Julião, exasperado, estendeu-a por terra com uma flecha no 
meio do peito. 
O grande cervo avistara-o, deu um salto. Julião atirou contra ele sua última flecha. Ela o atingiu na fronte, 
e ali ficou plantada. Idem, ibidem, p. 68. 
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symétries, annonces et rappels narratifs ou symboliques)71”, as correspondências 

existentes no texto são, na verdade, um indício do que está para acontecer.  

O sistema de elos ou “ecos” criados por Flaubert faz com que um acontecimento 

da infância ou da juventude da personagem tenha ligação com o seu futuro ou o 

prenuncie de alguma forma. Julião mata a família: o cervo negro, a corça e o filhote: 

essas mortes são um prenúncio do fim da sua família, que acontecerá quando ele, 

involuntariamente, matar o próprio pai e a mãe.  

Na Legenda Áurea, após o parricídio, ele cruza com a esposa que voltava da 

igreja e, ao saber que seus pais tinham sido instalados no seu quarto, exclama: “Ah, 

desgraçado! Que farei? Matei meus pais bem-amados! Consumou-se a profecia do 

cervo. Querendo evitar a mais infortunada das desgraças, consumei-a”. (VARAZZE, 

2003 apud FLAUBERT, 2004). 

No conto, a previsão do cervo também se consuma: 

Et comme il se retournait, il crut voir, dans l’encadrure de la porte, le 
fantôme de sa femme, une lumière à la main. 
Le tapage du meurtre l’avait attirée. D’un large coup d’oeil, elle 
comprit tout, et, s’enfuyant d’horreur, laissa tomber son flambeau.  
[...]  
Julien marcha vers les deux morts en se disant, en voulant croire, que 
cela n’était pas possible, qu’il s’était trompé, qu’il ya parfois des 
ressemblances inexplicables72» (Idem, ibidem, p. 100) 
 
 

O herói de Flaubert, diferentemente do da Legenda Áurea, não comenta o erro 

cometido. Não há um discurso direto. Tem-se apenas a voz do narrador informando o 

que a personagem disse, mas seus lamentos não mencionam a fatalidade. 

                                                 
71 sistema de ecos e correspondências elaborado em grandes estruturas (por simetrias, prenúncios e 
lembretes narrativos ou simbólicos). (BIASI, 1986, p. 21). 
72 E assim que se virou, julgou ver, no vão da porta, o fantasma de sua esposa, trazendo alguma luz. 
Fora atraída pelo vozerio da matança. Num relance, compreendeu tudo e, fugindo aterrorizada, deixou 
cair sua tocha. 
...Julião foi até os dois mortos, dizendo e querendo acreditar que aquilo não era possível, que ele se 
enganara, que por vezes há semelhanças inexplicáveis. Idem, ibidem, p.80. 
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Na narrativa hagiográfica, temos apenas uma previsão sobre o parricídio, 

enquanto no conto elas são ampliadas: Flaubert apresenta três previsões, narrando uma 

legenda onde o maravilhoso domina.  

Nas duas obras o jovem nobre se casa, mas, enquanto no conto ele se casa com 

uma jovem solteira, na Legenda ele se casa com uma “castelã viúva”. Outra diferença 

marcante é que, nesta última, a esposa o acompanha durante sua fase de penitente e, no 

conto, ele parte sozinho. A sugestão, na obra de Flaubert, é de que a ilusão de, no lugar 

da esposa, estar pensando ver um fantasma, equivaleria à morte da esposa, pois, após 

essa aparição fantasmagórica, ela desaparece do conto. Já na Legenda ela acompanha o 

marido e, até o momento final, está junto dele: 

 
 
Juliano, o Senhor enviou-me para avisar que aceitou sua penitência e 
que em pouco tempo ambos, você e sua esposa, repousarão no 
Senhor”. Então desapareceu, e pouco depois Juliano e sua esposa, 
repletos de boas obras e esmolas, dormiram no Senhor. (VARAZZE, 
2003 apud FLAUBERT, 2004 p. 138-9). 
 

O herói legendário de Varazze não terminou seus dias solitariamente, sua esposa 

o acompanhou. Diz ela: “compartilhei os prazeres, compartilharei também a dor” (Idem, 

ibidem). 

Também difere substancialmente a ênfase nas partes da narrativa: na Legenda 

Áurea são mais desenvolvidas a redenção e a morte;  já no conto amplia-se o relato da 

infância do herói, sua formação educacional e a influência desta na formação de seu 

caráter.  

Percebe-se a presença da obra de Jacopo de Varazze no final do conto: o homem 

a quem Julião socorreu em uma noite de tormenta também era um leproso, diferindo 
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apenas na revelação final; enquanto no conto o leproso mostra-se ser Jesus, na Legenda 

Áurea aparenta mais ser um anjo que tem a missão de trazer informações. 

Quanto à intenção, a legenda de Jacopo de Varazze tinha como objetivo a 

edificação espiritual e era dedicada a religiosos ou pessoas devotas, e, para isso, 

salientava a penitência, submissão e redenção, atributos desejáveis no bom cristão e 

obrigatórios nos santos.  

O conto francês, por outro lado, destinando-se a um público do século XIX, 

poderia, numa leitura superficial, ser visto ou como uma obra edificante. Como 

literatura de deleite, o autor se esmerou em colocar fatos que informassem e equipassem 

o leitor para fazer uma análise psicológica dos motivos pelos quais um homem mata os 

pais e entender alguns acontecimentos descritos como gerados por uma mente 

estressada. 

 

ELEMENTOS DE UMA LEGENDA – O GÊNERO “LEGENDA” 

 

A obra Três Contos e especificamente “A Legenda de São Julião Hospitaleiro” 

demonstram nos títulos os gêneros a que pertencem: “conto” e “legenda”. 

A legenda, forma que ora se analisa, constitui um modelo antigo. O termo 

“légende” em francês (“legenda” em português) origina-se do latim e significa coisas 

que devem ser lidas. Trata-se de uma narrativa com a presença do maravilhoso ou de 

fatos históricos que a imaginação popular ou o artista transformaram. A vida dos santos, 

que constava nas legendas, era um tipo de narrativa muito utilizada no Medievo, época 

em que as pessoas eram muito crédulas. A legenda em questão trata da vida de um 

homem que se tornou um santo católico, o que indica que teremos uma narrativa repleta 
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de conteúdo religioso, portanto permeado do bem e do mal, de indicações divinas e 

também diabólicas, e de toda sorte de elementos que contribuam para demonstrar a 

presença preponderante de Deus e os obstáculos que se apresentam até a salvação final. 

O próprio nome da personagem do conto: São Julião Hospitaleiro  já revela 

qualidades daqueles que constam nas legendas. O sobrenome Hospitaleiro permite 

distingui-lo de outros santos com o mesmo nome, mas também indica que o portador 

provou ser caridoso por oferecer hospitalidade ao próximo.  

O dicionário francês Larousse Illustré apresenta a seguinte acepção para 

“hospitalier”; 

 

1.Relatif aux hôpitaux.. 3. ... qui se vouaient au service des 
voyageiurs, des pèlerins ou des malades et dont certains exercent 
encore une activité charitable. (LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ, 
2002, p. 517) 

  

 

 A palavra «hospitalier», no idioma francês, tem ligação com hospital e também 

com o ato de “hospedar”, significando cuidar de doentes e oferecer hospitalidade aos 

necessitados, ainda que não doentes. O santo estudado foi alguém que se dedicou a 

acolher o próximo por bondade ou caridade, não importando quem ele fosse, doente, 

viajante, indigente ou estrangeiro. 

Estudar o gênero de legenda implica realizar uma análise sobre a vida dos santos 

de acordo com os preceitos católicos. André Jolles, no seu livro Formas Simples (p. 33, 

1976), afirma que, para alguém ser reconhecido como santo, é necessário apresentar 

algumas virtudes como: fé, esperança, caridade, justiça, prudência, estoicismo e 

temperança, e ainda ter operado milagres. 
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Assim, quanto a Julião, o narrador conta que a personagem possuía virtudes 

cristãs: “mais le soir, au sortir de l’angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il 

puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d’un air si noble”73 (p. 83); quando 

jovem ele já praticava a caridade e sua fé pode ser comprovada pelo tempo que ficava 

na igreja durante o serviço religioso. 

Outras virtudes como justiça são demonstradas no início da segunda parte, 

quando, após fugir de casa, torna-se guerreiro, combatendo em batalhas nas quais 

demonstra coragem e, acima de tudo, justiça; “car il protégeait les gens d’Église, les 

orphelins, les veuves et principalement les vieillards”74. (Idem, ibidem, p. 9l), mesmo 

que esta justiça seja considerada dúbia, dado o caráter religioso típico da época que 

discriminava os não-cristãos, não se pode afirmar que a personagem não era justa. Na 

época em que se passa o conto os nobres lutavam uma guerra cristã contra os ímpios ou 

não-católicos.  

A personagem apresenta dois lados conflitantes, pois, ao passo que era caridoso 

e fiel aos princípios cristãos, esta fidelidade não o impedia de cometer atrocidades: 

“coupa sa tête, et la jeta comme une boule par-dessus les remparts”75 (Idem, ibidem, p. 

92). Não bastava somente matar os infiéis; o barbarismo que dominava Julião excedia a 

fidelidade cristã e já havia sido demonstrado anteriormente com o massacre 

indiscriminado de animais durante a caça. 

A fé de Julião poderá ser questionada quando deseja suicidar-se; o ato 

demonstrou que não tinha uma fé tão sólida, ou não cairia no desespero que o levou a 

esta tentativa fatal. Por outro lado, na terceira parte, são descritas as condições 

                                                 
73 à tarde, ao sair do ângelus, quando passava entre os pobres arqueados, abria sua bolsa com tanta 
modéstia e com um ar tão nobre. Idem, ibidem, p. 61. 
74 pois ele protegia a gente da Igreja, os órfãos, as viúvas e principalmente os velhos. Idem, ibidem, p. 70. 
75 cortou sua cabeça e a jogou como uma bola por cima das muralhas”. Idem, ibidem, p. 71, 72. 
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paupérrimas em que vivia a personagem, consideradas um indício da sua fé e esperança 

divina. Somente uma pessoa com fé e esperança em Deus optaria por viver com tanto 

despojo; somente aqueles que crêem em uma existência celestial conseguem desapegar-

se da vida terrena em termos materiais.  

A caridade de Julião é inegável, especialmente na segunda parte do conto, 

quando se entregava a inúmeros perigos somente para servir ao próximo, vivia a serviço 

dos outros, desta forma ficou conhecido como o santo Hospitaleiro.  

Caso o parricídio seja um empecilho para aceitar a santidade de Julião, pode-se 

recorrer ainda a Jolles, que diz: 

 

 
não é raro um santo começar a existência como contra-santo. É esse, 
inclusive, o sinal mais claro da virtude que se tornou atuante por 
graça de Deus, como no caso de São Gregório, que começou por um 
duplo parricídio e um incesto para acabar os dias em cheiro de 
santidade. Tais santos talvez sejam, justamente, os mais próximos 
para o comum dos mortais. (JOLLES, 1976, p. 54). 
 

 

Em sua análise, Jolles afirma que o santo “não dá a impressão de existir por si e 

para si, e sim pela comunidade e para a comunidade” (Idem, ibidem, p. 39), são 

indivíduos portadores do bem e do mal e que, em suas vidas, mesmo ocorrendo fatos 

desabonadores, eles mudaram, arrependeram-se e tornaram-se santos e, talvez por esta 

dualidade presente, bem e mal, estejam mais próximos do homem comum e sejam 

usados como exemplo para que outros possam imitá-lo. 

Além das virtudes cristãs, um indivíduo, para ser considerado santo, deveria 

operar um milagre. O texto não mostra nenhum milagre realizado por Julião, mas 

indicou uma participação divina ou sobrenatural na sua vida.  

Em uma noite de grande tempestade, acordou com o som de uma voz que o 

chamava e espantou-se em perceber que a voz que dizia seu nome vinha do outro lado 
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do rio “ce que lui parut extraordinaire76” (p. 105), ou seja, para a personagem o fato de 

ouvir um chamado de alguém que estava tão longe, na outra margem do rio, em uma 

noite barulhenta, era algo anormal, pois “un ouragan furieux emplissait la nuit77” (p. 

105) e o mais insólito ainda era que esta voz “avait l’intonation d’une cloche d’église78” 

(p. 105). Julião percebeu que algo inusitado acontecia e, sem muito vacilar, munido de 

coragem e de uma lanterna ele sai da cabana para buscar aquele que o chamava: “Les 

ténèbres étaient profondes, et çà et là déchirées par la blancheur des vagues qui 

bondissaient79” (p. 105). 

Julião percebe outro fato extraordinário: “L’eau, tout de suit, devint tranquille, la 

barque glissa dessus et toucha l’autre berge, où un homme attendait80” (idem, ibidem, 

p.105). As ondas do rio estavam revoltas, erguiam-se e, miraculosamente, a água ficou 

tranqüila, possibilitando a Julião atravessar o rio para buscar o seu passageiro. Os 

vagalhões foram transformados, e a água acalmou-se de uma maneira incomum. 

A lanterna do barqueiro permitiu que visualizasse a figura que o esperava: 

 

 
Il était enveloppé d'une toile en lambeaux, la figure pareille à un 
masque de plâtre et les deux yeux plus rouges que des charbons. En 
approchant de lui la lanterne, Julien s'aperçut qu'une lèpre hideuse le 
recouvrait ; cependant, il avait dans son attitude comme une majesté 
de roi 81 (p. 105). 
 

 

                                                 
76 o que lhe pareceu extraordinário. Idem, ibidem, p. 85. 
77 uma tempestade furiosa tomava a noite. Idem, ibidem, p. 85.  
78 tinha a entonação de um sino de igreja. Idem, ibidem, p. 85. 
79 As trevas eram profundas, aqui e ali rasgadas pela brancura das ondas que se erguiam. Idem, ibidem, p. 
85. 
80 A água de repente ficou tranqüila, o barco deslizou e tocou a outra margem, onde um homem esperava. 
Idem, ibidem, p. 85. 
81 Estava envolto num pano em farrapos, o rosto semelhante a uma máscara de gesso e os dois olhos mais 
rubros que carvões. Aproximando a lanterna, Julião percebeu que uma lepra horrenda o cobria; apesar 
disso, tinha no porte a majestade de um rei. Idem, ibidem, p. 85. 
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O homem que Julião encontrou é um leproso. Na Idade Média a lepra era 

simbolicamente reconhecida como um castigo enviado por Deus para punir os 

pecadores e, portanto, mais uma razão para qualquer pessoa afastar-se do doente, com 

medo de contraí-la. Julião, no entanto, sem receio de ser afetado pela doença, pensando 

apenas em ajudar o próximo, não se negou a transportá-lo, observando ainda, que 

mesmo doente, o homem tinha um aspecto majestoso. As surpresas do barqueiro não 

terminaram: 

 

Dès qu’il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée 
par son poids, une secousse la remonta; et Julien se mit à ramer82 . 
(Idem, ibidem, p. 106) 
 

 

As águas que eram brancas transformaram-se em “plus noire que de l’encre83” 

(Idem, ibidem, p. 106), o percurso e as dificuldades alteraram-se, a água «creusait des 

abîmes, elle faisait des montagnes84». E, o barqueiro, apesar do inesperado, percebeu 

que «s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait pas désobéir85» 

(Idem, ibidem, p. 106). O herói já tinha percebido que algo importante e diferente 

acontecia; não hesitou diante do chamamento e perseverou quando a natureza 

apresentou grandes modificações, o que tornou a passagem de um lado a outro do rio 

extremamente perigosa. 

O herói não titubeia e retoma o trabalho com os remos até chegar “Et cela dura 

longtemps, très longtemps!86” (Idem, ibidem, p. 106). Julião perde a noção de tempo, 

                                                 
82 Tão logo entrou, o barco afundou prodigiosamente, esmagado pelo peso; reergueu-se num solavanco; e 
Julião pôs-se a remar. Idem, ibidem, p. 85. 
83 mais negra que tinta. Idem, ibidem, p. 85. 
84 abria abismos, formava montanhas. Idem, ibidem, p. 85. 
85 se tratava de uma coisa considerável, de uma ordem à qual não cabia desobedecer. Idem, ibidem, p. 86. 
86 E isso durou muito, muito tempo! Idem, ibidem, p. 86. 
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mas consegue transportar o leproso até a outra margem. Em nenhum momento da 

travessia ele teve dúvidas, todo o percurso foi marcado pela crença que deveria fazer, 

era preciso praticar aquela ação, algo poderoso e mais forte acontecia e ele não podia ter 

receios. Esta certeza  o impulsionou todo o tempo. 

Realmente, o herói estava convicto que fazia o certo auxiliando aquele leproso, 

mesmo com os riscos envolvidos; toda sua vida fazia sentido e nada o faria mudar seu 

comportamento, nem mesmo o susto com  as “plaques de pustules écailleuses87” (p. 

106) e “tel qu’un squelette, il avait un trou à place du nez; et ses lèvres bleuâtres 

dégageaient une haleine épaisse comme un brouillard et nauséabonde88” (Idem, ibidem, 

p. 106). 

Julião, determinado a ajudar aquele indivíduo, não se assusta com a aparência 

horrível, nada o impede de prosseguir com a boa ação. A descrição do ser que Julião foi 

buscar assemelha-se a Maldoror, o diabo medieval, descrito em “Cantos de Maldoror” 

(Isidore Lucien Ducasse, 1869) por Lautréamont com palavras como: rongent, croûtes, 

escarres, écaille, pus, fumier, pourriture, exhalaison, em português correspondendo a: 

corroem, crostas, escaras, escamas, pus, estrume, podridão, exalação, palavras usadas 

para descrever algo ou um órgão em decomposição. Maldoror, naqueles cantos, é 

descrito também como leproso e um ser putrefato. A feiúra física na Idade Média 

refletia a natureza moral da alma, alguém condenado,  mas Julião não se amedrontou, 

nem o impediu de continuar ajudando o leproso. 

O crime cometido por Julião também tinha seu lado horripilante, repulsivo e 

ignóbil, tanto que, ao contar o seu drama “tous s’enfuyaient89” (p. 102). Assim como 

                                                 
87 placas de pústulas escamosas. Idem, ibidem, p. 86. 
88 Como um esqueleto, tinha um buraco no lugar do nariz; e seus lábios azulados exalavam um hálito 
espesso como um nevoeiro e nauseabundo. Idem, ibidem, p. 86. 
89 todos fugiam. Idem, ibidem, p. 81 
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Julião afugentou pessoas com seu crime hediondo, o leproso por sua deformidade 

causava medo e repelia todos que se aproximavam. O parricida encontrou naquele ser 

monstruoso um ser semelhante, um igual, um duplo que também causava medo, mas 

tinha necessidades, sede, fome e frio. Ao reconhecer simbolicamente a sua deformidade 

moral, ele aceitou o leproso como um ser afim. A identificação facilitou a aproximação 

física com aquele ser repulsivo e lhe valeu o perdão de Deus. 

A elevação de Julião ou a descrição do seu perdão é uma característica da 

legenda. Todos os santos retratados em legendas católicas têm este momento de 

revelação ou miraculoso: 

 

Alors le lépreux l'étreignit ; et ses yeux tout à coup prirent une clarté 
d'étoiles ; ses cheveux s'allongèrent comme les rais du soleil ; le 
souffle de ses narines avait la douceur des roses ; un nuage d'encens 
s'éleva du foyer, les flots chantaient. Cependant une abondance de 
délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation, dans 
l'âme de Julien pâmé; et celui dont les bras le serraient toujours 
grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux 
murs de la cabane. Le toit s'envola, le firmament se déployait ; - et 
Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec Notre-Seigneur 
Jésus, qui l'emportait dans le ciel.90  (Idem, ibidem, p.107-8)  
 
 

O maravilhoso cristão se dá com a revelação do filho de Deus ao santo parricida. 

A metamorfose sofrida pelo leproso e por Julião inicialmente é física, mas o espiritual 

está intimamente ligado ao corpo. Este momento é chamado de beatitude celeste ou 

mística e sugere uma felicidade extrema daqueles que se entregam ao êxtase místico.  

Flaubert, para descrever este momento importantíssimo das legendas, fez uso da 

natureza: o universo participou deste momento único. Os movimentos são ascendentes, 

                                                 
90 Então o leproso abraçou-o; e seus olhos subitamente ganharam uma claridade de estrelas; seus cabelos 
alongaram-se como raios de sol; o sopro de suas narinas tinha a suavidade das rosas; uma nuvem de 
incenso elevou-se do fogo, as águas cantavam. Enquanto isso, uma abundância de delícias, uma felicidade 
sobre-humana descia como uma inundação sobre a alma de Julião desfalecido; e aquele cujos braços o 
estreitavam não parava de crescer e crescer, tocando com a cabeça e os pés as duas paredes da cabana. O 
teto se foi, o firmamento se abria; e Julião subiu aos espaços azuis, face a face com Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que o levava ao céu”. Idem, ibidem, p. 88. 
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em direção aos céus (“s’allonger, s’élever91
”) e depois descendentes (“descendre92”), o 

alto e o baixo, o divino e o terrestre se juntam, completam-se, tudo adquire coerência 

para a personagem. A ampliação desse êxtase religioso é dada com a repetição da 

palavra “grandissait” e de verbos que se abrem para o espaço “s’envoler, se deployer93
”. 

Julião sobe ao céu com Jesus e cumpre a profecia que havia sido feita à sua mãe. 

Esta subida é o maravilhoso cristão ou o milagre que faz parte das legendas devotas.   

Na primeira parte da narrativa flaubertiana, tem-se uma amostra do aspecto 

humano e do aspecto divino. Os pais de Julião viviam em paz em um castelo onde “la 

herse ne s’abaissait plus; les fosses étaient pleins d’herbes”94 (Idem, ibidem, p. 79);  

tem-se a presença da guerra, mas reina a paz, pelo menos temporariamente. No castelo, 

há vigilância, apesar de o vigia dormir como um “moine”; há uma capela, mas existe 

também uma sala de armas. Apesar de existir um banho à romana, ele não é usado, pois 

é costume dos idólatras.  

O autor, ao representar os dois aspectos, humano e divino, precisou fazer uso de 

dois campos semânticos que iluminam cada momento da narrativa; estão presentes no 

conto para ajudar a compor esta dualidade. Um exemplo é o momento em que se fica 

sabendo como era a limpeza do castelo; não bastou dizer apenas que era limpo, o autor 

compara aos ladrilhos da igreja (“les pavês de la cour”95) (Idem, ibidem, p. 78), pois o 

autor evidencia a necessidade de contrastar o religioso e o secular. 

Ainda durante a descrição do castelo, conta-se sobre um vaso de cerâmica que 

existe em todos os seus andares e em cujo interior há “un basilic ou un héliotrope qui 

s’épanouissait” (p. 79). O dualismo sempre está presente. O mal é representado pelo 

                                                 
91 Alongar, elevar Idem, p. 88. 
92 Descer Idem, p. 88. 
93 voar, soltar ou desdobrar Idem, p. 88. 
94 não se abaixava mais a grade levadiça; os fossos estavam tomados de mato. Idem, ibidem, p. 58. 
95 ladrilho de uma igreja. Idem, ibidem,  p.57. 
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manjericão, ou melhor, na língua de origem que é o francês “basilisc”, palavra que tem 

duas acepções correspondendo no português a manjericão e a basilisco (esta é uma 

cobra venenosa, cujo olhar e bafo tinham o poder de matar e que “emprunte depuis le 

Moyen Age à son homonyme de la race animale, la déplorable réputation de cruauté e 

de rage”* (notes, p. 146)). O “basilisc” pode simbolizar o Anticristo e a raiva, enquanto 

que o “heliotrope” ou  heliotropo é símbolo da inspiração divina.  

O divino está presente desde o nascimento de Julião “a force de prier Dieu, il lui 

vint un fils”96 (p. 80), participando de inúmeras batalhas, escapando ileso “grâce à la 

faveur divine”97 (p. 91); durante a sua segunda caça, “un pouvoir supérieur détruisait sa 

force”98 (p. 98) e, mesmo quando mata os pais, acredita que sua esposa “avait obéi à la 

volonté de Dieu, en occasionnant son crime”99 (p. 101) e não se revolta contra Deus, 

sempre submisso, uma característica também de santidade, conforme afirma André 

Jolles. 

A dualidade também está presente nas previsões: o pai recebe de um mendigo a 

notícia que seu filho será um imperador e haverá muito sangue e glória, enquanto a mãe, 

através de um eremita, fica sabendo que “ton fils será un saint!” 100(p. 81). As duas 

previsões satisfazem os pais, o fato de haver sangue não mancha, para um velho 

guerreiro, a honra de ser imperador e, para uma mulher devota, ter um filho santo é a 

felicidade extrema. Na verdade, os presságios são a confirmação que os pais têm 

desejos contraditórios para o filho recém-nascido. 

                                                 
* Tradução nossa: “empresta, desde a Idade Média, a seu homônimo da raça animal a deplorável 
reputação de crueldade e raiva” 
96 de tanto rogar a Deus, veio-lhe um filho. Idem, ibidem, p.59. 
97 graças ao favor divino. Idem, ibidem, p.70. 
98 um poder superior minava sua força. Idem, ibidem, p.77. 
99 obedecera à vontade de Deus, ocasionando o seu crime. Idem, ibidem, p. 81. 
100 Teu filho será um santo! Idem, ibidem, p. 59. 
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A vida de Julião é marcada pelo religioso e secular: apesar de ter nascido pela 

vontade de Deus, assemelhar-se a um pequeno Jesus, assistir a missas e ser caridoso, ele 

aprende a caçar, tornando-se um caçador cruel e participando de guerras, matando 

muitos homens. Na Idade Média, a guerra era considerada santa para os cristãos. Podia-

se derramar sangue desde que se lutasse pelo cristianismo. 

Alguns críticos dizem que o conto é uma paródia da vida de santo, uma 

brincadeira, tudo devido ao fato de Julião ter assassinado o pai e a mãe; entretanto, todo 

estudioso religioso sabe que a Bíblia diz que até o maior pecador poderá obter sua 

salvação; no caso do conto, o cavalheiro, quando assassina o pai e a mãe, se viu exposto 

a uma grande degradação e, de acordo com os católicos, por tal ato iria para o inferno; 

mas este ato ignóbil dá-lhe a chance de se arrepender e, desta forma, conseguir o perdão 

e a santificação. 

Pode-se verificar sua santidade observando sua vida: nascimento, infância e 

juventude. Os pais de Julião tiveram os melhores presságios, o que é também uma 

marca dos santos. Quando era ainda bebê “il ressemblait à un petit Jesus. Les dents lui 

poussèrent sans qu’il pleurât une seule fois.”101 (Idem, ibidem, p. 82), teve bons sinais 

que são característicos de um futuro santo. E quando jovem, na capela “si longs qui 

fussent les offices, il restait à genoux sur son prie-Dieu, la toque par terre et les mains 

jointes”102. (Idem, ibidem, p. 83), atitude indicando respeito, fé e submissão, sendo que 

todos estes fatos aliados são indicadores de um homem santo. 

Outro fator que chama atenção na obra é a reincidência do número três, que 

aparece treze vezes na narrativa. Não aparenta ser apenas coincidência a escolha desse 

número. Além disso, há a divisão do conto em três partes, compondo um tríptico; são 
                                                 
101 parecia um menino Jesus. Os dentes nasceram sem que ele chorasse uma só vez. Idem, ibidem, p. 60). 
102 por demorados que fossem os serviços, ficava de joelhos em seu genuflexório, de mãos juntas, o 
barrete no chão. Idem, ibidem, p. 61. 
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três as profecias (eremita, mendigo e cervo); o leproso faz três apelos “J’ai faim!”103 (p. 

106), “J’ai soif!”104 (p. 106), “J’ai froid!”105 (p. 107); os três lamentos de Julião, “Ah! 

pauvre père! pauvre mère! auvre mère!”106 (p. 105); o cervo chama Julião de maldito 

três vezes. Algumas vezes esse número parece ter apenas um motivo poético, outras 

uma simbologia. O número “três” remete a uma simbologia sagrada e à noção de Deus e 

Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo – lembra também a célula familiar, pai, mãe e 

filho, e as três fases da vida, nascimento, apogeu e morte. 

No Novo Testamento, o número três significa a comunhão perfeita: além da 

Santíssima Trindade, também remete a Jesus, Maria e José, três pessoas que formam a 

Sagrada Família. Foram três os reis magos que visitaram Jesus. Três foram as tentações 

superadas por Cristo no deserto. Jesus iniciou sua vida pública de pregação aos trinta 

anos que durou três anos. Doze era o número de apóstolos (um mais dois, igual a três) e 

três eram as Marias presentes em sua crucificação. Aos trinta e três anos foi morto e, 

três dias depois, Cristo ressuscitou. 

Rollins, em sua obra Le Pas de Flaubert (1998), afirma que os trios, assim como 

em outras legendas. “mettent l’accent sur l’espoir de vie, d’autres sur la pulsion de 

mort”* (BARGUES-ROLLINS, 1998, p. 334). O número três não está colocado 

fortuitamente no conto, e, muitas vezes é, na verdade, um indicador de morte, que está 

presente desde o nascimento de Julião. 

Conforme dito anteriormente, a presença do divino também é uma marca da 

legenda e pode corroborar a intertextualidade que Flaubert faz com a Bíblia - Novo 

Testamento, livro de Mateus 25:35, que diz “Pois fiquei com fome, e vós me destes algo 

                                                 
103 Tenho fome! Idem, ibidem, p. 86. 
104 Tenho sede! Idem, ibidem, p. 86. 
105 Tenho frio! Idem, ibidem, p. 86. 
106 Ah, pobre pai! Pobre mãe!, pobre mãe! Idem, ibidem, p. 84. 
* Tradução nossa: “acentuam a esperança da vida e também a pulsação da morte” 
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para comer; fiquei com sede e vós me destes algo para beber. Eu era estranho, e vós me 

recebestes hospitaleiramente”. Este versículo traduz exatamente o que se passou com o 

leproso e Julião: era um estranho que disse que tinha fome, sede e frio, e Julião saciou 

sua fome, matou sua sede e o ajudou a se aquecer recebendo hospitaleiramente.  

Flaubert coloca, no conto, diversas referências que remetem aos Evangelhos: o 

cantar do galo, o filho que sai de casa e abandona a riqueza, a forca que lembra Judas, 

este após trair Jesus, enforcou-se. 

O conto também cita Adão: 

 

Quelquefois, dans un rêve, il se voyait comme notre père Adam au 
milieu du paradis, entre toutes les bêtes ; en allongeant le bras, il les 
faisait mourir ; ou bien, elles défilaient, deux à deux, par rang de 
taille, depuis les éléphants et les lions jusqu'aux hermines et aux 
canards, comme le jour qu'elles entrèrent dans l'arche de Noé. A 
l'ombre d'une caverne, il dardait sur elles des javelots infaillibles ; il 
en survenait d'autres ; cela n'en finissait pas ; et il se réveillait en 
roulant des yeux farouches107. (Idem, ibidem, p. 94) 
 

Julião sente-se um Noé às avessas, já que tira a vida dos animais em vez de 

preservá-las. No sonho, Julião pode dar plena vazão a sua pulsão de sangue, o desejo de 

matar que estava sublimado aparece quando está dormindo. 

A Bíblia também é citada indiretamente quando a narrativa conta sobre as 

fundas amalecitas que tinha o pai de Julião: um povo da antiguidade bíblica citado em 

Samuel I, que foram vencidos por Saul e exterminados por David. 

Outros dados não tão conclusivos são característicos de legendas: povos que 

ajudam a formar um imaginário meio histórico, meio fantástico: garamantes, sarracenos, 

                                                 
107 Por vezes, num sonho, via-se como nosso pai Adão no meio do Paraíso, entre todos os animais; 
estendendo o braço, fazia-os morrer; ou então eles desfilavam, dois a dois, por ordem de tamanho, dos 
elefantes e dos leões aos arminhos e aos patos, como no dia em que entraram na arca de Noé. À sombra 
de uma caverna, disparava sobre eles dardos infalíveis; vinham outros; a coisa não acabava; e ele 
despertava revirando os olhos selvagens”. Idem, ibidem, p. 73.  
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escandinavos, negros, indianos, antropófagos, assim como o espaço: são citadas regiões 

tórridas ou glaciais ou ainda a existência de dragões. Há informações tão disparatadas 

que não podem ser aceitas realisticamente, por exemplo, o espaço percorrido por Julião 

na segunda parte do conto, fato impossível de acontecer na Idade Média, ainda mais 

com um exército. Todas estas informações podem surpreender ao leitor contemporâneo, 

mas são elementos que fazem parte do legendário. 

O escritor francês transpôs para o conto os mesmos episódios que aparecem na 

legenda: a profecia do cervo, o casamento de Julião, o parricídio, a penitência, seu 

trabalho como transportador no rio, a chegada do leproso e a morte do penitente. É certo 

que ele modificou alguns detalhes e inventou outros, mas os acréscimos e as omissões 

feitas por Gustave Flaubert não comprometem nem contradizem o destino de Julião 

contado na Legenda Áurea. 

A última frase do conto “Et voilà l’histoire de saint Julien l’Hospitalier, telle à 

peu près qu’on la trouve, sur un vitrail d’église, dans mon pays”108 (Idem, ibidem, p. 

108) tem um tom tão natural e é tão desprovida de cerimônia que contrasta com a frase 

anterior, mas é sem dúvida um aviso ou alerta do autor que parece estar falando: não se 

enganem, todas estas histórias da vida de santos têm origem popular, faz parte do 

folclore e o que fiz foi dar um colorido.  

“A Legenda de São Julião Hospitaleiro” de Flaubert pode parecer ao leitor 

desavisado tratar-se de um conto simples que narra a vida de um santo que foi 

importante na Idade Média, mas conforme declara Debray-Genette: “On peut lire dans 

cette histoire d’apparence naïve et archaïque une certaine figuration de la condition 

                                                 
108 Eis aqui a história de São Julião Hospitaleiro, mais ou menos como se encontra num vitral de igreja da 
minha terra Idem, ibidem, p. 88. 
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humaine, ce qui lui donne plus d’ampleur que n’en annonçait le titre”* (DEBRAY-

GENETTE, apud ROLLINS, 1998, p.364). Flaubert, através de uma forma antiga (a 

legenda) e a vida de um santo, já narrada diversas vezes na França, criativamente 

transforma-a em uma obra de arte que será sempre atual, pois mostra a inquietude 

humana frente ao destino ou à fatalidade. 

A narrativa de Flaubert, enquanto legenda, implica mostrar a presença de Deus 

na vida da personagem, a submissão ao poder divino e uma vida de sacrifício. Os 

elementos essenciais foram mantidos: a narrativa da vida de um homem que se tornou 

santo e foi totalmente submisso a Deus, e, se o leitor encontra vestígios da obra anterior, 

sem dúvida reconhece que estes estão tão realçados, coloridos e reavivados que se 

transformaram em um novo texto. 

A narrativa tem muitos episódios, argumentos, que aludem à legenda, mas 

muitos outros que remetem ao conto, conforme foi mostrado anteriormente, portanto 

podemos considerá-la um conto legendário. O importante é a constatação de que se trata 

de uma obra de arte que aliou elementos de legenda e do conto e que possibilita ao leitor 

religioso ter uma leitura edificante, objetivo primordial da legenda, e ao leitor contumaz 

de qualquer época ler um conto que lhe dê prazer e o faça refletir. 

A recriação original que Flaubert fez de uma lenda do seu país possibilita ao 

leitor desvendar algumas intertextualidades: revelou-se a voz hagiográfica e pode-se 

auscultar a voz do mito, que será investigada no capítulo seguinte. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
* Tradução nossa: “Podemos ler nessa história aparentemente ingênua e arcaica uma representação da 
condição humana, o que lhe confere mais amplitude do que anuncia o título”  
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DIÁLOGO ENTRE O MITO DO ÉDIPO REI E “A LEGENDA DE SÃO 

JULIÃO HOSPITALEIRO" 

 

O MITO 

 

A literatura universal sempre dialogou com a mitologia. Em diferentes épocas, 

criaram-se obras inspiradas em mitos, que foram, então, transformados e atualizados: 

Ulisses, de Joyce, Pigmalião, de George Bernard Shaw, O Fiel e a Pedra, de Osman 

Lins, e muitas outras. No caso da tragédia, especialmente nos séculos XX e XXI, ela 

teve seu valor recuperado, tendo havido o resgate de muitos mitos, sob novas 

perspectivas: a Electra de Girardoux, em 1937, a Antígona, de Anouilh, em 1944, e o 

mito de Orestes, que ressurge em As Moscas, de Sartre, em 1943. 

Comprovada essa constante apropriação do elemento mítico nas mais diferentes 

épocas e sociedades, é o caso de se indagar a razão do interesse pela recuperação do 

mito. Qual é o papel do mito no interior da sociedade e da cultura que o engendra?  

Convém iniciar pela busca da definição de mito e da função que alguns dos principais 

estudiosos do assunto lhe atribuem.   

Em muitos dicionários, tem-se como definição para “mito” a palavra “fábula”. 

Para Mircea Eliade, os mitos “constituem os paradigmas de todos os atos humanos 

significativos que, conhecendo o mito, conhece-se a origem das coisas, chegando-se, 

conseqüentemente, a dominá-las e manipulá-las à vontade” (ELIADE, 2004, p. 22). Já 

Joseph Capmpbell, define o mito como uma busca ou experiência de vida que auxilia o 

homem a buscar a verdade, o sentido e a significação da vida. (CAMPBELL, 2003, p. 5-

6). 
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  Em sua obra Mito e Realidade, Eliade diz que:  

 

o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento no 
tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”... narra como, 
graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a 
existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: 
uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 
instituição. (ELIADE, 2004, p. 11). 
 

 

Segundo o autor, os mitos têm como personagens esses entes sobrenaturais e, ao 

ser revelada a obra criada por eles no início de tudo, na verdade, é desvendada a 

sacralidade ou sobrenaturalidade dessa mesma obra, possibilitando que o homem se 

transforme  no que ele  atualmente é, um ser mortal, sexual e cultural. 

Quanto à função exercida pelo mito, o estudioso afirma que ela consiste “em 

revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas: 

tanto a alimentação ou o casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a 

sabedoria” (Idem, ibidem, p. 13). Em síntese, sua função é a de “regular” a ordem 

social. Nas culturas primitivas, o mito preservava a ordem social, fornecendo regras 

práticas que orientavam o homem. Desta forma, era vital à civilização. 

Todas as etapas da vida humana são, de um modo ou de outro, permeadas por 

mitos. Nas sociedades modernas, no entanto, eles se encontram afastados de seu sentido 

originalmente sagrado. Por outro lado, nas sociedades arcaicas, e nas que ainda se 

orientam por esse pensamento mítico, seus integrantes são capazes de reconhecer as 

histórias verdadeiras, os mitos, e atribuir-lhes importância porque eles lhes concernem 

diretamente e constituem uma demonstração do seu próprio conhecimento. Para eles, 

conhecer os mitos implica saber como as coisas começaram a existir e isso lhes torna a 
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existência mais tranqüila, pois esse saber vem acompanhado de um poder mágico-

religioso. 

O conhecimento dos mitos auxilia o homem a aceitar acontecimentos que, por 

não terem uma explicação que satisfaça ou que seja compreensível, são difíceis de 

assimilar. Por esse meio são fornecidas explicações sobre as grandes inquietações do 

homem, como a origem da vida e o porquê da morte. Pelos ensinamentos que eles 

contêm, apreende-se a realidade não assimilada do dia-a-dia e também se entende o 

comportamento humano e sua relação com o divino. 

Além disso, defrontar-se com o mítico implica experimentar uma vivência 

interior, concreta, o que significa viver ritualmente o mito, envolver-se em uma 

experiência religiosa. A realização desse ritual mítico conduz à imersão do sujeito em 

um outro mundo, em que ele se torna contemporâneo das personagens mitológicas e 

deixa de viver no tempo cronológico; passa a viver no Tempo primordial, ou seja, na 

época em que aquele evento aconteceu pela primeira vez, o que significa a atualização 

do mito. Entre os católicos, ao realizarem o batizado de um novo crente estão 

reatualizando o ritual mítico do batismo. 

Ernest Cassirer, em Linguagem, Mito e Religião (1999), no capítulo dedicado à 

evolução das idéias religiosas, destaca a informação de Hermann Usener, em Os nomes 

divinos, de que houve, num primeiro momento, a criação de “deuses momentâneos”, 

seres que aparecem e desaparecem rapidamente e são imagens mentais fugazes. Estas 

impressões ou imagens que o homem recebe, podem ser qualquer conceito ou objeto 

que domine o pensamento humano ou qualquer emoção que alegre, entristeça ou 

oprima, enfim tudo que acontece ao homem e que pode parecer ser divino.  
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Num momento seguinte do processo de evolução espiritual e cultural, as atitudes 

humanas tornam-se mais ativas; os indivíduos deixam de receber aleatoriamente 

impressões externas, passando a conduzir os acontecimentos de acordo com sua vontade 

e necessidade. Assim, ocorre o surgimento de um novo deus particular ou deus especial. 

Por exemplo, os deuses agrícolas, que atuam apenas em um determinado ano e no 

cultivo de determinado produto. 

A criação dos deuses momentâneos e dos deuses especiais faz parte do 

desenvolvimento de uma consciência religiosa e é um processo “histórico-lingüístico”. 

Um deus especial, ao ser criado, é nomeado de acordo com a atividade que lhe deu 

origem. O nome deste deus indicará sua durabilidade. Com o passar do tempo, o nome 

divino já não expressa relação com uma atividade, pois adquiriu personalidade. Criou-se 

um novo ser, este deus tem a capacidade de sofrer e agir como um ser humano. Estes 

nomes divinos originam um novo Ser Pessoal. 

Para Cassirer, “a linguagem torna-se um instrumento para qualquer perspectiva 

espiritual do mundo” (1999, p. 42). O autor afirma que, graças à linguagem, através da 

unidade da palavra, forma-se a unidade do conceito de Deus. E, ainda segundo ele, a 

metáfora é o vínculo entre o mundo mítico e lingüístico. 

 

A TRAGÉDIA: ORIGEM E O CONCEITO 

 

A Grécia é considerada o berço da verdadeira tragédia, e Ésquilo, Sófocles e 

Eurípides seus grandes dramaturgos, que enfocaram, em suas peças, “a história de uma 

família ou de uma personagem, para eternizar as relações do homem com seu destino, 

da justiça e da ordem, do indivíduo e do povo” (COSTA & REMÉDIOS, 1988, p. 53). 
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 A tragédia Édipo rei, de Sófocles, foi escrita no século V a. C. e pertence ao 

ciclo tebano, integrando, junto com Édipo em Colono e Antígona, a série de fatalismos 

que aconteceram na casa de Laio, da família dos Labdácidas. Como outros já citados, o 

mito de Édipo também foi retomado por diversos autores. A título de exemplo, citem-se 

Édipo, de Corneille, Édipo, de Gide, La machine infernale, de Jean Cocteau, e Antonio 

Marinheiro, o Édipo de Alfama, de Bernardo Santareno. 

Foi no século IV a. C. que Aristóteles, na Arte Poética, deu, pela primeira vez, a 

definição de tragédia e sistematizou os princípios fundamentais desse gênero. Assim diz 

ele: 

 

Tragédia é a representação de uma ação elevada, de alguma extensão 
e completa, em linguagem adornada, distribuídos os adornos por 
todas as partes, com atores atuando e não narrando; e que, 
despertando piedade e temor, tem por resultado a catarse dessas 
emoções. (Aristóteles, Poética, VI – 26) 
 
 

 
Idem, ibidem, Segundo COSTA & REMÉDIOS (1988, p. 10), o mito é elemento 

imprescindível na tragédia. Dizem as autoras em A tragédia – Estrutura & Tragédia: 

 

 
O trágico nasce do conflito entre ethos (caráter) e dáimon (a força, o 
gênio mau). Para sua concretização necessita dos planos divino e 
humano, sendo que a personagem trágica vive o conflito de duas 
ordens diferentes: a do passado mítico, cheio de um poder religioso, e 
a do presente, onde é um cidadão como qualquer outro. (Idem, 
ibidem, p. 52). 

 

 

Assim, a ação, na tragédia, insere-se numa ordem superior à humana, pois o 

personagem trágico não é senhor de seu destino, embora ele acredite sê-lo.  A ironia 

trágica é, então, um ingrediente essencial ao gênero trágico, na medida em que a 
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fatalidade perturbará a estabilidade interna do herói exatamente quando ele julgar haver 

encontrado, por seus próprios meios, a solução para seu conflito. A conceituação de D. 

C. Muecke (1995, p.90-1) para a ironia de eventos esclarece o que se acaba de dizer: 

 

Mais próxima de dramática ou teatral do que a Ironia Instrumental é a 
Ironia Observável. Ironias de Evento, por exemplo, que atuam no 
tempo, têm uma estrutura dramática clara, o caso típico que envolve a 
vítima com certos medos, esperanças ou expectativas que, agindo 
com base neles, toma medidas para evitar um mal previsto ou tirar 
proveito de um bem previsto; mas suas ações servem apenas para 
enredá-la numa cadeia causal que leva inevitavelmente à sua ruína. 
 

 

FLAUBERT LEITOR DE  SÓFOCLES  

 

Sófocles escreveu Édipo rei no século V a. C. e Gustave Flaubert retomou o 

mito no século XIX, no conto “A Legenda de São Julião Hospitaleiro”, publicado em 

1877. 

Sófocles inicia a narração pelo final do mito, que é quando ocorre o último 

episódio decisivo na vida de Édipo. Quando se inicia o texto, já sucedeu o assassinato 

do rei Laio e o casamento de Édipo e Jocasta, ou seja, já houve o parricídio e o incesto, 

que correspondem à fase de aparente bom sucesso da personagem. Ao dispor-se a 

buscar o assassino de Laio, marido de Jocasta, na realidade, Édipo sai em busca do seu 

próprio passado e da verdade que está oculta neste passado, o que corresponde ao 

período da sua progressiva destruição.  

A compreensão do elemento trágico na vida de Édipo e a conseqüente piedade 

catártica em relação ao destino que o aguarda ficam mais claras, caso se tenha um 

conhecimento mais detalhado da figura de Édipo antes de se tornar o marido de Jocasta. 
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Édipo nasceu em Tebas, filho de Laio, o rei, e de Jocasta. O oráculo predisse que 

Laio encontraria a morte nas mãos de seu próprio filho, por isso Édipo foi entregue a 

um pastor. Entretanto, este, não conseguindo abandonar a criança, entrega-a então a 

outro pastor, do lado oposto da montanha. A criança é levada a Pólibo, rei de Corinto, o 

qual, não tendo filhos, fica feliz em criar o menino como seu filho.  

Enquanto Édipo crescia e dúvidas sobre a sua paternidade surgiam, decidiu 

finalmente viajar para Delfos e consultar o oráculo. O oráculo não revelou quem eram 

seus pais verdadeiros, mas contou-lhe que estava destinado a matar seu pai e casar com 

sua mãe. Horrorizado e chocado, fugiu, acreditando que assim evitaria a desgraça. 

Édipo desconhecia seu pai verdadeiro, que também estava viajando nas 

redondezas de Delfos. Vendo-se ao lado da carruagem de Laio, teve com este algumas 

altercações, sendo, depois, golpeado pelo próprio pai. Édipo respondeu derrubando-o do 

veículo e matando-o.  

Voltando as costas a Corinto, acaba chegando em Tebas, a cidade de Laio, que 

estava sendo aterrorizada pela Esfinge. Quando a morte de Laio se tornou conhecida, o 

trono e a mão da rainha foram oferecidos a quem pudesse solucionar a charada e livrar a 

região do terrível monstro. Édipo decifrou a charada. Os cidadãos de Tebas receberam-

no, então, com deferência e o fizeram seu rei; casou-se com Jocasta, que lhe deu dois 

filhos, Etéocles e Polínece, e duas filhas, Antígona e Ismênia.  

Entretanto, uma praga se abateu sobre a região de Tebas. Creonte, irmão de 

Jocasta, retornou de sua consulta ao Oráculo de Delfos, que ordenava que a maldição 

acabasse quando o assassino de Laio fosse trazido à justiça. Édipo, imediatamente e de 

maneira enérgica, tomou para si a tarefa de encontrá-lo. Durante a procura do assassino 
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de Laio, nota-se a maneira cega com que Édipo dirige a busca – a sua cegueira o impede 

de ver a verdade, apesar das pistas fornecidas.  

Ao buscar o assassino do ex-rei, descobre a verdade sobre o seu passado: é filho 

de Laio e Jocasta e não de Pólibo e Peribéia. Na sua procura, é-lhe revelado também que 

ele é o assassino de Laio. Assim, de salvador, passa a ser a causa da praga que recaíra 

sobre Tebas. Jocasta se suicida e Édipo fere seus próprios olhos, cegando-se. Exila-se e, 

desta forma, a ordem é restabelecida em Tebas. 

O oráculo de Delfos revelou a Édipo que ele mataria o pai e dormiria com a mãe; 

desesperado e com medo de que a profecia se cumprisse, ele foge, para escapar à 

maldição.  

 

ÉDIPO E JULIÃO 

 

O oráculo representa a força divina e é o vínculo de ligação de Édipo com os 

deuses. No conto de Flaubert, no lugar do oráculo é o grande cervo que faz uma 

previsão funesta à personagem: 

 

Le prodigieux animal s'arrêta ; et les yeux flamboyants, solennel 
comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu'une cloche au 
loin tintait, il répéta trois fois : 
- Maudit ! maudit ! maudit ! Un jour, coeur féroce, tu assassineras ton 
père et ta mère !109 (Idem, ibidem , p.89). 
 

 

                                                 
109 O prodigioso animal deteve-se; e, com os olhos flamejantes, solene como um patriarca e como um 
justiceiro, repetiu três vezes, enquanto um sino batia ao longe: 
- Maldito! Maldito! Maldito! Um dia, coração feroz, assassinarás teu pai e tua mãe! Idem, ibidem, p. 68. 
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O acontecimento maravilhoso desta cena altera a vida de Julião e fortalece a 

legenda do ponto de vista sobrenatural. Ao ouvir a previsão funesta feita pelo cervo, o 

jovem nobre fica desesperado, um grande medo se apodera dele: 

 

La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, 
il revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l'obsédait ; il se 
débattait contre elle :« - Non ! non ! non ! je ne peux pas les tuer ! » 
Puis il songeait : « - Si je le voulais, pourtant ?...» Et il avait peur que 
le Diable ne lui en inspirât l'envie110. (ID, Ibid. p. 90)  
 

 

 Julião, temeroso de que o mal o vencesse e de que a profecia do cervo se 

concretizasse, adoece; quando está melhor, ocorre um incidente no qual acredita ter 

ferido sua mãe, preocupado, foge e nunca mais reaparece. 

 As duas personagens – a de Sófocles e a de Flaubert - tentando fugir à desgraça, 

vivem felizes por algum tempo, acreditando que escaparam do destino trágico. O 

momento de tranqüilidade que vivem os heróis é a chamada ironia trágica, pois a busca 

de alternativas para escapar à fatalidade acabará por causá-la. Assim, o destino faz suas 

vítimas nesse período. 

 Após a fuga de Corinto, Édipo vai para Tebas, e, no caminho, encontra Laio e o 

mata. Em Tebas, resolve o problema da Esfinge e começa o seu período de ascensão, 

sucesso e tranqüilidade. Torna-se rei e casa-se com Jocasta, ex-esposa do rei.  

 Julião foge da casa dos pais e alista-se em uma tropa, vive muitas aventuras, 

torna-se guerreiro, participa de guerras em lugares distintos. Auxilia governantes e 

                                                 
110 A noite, não dormiu. Sob o vacilar da lamparina suspensa, revia sempre o grande cervo negro. Sua 
profecia obcecava-o; debatia-se contra ela. “Não, não, não! Não posso matá-los!”, e depois pensava: 
“Mas se eu quisesse...?”, e temia que o Diabo lhe instilasse a vontade”. Idem, ibidem, p. 68, 69. 
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liberta povos. Quando socorre o imperador da Ocitânia, recebe como recompensa a filha 

do imperador e um grande castelo, com quem se casa e tem uma vida relativamente 

tranqüila. 

Assim como Édipo, Julião tem um período de sucesso e tranqüilidade. Vive 

sossegado e crê que se livrara da profecia do cervo. Para assegurar-se de que não 

cometerá o parricídio, evita caçar por um tempo; acredita que a caça tem relação com a 

previsão. Um dia, instigado pela esposa, sai para uma caçada. Quando volta, cumprem-

se os presságios feitos pelo grande cervo negro: 

 

Incertaine d'abord, cette voix plaintive, longuement poussée, se 
rapprochait, s'enfla, devint cruelle, et il reconnut, terrifié, le 
bramement du grand cerf noir. 
... 
Son père et sa mère étaient devant lui, étendus sur le dos, avec un 
trou dans la poitrine ; et leurs visages d'une majestueuse douceur, 
avaient l'air de garder comme un secret éternel. Des éclaboussures et 
des flaques de sang s'étalaient au milieu de leur peau blanche, sur les 
draps du lit, par terre, le long d'un Christ d'ivoire suspendu dans 
l'alcôve. Le reflet écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, 
éclairait ces taches rouges, et en jetait de plus nombreuses dans tout 
l'appartement111.(Idem, ibidem, p. 100, 101) 

 

 Em ambas as obras, os protagonistas cometem parricídio. Mas somente Julião 

mata a mãe. A mãe de Édipo, Jocasta, na tragédia sofocliana, tentou enganar o destino e 

mandou o seu filho, ainda bebê, para o monte Citéron. Mais tarde, ao constatar que se 

cumprira a profecia do oráculo, mata-se.  

                                                 
111 De início incerta, essa voz lamuriosa, funda, aproximava-se, ganhava corpo, tornou-se cruel; e ele 
reconheceu horrorizado, o bramido do grande cervo negro. 
... 
Seu pai e sua mãe estavam a sua frente, estendidos de costas, com um buraco no peito; e suas faces, de 
uma suavidade majestosa, pareciam guardar algum segredo eterno. Respingos e placas de sangue se 
espalhavam sobre sua pele branca, nas roupas de cama, pelo chão, em todo um Cristo de marfim suspenso 
na alcova.”. Idem, ibidem, p. 80. 
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 Merecem destaque, agora, as alterações e manutenções feitas por Flaubert em “A 

Legenda de São Julião Hospitaleiro” em relação a Édipo rei.  

 Marcante, sem dúvida, nas duas obras é a errância dos heróis. Édipo é banido de 

Tebas e exilado. A tragédia de Sófocles, Édipo Rei, não fornece maiores informações do 

período pós-Tebas. É expulso porque foi considerado culpado pela justiça humana; 

logo, deve ser punido. O castigo é o exílio, assim a ordem rompida por seus crimes, 

incesto e parricídio, foi restabelecida com a sua saída de Tebas. Já em “A Legenda de 

São Julião Hospitaleiro” a ênfase é dada ao período que se segue ao sepultamento dos 

pais, mostrando o jovem nobre “mendiant sa vie par le monde”112 (ID, Ibid, p. 102), o 

castigo sendo a própria errância. 

 Julião já havia saído para o mundo logo após as profecias nefastas, como um 

conquistador; mas a segunda errância é bem diferente, ele abandona tudo, o palácio, 

vassalos, todos os bens materiais, poder, esposa, e parte sem nada. Vive de esmolas e as 

pessoas o auxiliam por causa do seu rosto tão triste. Por contrição, contava sua história e 

muitos se afastavam, benzendo-se. Rejeitado e enxotado, evitava os homens e vivia de 

frutas, raízes e moluscos que encontrava na praia. Quando se misturava ao burburinho 

da cidade, a alegria, família e crianças faziam-no chorar. 

 A insensibilidade que sentia em relação aos animais no passado transformara-se 

em amor, admirava os pássaros, os insetos, porém, todos os animais fugiam apavorados 

quando se aproximava. 

Um remorso muito grande o dominava, tornou-se um ermitão, mas nada lhe 

trazia paz; 

 

                                                 
112 mendigando a vida pelo mundo”. Idem, ibidem, p. 81. 
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Il rechercha les solitudes. Mais le vent apportait à son oreille comme 
des râles d'agonie ; les larmes de la rosée tombant par terre lui 
rappelaient d'autres gouttes d'un poids plus lourd. Le soleil, tous les 
soirs, étalait du sang dans les nuages; et chaque nuit, en rêve, son 
parricide recommençait.113 (Idem, ibidem, p. 103) 
 

 

Na sua busca de paz de espírito, Julião flagelava-se: “Il se fit un cilice avec des 

pointes de fer114” (Idem, ibidem. p. 104), mas não adiantava pois as mortificações que 

infligia ao seu corpo não o acalmavam; não conseguindo expiar seu pecado, resolve 

matar-se, pois não se libera de sua obsessão pela morte. De uma maneira que lembra a 

esquizofrenia, Julião, ao tentar se afogar, vê a imagem do pai refletida na água: 

Et un jour qu'il se trouvait au bord d'une fontaine, comme il se 
penchait dessus pour juger de la profondeur de l'eau, il vit paraître en 
face de lui un vieillard tout décharné, à barbe blanche, et d'un aspect 
si lamentable qu'il lui fut impossible de retenir ses pleurs. L'autre 
aussi pleurait. Sans reconnaître son image, Julien se rappelait 
confusément une figure ressemblant à celle-là. Tout à coup, il poussa 
un cri. C'était son père, et il ne pensa plus à se tuer”115. (p. 103) 

 

 
Como Julião não era então um homem idoso, o que ele vê ou faz parte das suas 

alucinações ou é seu inconsciente confrontado com a imagem paterna, e que o impede 

de se atirar à água. 

Assim, esse Édipo medieval, perdido no seu mundo particular e cheio de culpas, 

erra por muitos países, perseguido por sua lembrança, revivendo seu pecado, a cada dia, 

                                                 
113 Procurou os ermos. Mas o vento trazia a seu ouvido o que pareciam estertores de agonia; as lágrimas 
do orvalho, ao caírem por terra, lembravam-lhe outras gotas, bem mais pesadas. O sol, a cada crepúsculo, 
espalhava sangue pelas nuvens; e toda noite em sonho, o parricídio recomeçava”. Idem, ibidem, p. 82. 
114 Fez para si um cilício com pontas de ferro. Idem, ibidem, p.82 
115 E um dia, à beira de uma fonte, inclinando-se para estimar a profundidade da água, viu aparecer a sua 
frente um velho todo descarnado, de barba branca e aspecto tão lamentável que lhe foi impossível conter 
as lágrimas. O outro também chorava. Sem reconhecer sua própria imagem, Julião recordava 
confusamente um rosto parecido àquele. Soltou um grito; era seu pai; não pensou mais em se matar”. 
Idem, ibidem, p. 83. 
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como mortificação e espírito de penitência. Essa errância só finda quando ele se fixa no 

casebre à beira do rio e vai trabalhar para o próximo.   

Na legenda, o incesto foi suprimido. Enquanto na tragédia de Sófocles Édipo 

casa-se com Jocasta, sua mãe, na legenda flaubertiana, Julião casa-se com a bela filha 

do imperador da Ocitânia. Já a busca do assassino só acontece na tragédia sofocliana. 

Entre as atualizações feitas por Flaubert, há o casamento de Julião com a filha do 

imperador e a interferência da esposa, que atua como adjuvante para que o protagonista 

atinja seu objetivo, que é a santidade. Para ocorrer a santidade, antes o herói terá que 

cometer o parricídio, que acarretará o arrependimento e a penitência. Outro acréscimo é 

o matricídio, que substitui o incesto. 

A mudança efetuada por Flaubert, que retira de cena a esposa de Julião e o faz 

continuar sozinho seu percurso de expiação, diversamente do que está contado nos 

vitrais, alguns críticos a atribuem à morte simbólica da companheira. Yvonne Bargues-

Rolin, em Le pas de Flaubert, cita a autora Debray-Genette, que “attache la même 

importance aux deux meurtres, celui de la mère et celui du père. En tuant la mère, Julien 

aurait également tué (symbliquement) sa femme qu’il méprend, dans la pénombre, pour 

un fantôme.”116 (ROLIN, 1998, p.333). Nesse sentido, o relacionamento aparentemente 

mais fraterno que conjugal entre ambos, marido e mulher, leva alguns estudiosos a 

associarem a esposa à figura imaculada da mãe.   

Na verdade, Julião é um Édipo diferente. Édipo, involuntariamente, assassina o 

próprio pai. Essa morte resulta em  seu casamento com sua mãe e na obtenção de poder 

e condição social. O assassinato do pai deu-lhe condições favoráveis para ocupar o 

trono e a cama da mãe. A Julião, diferentemente de Édipo, a morte do pai nada lhe 
                                                 
116Tradução nossa do trecho: atribui a mesma importância às duas mortes, a da mãe e a do pai. Ao matar a 
mãe, Julião teria igualmente matado (simbolicamente) sua esposa que ele confunde, na penumbra, com 
um fantasma. 
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trouxe como benefício; ao contrário, levou-o a fugir de seu palácio. Com a morte do pai, 

perde o trono, a esposa, o poder e o conforto. Torna-se um ser só e errante.  

Pode-se considerar Julião também um quase Édipo por conta da diferença 

quanto ao fator incesto. Este não ocorreu e sequer foi cogitado e, com a ocorrência do 

matricídio, impossível de acontecer.  

A Legenda permite ao leitor perceber o conflito individual do herói: sabe-se da 

educação religiosa que a personagem recebeu, dos treinamentos que teve para ser um 

guerreiro e o quanto ambos foram conflituosos – esta informação não é fornecida na 

obra de Sófocles. Não temos um aprofundamento na questão psicológica. 

Sófocles deixa claro que as forças sobrenaturais e a ordem social estão em 

primeiro plano, conduzindo a vida e o destino do herói: por isso a revelação da verdade 

a Édipo e a sua conseqüente saída de Tebas são as condições de restabelecimento do 

equilíbrio social.  Já Flaubert, um escritor realista, mostra, no seu conto, o racionalismo 

científico que imperava na sua época; o protagonista é caracterizado com as tendências 

e motivações que o fizeram mudar de caráter, de jovem adolescente dividido entre as 

virtudes cristãs e os impulsos guerreiros, que passa de guerreiro para peregrino 

religioso, de um ser maldito para um ser santificado, um santo. 

Percebe-se na narrativa a relação entre os dois momentos históricos. A Idade 

Média foi uma época de alta religiosidade; no conto, os instintos subterrâneos do ser 

humano estão em relevo, assim como a dualidade, a tensão entre o bem e o mal. É 

revelada uma vida humana que oscila entre o sacro e o profano causado pela 

ascendência do pai e da mãe.   

Além disso, nota-se a manutenção de alguns elementos em ambas as obras: 

ambos cometem, involuntariamente, o parricídio, ou seja, o erro involuntário ocorre 
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quando Julião mata os pais e Édipo mata Laio. Tanto em Édipo Rei quanto em “A 

Legenda de São Julião Hospitaleiro”, mostra-se, não a ação das personagens, mas sim a 

força dos deuses e do destino. Édipo e Julião são representantes humanos que lutam 

contra o poder divino, mas são punidos por haverem incorrido no que Aristóteles 

denomina de falha trágica ou, em grego, hamartia. 

Édipo fere seus olhos e se cega; quando provoca sua própria cegueira, a morte e 

a dor não são o pior dos males, mas sim sua culpa, uma culpa que não pode ser 

controlada; como não é dono do seu destino, o ato de ver nada muda, pois o 

discernimento independe da visão.  

Observa-se a singularidade do conto de Flaubert em comparação à tragédia de 

Sófocles na terceira parte: Julião mostra-se cego no momento em que mata seus pais: 

“Les vitraux garnis de plomb obscurcissaient la pâleur de l'aube. Julien se prit les pieds 

dans des vêtements, par terre”117 (Idem, ibidem. p.100); aproximando-se do leito 

conjugal, Julião, tateando, concluiu, errada e impulsivamente,  que eram a esposa e o 

amante que ali dormiam. Por engano, matou seus pais. A cegueira perdura enquanto o 

herói não toma conhecimento do parricídio.  Já o havendo consumado, os vitrais 

novamente, refletem uma luz que possibilita ao nobre identificar os mortos : “Le reflet 

écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, éclairait ces taches rouges, et en jetait de 

plus nombreuses dans tout l'appartement”118 (p. 100, 101).  

No conto de Flaubert cessa aí a cegueira do protagonista. Julião, no desfecho da 

narrativa, tem um momento de clarividência que contrasta com a cegueira de Édipo: 

“Alors le lépreux l'étreignit;et ses yeux tout à coup prirent une clarté d'étoiles; ses 

                                                 
117 Os vitrais com armação de chumbo obscureciam a palidez da aurora. Julião tropeçou em roupas 
jogadas no chão”. Idem, ibidem, p. 79. 
118 O reflexo escarlate do vitral, agora ensolarado, iluminava essas manchas vermelhas e projetava outras 
mais em todo o aposento”. Idem, ibidem, p. 80. 
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cheveux s'allongèrent comme les rais du soleil”119  (ID, Ibid, p. 107). Esta luz, esta 

revelação que Julião tem, acontece quando ocorre o grande desvendamento divino e sua 

ascensão, junto com Nosso Senhor Jesus Cristo.    

Ocorre também um deslocamento de época. A peça de Sófocles foi escrita em 

430 a.C.; no conto, a ação se desenrola na Idade Média. O distanciamento temporal, no 

entanto, não impede que o tema continue atual, pois se observa a mesma fatalidade da 

vida humana e a mesma coragem do herói que tenta mudar o destino.  

Outro deslocamento que sucede é o de espaço. A tragédia de Sófocles se passa 

em Tebas, diante do palácio do Rei Édipo, enquanto a Legenda se passa em um palácio 

em um local indefinido, depois se transfere para guerras em diferentes cantos do mundo, 

seguido de outro palácio com aspecto oriental e finaliza em um casebre à beira de um 

rio perigoso.  

A análise do espaço mostra que inicialmente os dois heróis possuíam a mesma 

classe social, são governantes, nobres e poderosos que sucumbem as armadilhas do 

destino. Mas as indefinições espaço-temporais, no conto de Flaubert, podem ter 

contribuído para universalizar o drama interno do protagonista, estendendo-o ao drama 

de qualquer indivíduo, em qualquer época. Em síntese, o conto de Flaubert retoma o 

mito de Édipo e, mesmo com as transformações ocorridas, o enfoque é sempre atual, 

pois mostra o homem envolvido pela ação divina ou sobrenatural e se resignando frente 

às armadilhas do destino.  

Quando o homem conhece o mito de Édipo e o apreende, fica mais fácil para ele 

aceitar acontecimentos que parecem ser traçados ou determinados pelo destino, assimila 

fatos que parecem ter acontecido porque estavam predestinados. As piores ocorrências 

                                                 
119 Então o leproso abraçou-o; e seus olhos subitamente ganharam uma claridade de estrelas; seus cabelos 
alongaram-se como raios de sol”. Idem, ibidem, p. 87. 
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serão recebidas com mais naturalidade. Afinal, não se pode lutar contra os deuses, 

forças espirituais superiores ou o destino. O homem contemporâneo, ao constatar sua 

fragilidade frente ao destino, aproxima-se muito de Édipo e de Julião. 

Outras interpretações foram dadas a este conto. Cite-se a análise de Sartre, que 

orientou sua leitura pelas teorias freudianas, tendo sofrido críticas por parte de alguns 

estudiosos do conto “A Legenda de São Julião Hospitaleiro”. 

Para melhor discutir a análise feita por Sartre, convém retomar os estudos 

freudianos sobre o Complexo de Édipo. O drama de Édipo foi apropriado por Freud 

para simbolizar a relação das crianças com sua mãe quando começam a adquirir 

conhecimento acerca do sexo e o despertar do desejo: 

 

começa a desejar a mãe para si mesmo, no sentido com o qual, há 
pouco, acabou de se inteirar, e a odiar, de nova forma, o pai como um 
rival que impede esse desejo; passa, como dizemos, ao controle do 
complexo de Édipo. ( FREUD, 1969, p.176, 177). 
 

 

Assim, conforme as teorias freudianas, o complexo de Édipo corresponde o 

desejo de possuir a mãe, o que significaria promover o afastamento do pai. Ao matar 

simbolicamente o pai, o filho conseguiria seu objetivo.  

Sartre trata da “Legenda de São Julião Hospitaleiro” na sua obra L’Idiot de la 

famille (1971, p.1900-1907 e 2106-2199). Sua análise sobre o crime cometido por 

Julião é considerada uma psicocrítica, pois considera que o filho, na verdade, sonha com 

a morte do pai. Sartre considera Gustave Flaubert, tal qual Julião, um caso freudiano: 

“L’OEdipe moderne n’est pas celui qui devient parricide sans le savoir, mas celui qui 
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réve de tuer sans aller jusqu’au crime.”120 (p.1903). Flaubert, em seu período de doença, 

teria tido mágoas em relação ao pai, e, em sonhos, teria desejado sua morte . P.M. Biasi 

ao analisar esta possibilidade, conclui: 

 

Si la psychanalyse n’était encore qu’une promesse, cette promesse, à 
beaucoup d’égards, était dans l’air du temps. Les brouillons, 
beaucoup plus clairs que le texte définitif qui cherche à rester 
indécidable, ne laissent aucun doute sur la volonté qu'avait l'auteur de 
rendre cette lecture clinique et "réaliste" aussi pertinente que celle de 
la transcendance et de l'hagiographie. Rien d'étonnant donc si, en 
retour, les lectures psychanalytiques de ce conte se sont multipliées: 
avec une naïveté émouvante, elles redécouvrent, comme les traces de 
l'inconscient de l'auteur, ce que Flaubert avait construit de longue 
main dans ses manuscrits avec les moyens (non négligeables) qui 
étaient ceux de la psychiatrie de son époque, et qu'il s'était employé à 
dissimuler au coeur du texte comme une logique latente de 
l'histoire121 (BIASI, 1986, p. 17 ) 
 
 

Esta interpretação, que relaciona Flaubert a Édipo e a Julião, associa o escritor a 

uma característica de São Julião: servir ao próximo; no caso do autor, a dedicação 

aconteceria por meio da literatura: 

 

La maladie de Julien, consecutive à la prédiction du cerf noir renvoie 
à la maladie de Gustave, terrassé par la crise de 1844. Tout comme 
son personage, Flaubert quitte tout, renonce à une vie ordinaire et 
s’enferme à Croisset près du fleuve. L’humble passeur humilié par les 
bourgeois qui l’exploitent, s’épuisant à répéter le même trajet d’une 
rive à l’autre, c’est le romancier lui-même, passeur de rêves, 
s’échinant à l’écritoire. Pourtant c’est cette vie méprisée qui procure 

                                                 
120 Tradução nossa: O Édipo moderno não é aquele que se torna parricida sem o saber, mas aquele que 
sonha matar sem cometer o crime. 
121 Tradução nossa: Embora a psicanálise fosse só uma promessa, esta promessa, em muitos aspectos, já 
estava presente. Os rascunhos, muito mais claros que o texto definitivo que procura permanecer 
indecifrável, não deixam nenhuma dúvida sobre a vontade que tinha o autor de tornar esta leitura clínica e 
"realista" também coerente quanto aquela da transcendência e da hagiografia. Não surpreende o fato de, 
em compensação, as leituras psicanalíticas deste conto terem sido diversas: com uma ingenuidade 
comovente, redescobrem, como os vestígios do inconsciente do autor, o que Flaubert havia construído por 
muito tempo em seus manuscritos com os meios (não negligenciáveis) que eram os da psiquiatria da sua 
época, e que ele dedicou-se a dissimular no meio do texto como uma lógica latente da história.  
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la sainteté à Julien, comme l’écriture procurera à Flaubert le salut et 
“la canonisation” littéraire.” (AURÉGAN, 1991, p. 90)122 
 
 

 
Flaubert sempre teve muitos problemas de saúde e, por acreditar que, por isso, 

não correspondia às expectativas de seu pai, se refugia em Croisset para escrever. Com 

a literatura, ele obtém a sua redenção, tal qual São Julião Hospitaleiro.  

A análise de Sartre foi aqui citada para auxiliar no entendimento do arquétipo do 

conto, e não à guisa de concordância com o estudioso francês, que pauta sua 

interpretação no aspecto  psicológico-biográfico de Flaubert. Quanto à interpretação 

sartriana, ela não explica, na verdade, a morte da mãe ou o matricídio, mas contribui 

para o entendimento da narrativa. Flaubert atribuiu a mesma importância às duas mortes 

porque “le père et la mère représent deux versants de l’a vie de Julien, la guerre (la 

chasse) et la religion, donc les deux éléments dont le conflit fera de lui un saint123 » 

(GENETTE, 1975, p. 138). Eliminando os pais, Flaubert extingue o conflito psicológico 

da personagem pendente entre dois lados: religioso e secular. 

Uma outra conclusão de Sartre que também auxilia na análise da narrativa 

refere-se ao momento do parricídio, quando Julião pensa estar matando a esposa e o 

amante. Sartre afirma “Gustave a supprimé cette compagne fidèle pour donner à Julien 

la haute solitude dont il a lui-même tant souffert et tant joui124 » (Idem, ibidem, p. 138). 

                                                 
122 Tradução nossa: A doença de Julião, que o acometeu logo em seguida à previsão do cervo, remete à 
doença de Gustave, abatido pela crise de 1844. Assim como sua personagem, Flaubert deixa tudo, 
renuncia a uma vida comum e se enclausura em Croisset perto do rio.  O humilde transportador 
humilhado pelos burgueses que o exploram euxauria-se a repetir o mesmo trajeto de uma margem a outra, 
é o próprio escritor, transportador de sonhos, extenuando-se na escrivaninha. Entretanto é esta vida 
desprezível que proporciona a santidade a Julião, como a escritura proporcionará a Flaubert a salvação e 
“a canonização” literária. 
123 Tradução nossa: o pai e a mãe representam duas vertentes da vida de Julião, a guerra (a caça) e a 
religião, por conseguinte os dois elementos cujo conflito fará dele um santo. 
124 Tradução nossa: Gustave suprimiu esta companheira fiel para dar a Julião uma  imensa solidão da qual 
ele mesmo tanto sentiu e sofreu. 
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Flaubert, matando literalmente a esposa, cumpre um propósito que se 

desencadeara na primeira parte do conto; a partir desse momento, ele passa a repetir o 

passado de solidão de Julião. Tem-se novamente um eco do passado refletindo no 

futuro: na primeira parte, quando ia caçar, dispensava a companhia de todos os servos e 

preferia estar só; após o parricídio, parte desacompanhado, percorre o mundo sem 

companhia, penitenciando-se e ganha a sua salvação sozinho, sem ajuda de ninguém. 

Assim, cumpre-se todo o trajeto de uma vida solitária. 

Outro fato digno de atenção diz respeito à vida solitária de Julião. A solidão é 

uma marca de Flaubert; mas, na Legenda Áurea de Jacoppo Varazze e nos vitrais da 

catedral de Nossa Senhora de Ruão, o santo tem a companhia de sua esposa até o final, 

quando ambos ganham a salvação. 

Os vitrais foram o fio condutor e a fonte de inspiração de Flaubert para criar o 

conto “A Legenda de São Julião Hospitaleiro” e, apesar de inquestionável, esta 

afirmativa merece um exame minucioso para patentear a intertextualidade do conto com 

a obra imagética. 
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A IMAGEM: FIO CONDUTOR E ILUSTRAÇÃO 
 

O VITRAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Vitral é uma janela composta de múltiplos pedaços de vidro. Por ser uma 

composição decorativa, é geralmente colorido, e os vidros são combinados para formar 

desenhos que representam símbolos ou cenas narrativas.  

Tal modalidade artística se origina no Oriente e ganha importância na Europa a 

partir do século XII. O maior número de vitrais foi criado após 1150, tendo sido 

colocados em edifícios religiosos destinados à reunião de fiéis para celebração da fé e 

convivência com o sagrado. A altura, a luminosidade, as cores, que favoreciam a 

interação do fiel com o celestial e, ao mesmo tempo, propiciavam aos iletrados a 

compreensão das passagens bíblicas narradas por meio da conjunção de imagens, 

conferiram aos vitrais uma função pedagógica; a educação religiosa que se promovia 

nas igrejas se dava de modo intuitivo: por sua beleza e luz os vitrais seduziam, e os 

fiéis, inclusive os ignorantes, podiam acompanhar os quadros bíblicos ali narrados, os 

quais se mantinham gravados indelevelmente na mente.  

Na Idade Média, uma utilidade relevante dos vitrais era a de conseguir criar uma 

atmosfera mística que conduzisse a um encontro com Deus. Devia acontecer uma 

interação entre o indivíduo e o espaço religioso, propiciando um envolvimento que, 

integrado à vivência pessoal, se tornasse uma experiência única e não repetível, cujo 

resultado seria a estesia e a catarse. 

A existência das igrejas suntuosas e, por extensão, dos vitrais teve início em 

1130, quando a mais importante igreja da França não era uma catedral e sim o mosteiro 

São Denis. Considerada a mais régia das igrejas, que os reis tinham escolhido como 



 83 

necrópole, era também ali que recebiam a auriflama, antes de partirem para expedições 

militares. Toda a vida real concentrava-se neste mosteiro: orava-se pelo poder real e ali 

se escreviam as proezas régias. A nova arte nasceu nesse então mosteiro de São Denis e 

foi obra da vontade de um monge chamado Suger.  

Beneditino, Suger não tinha a concepção monástica de pobreza nem a recusa 

absoluta do mundo, mas pensava que a abadia devia irradiar os esplendores da glória de 

Deus. Segundo ele, a arte deveria ser usada como um suporte espiritual e os objetos 

mais preciosos deveriam servir no ritual da Santa Eucaristia, pois era importante 

celebrar a Deus com pureza interior aliada à nobreza exterior. Sua preocupação com 

esta nobreza o levou a reconstruir a igreja abacial, ornamentando-a: desta forma, 

trabalhava-se pela glória de Deus, de São Denis e pela honra dos reis da França, aqueles 

que estavam sepultados no santuário. Além disso, trabalhava-se por Louis VI, o amigo e 

benfeitor ainda vivo. 

Suger concebeu o monumento como uma obra teológica, baseada nos escritos de 

São Dionísio, o Aeropagita, ou o chamado Pseudo-Dionísio, e nas obras que este 

escreveu: De coelesti hierarchia (Hierarquia Celeste), De ecclesiastica hierarchia 

(Hierarquia Eclesiástica) e De mystica theologia (Teologia Mística).  

Fundindo a filosofia neoplatônica com a teologia da luz do Evangelho de São 

João, Dionisio afirma que todas as coisas criadas são luzes que, ao existirem, dão 

testemunho da luz Divina e permitem que o intelecto humano a perceba.  

De acordo com os tratados a ele atribuídos, São Dionísio concebia uma imagem 

hierárquica do universo visível e invisível, e Suger, sofrendo esta influência, concebeu o 

poder do rei com base na idéia de que Deus é Luz, e o rei é o representante dessa Luz na 

terra. O universo é um fluxo luminoso que, assemelhando-se a uma cascata, irradia luz, 
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que emana do divino e instala-se nos seres. Todo ser, todo objeto reflete esta luz. A 

teoria ainda afirma que o ato luminoso da criação institui por si mesmo uma ascensão 

progressiva, como se fosse uma subida, degrau a degrau, até Deus, e como tudo o mais, 

regresso ao Ser Criador. 

Não só Dionísio, mas muitos pensadores medievais também concebiam que “de 

todas las cosas creadas la luz es la manifestación más directa de Dios”125 (SIMSON, 

1989, p.73). Segundo a metafísica dominante na Idade Média, a luz é o mais nobre dos 

fenômenos naturais, o menos material e o que mais se aproxima da forma pura; também 

é o principio criativo de todas as coisas, a causa de todo o crescimento orgânico. Hugo 

de São Victor e São Tomás de Aquino consideram a proporção e a luminosidade como 

características fundamentais da Beleza. 

O abade considerava que era através de Cristo que se pode penetrar nas luzes do 

santuário, portanto a nova arte era uma celebração do Filho do homem e tudo foi 

mobilizado para a construção da Catedral de Rouen. 

A revolução arquitetônica ensejada por Suger foi, então, orientada por todo um 

estudo da maior incidência da luz no espaço da igreja.  

A grande transformação estética aconteceu no coro da nova igreja: Suger mudou 

para o lado que o sol nasce, no outro extremo do edifício. Nesse local, o foco de 

irradiação de luz é mais intenso, tornando-se assim um ponto deslumbrante de 

aproximação com o Ser Criador. Para obter uma maior luminosidade foi retirado os 

muros e criou-se o cruzamento de ogivas. 

 

                                                 
125 mas de todas as coisas criadas a luz é a manifestação mais direta de Deus. 
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Entre 1140 e 1144, foi construída “uma seqüência de capelas dispostas em 

semicírculo, em virtude do que toda a igreja resplandece duma maravilhosa luz 

ininterrupta, espalhada pelas mais luminosas janelas”.(Idem, ibidem, p. 106). 

No século XII,  continuando as obras Suger modificou as abóbadas para abrir 

vãos. Os muros foram substituídos por pilares. Desta forma, não havia separação entre 

os altares e os rituais de uma cerimônia podiam ser celebrados conjuntamente, havia 

uma coesão luminosa: os monges pareciam participantes de uma sinfonia, os gestos 

simultâneos eram banhados pela mesma luz. A cerimônia litúrgica foi uma festa alegre e 

harmônica, “uma sinfonia mais angélica que humana” (Idem, ibidem, p. 107). 

Outras paredes foram derrubadas para não se tornarem um obstáculo à cachoeira 

de irradiação divina e o seu retorno. A nova parte posterior foi ligada às anteriores 

tornando a igreja mais resplandecente.   

No entanto, a poética da luz iniciada por Suger não se limitava à arquitetura, seu. 

pensamento exprimiu-se através da decoração que criou para sua construção, por meio 

da luz e não do texto verbal. Os conceitos da teologia de Dionísio, o Areopagita, ele 

demonstrou através de imagens, seja nos vitrais, no pórtico, seja em estátuas.  

Conforme a teoria de Dionísio, até mesmo o mais humilde dos homens participa 

da luz de Deus e da sua glória; a basílica de São Denis exprime um cristianismo que não 

é apenas música e liturgia, torna-se teologia. 

Os vitrais, na verdade, não aumentam a luminosidade da catedral gótica, e sim 

filtram a luz, deixando o interior cromaticamente matizado. E o efeito é tão 

surpreendente que levou o estudioso Grodecki a afirmar a respeito da Sainte Chapelle 

de Paris: 

 



 86 

En ningún sitio, antes o después, la vidriera ha desempeñado um 
papel semejante en una composición arquitectónica, concebida en 
función del efecto coloreado y luminoso, donde se unen todos los 
temas maravillosos del simbolismo de la luz (ALCAIDE, 1989, 
p.37)126. 

 

 

Os vitrais tinham o papel de criar uma ambientação espacial diferenciada, além 

de ser portador das metáforas visuais. 

A origem da simbologia da luz procede do Evangelho de João 8:12 que diz a 

respeito de Jesus Cristo: «Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum 

andará na escuridão, mas possuirá a luz da vida» (BÍBLIA, 1967, p. 1125). 

As catedrais góticas foram construídas inspiradas na teologia da luz; a luz como 

metáfora e simbolo da divindade, porém foi um processo gradual: 

 

La formulación visual de la estética de la luz no se produjo de una 
sola vez, sino que fue definiéndose paulatinamente a través de un 
proceso de invención y adecuación de las posibilidades técnicas a las 
exigencias simbólicas127 (ALCAIDE, 1989, p. 71).  

 
 
O que se iniciou em São Denis paulatinamente propagou-se a outras catedrais 

como Bourges, Amiens, Chartres, Ruão e outras. A construção gótica se diferenciava 

pela elevação, desmaterialização das paredes, forma especial de distribuição da luz no 

espaço e que, aliada à magia dos vitrais góticos que filtravam a luz do sol enchendo o 

edifício com uma claridade mística e lembrando a presença divina, não se limitou à 

França, estendendo-se a outros países. 

                                                 
126 Em nenhum lugar, antes ou depois, o vitral desempenhou um papel semelhante em uma composição 
arquitetônica concebida em função do efeito colorido e luminoso, onde se unem todos os temas 
maravilhosos do simbolismo da luz. 
127 A formulação visual da estética da luz não se produziu de uma só vez, mas foi definindo-se 
paulatinamente através de um processo de invenção e adequação das possibilidades técnicas as exigências 
simbólicas. 
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A luz que atraía e seduzia o homem medieval ainda é a mesma, o prazer causado 

pela luz e pelos vitrais ainda é incomparável. Gustave Flaubert, sem dúvida, sentiu a 

mesma atração ao observar a luz incidindo sobre os vitrais de São Julião Hospitaleiro e 

foi inspirado a criar um conto que fala do divino ou foi divinamente iluminado a contar 

a história do santo. 

A atração foi ocasionada pela associação da pintura, da luz natural filtrada pelos 

vitrais, pela história do santo parricida e pelo espaço gótico diferenciado, que, juntos, 

impulsionaram o escritor francês a escrever “A Legenda de São Julião Hospitaleiro”. 

 

FLAUBERT E OS VITRAIS DA CATEDRAL DE RUÃO 

 

A atual catedral de Ruão começou a ser construída por volta de 1100 e foi 

dotada de vitrais. Os que retratam a vida de São Julião Hospitaleiro foram feitos por 

volta de 1220-1230 e são compostos por 34 medalhões que o contemplador deve ler de 

baixo para cima, pois a luminosidade aumenta neste sentido e da esquerda para a direita.  

Gustave Flaubert se inspirou nesses vitrais da Catedral de Ruão e nos 

ensinamentos do seu ex-professor Hyacinthe Langlois, que havia publicado Essai sur la 

peinture sur verre, onde aborda o tema dos vitrais, inclusive os de São Julião. No final 

do conto aparece, mencionada explicitamente, a reutilização da narrativa desses vitrais: 

“Et voilà l'histoire de saint Julien-l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve, sur un 

vitrail d'église, dans mon pays”. (Eis aqui a história de São Julião Hospitaleiro, mais ou 

menos como se encontra num vitral de igreja da minha terra”.).  

A frase acima, ao final do conto, pode ser considerada um post-scriptum de 

Flaubert. Nela é revelada a fonte que lhe propicia a idéia do conto; no entanto, seu texto 
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não é uma mera transcrição, mas uma narrativa enriquecida, transformada em outra 

obra, uma reescritura. 

Sabe-se que esses vitrais não foram a única fonte a inspirar o autor, mas, sem 

dúvida, são eles que iluminam a narrativa; são tão importantes como uma personagem e 

têm um papel determinante no conto.  

Por exemplo, em um momento crucial da intriga, quando os pais chegam ao 

palácio de Julião, os vitrais compõem a ambientação do quarto e constituem o elemento 

que deflagrará o incidente trágico. A esposa acomoda os cônjuges no quarto do casal 

(Elle les coucha elle-même dans son lit, puis ferma la croisée; ils s'endormirent. Le jour 

allait paraître, et, derrière le vitrail, les petits oiseaux commençaient à chanter”128 ( 

Idem, ibidem. p. 96-7) e, depois que Julião chega da caçada, vai até o quarto, não 

reconhece os pais, confunde-os com a esposa e o amante e, por engano, os mata.  

No conto, o parricídio só acontece porque os vitrais, escurecendo o quarto e 

cegando Julião, impediram-no de reconhecer, no casal adormecido, as figuras do pai e 

da mãe. Se não fosse pela obscuridade, o erro trágico não teria ocorrido. Mas, se os 

vitrais contribuem, indiretamente, para que haja o parricídio, também são eles que, em 

seguida, possibilitarão ao protagonista a revelação da verdade e o esclarecimento do 

engano: 

 

Le reflet écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, éclairait ces 
taches rouges, et en jetait de plus nombreuses dans tout l'appartement. 
Julien marcha vers les deux morts en se disant, en voulant croire que 
cela n'était pas possible, qu'il s'était trompé, qu'il y a parfois des 
ressemblances inexplicables129. (Idem, ibidem, p. 100-1) 

                                                 
128 Acomodou-os ela mesma em sua cama, depois fechou a janela; eles adormeceram. O dia estava para 
raiar e, por trás do vitral, os passarinhos começavam a cantar. Idem, ibidem, p. 76. 
129 O reflexo escarlate do vitral, agora ensolarado, iluminava essas manchas vermelhas e projetava outras 
mais em todo o aposento. Julião foi até os dois mortos, dizendo e querendo acreditar que aquilo não era 
possível, que ele se enganara, que por vezes há semelhanças inexplicáveis”. Idem, ibidem, p. 80. 
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Nessa recontextualização, os vitrais são despojados da sua tradicional conotação 

sagrada e passam a ser a representação simbólica do inferno. A vida do protagonista se 

transtorna com o parricídio, e são os vitrais que colaboram para que se instaure esse 

ambiente infernal: Julião inclina-se para ver o pai morto e, ao olhar os olhos do velho, 

percebe “uma pupila extinta que o queimou como um fogo” (p. 80). Fogo, chamas, 

queimaduras são, para os cristãos, símbolos de punição, do fogo eterno destinado aos 

pecadores.  

P. M. de Biasi observa o papel importante que os vitrais ocupam no conto: 

 

À y regarder de près, on s’aperçoit que ce vitrail joue même un rôle 
décisif à plusieurs endroits de la narration : c’est lui par exemple, 
avec ses cristaux colorés et ses barrettes de plomb, qui obscurcit la 
lumière du matin dans la chambre, empêchant Julien de reconnaître 
ses parents avant le geste fatal. Et après avoir fourni les conditions du 
parricide, c’est encore lui qui éclaboussera de lueurs rouges les murs 
de la chambre pour mieux accuser Julien du crime qu’il vient de 
commettre par sa faute.130 (1986, p. 24) 
 

 

Os mesmos vidros coloridos, que permitem entrar luz ou deixar a parte interna 

em sombras, são também o instrumento usado pelo autor para contrapor o espaço 

interno ao externo. O interno, representado pelo quarto do casal, no instante fatal 

apresenta um ar de desordem, enquanto o externo é retratado como um novo amanhecer 

de paz e de pássaros cantando. Dentro, a desordem e o caos: roupas no chão, mesa, 

louças e trevas, compondo o ambiente favorável ao parricídio; fora do aposento, o 

mundo com claridade e sons da natureza. Mais uma vez, a dualidade está presente no 

conto: o puro e o impuro, luz e trevas, mundo real e irreal, erro e acerto.  

                                                 
130 Olhando de perto, nota-se que esse vitral tem um papel decisivo em muitos pontos da narração: é ele, 
por exemplo, com seus cristais coloridos e suas barras de chumbo que obscurece a luz da manhã no 
quarto, impedindo Julião de reconhecer seus pais antes do gesto fatal. E depois de ter fornecido as 
condições do parricídio, é ele ainda que manchará de clarões vermelhos as paredes do quarto para melhor 
acusar Julião  do crime que comete por sua própria culpa. 
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Assim, os vitrais são usados como recurso para criar uma ilusão; eles integram o 

cenário propício a induzir a personagem ao erro e cometer um engano tão terrível. E 

Julião toma as manchas de sangue por reflexos da luz do dia que estava nascendo. Além 

disso, os mesmos vitrais impedem o herói de reconhecer seus pais na hora do crime. 

Desta forma, os acontecimentos narrados na Legenda Áurea passam a ter, no 

conto de Flaubert, uma explicação racional e realista, e não somente fatalista. O 

parricídio, neste caso, acontece não por força dos deuses ou do destino, mas por um erro 

cometido pela personagem devido a um problema de percepção visual. A obscuridade 

ofusca a visão de Julião, mas ilumina a narrativa, clareando a mensagem de forma 

realista.   
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A CATEDRAL DE RUÃO E OS VITRAIS DE SÃO JULIÃO 

 

 

Este vitral é composto 
de uma grade que 
forma um mosaico; 

sobre ela são colocados 
três grandes 

quadrilóbulos ou 
quadrifólios (quatro 
pétalas redondas) 

 

Cathédrale Notre-Dame de Rouen: VITRAIL DE SAINT JULIEN 
L'HOSPITALIER  
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Os vitrais de São Julião são compostos por 34 medalhões numerados 

seqüencialmente, e tal ordenação é a que deve ser seguida na leitura da Legenda de São 

Julião: 

 

1 
 

 
 
 
2 
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3 
 

 
 

1 2 3 Les poissonniers, donateurs du vitrail, exerçant leur commerce.131 
 

Os três primeiros medalhões mostram os doadores dos vitrais. Os pescadores ou 

comerciantes de peixes de Ruão são representados vendendo seu produto no mercado e 

também nas ruas.  

As corporações de trabalhadores escolhiam o santo que era seu patrono ou um 

outro com que simpatizassem. A escolha da confraria por São Julião talvez se deva ao 

fato de o santo ter-se instalado à beira do rio e, por isso, alguma relação com esses 

trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Nossa tradução: Os peixeiros, doadores do vitral, exercendo seu comércio. 
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4 

 

 

5 
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6 

 

 

4 5 6 Trois scènes évoquant l’enfance de Julien à qui l’on a prédit qu’il tuera son 

père et sa mère132 

 

No medalhão quatro, o pintor vidraceiro representa Julião auxiliando um casal 

com duas crianças a passar por uma estrada pantanosa ou um rio. De fato, o medalhão 

representa nesta cena a caridade de Julião. Desta forma, tem-se uma antevisão do 

assistencialismo que, mais tarde, permeará a vida de Julião. 

No último medalhão deste bloco, é representado o jovem nobre despedindo-se 

dos pais antes de partir. Esta cena não acontece no conto de Flaubert, que apresenta a 

personagem fugindo de casa sem falar com os pais. 

Flaubert alonga-se mais no relato da infância de Julião; nos vitrais, a infância é 

narrada em três medalhões. No texto flaubertiano, a primeira parte menciona a vida dos 

                                                 
132 Nossa tradução: 4, 5, 6 - Três cenas evocam a infância de Julião, a quem foi predito que mataria seu 
pai e sua mãe.  
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castelões, as atividades dos pais, as suas previsões antes do nascimento do filho, a 

educação que lhe deram, as caçadas, a previsão feita pelo grande cervo e a fuga de 

Julião. Essas páginas contêm informações importantes sobre a personalidade da 

personagem: sabe-se como evoluiu a sua pulsão de destruição, as causas desta pulsão e 

as suas primeiras conseqüências.  

Nos três medalhões acima, quase nenhuma informação é fornecida; são poucas 

as imagens da infância da personagem, ao contrário do que se passa no conto, onde, 

com riqueza de detalhes, são narrados os cuidados na criação e educação do filho.  

 

7 
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8 

 

 

 

9 

 

7 Pour échapper à son destin, Julien quitte sa famille et se met au service d’un 
Seigneur (ce médaillon interverti au montage se trouve au 16), 8 le sert à table, 9 le 

soigne dans sa maladie.133 
 

                                                 
133Nossa tradução:  7 - Para escapar a seu destino, Julião deixa a família e se coloca a serviço de um 
Senhor (este medalhão invertido na montagem se encontra no 16),  8 - Julião serve a mesa, 9 – Julião 
cuida dele durante sua doença. 
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O medalhão sete mostra que Julião se põe a serviço de um rico senhor. No 

desenho do mestre vidraceiro, Julião está com a mão estendida, indicando que ele o 

respeita e que lhe está prestando uma homenagem. 

No medalhão seguinte, o jovem nobre está servindo a mesa. Sabe-se que, na 

Idade Média, era normal que um jovem nobre que fosse educado por um senhor na arte 

da guerra desse em troca ou em pagamento pelo ensinamento o seu serviço como 

empregado doméstico. Em conseqüência, é perfeitamente compreensível que também 

cuidasse do senhor quando ele estivesse doente. 

O conteúdo destes três medalhões difere totalmente do que Flaubert nos conta. 

No conto, Julião foge e se transforma em um guerreiro que participa em diferentes 

guerras, acaba formando seu próprio exército e se torna conhecido, sendo chamado para 

fornecer auxilio a diferentes governos em todo o mundo. Não serve a nenhum senhor, 

não serve ninguém à mesa e nem cuida de nenhum doente.  

Flaubert, embora tenha afirmado que se tratava da história que estava nos vitrais 

de sua terra, modificou a lenda. No seu conto, a personagem protegia a gente da Igreja, 

os órfãos, as viúvas e os velhos, mas eram pessoas, pelo desenrolar da ação, que 

cruzavam no seu caminho e não alguém determinado, um nobre senhor, como está nos 

vitrais. 
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10 

 

 

11 
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12 

 

10 Il l’assiste au moment de sa mort, 11 épouse sa veuve et 12 part pour la guerre.134 
 

Este bloco de vitrais inicia-se com Julião, que está à cabeceira da cama do 

doente e eleva a mão aos céus: é o momento da morte do amo. A esposa do senhor está 

com as mãos juntas, como se estivesse rezando – o gesto indica que é um momento de 

difícil superação. 

O medalhão número 11 mostra Julião casando-se com a viúva e tornando-se 

senhor. Como senhor, ele participa das atividades guerreiras do seu tempo. Já no 

medalhão 12,  Julião parte para participar de uma cruzada. Ele porta um capacete, lança 

e está acompanhado de outros guerreiros.  

Comparando-se este bloco de três medalhões com o conteúdo do conto, percebe-

se que houve uma subversão na ordem dos vitrais. Nestes, ele cuida do amo até o 

momento da morte, casa-se com a viúva e parte para a guerra. No conto, logo após sua 

saída do castelo dos pais, participa de diversas guerras e, com seu exército, liberta e 

                                                 
134Nossa tradução:  10 - Ele o assiste no momento de sua morte, 11 - casa-se com a viúva e 12 - parte para 
a guerra. 
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socorre diversos governantes, inclusive o imperador da Ocitânia, que lhe oferece a filha 

em recompensa. Julião, aqui, não se casou com uma viúva e sim com uma jovem 

solteira. 

Há uma inversão cronológica dos fatos: nos vitrais, primeiro Julião torna-se 

senhor  e depois vai à guerra; já no conto, o jovem nobre torna-se primeiro guerreiro e, 

após o casamento, transforma-se em um rico senhor, ou imperador, como diziam os 

presságios.   

Conclui-se que Flaubert preferiu fazer sua personagem seguir as pegadas do pai. 

O pai de Julião foi um guerreiro que, em diferentes guerras, realizou grandes proezas e, 

quando voltou para casa, acalmou-se e casou. O filho segue seu caminho, sai de casa, 

torna-se um grande guerreiro, conhecido e chamado por diferentes governos, depois se 

casa e tenta acalmar-se. 

O bloco de vitrais e o conto dão a mesma informação quanto às atividades, mas 

há uma inversão temporal nos relatos e, pode-se dizer também, que há uma inversão de 

fatos quanto ao casamento: no conto, Julião se casa com uma jovem casta, e não com 

uma viúva. 
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13 

 

 

14 
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15 

 

13 Il dort sous une tente. 14 Ses parents qui le recherchent arrivent à sa demeure. 135 
15 La femme de Julien les accueille et leur offre son propre lit 

 

O medalhão 13 representa um campo militar com muitas tendas. Julião é 

mostrado descansando em uma delas. Neste vitral, Julião aparece com barba, 

diversamente de como era até iniciar sua vida guerreira. Com a barba, Julião lembra 

muito o pai, retratado no medalhão 14. 

A semelhança entre o pai e o filho deve ter inspirado o autor a fazer a vida de 

Julião parecida com a do pai, sendo a semelhança não só na fisionomia, mas também 

nas ações. O pai, no início do conto, descansava e parecia uma jovem donzela 

sonhadora: “il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, . il regardait 

les flocons de neige tomber, ou se faisait lire des histoire136” (Idem, ibidem, p. 90). O 

protagonista, tal qual o pai, também descansava: “Il se reposait, entouré d’um peuple 

tranquille”; “Quelquefois, dans um rêve, il se voyait comme notre père Adam au milieu 

                                                 
135 Nossa tradução: 13 - Ele dorme sob uma tenda, 14 - Seus pais, que o procuravam, chegam a sua casa, 
15 - A esposa de Julião os acolhe e oferece sua própria cama. 
136 Ele andava pela casa, dispensava justiça entre seus vassalos, ... via os flocos de neve ou pedia que 
lessem histórias. Idem, ibidem, p. 58. 
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du Paradis”; “il regardaient les poissons vagabonder dans l’eau, claire comme le ciel” 

137 (Idem, ibidem, p. 94). O pai e o filho atendiam seus vassalos e desfrutavam a 

natureza descansando.  

Isso não pode ser simples coincidência, já que o pai de Julião foi guerreiro, 

descansou e depois casou. Julião foi guerreiro, casou e depois descansou. Apenas 

mudou a ordem temporal dos acontecimentos. 

Os medalhões 14 e 15 mostram os pais de Julião e a esposa deste. As cenas não 

são claras, mas levam o receptor a concluir que os pais do nobre chegaram, e a esposa 

instala os sogros no seu quarto. 

O último medalhão representado neste bloco retrata, à direita, uma parte do 

castelo de Julião.  

Flaubert, para tornar o parricídio mais convincente, coloca o nobre, durante certo 

tempo, exercendo atividades pouco masculinas para a época: descansava, ouvia música, 

passeava com a esposa. Até antes do casamento, exercia atividades próprias de um 

homem da Idade Média: cavalgava, treinava o uso da espada e caçava; após a fuga da 

casa dos pais, guerreava. Na fase em que está casado, mais parece um jovem sonhador 

ouvindo músicas, apreciando danças; o lazer parece ter sublimado sua pulsão 

destruidora, sua sede de sangue, sua vontade de matar. Colocando o jovem nobre nestas 

condições, Flaubert preparou o cenário e o leitor para o engano fatal que a personagem 

cometerá e que culminará em tragédia.  

A pulsão destruidora, agora em seu grau mais elevado devido à repressão a que 

se submetera durante o seu período de casado, é o estopim que desencadeará o engano 

fatal e o parricídio. 
                                                 
137 Repousava rodeado por um povo tranqüilo;                                                                                                          
      Por vezes, num sonho, via-se como nosso pai Adão no meio do Paraíso 
      Viam os peixes vagando pela água clara como o céu. (Idem, ibidem, p. 73). 
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16 

 

 

 

 

17 
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18 

 

16 Julien revient de nuit (médaillon 7 interverti au montage), 
17 croit à un adultère et tue ses parents. 
18 Sa femme lui apprend la vérité.138 

 

 

Os medalhões 16, 17 e 18 retratam os momentos anterior e posterior à grande 

tragédia. O primeiro mostra Julião retornando da caça, armado de arpão. O medalhão 

seguinte o mostra no quarto, matando os pais e o último reproduz o momento em que, 

saindo do quarto, encontra a esposa e descobre a verdade. 

Não há diferença entre a leitura imagética e o conto de Flaubert. No que diz 

respeito ao aspecto temporal, o autor manteve a mesma ordem. 

 

 

 

 

                                                 
138 Nossa tradução: 16 - Julião retorna a noite, 17 - acredita em adultério e mata seus pais, 18 - sua esposa 
conta-lhe a verdade. 
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19 

 

20 
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21 

 

 

19 Pour faire pénitence, il quitte sa demeure accompagné de son épouse 20 et fonde 

un hôpital au bord d’un fleuve. 21 Julien se fait passeur.139 

 

No medalhão 19, são representados Julião e sua esposa deixando a residência. 

Os dois portam um bastão, instrumento típico de peregrinadores ou daqueles que 

empreendem grandes viagens, e que serve como apoio.  

Este medalhão lembra imensamente o medalhão 14, que mostra os pais de Julião 

em marcha procurando o filho. O pai na frente, a esposa um pouco atrás com um véu 

cobrindo parte do rosto, e os dois portando um cajado. A mesma procura empreendida 

pelos seus pais para achá-lo, Julião vai empreender para achar sua salvação.   

Neste trecho da representação visual, tem-se uma grande subversão na narrativa. 

Mantendo-se fiel à sua linha de apresentação psicológica da personagem, Flaubert 

desaparece com a esposa de Julião. Ele faz Julião partir só do castelo, bem diferente do 

que é apresentado nos vitrais. 

                                                 
139 Nossa tradução: 19 - Para fazer penitência ele deixa sua residência acompanhado de sua esposa, 20 -  e 
funda um hospital na borda de um rio. 21 - Julião torna-se um transportador. 
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«A Legenda de São Julião Hospitaleiro» está toda apresentada com um “systeme 

d’échos et de correspondances, élaboré en grandes structures (par symétries, annonces 

et rappels narratifs ou symboliques) et minutieusemente installé jusque dans le détail 

stylistique de la rédaction”140 (BIASI, 1986, p. 20), correspondências existentes no texto 

como um prenúncio do que está para acontecer.  

O sistema de elos ou “ecos” criados por Flaubert faz com que um acontecimento 

da infância ou juventude tenha ligação com o seu futuro ou prenuncie o que vai 

acontecer com a personagem mais tarde.  Pode-se citar a errância do pai e da mãe ao 

procurar o filho um eco do que será a vida de Julião no futuro, um ser errante.  

Acompanhar a existência solitária de Julião desde o início auxilia na 

compreensão da lógica interior criada por Flaubert e, por extensão, dos motivos pelos 

quais o autor francês fez Julião sair do castelo desacompanhado. 

O pai de Julião fornece-lhe todas as comodidades da época quando ele inicia seu 

aprendizado da arte de caçar como cães, falcões, batedores e homens que faziam soar os 

tambores, porém ele dispensa tudo: “Julien méprisa ces commodes artífices; il préférait 

chasser loin du monde, avec son cheval et son faucon”141 (Idem, ibidem, p. 85).  

Neste trecho da narrativa Julião dá mostras deste comportamento anti-social. 

Iniciou seu afastamento das pessoas caçando só, depois não atendeu os chamados do 

monge e, em seguida, tornou-se frio com a mãe, que o tratara sempre com cuidados 

                                                 
140 Tradução nossa: sistema de ecos e correspondências elaborado em grandes estruturas (por simetrias, 
prenúncios e lembretes narrativos ou simbólicos) e minuciosamente instalado desde o detalhe estilístico 
da redação. 
141 Julião desprezou esses cômodos artifícios; preferia caçar longe de todos, com seu cavalo e seu falcão. 
Idem, ibidem, p. 85. 
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extremos: “Quand sa mère l’embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant 

rever à des choses profondes”142 (Idem, ibidem, p. 86). 

Outro momento significativo da solidão da personagem é expresso no trecho em 

que Julião comete uma carnificina na floresta, matando uma grande quantidade de 

animais e a família do grande cervo negro: “Son cheval était perdu; ses chiens l’avaient 

abandonné; la solitude qui l’enveloppait lui sembla toute menaçante de périls 

indéfinis”143 (Idem, ibidem, p. 89). Ele está desacompanhado, não estavam com ele os 

batedores, os tocadores de tambores e até mesmo os animais o abandonaram.  

A pulsão destruidora aumenta e ocasiona caçadas cada vez mais sangrentas, e 

isso é proporcional ao seu distanciamento das pessoas e a sua solidão. 

Muitas vezes ficar só é algo por que a personagem opta, outras ele sente-se só 

por não conseguir sociabilizar-se. A narrativa sempre aponta para o isolamento da 

personagem, as suas fugas são um outro exemplo e, mesmo quando se torna guerreiro e 

forma um exército, não há indícios de que sua preferência pela solidão tivesse alterado; 

ao contrário, tem-se a impressão de que estava só no meio de muitos. A sua força ou 

superioridade fazia com que se mantivesse à distância dos outros. 

Esta distância que Julião mantém também é notada durante o período em que 

permaneceu casado. Recusava o convite de príncipes amigos para caçar. Sua esposa 

fazia tudo para melhorar seu estado de ânimo, mas em vão, nada o distraía. Quando 

finalmente resolveu contar à esposa o que o preocupava e ela contra-argumentou, o 

resultado foi apenas sorrir: “Julien souriait em l’écoutant, mais ne se décidait pás à 

                                                 
142 Quando sua mãe o apertava contra si, aceitava friamente o abraço, parecendo sonhar coisas profundas. 
Idem, ibidem, p. 86. 
143 Seu cavalo perdera-se; seus cães haviam-no abandonado; a solidão que o envolvia parecia ameaçá-lo 
com perigos indefinidos. Idem, ibidem, p. 68.  
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satisfaire son désir.”144 (Idem, ibidem, p. 94). Sua atitude demonstrou bem o isolamento 

que mantinha no casamento; em uma situação na qual as pessoas comumente 

compartilham suas dores, seus medos e receios, ele manteve-se distante. No seu 

casamento, não há cumplicidade, há um isolamento da personagem. 

Conclui-se, portanto que Flaubert, construindo sua personagem como um 

homem solitário e distante, coerentemente fez com que Julião, após matar os pais, 

partisse sozinho. Afinal, a solidão sempre foi sua meta, sua busca. Para um indivíduo 

que, predominantemente, isolou-se em vida, não se espera dele que, em um momento 

terrível de provação, de luto e dor, queria compartilhar suas penas com outra pessoa, 

seja ela quem for.  

O medalhão 20 mostra o casal trabalhando em um hospital à beira de um rio, a 

esposa de Julião cuida de um doente. A cena seguinte retrata Julião em um barco a 

remo, transportando pessoas que desejam atravessar o rio. 

Na Idade Média, um hospital tinha mais funções que hoje; não apenas cuidava 

da saúde física dos pacientes, mas ainda tinha também a função de acolher, hospedar os 

viajantes que carecessem de cuidados. A alimentação e repouso faziam parte deste 

acolhimento. É desta atividade de cuidar dos viajantes que surgiu seu nome São Julião 

Hospitaleiro. 

 

 

 

 

 

                                                 
144 sorria enquanto a escutava, mas não se decidia a satisfazer seu desejo. Idem, ibidem, p. 74. 
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22 

 

 

 

23 

 

 

22 23  Julien est appelé, la nuit, de l’autre côté du fleuve145 

 

                                                 
145 Nossa tradução: 22,23 Julião é chamado à noite, do outro lado do rio. 
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A cena acima mostra Julião e a esposa conversando. Analisando o medalhão 

seguinte, conclui-se que a esposa insta com ele para que atenda o chamado de uma 

pessoa desconhecida, que eles não conseguem distinguir por estar na outra margem do 

rio.  É uma noite de tempestade, pode-se perceber o mar alterado, as ondas violentas que 

sacodem o barco. Este fato fica mais claro quando se compara o medalhão 23 com o 21, 

onde o mar está calmo. 

 

24 

 

 

24  Julien est appelé, la nuit, de l’autre côté du fleuve d’abord par le Christ,146 

 

A cena 24 apresenta um homem chamando Julião na noite de tempestade. Ele é 

investido de uma auréola, o que leva o receptor a crer que se trata de Jesus Cristo. Tem 

boa aparência, é muito diferente do leproso que consta no conto de Flaubert.  

 

 

                                                 
146 Nossa tradução: 24-Julião é chamado à noite, do outro lado do rio. 
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25 

 

 

26 

 

Aux registres supérieurs, 22 23 24 25 26 27 Julien est appelé, la nuit, de l’autre côté 

du fleuve d’abord par le Christ147, 

 

                                                 
147 Nossa tradução : 22, 23, 24, 25, 26, 27 -  Julião  é  chamado  à  noite,  do  outro  lado  do  rio,  pelo 
Cristo. 
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A imagem número 25 retrata Julião conduzindo o barco com o desconhecido. 

Quando foi atender o chamado, seu semblante estava normal, imagem retratada no 

medalhão 27; na volta, a auréola ao redor dele indica sua santificação. O fato de 

levantar-se em uma noite de grande tempestade, sair do seu conforto e correr riscos para 

atender um desconhecido legou-lhe a santidade. 

O outro medalhão mostra a esposa de Julião com uma lamparina na mão 

esperando Julião e o desconhecido. 

É importante salientar as modificações do conto em relação às imagens. No 

conto, Julião atendeu o chamado e percebeu que era um leproso que tinha o porte de um 

rei. Era uma noite em que chovia torrencialmente e transportar pessoas nestas condições 

era extremamente perigoso: 

 

Dès qu'il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée 
par son poids ; une secousse la remonta ; et Julien se mit à ramer. 
A chaque coup d'aviron, le ressac des flots la soulevait par l'avant. 
L'eau, plus noire que de l'encre, courait avec furie des deux côtés du 
bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes, et la 
chaloupe sautait dessus, puis redescendait dans des profondeurs où 
elle tournoyait, ballotée par le vent148. (Idem, ibidem, p.106) 

 

 

Julião luta com as águas por muito tempo e, após tanto esforço, ao chegar teve 

que atender os pedidos do leproso, servindo-lhe água, comida e o aquecendo com o seu 

próprio corpo.  

                                                 
148 Tão logo entrou, o barco afundou prodigiosamente, esmagado pelo peso; reergueu-se num solavanco; e 
Julião pôs-se a remar. 
A cada golpe de remo, a ressaca levantava a pro. A água, mais negra que tinta, corria com fúria dos dois 
lados do barco. Ela abria abismos, formava montanhas, e a barca saltava e tornava a descambar nas 
profundezas, onde girava, sacudida pelo vento. Idem, ibidem, p. 84. 
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A salvação do penitente deveu-se ao fato de ter perdido o medo da morte e se 

importado mais com o próximo do que com sua segurança. 

 

 

27 

 

 

27 Julien est appelé, la nuit, de l’autre côté du fleuve d’abord par le Christ,149 

 

 

Nesta cena, o desconhecido revela sua identidade ao casal. Esta cena 

simplesmente não existe no conto, foi suprimida. Primeiro, não há a esposa 

acompanhando Julião. Segundo, na legenda não há revelação; na cena imagética Jesus 

Cristo está com a mão levantada falando ou revelando algo, enquanto no conto apenas 

se descreve a sensação de Julião ao ser levado aos céus por Jesus: 

 

 
 

                                                 
149 Nossa tradução: 27 Julião é chamado à noite, do outro lado do rio, pelo Cristo. 
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Alors le lépreux l'étreignit ; et ses yeux tout à coup prirent une clarté 
d'étoiles; ses cheveux s'allongèrent comme les rais du soleil; le 
souffle de ses narines avait la douceur des roses; un nuage d'encens 
s'éleva du foyer, les flots chantaient. Cependant une abondance de 
délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation, dans 
l'âme de Julien pâmé; et celui dont les bras le serraient toujours, 
grandissait, grandissait touchant de sa tête et de ses pieds les deux 
murs de la cabane. Le toit s'envola, le firmament se déployait; - et 
Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec Notre-Seigneur 
Jésus, qui l'emportait dans le ciel150 (Idem, ibidem, p. 107-8).  

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Então o leproso abraçou-o; e seus olhos subitamente ganharam uma claridade de estrelas; seus cabelos 
alongaram-se como raios de sol; o sopro de suas narinas tinha a suavidade das rosas; uma nuvem de 
incenso elevou-se do fogo, as águas cantavam. Enquanto isso, uma abundância de delícias, uma felicidade 
sobre-humana descia como uma inundação sobre a alma de Julião desfalecido; e aquele cujos braços o 
estreitavam não parava de crescer e crescer, tocando com a cabeça e os pés as duas paredes da cabana. O 
teto se foi, o firmamento se abria; e Julião subiu aos espaços, face a face com Nosso senhor Jesus Cristo, 
que o levava ao céu. Idem, ibidem, p. 87, 88.  
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29 

 

 

30 

 

 

 

28 29 30 par le démon qui veut tenter les époux ayant fait vœu de chasteté. Ceux-ci 

résistent aux assauts du diable 151 

 

                                                 
151Nossa tradução: 28, 29, 30  Pelo demônio que quer tentar os esposos que tinham feito voto de 
castidade. Eles resistem aos ataques do diabo. 



 119 

Os medalhões 28, 29 e 30 retratam uma seqüência que não foi aproveitada por 

Flaubert. Julião é chamado da outra margem pelo diabo. Como o seu trabalho é 

transportar as pessoas, ele faz a travessia com o desconhecido. Julião aparece nimbado e 

colorido enquanto que o diabo aparece enegrecido. 

 No último quadro, é representada a cena em que o casal, que havia feito voto de 

castidade, foi tentado pelo diabo. 

 É importante ressaltar que esta cena em que o Diabo surge tentando o casal não 

aparece nem mesmo na hagiografia. Alguns estudiosos acreditam pertencer a uma outra 

legenda e que foi acrescentada por engano aos vitrais. 

 

 31 ao 33                                                             

 

 

 

32 meurent saintement tandis que deux anges 31 33 emportent leurs âmes vers le 
Christ en majesté 34.152 

 

 

                                                 
152 Nossa tradução: 32 - morrem de maneira santa, enquanto dois anjos 31, 33 - levam suas almas para o 
Cristo em majestade  
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34 

 

32 meurent saintement tandis que deux anges 31 33 emportent leurs âmes vers le 
Christ en majesté 34.153 

 
Quando os dois morrem, dois anjos levam suas almas para o céu, ou seja, eles 

foram perdoados e ganharam o reino dos céus. 

Nota-se, em relação aos vitrais, que nenhuma cena retrata a previsão do 

parricídio. Após o confronto dos vitrais com o conto, verifica-se que o pintor vitralista 

dedicou metade dos vitrais para retratar a vida de Julião até o parricídio, a outra metade 

para mostrar a vida de Julião desde o parricídio até o Cristo se revelar. Esquematizando 

as cenas, tem-se: 

- 3 cenas sobre os doadores; 

- 3 cenas sobre a infância de Julião; 

- 6 cenas sobre a sua nova vida; 

- 6 cenas sobre o episódio da morte; 

- 3 cenas sobre sua penitência; 

                                                 
153 32 - morrem de maneira santa, enquanto dois anjos 31, 33 - levam suas almas para o Cristo em 
majestade  
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- 7 cenas sobre sua ascensão ao céu; 

- 3 cenas sobre o diabo. 

Com base no levantamento acima, conclui-se que Flaubert não seguiu a mesma 

repartição, já que dividiu seu conto em três partes mais ou menos equivalentes: 13 

páginas sobre a infância do santo, 13 páginas sobre a sua nova vida e 8 páginas que 

contam a penitência e ascensão. 

O objetivo primordial dos vitrais era edificar, e a Igreja Católica incentivou 

muito o seu uso. Em muitos vitrais das igrejas figuravam passagens da Bíblia e histórias 

dos milagres dos santos.  

Hélio R. da Conceição, que estudou os vitrais de duas importantes igrejas da 

França, afirma: 

 
Todos esses relatos estavam cheios das maravilhas que encantavam o 
homem da Idade Média... mas tinham um outro alcance, pois essas 
lendas mostram Deus, sem cessar, presente na sua criação. Os santos, 
que fazem triunfar sobre a terra a fé e a caridade, são seus 
instrumentos... Assim é que esses vitrais, onde quase tudo é milagre, 
fortaleciam a fé, encantando a imaginação e fazendo nascer a 
esperança em seus corações (2000, p. 168). 

 

Para que a existência de Julião tivesse valor como instrumento de fé, precisava-

se destacar não o parricídio e sim a vida do penitente, sua perseverança, sua fé e sua 

salvação. O mestre vitralista deu mais ênfase à vida de Julião após o abandono do 

palácio e dos seus bens e à sua vida como penitente. 

As intenções eram diferentes. O objetivo primordial dos vitrais era didático com 

fins religiosos. A Igreja pretendia manter seus fiéis edificados por meio da mensagem 

visual. Flaubert, por outro lado, quis contar uma história e, para isto, foi preciso criar 

um ambiente favorável tanto social, religioso e psicológico que dessem verossimilhança 
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aos acontecimentos que faziam parte da vida do santo que era parte do folclore do seu 

país. 

Já Flaubert usou os vitrais como fonte de inspiração e, a partir das informações 

principais, criou um personagem legendário e, o mais importante, suas ações são 

narradas de uma forma que se tornam coerentes com a época e com o conhecimento 

prévio que ele forneceu de seu personagem. 

B. F. Bart, estudioso de Flaubert, afirma que o escritor nada inventou, toda a sua 

criação ele encontrou no folclore. Sabemos que o estímulo foi dado pelos vitrais da 

Catedral de Ruão e que ele, conforme sugere esta análise, fez acréscimos, suprimiu e 

também alongou algumas informações. Para o estudioso, o autor francês “léguera 

l’apothéose de Julien à des générations futures d’hagiographes qui devront, eux aussi, 

continuer à fournir des légendes à des siecles nouveaux”154 (BART, 1981, p. 619). 

O conto de Flaubert enriqueceu os vitrais acrescentando imagens que não 

existem na catedral. Esta afirmação é tão verdadeira que a Catedral de Notre-Dame de 

Ruão cita o livro de Flaubert no seu sítio da Internet sobre os vitrais. 

O folclore foi transformado em imagem pelas mãos dos mestres vitralistas, e a 

arte sofreu uma metamorfose com Flaubert. Atualmente, apesar de os vitrais não terem 

mais uma função didascálica, ainda são os responsáveis por levar milhares de pessoas às 

igrejas tanto por seu poder de atração, quanto pela sua condição como obra de arte e, se 

não mais extasia fiéis, causa um profundo deleite àqueles que admiram suas cores, a 

incidência do sol e a luz se decompondo através deles.  

                                                 
154 Tradução nossa: deixará a apoteose de Julião a gerações futuras de hagiógrafos que deverão, eles 
também, continuar a fornecer legendas a novos séculos. 
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OS VITRAIS GÓTICOS E A LUZ 

 

Os vitrais foram a fonte de inspiração para Flaubert escrever o conto “A 

Legenda de São Julião Hospitaleiro”. O caráter extraordinário disso é que o projeto de 

escrever o conto originou-se quando Gustave Flaubert tinha 14 anos. Em 1835, ao 

visitar igrejas em companhia do seu professor de artes, Langlois, especialista em vitrais 

medievais, o jovem adolescente se sentiu atraído pela história do santo caçador que 

estava retratada nos vitrais da Catedral de Ruão. O professor apresentou as semelhanças 

com a história de outros santos: Santo Eustáquio e Santo Huberto, mas Flaubert ficou 

seduzido pela vida do santo parricida que era contada nos vitrais da catedral da cidade 

que nascera. 

O professor havia publicado um livro com explicações detalhadas sobre os 

vitrais e sem dúvida, foi explicado acerca da técnica dos vitrais “le mystère des sombres 

structures en plomb, la magie des verres colores et l’assemblage des figures que la 

lumière traverse et metamorphose155”. O adolescente encantado pela história e o 

ambiente gótico nunca esqueceu São Julião. 

Anos mais tarde, visitando novamente a igreja, ele comentou com um amigo que 

escreveria um dia sobre a vida do santo.  

Em 1856, ano em que Madame Bovary foi publicado, Flaubert inicia uma 

pesquisa sobre a Idade Média com a finalidade de escrever sobre São Julião. As 

pesquisas são abandonadas no ano seguinte para iniciar uma outra obra. 

                                                 
155 Nossa tradução: O mistério das escuras estruturas em chumbo, a magia dos vidros coloridos e a junção 
das figuras que a luz travessa e metamorfoseia (BIASI, 1986 apud FLAUBERT, p. 18). 
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E somente em 1875, quase quarenta anos depois, numa época das mais difíceis 

na vida de Flaubert, que passava por uma profunda depressão, iniciou a criação do 

conto, sem nenhuma documentação, arrebatado ainda com a sedução causada pela 

mensagem contida nos vitrais. 

Escrever sobre a vida do santo retratado nos vitrais da sua cidade significava 

retornar a sua infância, uma época feliz da sua vida, quando era capaz de apaixonar-se 

pela Idade Média, o seu misticismo e suas diversas crenças. 

Não se pode pôr em dúvida o fato de que Flaubert pesquisou profundamente a 

Idade Média e que esta época o encantava, conta-se que há mais de quatrocentas 

páginas manuscritas que seriam utilizadas para a redação do conto, além de outras 

pesquisas que realizou para escrever outro romance também sobre o medievo. 

Estes fatos foram aqui relacionados porque dizem respeito às circunstâncias que 

ocorreram antes e durante a redação. Entregue ao fascínio exercido pelos vitrais, 

Flaubert retoma seu antigo projeto da juventude e escreve o conto, quase meio século 

após seu primeiro contato com os vitrais. 

Um projeto iniciado na juventude e concluído quarenta anos depois foi 

concretizado porque era muito especial. O deslumbramento de Flaubert diante dos 

vitrais era inquestionável. Diversos autores, ao analisarem este conto de Gustave 

Flaubert, citam como ilustração uma frase que o autor teria escrito ao seu editor 

Georges Charpentier: 

 

Queria colocar o vitral da catedral de Rouen logo depois do 
São Julião. Tratava-se apenas de colorir a prancha que se 
encontra no livro de Langlois. E essa ilustração me agradava 
precisamente por não ser uma ilustração, mas um documento 
histórico. Comparando a imagem ao texto, todos diriam: Não 
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entendi nada. Como foi que ele tirou isto daquilo156? (TITAN 
JR. apud FLAUBERT, 2004, p. 138). 

 

Flaubert não tinha dúvidas de que os leitores do seu conto achariam a pintura 

dos vitrais extremamente ingênua se comparada à sua narrativa. O autor pode ter 

parecido pretensioso, mesmo grosseiro, mas não se trata disto. A obra imagética, 

cotejada com a obra escrita, perde muito. 

Os vitrais, transpostos simplesmente para o papel, perdem todo o seu encanto, 

toda sua beleza. Tornam-se apenas pinturas simples, rudimentares e toscas. Um 

visitante, ao contemplar os vitrais de uma igreja gótica, fica extasiado. A apreciação in 

loco é bem diferente da sua reprodução no papel.  

A luz que atraía e seduzia o homem da Idade Média ainda é a mesma, a 

religiosidade pode ter mudado, mas o prazer causado pela luz e pelos vitrais ainda é 

incomparável. Gustave Flaubert, sem dúvida, sentiu a mesma atração ao contemplar a 

luz incidindo sobre os vitrais de São Julião Hospitaleiro; foi inspirado a criar esse conto 

que fala do divino ou então foi divinamente iluminado a contar a história que contou. 

A atração que sentiu, foi ocasionada pela associação entre a pintura, a luz natural 

filtrada pelos vitrais e a história do santo parricida naquele espaço gótico diferenciado. 

Todos esses elementos, juntos, impulsionaram o francês a escrever “A Legenda de São 

Julião Hospitaleiro”. 

 

 

 

 

 
                                                 
156 Grifo nosso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gustave Flaubert, arrebatado pela luz refratada nos vitrais e impressionado com 

a história da vida do santo contada na obra imagética, criou um conto sobre a vida de 

São Julião Hospitaleiro. 

A pesquisa provou que há fragmentos de outros textos na sua obra. A revelação 

da intertextualidade com os vitrais, a hagiografia e o mito não deprecia o conto, ao 

contrário a engrandece, visto que a recriação da história do santo tornou-se mais bela 

com as modificações, inclusões e supressões que Flaubert realizou. 

Um exemplo é que o autor, contrariando todas as outras fontes, modifica a 

última parte da narrativa, dando um fim solitário ao santo. As transformações que 

realizou objetivam um trabalho de criação com propósito diferente da hagiografia; não 

se trata apenas de uma simples atualização de uma lenda ou de mitos antigos, mas de 

um real trabalho poético. 

A análise da narrativa revela tratar-se de um conto legendário devido ao fato de 

possuir elementos do conto e da legenda; se, em um primeiro momento, a narrativa 

aparenta ser simples, ao ser examinada com mais profundidade, surpreende a todos. 

O texto é dividido em três partes, sendo cada uma delas finalizada com uma fuga 

ou a partida da personagem e uma nova habitação; também há símbolos, analogias, 

inversões e correspondências, indicadores do que irá acontecer no futuro com a 

personagem. 

A primeira caçada é o inverso da segunda, tudo é diferente: a região, as estações, 

os horários e os animais caçados. Julião é um herói no início do capítulo dois e se torna 

um anti-herói no desenvolver do capítulo. Julião tem uma vida semelhante à do pai, 
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ambos foram guerreiros, casaram e tornaram-se peregrinos; apenas a ordem dos 

acontecimentos não é a mesma. 

A narrativa permite uma leitura dupla: é possível uma interpretação do ponto de 

vista religioso, portanto com objetivos edificantes, e também uma leitura profana, o que 

gera outras interpretações. Em que pese isso, o texto todo é dotado de uma grande 

coerência. Por ser um conto legendário, é admissível conceber que, pela vontade de 

Deus, uma vida humana foi conduzida através de caminhos tortuosos à salvação, e a 

outra leitura possibilita é de teor psiquiátrico, como se grande parte dos acontecimentos 

importantes relatados fosse ocasionada por uma patologia mental. O jovem Julião, 

desde a infância, dá demonstrações de ser acometido por uma neurose obsessivo-

compulsiva e o texto aponta a gradação progressiva dos sintomas. Os acontecimentos 

fantásticos e maravilhosos do texto podem ser interpretados como resultado de um 

sonambulismo, alucinação ou delírio. 

A dualidade não é uma característica somente da leitura. Percebe-se que a 

construção da narrativa baseou-se intensamente no duplo. Tudo começou com o casal, 

pai e mãe, os dois recebem duas visitas ou duas aparições que fazem duas profecias 

sobre dois destinos diferentes para o filho. Julião recebe dois tipos de ensinamento, um 

religioso e um secular e o isto faz pender entre duas tendências. Sua vida também é 

marcada pela dualidade: dois castelos, duas caçadas, uma personalidade que oscila entre 

o bem e o mal, entre o secular e o divino, entre a pobreza e a riqueza.  

A personagem ultrapassa sua dimensão religiosa e pode ser visto como um herói 

moderno problemático, já que é um ser humano normal, com defeitos e qualidades e que 

está à mercê do destino se debatendo entre pulsões antagônicas. 
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Julião é uma personagem com traços de romantismo, satânico no início; o gosto 

pelo sangue o aproxima dos vampiros, lembrando os romances góticos; porém na última 

parte do conto assemelha-se a alguns heróis românticos que, como ele, renunciaram aos 

prazeres do mundo. Além dos traços românticos são descritos alguns episódios com 

muito realismo.  

Como se acabou de ver, não há dúvida quanto à existência da intertextualidade 

entre os vitrais da Catedral de Ruão e o conto de Flaubert. Porém é importante ressaltar 

que, por meio dos recursos intertextuais, o autor francês transformou o que antes era 

apenas uma lenda da sua terra em uma obra-prima. Flaubert manteve os pontos 

principais, mas dotou o conto de uma lógica interior, uma beleza estética e um tema 

sempre atual, já que é universal o conflito que vive o indivíduo ao deparar-se com as 

contradições da sua essência humana. 

Além disso, alguns caminhos aqui apontados para a leitura deste conto de 

Flaubert por si mesmos permitem ao leitor a visualização da grande malha significativa 

urdida por Flaubert a partir das fontes mais espontâneas da cultura francesa. Por isso 

mesmo é possível, agora, retomar aquilo que Bakhtin afirmou acerca do gênero e que é 

muito aplicável a este texto de Flaubert: 

 

O gênero vive do presente mas sempre recorda o seu passado, o seu 

começo. É o representante da memória criativa no processo do 

desenvolvimento literário. É precisamente por isto que tem a 

capacidade de assegurar a unidade e a continuidade desse 

desenvolvimento. 

 
 

 

 



 129 

BIBLIOGRAFIA 

 
ALCAIDE, V. N. La luz, Simbolo y Sistema Vsual. Madrid: Cátedra, 1989.  
 
AURÉGAN, P.  Flaubert.  Paris: Nathan, 1991. 
 
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o 
contexto de François Rabelais. Tradução Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 
1987. 
 
____________. Estética da Criação Verbal. Tradução feita a partir do francês por 
Maria Ermantina G.G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
 
______. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Editora, 
2005. 
 
______. Questões de Literatura e Estética. Tradução Aurora Fornoni Bernardini et 
al. São Paulo: Unesp, 1998. 
 
BARGUES-ROLLINS, Le Pas de Flaubert: une Danse Macabre. Paris: Honoré 
Champion Éditeur, 1998. 
 
BART, Benjamin F. Flaubert et le Légendaire.  Revue d’Histoire Littéraire de la 
France – Paris, n o. 4-5, p.609, julho-outubro 1981. 
 
BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luiz. Dialogismo, Polifonia, 
Intertextualidade. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2003. 
 
BELLEMIN-NOEL, Jean. Le Quatrième Conte de Gustave Flaubert. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1990.    
 
BIASI, Pierre-Marc de. Le Palimpseste Hagiographique, l'Appropriation Ludique 
des Sources Édifiantes dans la Rédaction de La Légende de Saint Julien 
l'Hospitalier.  Paris: Lettres modernes, Minard, 1986. 
 
BÍBLIA – Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Nova York: 
Watchtower Bible and Tract Society of New York, c1967. 
 
BRAZIL, Stella T.V. O Gótico das Catedrais. Campinas: Átomo, 2002. 
 
CALI, F. L’Ordre Ogival. Paris: B. Arthaud, 1963. 
 
CAMPBELL, J. O Poder do Mito. Tradução Carlos Felipe Moisés. 19ª ed. São 
Paulo: Palas Athena, 2003. 
 
CASSIRER, Ernest. Linguagem, Mito e Religião. Tradução de Rui Reininho. Porto-
Portugal: Rés, 1999. 



 130 

 
CHARPENTIER, Louis. Les Mystères de la Cathédrale de Chartres. Paris: Robert 
Laffont, 1966. 
 
CHASTEL, A. et al.  Histoire Générale des Églises de France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse. Paris: Robert Laffont, 1966. 
 
CHEVALIER, Jean. Dicionário de Símbolos. Tradução Vera da Costa e Silva et al. 
4ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. 
 
CHRIST, Yvan. Cathédrales de France. Paris: Deux Mondes, 1963. 
 
CONCEIÇÃO, Hélio R. da O que dizem os vitrais? Sua comunicação nos espaços 
sagrados da Sainte Chapelle e da Catedral de Notre-Dame de Chartres. Bauru: 
Edusc, 2000. 
 
CORTÁZAR, Julio.  Valise de Cronópio. Tradução Davi Arrigucci Júnior e João 
Alexandre Barbosa. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. 
 
COSTA, Lígia M. da; REMÉDIOS, Maria L. R. A tragédia - Estrutura & História. 
São Paulo: Ática, 1988.  
 
CRAM, R. A. Church Building – A Study of the Principles of Architecture in their 
Relation to the Church . Boston: Marshall Jones company, 1924. 
 
Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0, 2001. 

DUBY, Georges. O Tempo das Catedrais – a Arte e a Sociedade. Tradução José 
Saramago. Lisboa: Stampa, 1988. 
 
ELIADE, M. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 2004.  

______. O Sagrado e o Profano – A Essência das Religiões. Tradução Rogério 
Fernandes. Lisboa: Livros do Brasil, 2001. 
 
FAVERO, Leonor Lopes; KOCH, Ingedore G. Villaça Lingüística Textual: uma 
Introdução. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
FIORIN, José L. Linguagem e Ideologia. São Paulo: Ática, 2004. 
 
FLAUBERT, Gustave. Três Contos. Tradução Milton Hatoum e Samuel Titan 
Júnior. São Paulo: Cosac Naif, 2005. 
 
______. Trois Contes. Paris: Flammarion, 1986. 
 
FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
 



 131 

GENETTE, Raymonde D. Métamorphoses du Récit. Paris: du Seuil, 1975. 
 
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Tradução Álvaro Cabral. 13ª ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1999. 
 
GUIMARÃES, Elisa.  A Articulação do Texto. 9ª ed. São Paulo: Ática, 2004. 
 
ISSACHAROFF, Michael. “Trois Contes” et le Problème de la Non-Linéarité. 
Revue Trimestrielle – Modernité de Flaubert. Paris: Larousse, 1974. 
 
JOLLES, ANDRÉ. Formas Simples. Tradução A. Cabral. São Paulo: Cultrix,  1976. 
 
KRISTEVA, Julia. Introdução à Semanálise. Tradução Lúcia Helena França Ferraz. 
São Paulo: Perspectiva, 1974. 
 
LEMAIRE, Jacques. Lautréamont em Poetes.com. Hospedagem Collége Jean-de-
Brébeuf. Montréal-Canadá. Disponível em : 
http://www.poetes.com/textes/lau_mal.pdf. p. 88.  Acesso em: 06 novembro 2006. 
 
LUNDT, Hans P. Trois contes – Études Littéraires. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1994. 
 
MAGALHÃES JR. R.  A Arte do Conto. Rio de Janeiro: Bloch, 1972. 
 
MOISÉS, Massaud. A Criação Literária: Introdução à Problemática da Literatura. 
5ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1973. 
 
MUECKE, D. C. Ironia e o Irônico. Tradução Geraldo G. de Souza. São Paulo: 
Perspectiva, 1995. (Coleção Crítica) 
 
MULLAHY, Patrick. Édipo: Mito e Complexo – Uma Crítica da Teoria 
Psicanalítica. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. 
 
NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2000. 
 
OLDENBOURG, Zoe. L’épopée des Cathédrales. Paris: Hachette, 1972. 
 
PANOFSKY, Erwin. A Perspectiva como Forma Simbólica. Lisboa: Setenta, 1999.  
 
_____ . Arquitetura Gótica e Escolástica. Tradução Wolf Hörnke. 2ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 
 
PAROISSE NOTRE-DAME DE ROUEN. Rouen, França. Disponível em: 
http://www.cathedrale-rouen.net/patrimoine/expositions/vitraux/st_julien/ 
saint_julien.htm. Acesso em: 04 outubro 2006. 
 
PROPP, Vladimir I. Morfologia do Conto Maravilhoso. Tradução Jasna Paravich 
Sarhan. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1984. 



 132 

 
SARTRE, Jean-Paul. L’Idiot de la Famille – Gustave Flaubert de 1821 à 1857. 
Paris: Gallimard, 1971. 
 
SIMSON, Otto Von. La Catedral Gótica. Madrid: Alianza Forma, 1989. 
 
SÓFOCLES.  Rei Édipo. Tradução Jean Melville. São Paulo : Martin Claret, 2003.  
 
STAM, Robert  Bakhtin – Da Teoria Literária à Cultura de Massa. Tradução Heloísa 
Jahn. São Paulo: Ática, 1992. 
 
TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. Tradução Maria Clara 
Correa Castello. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
 
______. As Estruturas Narrativas. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1970. 


