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Os francos: a mais cristã das raças 

Prólogo mais longo da Lei Sálica (Século VIII), ed. K.A.  Eckhardt, Lex Salica, 
100 Titel-Text, Germanenrechte N. F. (Weimar, 1953), pp. 82-84, 86-90 
 
A famosa raça dos francos, cujo fundador é Deus, forte em armas,            

fiel a suas alianças, profunda em conselhos, nobre em corpo, intocável em            
sinceridade, bela em forma, ousada, ligeira e feroz, agora convertida à fé            
católica, livre da heresia; enquanto ainda estava em [rituais de]          
barbarismo, por inspiração de Deus, de acordo com a qualidade dos seus            
costumes, procurou a chave para o conhecimento, desejosa de justiça e           
mantendo a piedade... 

[...] Vida longa ao Cristo que ama os francos! Que ele guarde seu             
reino, preencha seus líderes com a luz de sua graça, proteja seu exército,             
conceda-lhes a defesa da fé! Que o Senhor dos Senhores lhes conceda, de             
sua Misericórdia, as alegrias da paz e dias repletos de felicidade! Pois essa             
é a raça que, valorosa e valente, libertou-se em batalha da duríssima            
opressão romana; e são os francos que, após o batismo, envolveram em            
ouro e pedras preciosas os corpos dos santos mártires, a quem os romanos             
queimaram com o fogo, mutilaram com a espada, ou lançaram às feras            
selvagens! 

 
 

GLOSSÁRIO: 
Ascensão - Elevação, escalada, subida. 
Heresia - Teoria, ideia, prática etc.      
rejeitada como falsa pela Igreja. 
Lei sálica - Lei do reinado de Clóvis I no          
século V, que regulava todos os aspectos da        
vida em sociedade. 

Mártires - Pessoas que sofreram torturas,      
ou mesmo morte, por não renunciar a       
qualquer outra crença, religiosa ou     
política. 

Prólogo - Texto resumido que vem antes do        
discurso principal, é considerado a     
primeira parte de uma obra. 

Fonte: Wikimedia Commons 
O batismo de Clóvis, o primeiro rei dos Francos a unir todas os grupos              
francos sob um único governante. 

                                              Fonte: Wikipedia 


