
 
DE LUCIFUGIS DAEMONIBUS, DE SPINIS PEDIBUS 

EUELLENTIBUS, DE ABTRACTIS UNGULIS 

ALGUNS DETALHES DA RECEPÇÃO DA REGRA DE 
PACÓMIO NOS TEXTOS FRUTUOSIANOS  

A Regra de S. Frutuoso (RF), escrita em meados do séc. VII, 

apresenta, no final do seu capítulo 16, de título De culpatis, uma 

sequência de ordens e de interdições cuja estranheza nos sur-

preeendeu: 

§ 3...Nocturnum tempus et peculiaribus orationi-

bus et sacris uigiliis maxima ex parte ducendum est 

propter lucifugas daemones, seruorum Domini decep-

tores. 

§ 4 Spina si inhaeresit corpori citra benedictio-

nem sui senioris nullus euellat. Vngulas sine benedic-

tione nullus abstrahat. 

 

Codd.: D 213v; E 39v; C 223v; M 104r; V 131r; S 

134v; B 21v; P 57v-58r 

Edd.:h- Holstenius col. 1106; c- Campos p. 155 

 

Pensámos, à partida, que a tradição manuscrita dos textos paci-

ficaria a nossa inquietação quanto a esta sequência, cujo conteúdo não 

tem paralelo em nenhuma Regra latina de tradição ocidental: poderia 

o interesse do legislador descer ao grau de pormenor de querer regular 

em que circunstâncias o monge poderia tirar um espinho do corpo, ou 

cortar as unhas? Mas, exceptuando problemas menores, a tradição 

manuscrita manteve-se firme na salvaguarda deste conteúdo1. 
_________________ 

1 § 3 nocturnum tempus] nocturno tempore D, nocturnum temporibus 
C|| et1] om. E C M V S B P h c|| peculiaribus] peculiaris S, peculiares V P, 
peculiari B|| maxima] maxime E M V S B P|| demones] demonas V B P, 
demonum C|| § 4 spina] spinam D|| inhaeserit] inhierit B P|| citra] sine D, sine 
add. P|| nullus – nullus] om. D|| sui – benedictione om. B|| euellat] euellet V|| 
abstrahat] abscidat E C M V S B P h c 
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Acentuou-se a curiosidade quando verificámos que a Concordia 

Regularum (CR) de Bento de Aniano, texto composto nos finais do 
séc. VIII em plena Renascença Carolíngia e que é transmissor de 
cerca de 83 % do texto da RF2, tem precisamente estas frases entre 
aquelas poucas que exclui do contributo de Frutuoso para a sua obra 
de elogio às qualidades da Regra de S. Bento (RB). 

A conclusão parece-nos óbvia: a RB não tem nada de parecido 
com estes bizarros conselhos e interdições, e, por isso, estas quatro 
frases da RF são retiradas a cinzel pelo monge carolíngio, já que o que 
resta do capítulo XV é adoptado com entusiasmo, apresentando 
mesmo sequências repetidas. 

Surge no cap. 29, 6 Quomodo dormiant monachi, em que cita o 
§ 23; no cap. 51, 4 Vt post completorium nemo loquatur; em que 
repete a frase final do § 24; no cap. 62, 18 De uestiariis et calciariis 

fratrum, em que cita a primeira frase do § 35; no cap. 76, 15 Vt 

oboedientes sint invicem fratres ex regula Sancti Fructuosi, em que 
cita o § 16. 
_________________ 

2 O cálculo é de PIERRE BONNERUE, Benedicti Anianensis Concordia 
Regularum, CCEL CM 168, 168A, Brepols, Turnhout, 1999, pp. 125-127. 
Quanto ao peso da RF na composição desta obra, bem, digamos que é mais 
fácil dizer o que não está lá do que enumerar todas as sequências que ela 
transmite, às vezes até com repetição de um excerto já utilizado. 

3 P. BONNERUE, op. cit. p. 247. Citamos o § 2 “Duo in uno lecto non 
iaceant, nec dormire extra cubile proprium cuiquam licentia pateat. 
Interuallo singulorum lectula singulos cubitos intercedant, ne dum alter ad 
inuicem proximant corpora, nutriant libidinis incentiua”.  

4 P. BONNERUE, op. cit. p. 440 “In tenebris nemo loquatur alteri, nec 
accedat ullo modo iunior quilibet ad lectum alterius post completum”. 

5 P. BONNERUE, op. cit., p. 537, 1ª parte do cap. 3: “Lectula singulorum 
abbas uel praepositus bis in hebdomada reuoluat atque perscrutetur ut 
uideat ne quis superfluum aliquid uel occultum habeat”. 

6 P. BONNERUE, op. cit. p. 664. Citamos § 1 “Quisquis frater pro 
qualibet neglegentia uel reatu excommunicatur et tamen humiliter ueniam 
petit uelconfitetur lacrimabiliter, congrua ei remissionis et indulgentiae 
medela tribuatur. Procaci autem et resistenti atque per superbiam uel 
controuersiam deneganti, amplior et districtior animaduersio flagellorumque 
penuria inrogabitur” . 



De lucifugis daemonibus 
________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

Boletim de Estudos Clássicos — 42 

149 

Apresentamos a tradução: 

 

[3]...O tempo nocturno deve ser passado, na sua maior parte, 

em orações particulares ou em sagradas vigílias, por causa dos 

demónios que fogem da luz, os enganadores dos servos de Deus. 

[4] Se um espinho se espetar no corpo, que ninguém o arran-

que sem a benção do seu superior. Que ninguém corte as unhas sem a 

benção. 

 

Segundo a lição de quase todos os manuscritos e edições, este 

capítulo intitula-se De culpatis, “Acerca dos culpados” mas, na ver-

dade, o seu conteúdo não é exclusivamente penitencial, isto é, não 

apresenta o que se deve fazer no caso de alguém incorrer em falta a 

não ser no § 1, que citámos na nota 5. 

Verifica-se, de facto, aquilo que é muito corrente na relação 

entre os títulos e o conteúdo dos capítulos nas regras monásticas: a 

titulação de um capítulo tende a só reflectir as primeiras palavras da 

regra, ou o conteúdo da primeira frase. Este é, no nosso entender, um 

dos maiores argumentos a favor do carácter posterior e algo artificial 

das divisões capitulares e das titulações nas regras monásticas. 

O ms. E apresenta um título que está mais de acordo com o res-

tante conteúdo do capítulo De euitatiis uitiis7“Acerca do evitar dos 

vícios”, lição que a edição de Júlio Campos adopta. Assim, os § 2-§ 4 

apresentam os modos de, prudentemente, acautelar as ocasiões de 

queda para o monge. 

1. Uma atenção especial é concedida, nos § 3 e § 4, ao período 

nocturno, altura em que os lucifugae daemones traziam, com eles, 

todas as ocasiões de perigo. 

O termo lucifuga como atributo do demónio tem, aqui, um 

emprego singular, embora o possamos perceber por antítese, pois 

_________________ 
7 Nenhum manuscrito o corrobora, mas o particípio aqui presente, 

quanto a nós, talvez esteja pelo gerundivo De euitandis uitiis, ou seja “Como 
se devem prevenir os vícios”. 
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Cristo é o Príncipe da luz (Jo. 13, 19; 8, 12). Lucifugus é, paradoxal-

mente, o contrário do outro nome que tinha o anjo preferido do 

Senhor, Lúcifer “o que leva a luz”. Rejeitado pela sua soberba, este 

ser recebe um epíteto mais condizente com o seu novo estatuto de 

“anjo caído”. 

O seu uso clássico passou por caminhos curiosos: Virgílio, nas 

Geórgicas 4, 24, 3 e Isidoro, nos Etymologiarum Libri12, 8, 7, assim 

descrevem as baratas em oposição com as moscas, seres que buscam a 

luz, lucipetae, portanto8. Já Minúcio Félix, Octav. 8, descreve a emer-

gente seita dos cristãos como latebrosa et lucifugax natio, pelo hábito 

que tinham de se reunirem em locais secretos e fechados, como as 

catacumbas. Também Plínio-o-Velho, na sua Historia Naturalis, se 

serviu do termo para descrever as aves nocturnas; e Apuleio, no Asi-

nus Aureus, põe na boca de Psiqué o epíteto lucifugus amor dirigido a 

Eros, pois a sua aparição fazia-se sempre a coberto da treva. Todas, 

portanto, referências sem qualquer relação com o nosso texto. 

Adalbert de Vogüé mostrou que a fonte próxima deste termo é a 

Vita Pachomii Iunioris (VPac), um texto composto no séc. V a partir 

da tradução de S. Jerónimo da obra de Pacómio9.  

Embora figure no Conjunto de Regras de cabeceira de Bento de 

Aniano10, não foi utilizado pela CR, e também não integra o conjunto 

_________________ 
8 TLL, t. VIIb Vergílio “quo pacto dirimatis quaestionem inter muscas 

lucipetas et blattas lucifugas...”; Isidoro: “Hoc autem animal lucem uidere 
non patitur contrarium muscam, nam musca lucipeta et blatta lucifuga”. 

9 ADALBERT DE VOGÜÉ, “La Vita Pachomii Iunioris (B. H. L. 6411). 
Ses rapports avec la Règle de Macaire, Benoît d’Aniane et Fructueux de 
Braga”, Studi Medievali, XX, II, Spoleto, 1979, pp. 535-553, particularmente 
pp. 549-550.  

10 O ms. Monachensis nº 28118 é, possivelmente, a única cópia deste 
codex regularum original reunido por Bento de Aniano. Aí temos a Vita 
Pachomii Iunioris entre a RMac (o sucessor de Antão “mais velho” e a RPac 
(o 2º em relação a Antão, logo, “mais novo do que Macário”). E, de facto, a 
Vita Pachomii Iunioris AS Maii t. III, cap. 5, p. 361 corrobora esta sucessão 
monástica. O momento que antecede a entrada de Pacómio na vida monástica 
“Eadem quoque nocte angelus Domini apparuit Pachomio in eremo, et 
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das obras indexadas por Clément11 no seu Léxique des Anciennes 

Règles Monastiques, pelo que estas estranhas normas disciplinares 

permaneciam originais. 

Apresentemo-las segundo a versão dos Acta Sanctorum, na sua 

respectiva ordem: 

 

Deinde, si uiam ambulans spinam calcaueris, et 

dolor magis per iter fragile corpus constrinxerit, ne 

eam uelis auferre ex corpore, donec abbas praecipiat 

educere. 

Porro negotium noctis propter lucifugas daemo-

nas et noctipetas spirituali opere peragatur12 

 

A referência aos demónios que fogem da luz está ausente da 

Regra de S. Pacómio, pelo que esta associação, “lucifugas et noctipe-

tas” é uma novidade da VPac, e mesmo que consideremos presente o 

intertexto vergiliano, o autor adapta-o com grande clareza: “demónios 

que fogem da luz e que procuram a noite”. S. Frutuoso mostrou ter 

conhecimento deste texto, mas eliminou a redundância e a referência 

mais erudita na expressão lucifugas et noctipetas, preservando só o 

primeiro elemento. A RPac não podia conter este elemento, não por-

que lhe faltasse imaginação, ou um ambiente propício à introdução 

dos motivos demoníacos, mas porque os adjectivos lucifugas e nocti-

petas, (por lucipetas) é uma herança literária latina. 

 

2. A Vita Pachomii Iunioris tem por antecedente a Regra de S. 

Pacómio (RPac), escrita originalmente em 350 para os mosteiros 
_________________ 
celerem Macarii indicauit aduentum. Hic enim Macarius, ab illustri uiro 
Antonius derelictus, quinquaginta i fere milia fratrum susceperat guber-
nanda. Eiusdem igitur Macarii exitus de Saeculo appropinquabat dies, 
requirebat Dominico gregi qui post eius excessum magister subrogaretur...” 

11 J. CLÉMENT, Léxique des Anciennes Règles Monastiques, 2 vols, 
Steenbruge, Bruxelas, 1978 (Clément LM). 

12 AS Maii III, cap. 8, p. 362. 
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egípcios, e traduzida por S. Jerónimo em 404. Verificamos que o texto 

original permite esclarecer a obscuridade quer de S. Frutuoso quer da 

Vita Pachomii13: 
Os monges pacomianos andavam descalços dentro dos largos 

espaços abertos por eles habitados. Como sabemos, o deserto tem uma 
flora de plantas espinhosas, que suportam melhor a falta de água. E o 
que os monges de Pacómio andavam! Os coenobia pacomianos eram 
verdadeiras unidades de produção agrícola, de manufactura de esteiras 
e de cestos, de idas ao mercado para as vender, de viagens de barco. 
Eram também espaços vastos, na medida em que os monges não ocu-
pavam um dormitório, antes se dividiam por grupos de dez pessoas 
que viviam nas proximidades uns dos outros. Para atingirmos o 
número de milhares, ainda que julguemos que seja um número fanta-
sioso, precisaríamos sempre de muito espaço para o definirmos como 
o território do mosteiro14. 

Num determinado passo, diz-se aos monges que, quando subi-
rem às palmeiras, não ousem, lá em cima e às ocultas dos outros, 
comer as tâmaras. Estas circunstâncias esclarecem o Praec. 96: 

Praec. 96 Spinam de pede alterius, excepto 

domus praeposito et secundo et alio cui iussum fuerit, 

nemo audebit euellere 

Aconteceria com frequência terem os pés feridos com espinhos. 

Por isso deviam sentar-se e pedir a atenção de um outro monge, para 
_________________ 

13 A. BOON, Pachomiana Latina, Règle, et Êpitres de Saint Pachôme, 
RHE 7 Louvaina, 1932 (tese de doutoramento). A tradução mais acessível do 
texto pacomiano em P. DESEILLE, L’esprit du monachisme pachômien, suivi 
de la traduction française des pachômiana latina par les moines de Solesmes, 
SO 2, Bellefontaine, 1968. 

14 RPac Praec. O trabalho Praec. 26, 27; 71, 72. O praec. 75 “qui 
super palmas est, non comedet de fructibus earum nisi prius fratres 
comederint”; a navegação Praec. 46, 127. O andarem descalços dentro do 
mosteiro Praec. 65; 102; as viagens ao exterior Praec. 108: “In uillam nullus 
uadet nisi missus, exceptis armentariis et bubulcis et agricolis”. O mosteiro 
albergava outras profissões: pistrinarii (Praec. 116) funiculi (Praec. 123). 
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que lhe tratasse os pés. Só um superior (praepositus) da casa, ou um 

segundo em hierarquia, ou outro em quem tal fosse delegado desem-

penharia essa tarefa. Dessa forma, ensinava-se a obediência, manti-

nha-se a disciplina, e evitavam-se as pausas desnecessárias. 

O Praec. 82 da RPac fala de um outro tipo de espinhos, e de um 

outro tipo de risco moral para o monge, que é o da tentação da posse 

privada de bens: 

RPac Praec. 82 “Nullus habeat separatim morda-

cem paruulam ad euellendas spinas si forte calcauerit, 

absque praeposito domus et secundo; pendetque in 

fenestra qua codices colocantur 

 

Os monges de Pacómio sabiam ler, (Praec. 139, 140) e produ-

ziam papiro. O processo do fabrico deste suporte de escrita implica 

uma série de operações de descasque da película exterior da planta, 

amolecimento em água, corte e entrelaçar do seu miolo fibroso, que 

depois é batido e polido até formar uma superfície uniforme15. Numa 

destas fases, particularmente na que envolvia a prensagem do entrela-

çado, os restos fibrosos da planta podiam espetar-se nas mãos dos 

artífices. Mas “se porventura estão a prensar a folha, que ninguém 

tenha só para si uma pequena pinça para tirar as farpas, ... que ela 

esteja pendurada junto à janela onde se colocam os livros”. 

Imaginemos uma comunidade que, erigindo a pobreza e a par-

tilha dos bens como modo de vida, o faz com todos os objectos do 

quotidiano: roupa, utensílios de cozinha, ferramentas, alfaias agríco-

las. Nada é de ninguém, o que existe é para todos. Nestas circunstân-

cias, o apego aos pequenos objectos temporariamente detidos é o 

começo da corrupção do espírito comunitário. 

S. Frutuoso percebeu-o muito bem, ao determinar, no mesmo 

capítulo XV, que as camas (espaço ínfimo de privacidade concedido a 

_________________ 
15 A. MOHAMED HUSSEIN, Les origines du livre: du papyrus au codex, 

Leipzig, Leipzig ed. 1973. 
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cada monge) fossem revistadas “ne quis superfluum uel occultum 

habeat”; e ao determinar, no cap. VI, que as ferramentas e utensílios 

de trabalho estivessem fechados e à guarda de um irmão; e que o 

material para remendar as vestes (cap. IV) estivesse à guarda do pró-

prio abade. 

A Vita Pachomii, descontextualizada do ambiente que original-

mente produziu os dois preceitos, isto é, sendo um texto latino a 

adaptar uma tradução directa de um texto grego, mistura os dois pre-

ceitos, e dessa forma abstracta e condensada o transmite à RF. Esta 

elimina mais alguns pormenores: a circunstância da marcha “si in 

uiam ambulans”; elimina, com a omissão do verbo calcaueris, qual-

quer alusão aos pés (já que os monges de S. Frutuoso andam calçados, 

de caligae “sandálias” no Verão e de pedules “botas” no Inverno, não 

seria credível que os espinhos se espetassem nos pés16). Por fim, é o 

próprio monge que se deve livrar dos espinhos, e só com autorização 

do superior. Fica, no entanto, a mensagem principal: que ninguém 

disponha da sua vontade própria, pois esta deve estar sempre subme-

tida à obediência ao superior. 

 

3. Em S. Frutuoso temos, depois, a proibição de cortar as unhas 

sem licença de um superior. Percorridos os recursos de investigação 

de que dispusemos17 não encontramos desta determinação nenhum 

paralelo anterior a S. Frutuoso, pelo que, até agora, parece-nos uma 

determinação original. Como explicá-la? Se até aqui S. Frutuoso se 

inspirou na RPac e na recepção desta, porque não continuou, adop-

tando o Praec. 97 da RPac: “Nullus adtondet caput absque maioris 

arbitrio”? Ou, simplesmente, levantou os olhos da sua fonte e deixou-

se ir no entusiasmo de dar exemplos absolutos de abdicação da von-

tade própria, tombando por acaso na proibição de cortar as unhas sem 

licença superior? 

_________________ 

16 RF 4 De habitu uel ueste monachorum. 
17 CETEDOC, Patrologia Latina Database, Clément LM. 
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Pensamos que Frutuoso ignorou o Praec. 97 da RPac por moti-

vos culturais, mas não quis deixar o seu lugar vazio. E, por isso, subs-

tituiu o “corte dos cabelos” pelo “corte das unhas”. 

Nesta análise, fazemos novamente apelo às diferenças culturais 

entre o monaquismo egípcio e o monaquismo ocidental, neste caso o 

frutuosiano. A Regra de S. Pacómio nunca refere o corte quotidiano 

dos cabelos, nem nenhum corte “ritual”, por exemplo, à entrada no 

mosteiro ou como castigo. Suspeitamos que estes monges não corta-

riam regularmente nem os cabelos nem as barbas18. Por isso, o corte 

de cabelos seria um acto excepcional, talvez só praticado como espe-

cial medida de higiene ou de conforto. Teria, por isso, de ser autori-

zada. Por outro lado, como já dissemos, os monges pacomianos eram 

hábeis trabalhadores manuais, artífices, construtores e agricultores. 

Não só a comunidade era auto-suficiente como excedentária nos bens 

que produzia, tanto que os vendia. 

Quando as mãos são a principal ferramenta no trabalho quoti-

diano19, as unhas são precisas. Estas mantêm-se naturalmente curtas 

pelo desgaste nas actividades de agarrar, raspar, juntar. S. Pacómio, 

pois, não veria como credível o exemplo do corte das unhas como 

meio de inspirar a obediência, já que, na sua comunidade, ninguém 

cortaria esse prodigioso instrumento de trabalho. 

Do lado de S. Frutuoso, a realidade é precisamente a inversa. A 

RF, no cap. 16, apresenta o corte da corona capitis como medida 

penal. Nestas circunstâncias, o monge ficava capite raso. Ou seja, os 

monges de S. Frutuoso rapavam o topo e a base da cabeça, deixando 

apenas a corona, uma tira de cabelo pela altura das têmporas que 

circundava o crânio. Quando eram penitenciados, esta era-lhes tirada e 

_________________ 

18 À imagem, aliás, das representações antigas dos monges nos ícones 
orientais (ver A. BADAWY , Guide de l’Égypte Chrétienne, Musée Copte, 
Églises, Monastères, Le Caire, Société d’archéologie copte, 1953), ou mesmo 
à imagem dos actuais monges ortodoxos. 

19 Por exemplo, os agricultores, ou os jornaleiros que não fazem 
trabalho mecanizado. 
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logo ficavam turpiter decaluatus, ou seja “completamente carecas 

para sua vergonha”. 

Nada disto nos é dito nos textos frutuosianos, mas os Concílios 

hispânicos atestam esse costume entre o clero ibérico20. Sendo o 

monaquismo ibérico de iniciativa episcopal (Isidoro, bispo de Sevilha; 

Frutuoso, bispo de Dume e depois de Braga), a vocação secular e a 

regular deveriam contaminar-se, pelo que um costume que em princí-

pio fidelizava o clero se generalizou aos monges. 

Frutuoso não podia, pois, adoptar o preceito pacomiano relativo 

à proibição de cortar os cabelos porque estes tinham de estar ritual-

mente cortados. 

Quanto às unhas, regressamos ao conhecimento prático da reali-

dade: estas crescem quando, no dia-a-dia, o uso das mãos como fer-

ramenta de trabalho não é intensivo. 

Os monges de S. Frutuoso cumpriam, de facto, um plano de 

trabalho diário, submetido ao imperativo maior da reza das horas     

do ofício: prima, tércia, noa, vésperas ou duodécima, completas, 

vigílias, galicínio. Trabalha-se, no Verão, entre a prima e a tércia, e 

entre a noa e as vésperas, se tal for necessário21. No Inverno, entre a 

prima e a noa, se for preciso, que o monge prolongue o horário após a 

tércia. 

O cap. 7 diz que o monge deve levar para o trabalho ferramentas 

e utensílios, distribuídos após a hora de prima. Mas nenhum é parti-

cularizado. 

Da mesma forma que não somos informados sobre que tipo de 

actividades económicas eram desenvolvidas para subsistência do 

mosteiro. Sabemos que os noviços recolhiam lenha para as cozinhas, 

_________________ 

20 J. V IVES, Concílios Visigóticos, CSIC, Barcelona-Madrid, 1963: II 
Conc. De Toledo, em 527, c. 1; Conc. de  Barcelona c. 3; IV Conc. De 
Toledo, c. 41, em 633, a forma de tonsura de clérigos e de leitores. O VI de 
Toledo, em 638, no c. 17 diz “nullus sub religionis habitu detonsus...”.  

21 RF 5 De operatione. 
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cuidavam dos hóspedes e dos peregrinos22; e que havia uma horta e 

um pomar, a que o monge podia aceder com a permissão do abade. 

Por outro lado, perto do mosteiro estavam as propriedades seculares, 

em que não havia licença para ir23. 

Ficamos pela vaga exigência do trabalho como meio de san-  

tificação, com um horário cuja gestão nos faz pensar na moderni-   

dade da luta sindical pela semana das 35 horas, mas não se men-

cionam os detalhes. Uma horta, um pomar...onde o monge pode ir, 

mas onde a Regra não o descreve a trabalhar24. A principal actividade 

do monge era a oração colectiva, intercalada com as devoções 

privadas. 

Julgamos que o monacato de S. Frutuoso, tal como foi estrutu-

rado, não era economicamente auto-suficiente, nem o pretendia ser, e 

que a proximidade das propriedades seculares exerceria um papel na 

manutenção económica das comunidades monásticas. Por isso, as 

unhas dos monges cresciam, e sendo essa uma realidade visível, este 

motivo podia ser empregue como exemplo de apelo à obediência 

absoluta mesmo nos mais ínfimos detalhes, porque pertencia à expe-

riência por todos vivida25. 

Como conclusão, A. de Vogüé, no artigo já citado, refere que 

Frutuoso teve acesso a duas fontes para a constituição deste capítulo: 

_________________ 

22 RF 20 “conuersus ( ...) exercens oboedientiam hospitibus siue 
peregrinis, stramina comportabit, aquam pedibus calefaciens (...) fascemque 
lignulae suo quotidie dorso ferens hebdomadariis tribuet.” 

23 RF 22 “Non liceat monacho foris claustris cenobii longius euagari, 
nisi in uicinio dumtaxat hortulo siue pomerio cum benedictione senioris. 
Ceterum uicos uillasque circuire atque ad saecularem possessionem 
accedere monacho non licebit accedere”. 

24 A RMC 9 fala da pastorícia como uma actividade importante do 
mosteiro. Mas os monges que executam tal encargo tendem a murmurar que 
são considerados “inferiores” aos outros... 

25 Só voltaremos a encontrar uma referência ao corte das unhas no 
Costumeiro de Eynsham, Inglaterra, no séc. XI. (CCM 2 p. 118, A. 
GRANDSDEN, The Benedictine Abbey of Eynsham in Oxfordshire, 1963) 
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uma, a Vita Pachomii Iunioris, outra, a Regra de Santo Isidoro, esta 

sim, com influência directa da tradução jeronimiana de Pacómio26. 

Estamos em crer que S. Frutuoso teve acesso directo à RPac, e 

que a utilizou, porventura até com maior interesse do que utilizaria o 

texto regular do seu compatriota. Diversos sinais no-lo apontam: as 

epístolas jeronimianas citadas na RMC; a presença precoce nos 

manuscritos hispânicos da colecção dos textos de Pacómio normal-

mente colocados antes da RI e da RF; a recensão autónoma da RPac 

Praec. 142-144 conhecida por Sententia de Regulis Deuotarum, que 

normalmente acompanha a versão interpolada em ambiente frutuo-

siano da RI27. Mas a tradição literária e a utilização das fontes são as 

matérias mais fluídas num tipo de textos profundamente interligados 

entre si, como são as regras monásticas. 

Há, no entanto, um sinal que para nós é evidente da diferença de 

mentalidades entre Isidoro e Frutuoso que, impressa nas suas RI e RF, 

nos faz mais pensar na partilha de fontes comuns, seleccionadas a 

gosto, do que na dependência de um texto sobre o outro: 

À noite, a RI 13, De stramentis prescreve: “duobus in uno lecto 

iacere non licet; unus alteri nemo loquatur”. A mesma substância 

encontramos na RPac e na RF28. Mas logo depois: “Iuncta autem 

nocte, dormientium lucerna locum illuminet, ut, depulsis tenebris, 

testimonium pateat singularis quietis”. 

A RI, num passo em que pensamos ser original, determinava 

que as noites fossem passadas à luz de uma lucerna para que, expulsas 

as trevas, ela desse testemunho do sossego de cada um. Haveria 

_________________ 
26 Op. cit. pp. 551-552. 
27 É um texto que pretende regular as relações entre o monge e as 

mulheres da sua família que ficaram no século, de que vamos encontrar ecos 
no cap. XV e XVI da RMC. Sobre a versão interpolada da RI, DÍAZ Y DÍAZ, 
“Aspectos de la tradición de la Regula Isidori”, Studia Monastica, 5 fasc. 1, 
1963. 

28 RPac. Praec. 88 “Cumque ad dormiendium se collocauerit alteri 
non loquetur”; 93 “Nullus in Psiathio cum altero dormiat.Manum alterius 
nemo teneat”. Quanto à RF, ver n. 3 e 4. 
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ambiente, neste dormitório iluminado, para soltar a ameaça de um 

“daemon lucifugus?”, quando, a agravar a recusa, conhecia perfeita-

mente o termo e a sua utilização literária (n. 8)? Todavia, para Fru-

tuoso, a expressão fazia todo o sentido. 

Desta forma, há uma tradição literária disponível para ser adap-

tada como fonte de inspiração, mas há também o carácter de cada 

legislador monástico, que copia o que gosta, adapta o que, gostando, 

não se aplica ao contexto em que vive, expande o que o comove, 

resume o que o aborrece, ou suprime o que não lhe interessa, ou não é 

adequado ao ambiente que dirige. 
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