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INTRODUÇÃO

Durante muito tempo relegadas ao domínio exclusivo dos historiado-

res da arte, as imagens são hoje consideradas objetos que relevam, como os

d -mai (os testemunhos escritos, em primeiro lugar), da observação das ciên-

l i.\s so iais e do discurso do historiador. Todas as imagens interessam a este,

in lusivc, e talvez especialmente, aquelas que parecem desprovidas de valor

'st ti O ou de originalidade. Porque as imagens mais comuns são provavel-

111 .ntc a mais representativas das tendências profundas da cultura de uma

'po a, de suas concepções da figuração, de suas maneiras de fazer e de olhar

'ss 'S objetos. Todas as imagens, em todo o caso, têm sua razão de ser, expri-

ll1 '111 e comunicam sentidos, estão carregadas de valores simbólicos, cum-

prcm (unções religiosas, políticas ou ideológicas, prestam-se a usos pedagógi-

UlS, litúrgicos e mesmo mágicos. Isso quer dizer que participam plenamente

do fUI1 ionamento e da reprodução das sociedades presentes e passadas.Em

lodos os aspectos, elaspertencem ao território de "caça" do historiador.

11 mau-se lugar-comum dizer que entramos numa "civilização da ima-

'em". t c quecer que a cultura ocidental, por suas ligações com as civilizações

,111Iigéls mais ainda com o cristianismo medieval e seu velho apego à repre-

S -ntnçao antropomorfa, há muito tempo situa as imagens no centro de seus

modos de pensar e de agir. Mas ao concentrar a atenção num tempo mais'

Il' nteI V rdade que o aparecimento e desenvolvimento exponencial das téc-

111 .\s mod rnas de registro e de transmissão de imagens fixas (fotografia) e

móveis (cin '111(\, tclcvi ão) alteraram nosso campo visual e nossasreferências
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culturais.' Para se convencer, bastaria citar o lugar ocupado pelas mensagens

publicitárias nas relações comerciais ou na propaganda política. Mais recente-

mente, o aumento das imagens virtuais produzidas, armazenadase transmiti-

das instantaneamente de um ponto a outro do planeta, graças à informática,

representa um verdadeiro impacto cultural e social do qual estamos ainda

longe de medir todos os efeitos. Como os historiadores poderiam ignorar,

essasmudanças e não tentar situá-Ias numa mais longa duração?

Por aí já sepode antever a extensãoe a diversidade de acepçõesdo termo

"imagem': Falamos da mesma coisa quando evocamos as imagens fugidias da

televisão e as cenasde um retábulo do fim da Idade Média? Seu parentesco é

indubitável no âmbito mais geral. Pelo termo "imagem", designamos em todos

os casosa representação visível de alguma coisa ou de um ser real ou imaginá-

rio: uma cidade, um homem, um anjo, Deus, etc. Os suportes dessasimagens

são os mais variados: fotografia, pintura, escultura, tela de televisor. Mas o

termo "imagem" concerne também ao domínio do imaterial, e mais precisa-

mente da imaginação. Não é necessário ver a representação material de uma

cidade para imaginá-Ia. Logo ao ser nomeada meu pensamento lhe dará uma

forma e guardarei uma certa imagem em minha memória. Possoassim sonhar

com certa cidade, conhecerido-a realmente ou não, existindo ou sendo ela ape-

nas fruto de minha imaginação. Em todos os casos, não hesitarei de falar de

"imagens" de uma cidade, especificando que não se trata de uma metáfora de

linguagem, de uma imagem de memória ou onírica.

Podemos, hoje, facilmente verificar essa diversidade de sentidos do

termo. Por seu lado, o historiador ou o etnólogo desconfiam que o mesmo

possa vir a ocorrer em culturas e sistemas lingüísticos diferentes dos nossos.

Na cultura do Ocidente medieval, o term,o latino imago, de onde proveio

nossa palavra "imagem", apresenta valor semântico rico e variado. Mas, como

costuma ser o caso, não convém se deixar enganar pelas semelhanças fonéti-

cas e pelo parentesco etimológico. Quanto mais o vocabulário parecer próxi-

mo do nosso, que dele é herdeiro, mais devemos desconfiar a priori. 2, ,

DEBRAY, Régis. Vie et mort de l'image. Une histoire du regard en Occident. Paris:
Gallimard, 1992.

2 Para estecuidado que deve ser um princípio, permito-me remeter o leitor à intro-
dução de minha precedente coletânea de estudos, Le carfo, les rites, les rêves,le
temps.Essaisd'anthropologie médiévale,Paris: Gallimard, 200I.
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A difcr nça essencialé que a noção medieval de imago se inscreve num

.ont xto cultural e ideológico bem diferente do-nosso, Qualquer que seja hoje

para nós a importância das imagens e de nossa"civilização da imagem", pare-

cc me que não se iguala a da imago na civilização medieval. Com efeito, a

illUlgO é o fundamento da antropologia cristã. Desde os primeiros versículos

da Bíblia, na primeira vez que o homem é nomeado, é chamado de "imagem" ..

Seguindo a narração do Gênesis1,26, ao criar o hom'em Deus disse: Façamos

o homem à nossa imagem e semelhança (Faciamus hominem ad imaginem et

siinilitudinem nostram). Desde aí a questão da imagem se encontra inscrita no

drama da história da humanidade, pontuada pela Queda (quer dizer, a perda

da similitudo entre o homem e Deus), pela Encarnação e pelo sacrifício reden-

tor do Filho de Deus, e no fim dos tempos pela Ressurreição dos mortos e

Iuízo final. O ad da fórmula bíblica indica que, para o homem, a história é um

projeto que visa a restituição plena da "semelhança" perdida, que subsiste ape-

nas na condição de um traço (vestigium); Devido à Falta, o homem encontra-

se decaído, vivendo num estado de "dissernelhança" de Deus.' Nesse drama,

']lIC na concepção cristã fundamenta toda a história, o homem encarn.a a

mudança enquanto Deus é o ser imutável. No princípio do século 12,Guibert

de Nogent dizia que o Criador é o "Bom Imageiro" (Bon Imagieri' e toda a

Criação é a "imagem" que criara e na qual se refletia. A criação é a "imagem

do mundo", imago mundi. Toda ela traz consigo a marca do "Bom Imageiro",

ti) Todo-Poderoso. O mundo, a natureza, as instituições humanas, a própria

vida moral são pensadas como reflexos, imagens refletidas por um grande

3 LADNER, Gerhart B.Ad imaginem Dei. The imageofMan in Medieval Art. Latrobe:
The Archabbey Press, 1965; JAVELET, R. Image et ressemblanceau XII siêcle de
ainl Anselmeà Alain deLille. Paris: Letouzey et Ané, 1967.2 v. Retomo aqui é adi-

ante nesta introdução certos elementos de meu artigo: Imago: de I'image à I'imag-
inaire. In: BASCHET, [érôrne; SCHMITT, Iean-Claude (DiT-). L'image. Usageset

fonctions desimagesdans L'Occident médiéval. Paris: Le Léopard d'Or, 1996.

4 N ENT, Guibert de.Autobiographie. Éd. E.-R. Labande. Paris: LesBellesLettres,
1981. p. J 2-13 diz a propósito da beleza espiritual de sua mãe: Et certe, quamvis
tnomentanea pulchritudo sit sanguinum instabilitate vertibilis, secundum consue-

1/111I itnaginarii bani modum bana negari non potest (Embora a beleza efêmera
esteja sujeita à mudança devido à instabilidade dos humores, não se poderá,
-ntrctanto, esquecerque, seseconsiderar o comportamento do Bom Imageiro, ela

11tH! ~~j.\hna), '
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espelho (speculum), segundo sepode ver nos títulos de tantas obras medievais,

a começar pela célebre "enciclopédia" de Vincent de Beauvais.'

A "região de dissemelhança" na qual o homem se encontra lançado

depois da Queda é o lugar de produção de todas asobras humanas, e entre elas

as imagens. Por vários séculos, a maior parte delas não teve outro fim senão

figurar o próprio drama da história cristã: nos manuscritos, sobre.os tímpanos

esculpidos, nos vitrais das igrejas somam-se imagens da Criação e da Queda,

da expulsão do jardim do Êden,da Paixão de Cristo, da Parúsia edo Iuízo Final.

A função dessasimagens é dar significado ao drama escatológico, marcando

suas etapas. A historia - palavra que indica a História sacra mas também as

imagens narrativas que a figuram -, adquire assim a aparência familiar dos

serese das coisasda natureza e da sociedade humana: os pastores que recebem

o anúncio do anjo!são como pastores verdadeiros, guardando carneiros verda-

deiros, e os soldados de Herodes, que massacram os Inocentes, têm a aparên-

cia de cavaleiros contemporâneos. Entretanto, nem o pintor e o escultor pen-

sam em imitar asrealidades que os cercam, como aspercebem com seusolhos.

Elesservem-se dessesobjetos como fórmulas para evocar uma outra realidade,

essencialmente diferente e, para dizer a verdade, invisível. A "arte" medieval

não se encontra submetida à mimesis dos Antigos, e a cultura clerical associa,

rejeita e co~dena como imitatio as"macaquices" dos mimos e jograis." As for-

mas figurativas e as cores são,antes de tudo, concebidas como indícios de rea-

lidades invisíveis que transcendem as possibilidades do olhar. As imagens não

saberiam "representar" - no sentido habitual do térmo - essasrealidades.

Poderiam no máximo tentar "torná-Ias presentes","presentificá-Ias";

A imagem medieval pode, dessemodo, ser comparada a uma aparição,

a uma epifania, portando as marcas desta. O uso largamente atestado do dou-

rado, que reflete a luz, não fazia mais do que sublinhar a mediação que a ima-

gem operava entre o visível e o invisível. Ainda outros indícios concorrem

para esta função "epifãnica" das imagens medievais. Por exemplo, muito .mais

, 5 Lector et compilator. Vincent de Beauvais, [rêre précheur. Un intellectuelet son milieu

au XIII siécle. Sous Ia direction de SergeLusignam et Monique Paulmier-Foucart,
avecIa collaboration de Marie-Christine Duchenne. Grâne: Créaphis, 1997.

6 SCHMITT, Jean-Claude. Ia raison des gestes dans l'Occidem médiéval. Paris:
Gallimard, 1990.
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do qu ' a i onografia da Paixão, são asmanchas vermelho-sangue, que se coa-

~lIl(lm nos pigmentos e irrompem na superfície do afresco, que dão significa-

do ao rni t rio da Encarnação.'

Ê e.pecialmente a estrutura da imagem pintada que explicita essafun-

~.IO. A partir do início do século 15, começa a se impor, em primeiro lugar na

ltália e em Flandres e depois, pouco a pouco, nas demais regiões da cristanda-

d ., ti P rspectiva linear como princípio estruturante do espaçohomogêneo do

quadro. Toda pintura clássica conheceu essaforma de representação do espa-

ço, até sua revisão radical na passagem do século 19 para o 20. Mas o período

.uucri r, o tempo do que seconvencionou designar de "arte românica" e "arte

Húti a", não deverá ser julgado a partir dos padrões do Renascimento. A pers-

p -ctiva não fazia falta na Idade Média, que sabia à sua maneira organizar os

espaço da imago.' Esta, quer setratasse de um retábulo ou de uma miniatura

num manuscrito, era construída na espéssura de seus planos, desde o mais

recuado (o folha do a ouro que irradia luz, sobre o qual vinham a se sobrepor

Ilguras coloridas) até o mais próximo do espectador. Sem entrar aqui nos

dct.llhe' da organização interna da imagem - a posição em que os persona-

1-\1'IIScstao figurados, a inclinação parcial de seuscorpos, sua estatura, seusges-

tos, suas cores -, convém sublinhar a que ponto a seqüência dos planos detrás

p.lra Crentereforça a natureza da epifania destas imagens: das parecem surgir

(ora do manuscrito, do retábulo ou da parede pintada, projetando-se para o

l"lw'tador a quem interpelam, como só uma visão onírica pode fazer. .

Muito diferentes serão as imagens "perspectivistas" do Renascimento,

que, inversamente, convidam o espectador a entrar no "espaçoilusionista da

111\11ruçao, amo através de uma janela. O movimento é exatamente contrário,

1I1.\S nuo se reduz a uma mudança de ótica, Significa que a iniciativa mudou

dI' ,1I11!,O. Doravante, essainiciativa não pertence mais a Majestas Domini ou

,111\ agem do anto, mas ao devoto que, não mais no âmbito do sonho, mas na

vida r 'ai, cnc ntra tempo para contemplar a imagem "feita pela mão do

7 IlIDI llUIILmMAN, Gcorgcs. Fra Angelico. Dissemblances et figuration. Paris:
Fl,II11Il1i1ri0I1,1990.

K 111'ITI N(" 11.lI1s.Hild 111/(1 Kult. Eine Geschichte des Bi/des vor dem Zeltalter der
1\",,,, Muru hcn: C.II. Beck, 1990;tradução francesa: 1ll1age ct culte. UI/e' histoire til'

/'11I1111'11111/'1'/)(11/11(' rI(' 1'11I1. Paris: l.l' (\'1'1", 199H.
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Introdução

homem': Pela primeira vez, talvez, ele esteja em condições de reconhecer uma

obra de arte.

A imagem medieval se impõe como uma aparição, entra no visível,
" ,torna-se sensível. Numa palavra, ela seencarna, segundo o paradigma central

da cultura cristã, a Encarnação de Cristo, que os clérigos invocam em toda

parte para legitimar as imagens cristãs em face dos judeus. Com efeito, segun-

do eles,foi porque o Filho de Deus seencarnou, tornando-se homem, entran-

_do na história, que era possível e legítimo aos cristãos ultrapassar as interdi-

ções judaicas da representação e do culto das imagens enunciados pelo

Decálogo (Êx 20, 4-5): Tu nãofará nenhuma imagem esculpida, nada quepare-

ça ao que está lá no alto nos céusou aqui embaixo na terra, ou naságuasembai-

xo da terra. Tu não teprosternará diante destasimagens nem as servirá, porque

eu, Yahvé,teu Deus, sou um Deus zeloso?Compreende-se a partir daí porque

tantas imagens de Cristo, da Virgem e dos santos foram providas de relíquias,

seladasna cabeça ou no ventre de certas imagens: se era preciso reforçar seu

poder miraculoso beneficiandó-as com asvirtudes conferi das de longa data às

relíquias e ao seu culto, talvez o mais importante fosse assegurar plenamente

a presença corporal dessas personagens celestiais entre os homens. Desde

então, todo um conjunto de interações, feito de gestos,de palavras e de expe-

riências visionárias, podia se estabelecer entre os homens e essasimagens-

corpo, presençasvisíveis e carnais do invisível.

Mediadoras, as imagens estavam entre os homens e o divino. Nesse

aspecto, elas relevavam plenamente da teoria agostiniana da imaginatio. Em

seu comentário em 12 livros do Gênesis,Santo Agostinho deteve-selongamen-

te na distinção entre três espéciesdevisiones. Enquanto a visio corporalis não

era outra senão o sentido da visão, que permite perceber corporalmente obje-

tos corporais, a visio intellectualis, inversamente, é pura contemplação da alma

racional, estando além de toda imagem. Entre as duas, a visio spiritualis atinge

as aparências do ser, no sonho ou pela experiência visionária. Ela preenche a

9 Êx 20,4-5: Non [acies tibi sculpile, neque omnem similitudinem quae est in eoelodesu-

per, et quae in terra deorsum, nee eorum quae sunt in aquis sub terra. Non adorabis
ea, neque coles: ego sum Dominis Deus tuus fortis, zelotes... Observar na Vulgata a
restrição 'possível da interdição aos sculptilia ou ao menos o caráter particular-
mente odioso das imagens em três dimensões.

.IlIS ncia, ultrupas a as barreiras da morte, desvela os últimos fins, antecipa o

tempo da Promessa. Por ela formam-se as imagines, que serão depois conser-

v.ulas na memória.

omo tudo o que participa a uma só vez do corpo e da alma, do ter-

rcstrc do celestial, a "visão espiritual" é, a exemplo das imagens imateriais,, , ...
1111-\.11'de uma tensão permanente, de uma contradição entre forças antagôni-

'IS. De um lado, a imaginatio-arrisca-se a ser arrastada sob o peso do corpo e

dos desejosda carne. Por isso é que aspiores suspeitas recaíram durante muito

I mp obre o mundo dos sonhos, ligado ao sono, à falta de controle da von-

í.ulc sobre o corpo adormecido, aos duvidosos apelos de uma carne dissolu-

1.1.111 Era necessária toda a discretio de uma alma bem instruída rara conter

l'SS 'S P rigos. Uma freira dominicana de Unterlinden, em Colmar, confessa às

II.IS irmãs que mais de uma vez sua alma conheceuaspulsões depensamentos

vvtgouhosos'que mesmo que quisessenão teria sabido imaginar nem figurar."

M.IS, p r outro lado, a espiritualidade monástica (notadamente entre os eis-

1\'I"i .n cs) procurava projetar a visão espiritual para o alto, arrancando-a ao

(011'0, ao sentido da visão, à contemplação duvidosa dos objetos materiais (as

('\lult 11ras dos claustros que podiam divertir, as figuras coloridas dos vitrais,

,IS ilurninuras cintilantes' dos manuscritos), para dar livre curso às metáforas

d,l linguagem mística, em São Bernardo principalmente. Entre esses dois

pulo, c piritual assume sempre mais sua parte de corporal.

No século 12, a teoria da imaginatio renova-se numa "pneumofantas-

mologia" em que se agregam saberes que só depois viriam a se separar: o da

teologia mística, da cosmologia, da psicologia, ótica e medicina." Ela arranca

I() S HMlTT, Iean-Claude. Le eorps, les rites, les rêves, le temps. Essaisd'anthropologie
Iltédiévale. Paris: Gallimard, 2001. p. 263 et seq.

1I [cannc Ancclet-Hustache, "Les Vitae sororum d'Unterlinden, éditiori critique du ms.
508 de Ia Bibliotheque de Colmar'; Arehives d'histoire doetrinale et littéraire du
Moyen Age, p. 3.17-517,1930-1931:"Ouod, neeuna quidam viee, turpi aliqua cogita-
cione il~animo pulsata fuerit, quam ymaginari atque configure senescire, etiam si vel-
lct, coustanter affirmavit" VAVRA, Élisabeth.Bildmotif und frauenmystik. Funktion
und rezcption. In: DINZELBACHER, Peter;BAUER, Dieter R. (Dir.). Frauenmystik
int Mitll'fnl/cr. Osfildern bei Stuttgart: Schwabenverlag,1985.p. 201-203.

l.l ACAM BEN, liOl'gio. Stanze. Farole et fantasme dans Ia culture occidentale.
1',II'is:Christian Bourgois, 1981. p. 150-167. Trad. fr. (2. éd. Rivages, 1994; 1. -
('di~II() ituli.mu, 1977).
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Introdução

a imaginação' aos preconceitos negativos que a associam tradicionalmente às

empresas do Maligno, instigador dásfantasma ta, e, simultaneamente, tende a

reabilitar o sentido da visão - instrumento tanto do amor religioso quando do

profano. De um lado, os olhos e o coração abrem-se para os prazeres, corpo-

rificados nos mitos de Narciso e de Pigmaleão, e que são prometidos no
Roman de Ia Rose.De outro, a minne, a cortesia, infiltra-se na linguagem mís-

tica, enquanto religiosas, monjas ou beguinas, abismam-se numa contempla-

ção dos sofrimentos e das imagens de Cristo que as levam quase ao êxtase."

Para as místicas do fim da Idade Média, a imagem de devoção (a de

Cristo crucificado, a imago pietatis que figura Cristo nu em seu sepulcro, os

arma Christi que oferecem ao olhar o catálogo dos instrumentos da Paixão -

os cravos, a coroa de espinhos, a coluna da flagelação, etc. - ou então a Pietà

tendo sobre seusjoelhos o corpo inanimado do filho) suscita a visão que, em

troca, lhe dá as aparências da vida, a ilusão do movimento e da linguagem, a

efusão das lágrimas e do sangue divinos, dito de outra forma, os sinais de uma

presença real." Graças à imagem, os místicos estabelecem uma relação privi-

legiada com as personagens sacras, com as quais procuram se assemelhar,

interpondo-se entre a Virgem e o Menino Jesus ou entre João e Cristo.':"

Margarida Ebner, por exemplo, tira o Menino Jesusda manjedoura e o pega

no colo, dorme sobre o crucifixo colocado em seu leito. Em êxtase diante do

crucifixo, Ângela de Foligno sente-se crucificada pela visão do crucifixo, e

Margarida de Cortona e Edwiges da Silésia dialogam com o crucificado."

Quanto a Aldobrandesca de Siena, é tomada pelo desejo incontrolável de

beber do sangue que via escorrer da chaga do flanco do crucificado. Mais

13 HAMBURGER, Jeffrey F. The Visual and the Visionary.Art and FemaleSpirituality

in Late Medieval Germany.New York: Zone Books, 1998.Id., Peindreau couvent.La
eulture visuelle d'un couvent médiéval. New York: Gérard Monfort, 2000 (1. ed.
inglesa; 1997).

14 BÜTTNER, F.O. Imitatio Pietatis.Motive der christlichenikonographieaisModelle zur
verahniichung. Berlin: Geb. Mann Verlag, 1994. RlN<::;BOM, Sixten. The Rise of
Narrative Close-upin FifteenthCenturyDevotionalPainting. Âbo: Abo Akademi, 1965.

15 Hans Belting, citado, p. 553 et seq.

16 CANNON, Ioanna; VAUCHEZ, André. Marguerita da Cartona e I Lorenzetti. Con
un contributo di Céline Pérol, Roma: Città Nuova, 2000. Sobre Edwiges da Silésia,
ve,r JADWIZANSKA, Ksiega. Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe (1993).

Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1995.
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tarde, .m memória desse bom intento, fará pintar uma Pietà com o filho

morto 'obre os joelhos." Entre a imagem e o devoto, a troca de olh,aresé desde

() primeiro momento determinante: ao fixar a imagem dos olhos, este último \.

scnt - e invadido por uma presença viva, antes de encontrar em sonho a con-

firmação de seu poder ativo.

Essainteratividade entre a imagem e quem a vê - ou que, mais exata-

111 .nte, é visto por ela - não é inteiramente nova nos séculos 13-15, mesmo

que não tenha sido jamais tão intensa quanto nos meios devotos e místicos

d .ssaépoca. Desde os séculos 0-10, quando o Ocidente redescobre a escultu-

1.1 em três dimensões pelas majestades ou "estátuas-relicário" de Cristo, da

Virgem ou de santos como Santa Fé de Conques, os peregrinos - monges,

.rvnleiros, camponeses - ficam fascinados pelo olhar (vulí:us) dessespersona-

icns c lcstiais que parecem descer na terra. No brilho de seusolhos vibrantes

orno clarão dos círios, nos ruídos do bosque que seouvem durante a noite,

eles S esforçam para adivinhar os sinais favoráveis à sua prece. Em certos .

l.lSOS, uma visão ou um sonho ocorre diante da imagem, ao contato com seu

«upo arregado com o poder miraculoso das relíquias. Em outros casos,pri-

111 -iro vem o sonho, e é por seu intermédio que o bispo ou abade, mas por

Vl'Z 'S também um humilde paroquiano, recebe a ordem divina de mandar

1.11' r lima imagem digna do santo local, da Virgem ou do próprio Deus.

A\~il1l, ao fim do século 10, o sonho do abade Roberto de Mozat justifica e

ilustra a criação pelo bispo Estevão de Clermont de uma Virgem em majesta-

17 Vcr adiante, A legitimaçõo das novas imagens em torno do ano mil; FRUGONl,
.hiara. Le mistiche, le visioni e l'iconografia: rapporti ed influssi. Atti dei convegno

S'I La Mistica [emminile dei Trecento,Todi, p. 5-45, 1982. NARI, Monica Chiellini.
Lu ontcmplazione e le immagini, il ruolo dell'iconografia nel pensiero della beata
Angola da Foligno. In: Angela da Foligno, Terziara francerscana, atti dei convegno

storico nel VII centenario dell'ingresso della beata Angela da Foligno nell'Ordine
FrancescanoSecolare(1291-1991), Foligno (17-18-19 novernbre 1991), a cura di
Enri o Menesto,Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1992.p. 227-

O.Para rccolocar estesfenômenos em seucontexto mais geral: BYNUM, Caroline
W leüues ('I festins sacrés.Lesfemmeset Ia nourritude dans laspiritualité médiévale.

Paris: l.c 'erf, 1994 (traduzido de Holy Feastand Holy Fast. The religious signifi-
IWlr(' of Food 10 Medieval Women. Berkeley: The University of California Press,
I 'JH7); VAU ,11EZ, André. Les Lates ali MOy~11Age. Pratiques et experiences
l..tl '11"1'1". P,\Iis: 1.,' Ccrf, 1987.p. 239286



de com o Menino, colocada atrás do altar da nova catedral. Veremos também

como o sonho de um simples ferreiro esteve na origem do crucifixo de

Waltham. Abertura para o Além, na cultura e na sociedade medievais, o sonho

é o meio mais eficaz de legitimar toda novidade e ambição social, sejam elas,

individuais ou coletivas.

Uma vez delimitado o campode pesquisa e definido o método de abor-

dagem, convém desenhar a trama de uma história que se desdobra necessaria-

mente na longa duração da cultura cristã, de seu imaginário e de suas imagens,

levando em conta não somente as formas iconográficas ou narrativas, mas suas

funções e seus usos nos contextos sociais, políticos e ideológicos, em constante

renovação." A esserespeito, é essencialnotar que nossasimagens funcionam em

espaçossociais articulados, organizando-se em torno de, pelo menos, dois pólos:

de um lado a universalidade da referência cristã; de outro, o locusparticular, a

igreja paroquial, o lugar de peregrinação, a cidade que se dedica ao seu santo

patrono e ao culto de suasimagens. As mudanças históricas que afetam as rela-

ções entre estesdois pólos, em geral complementares e por vezesantagônicos,

devem ter desempenhado um papel importante no estatuto e nas funções diver-

sasdas imagens."
a império constantiniano fundava-se, senão em torno da imagem, pelo

menos em torno do signum triunfal da cruzobjetoprimeiramente da visão do

imperador, e depois de uma reprodução material e de uma liturgia. Em segui-

da, toda renovação do ideal do império universal, com os carolíngios e depois

com os otônidas, foi traduzida numa nova exaltação do "sinal" original, em que

pesem todas ascríticas ao culto de imagens particulares, como testemunham os

Libri carolini. Inversamente, asestátuasque aparecem ao fim do I milênio tiram

sua capacidade de difusão de uma extrema "segmentaçã~" da sociedade, como

18 BASCHET, Iérôme; SCHMITT, Iean-Claude (Dir.). L'image. Usageset[onaions des

images dans I'Occident médiéval. Paris: Le Léopard d'Or, 1996. Algumas mono-
grafias exemplares: BASCHET, Iérórne. Le Sein du pêre. Abraham et Ia paternité -

dans i'Occident médiéval. Paris: Gallimard, 2000; KLAPISCH-ZUBER, Christiane.
Eombre desancêtres.Essai sur l'imaginaire médiéval de Ia parenté. Paris: Fayard,
2000; LE GOFF, Iacques et a!. Le sacreRoyal à l'époque de Saint Louis. Paris:
Gallimard, 200l.

19 SCHMITT, Jean-Claude. La culture de l'imago. Annales. Htstoire, Sciencessociales,
I, p. 3-36, 1996.
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m l" -mplos da Virgem de Clermont e de Santa Fé de Conques bem o demons-

tram. Cada mosteiro e cada igreja possuem sua majestade, que rivaliza com

tod.rs as demais, mas que pode vir a se tornar potencial aliada no caso deuma

,1111 'aça comum. A função de uma majestas,que põe em ação conjuntamente os

podere miraculosos de um corpo santo e a força simbólica de sua efígie, é de

defender uma igreja, suasterras e seushomens contra a cupidez dos castelõesda

1l'!l.i,lO,Na economia dos milagres, que assegurama reputação da majestade, os

'linhos desempenham papel essencial, pois estabelecem a relação mais íntima
. /

entre o peregrino e o santo ou a santa - que lhe aparece'em seusono para o aju-

d.ir, ameaçar ou castigar.

Nos séculos 12 e 13,uma gama de imagens sacrassedifunde e sediver-.

"fila. A rcconstituição de vastos espaços políticos (reinos, papado, império)

lllnf .rc vigor ao pólo universal, que não tem melhor lugar de eleição do que

1{llllla. Doravante, essepólo não mais precisava seafirmar apenasem torno da

I 111/,ma também em torno de uma imagem miraculosa não feita por mão

luunana tachéiropoiête), religando miticamente a sede pontifical ao lugar da

!',Iix,IO de Cristo: isso acontece com a Verônica (Vera icona), que Inocência 111

(lIOIllOV um verdadeiro culto no princípio do século 13. Localmente, outras

illl,ll-l .ns ervem de palladium a diferentes cidades (notadamente quando a

I kl.ulc mcontra-se cercada) e de emblema (sobre asmoedas). Talvez o melhor

cxvmplo disso sejao Volto Santo de Lucca. Essasimagens adquirem uma repu-

1.1\,10universal que as distinguem das majestades da sociedade segmentada e

klldlll d s séculos anteriores: a relação de equivalência entre o local e o uni-

VI'Isal, que leva diversos contemporâneos a comparar explicitamente a

VI'I' 111"a o Volto Santo, torna-se então a regra.

E te livro persegue uma exploração dos significados sociais do corpo e

d,Is 100I11ade "corporeidade" na Idade Média. Noutro lugar já falei dós gestos

I dos rit is, dos onhos e das visões, ou ainda do par alma/corpo, que definia

" (I -ssoa ri tãoDessavez, é pela imagem que abordo essetema central da civi-

111,1\.10ristã medieval. Da questão primordial da legitimidade das imagens

(101llOjustif ar que a irriagem dê um corpo ao invisível divino?) perguntar-

I .1Ik ql!' orpo - chorando, sangrando, sofrendo - são feitas as imagens, e

IOlllll o imaginário - as visões, os sonhos, o desejo e o amor das imagens -

jlOdl' d.ir J matéria inerte a aparência da vida.



tntrodução

Os 11 capítulosque seseguemretomam algunsdos estudosque bali-

zam minhas pesquisasao longo de 15 anos, muitos dos quais são pouco
conhecidosporque foram publicados no exterior (é o casode oito deles).
Expressoaqui meu reconheciomentoàquelesquenão deixaramdeme acom-
panhar e de estimular estapesquisa,em primeiro lugar a [erôme Baschet,
Jean-ClaudeBonne,Aline Debert,.Michel Pastoureaue meus estudantesda

ÉcoledesHautesÉtudesen SciencesSociales.
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UMA LONGA HISTÓRIA
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Capítulo 1

'O HISTORIADOR E AS IMAGENS*

Desdealgunsanos,um número crescentedehistoriadorestem seinte-
rcssadopelasimagense pela arte, domínio de investigaçãovinculado tradi-

l ionalrnenteaos"historiadores da arte': Essaevoluçãodaspráticashistóricas

1 '111 evidentemente conseqüênciaspara ambas as disciplinas evocadas.
Alargou o "território do historiador" e o obrigou a refletir sobre objetos e

v.ilorcs, notadamenteo valor estético,que não estavahabituado a levar em

onia. onclamou deseulado o historiador daarte a interrogar-seosconteú-

dos c o futuro de suaprópria disciplina e, inversamentetalvezàsnovasexi-

I\llH.ia COI~ as'quais o historiador sedefronta, sobrea dimensãosocialdas

obrasdearte.O desejoea necessidadedeuma colaboraçãoparecem,hoje em
dia, admitidos. Mas resta ser definido em quais condiçõesuma verdadeira

colaboração podesemostrar fecunda.Trêsme parecemseimpor:
- Que interroguemos,numa perspectivahistoriográfica,sobreasevo-

luçoc que têm dificultado ou preparadoessaaproximaçãodasdisciplinas.

- Que especifiquemoscom quais métodos contamospara analisaras

imagens.

• Retomado de L'historien et les images. ln: Der Blick auf die Bilder.
Kunstgeschichte und Geschichteim Gespriich. Mit Beitrâgen Von Klaus Krüger
und [ean-Claude Schmitt, Herausgegeben Von Otto Gerhard Oexle. Gottingen,
1997.p. 7-51. (No Brasil, estetexto seencontra publicado nasAtas do II Encontro
luternacianal de Estudos Medievais, sob a organização de Maria Luiza de
( arvalho Armando ; José Rivair Macedo, Revista do IFCH - UFRGS, Porto
All'gll', v 1.11 I, 11)1)1\,l. 1.).

, ,



Parte /
Uma longa história

- Que esbocemos.problemáticas históricas que levem em conta o lugar

r .scrvado às imagens no funcionamento das sociedades.I

HISTORIOGRAFIA

Em seuHistory and its.images (1973), Franscis Haskelllembrava como as

imagens - das moedas antigas aos quadros conservados nos museus - contri-

buíram desde o Renascimento para a construção do passado pelos historiado-

res.' Essaobra nada teoriza a respeito de seu objeto e, além disso, ignora todos

os desenvolvimentos recentesda pesquisa histórica. Mas é extremamente rica e

mostra bem a hesitação dos historiadores, no decurso da história de sua disci-

plina, em três atitudes possíveis.

Certos procuraram (ou ainda procuram) nas imagens a representação

mais ou menos fiel, logo mais ou menos confiável aos olhos do historiador, das

realia, quer se tratasse de 'figurações da guerra (ao considerar, por exemplo, as

cenasda Tapeçariade Bayeux),dastécnicasagrícolas (a partir de calendários ilus-

trados nos manuscritos) ou os interiores domésticos da Idade Média (com base

em certas cenasda Natividade, notadamente). Não sepode negar que ao menos

certasimagens apresentam um interessedocumental dessaespécie.Mas essauti-

lização imediata das imagens pelos historiadores nada nos diz daspróprias ima-

gens,nem de sua razão de ser e nem da natureza, diferentemente complexa, do

processode representação.' Engana-se redondamente quem pensa que, para os

homens do passado,como de resto para nós, poderia haver algo do real, inde-

pendentemente da consciênciados atoressociaiseda expressãoque oferecem em

suasobras. O que_estáem causanessaatitude "positivista" éa ilusão de que a arte

(pelo menos até o advento da arte abstrata) poderia ter ulJ1afunção referencial

Expresso-me aqui do ponto de vista do historiador da sociedadeque se interessa
pelo estatuto e pelas funções daimagem na cultura da Idade Média.

2 HASKELL, Francis. History and its Images.Art and the Interpretation o[ the Pasto
New Haven: [s.n.], 1993; Tradução francesa: L'Historien et-les images. Paris:
Gallimard, 1995.

\

3 Para um exame das principais reflexões recentessobre esta noção, cf. SCHMITT,
)ean- laude. Représentations. In: DUHAMEL-AMADO, Claudie; LOBRICHON,
Guy ((:d.). -eorgesDuby. Eécriture de !'Histoire. Bruxelles: De Ror k Université,
19%. p. 67 27H. (Biblioihcquc du Moyen Age 6).
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distinta, ea sim isolável pelo historiador, de suasoutras funções possíveis.Écerto

qu 'a imagem ésempre a imagem de alguma coisa.De onde a ilusão de que bas-

t.iria nomear o que ela representapara ter dito tudo da representação.Mas aver-

datl 'ira questão não estáaí, e as próprias imagens conseguem mais de uma vez

\lOS lembrar que sua função é menos representar uma realidade exterior do que

construir o real de um modo que lhe épróprio.' Parao historiador, aquestão será

assim menos a de isolar ede ler o conteúdo da imagem, do que compreender sua

totalidade, em sua forma e estrutura, em seu funcionamento e suasfunções.

Para outros historiadores, a arte é o testemunho de um Zeitgeist que

qualificam, por analogia com os estilos habituais da história da arte, de româ-

ni '0, gótico, flamejante ou barroco. Limitam-se a olhar as obras, dispensando

.1 análi e. Francis Haskell os chama de "filósofos", em oposição aos "antiquá-

rios", incluindo entre elesIules Michelet, Iacob Burckhardt e Iohan Huizinga, A

prop ito deste último, nota que raramente elerecorreu verdadeiramente a uma

II/Jm para depreenâer um aspectoespecíficoda sociedademedieval, exceçãofeita

dO apítulo 11 de O outono da Idade Média, consagrado à "Visão da morte".

M 'SI110 louvando Huizinga por ter sido, segundo ele, o último grande histo-

I i.idor a t~r dado uma contribuição de primeiro plano ao tema abordado neste

livro - a história e suas imagens -, e de ter .reconhecido que, pelas imagens,

WlnOS o passado mais claramente, mais precisamente e de uma maneira mais

/I!t'//I/mente colorida, numa palavra, mais historicamente (more lucidly, more

'//(/I'p/y and more colourfully, in short more historically), Francis Haskell o

I 'prova por, no fim, ter caído no tradicional preconceito de desvalorizar a con-

ti ihuição das imagens em comparação com a dos textos, baseado em que as

pnutuções literárias nos'dão um critério a mais do que as artes visuais: tornam

/Iclss(vel para nós a apreciação tanto do espírito quanto da forma.

A atitude mais comum não teria consistido num longo desencontro da

hist ria (social, política e mesmo cultural) com a história da arte, cada urna

tendo onhecido linhas de desenvolvimento divergentes?Essedesencontro não

l' fortuito. Enraíza-se no privilégio conferido à língua sobre todas as demais

t A aptidão das imagens, sobretudo a partir da época moderna, para indicar que a
única realidade que designam é a da representação, foi estudada recentemente
por ST I I 11TA, Vietor I. L'Instauration du tableau. Métapeinture à l'aube des
'lcinns modcrncs. Paris: Méridiens-Klincksieck, 1993 e por KRÜGER, Klaus. Der
IIlil k ins 11l1ll'II' d .~ Bildes. Asthcti che Illusion bei Gerhard Richter. Pantheon 53,
p, 1·1'1 1ClCI, I 'I') 1.



Part(· I
UII/a IOllgn história

funções simbólicas do homem; decorre da constituição da história como disci-, ".

plina "literária" no século 18, como ciência positiva no século 19 - com a valo-

rização dos documentos escritos, considerados mais objetivos e mais fiáveis do

que as imagens.

De um lado, a história positivista era escrita "corri textos': podendo apro-

ximar-se da arqueologia, na qual a material idade de objetos e inscrições estuda-

. das dava um fundamento objetivo irrefutável, e de outro, a história da arte,

{reocupada em apreciar obras-primas, estilos e artistas, via-se de preferência

associadaà filosofia, com a missão de,julgar o belo de maneira atemporal. Em

1888, na lição inaugural de seu Cours d'archéologie,Charles Diehl podia assim

opor, de uma parte, a filosofia e a história da arte em sua busca das "leis" que

governavam uma estética fora do tempo e,de outra parte, a história e a arqueo-

logia, que sedividiam mutuamente no estudo dos "fatos": Procurando qual ideal

debelezacadaépocapropõe,éum ideal debelezasoberanoqueservederegraa seus

julgamentos, diz dos historiadores da arte. De um lado, a histáriada arte éparen-

tepróxima da filosofia e da estética,da qual é inseparável;de outro, pelo contrá- .

rio, a arqueologia tocaà história, da qual éauxiliar indispensávelesegura?

O privilégio concedido um pouco mais tarde pelos historiadores da

arte, na seqüência de Alois Riegl (Stilfragen, 1893), Heinrich Wõlflin

(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1915) e de Henri Focillon (La vie desfor-

mes,1893) às formas e ao seu desenvolvimento sui generis não podia senão

alargar ainda mais o fosso entre o empíreo da arte e aspreocupações por assim

dizer terra a terra da história social e política. A história da arte conhecia seus

próprios ciclos (do clássicoao barroco), independentemente da cronologia dos

reinos ou dos regimes sociais. Os estilosde arte estavam ligados a escolas,ate-

liês e influências, até mesmo a uma tradição nacional," sem outras aberturas

para além do campo fechado da história da arte.'

5 Apud Iean Hubert, In: SAMARAN, Charles (Éd.). L'Histoire et sesméthodes. Paris:
Gallimard, 1961.p. 317-320.

6 Em certos casos,com todas as implicações ideológicas que a história do século 20
muitas vezesilustra. Ver a esserespeito o estudo sem 'concessõesde MlCHAUD,
Eric. Nord-Sud (Du nationalisme et du racisme en histoire de l'art. Une antholo-
gie). Critique, n. 586, p. 163-187,mars 1996.

7 PRESSOUYRE,Louis. Histoire de l'art et iconographie. In: Histoire médiévale em
France. Bilan et perspectives. Paris: Seuil, 1991.p. 247-268.
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Para quem ontinuava a sepreocupar em ligar os desenvolvimentos da

1111' ,10 conjunto da sociedade, essarelação só se podia estabelecer de manei-

1,1 1I1l'IaC rica e redutora. Assim o foi para Émile Mâle, o qual afirmava cate-

roru umcntc que a arte religiosa do século 13 (com exceção das "obras pur.a-

1l11'1I1 ' decorativas", que descartava de seu campo de estudos sob o pretexto de

'i"l nao l riam "valor simbólico")" era comparadà a um livro destinado a tor-

11011"manifestos, especialmente aos olhos das massas iletradas, os ensinamen-

1m d.1 Igreja. De onde podia distinguir níveis de sentido e de funções a partir

d,l analogia com o Speculum de Vincent de Beauvais: o espelho da natureza, o

pclho da ciência, o espelho moral e o espelho histórico.

O limites conceituais dessa proposta são hoje evidentes: não se deve

.Iplit.lr o sentido da cultura letrada às imagens, reduzindo uma à outra. Não

ohslilllle, em seu tempo a proposta exerceu grande fascínio junto. aos histo-

u.ulor ,. que, naquele momento, tinham consciência do que a arte poderia sig-

,,1111.11" para uma história cultural geral, mas que, em decorrência de sua for-

111,1\,10, sentiam-se mal equipados para empreender seu estudo como histo-

11,11101"'s. A síntese de Émile Mâle pelo menos parecia tratar da arte medieval

q\lIlldo ategorias inteligíveis. ,

lira a Émile Mâle, por exemplo, que Marc Bloch sereferia quando pro-

11I11Ih.1 que se fizesse um paralelo entre o desenvolvimento da sociedade e os

fI II( 1ll '1I0S artísticos contemporâneos. A ambigüidade na atitude dessegran-

dI historiador em relação à arte medieval foi recentemente posta em evidên-

11.1 por Ulrich Raulff." De um lado, a história, em particular a rural, era para

I II nmn ciência da observação, sendo estudada com mapas, planos e a foto-

1'1,111.1,1 rea - cujo uso descobriu durante a I Guerra Mundial. Também se

1111 I -ssou bastante pelas pesquisas realizadas por Lefebvre des Noet.tes a res-

!,cilo da Tapeçaria de Bayeux, a propósito da história do equipamento militar.

1.1 , por outro lado, Marc Bloch poderia ser considerado representativo de

11111.1 uuclligentsia francesa,considerada por alguns pouco sensívelà parte visí-

/I MAU;, Émile, L'Art religieux du XIII siêcle en France. Étude sur l'iconographie du
Moycn Age el sur sessources d'inspiration. Paris: [Ernest Leroux], 1898.8. éd. Paris:
AI lll,\lld .olin, 1948,p. 24, n. 5 (reimpr, Paris: Le Livre de poche, 1993).~

II I{AlJl PF, Ulrich. Ein Historiker im 20. [ahrhundert: Marc Bloch. Frankfurt am

M,II": S. Fisdl 'r V nlag, 1995.p. 938.
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vel das coisas... 10 De qualquer modo, Marc Bloch mostrou-se efetivamente

incompetente nas páginas de La sociétéféodale (A sociedade feudal) consagra-

das às "maneiras de sentir e de pensar" (1939), em que, citando justamente

Émile Mâle, ele reconhece a necessidade por parte do historiador de recorrer

à "expressão plástica" de uma sociedade, mas de sua parte hesita a se aventu-

rar nessecaminho cheio de armadilhas."

No plano de elaboração de sua coletânea de artigos de 1933-1934, pre-

viu reunir diversos estudos em torno do subtítulo "imagens e imaginação

coletiva", em que devia constar, entre outros, seu belo artigo sobre La vie d'au-

tre-tombe du roi Salomon (A vida de além-túmulo do rei Salomão), publica-

do em 1925, um ano depois de Lesrois thaumaturges (Os reis taumaturgos)."

No artigo e no livro, demonstra amplamente sua aptidão para observar de

perto as imagens, para compreender sua dimensão ideológica, e chega mesmo

a esboçar uma história comparada das imagens da cristandade latina e de

Bizâncio. Mas não perseguiu nessa via, como também não deu verdadeiro

seguimento ao aspecto etno-histórico exemplificado no livro. Nos dois casos

foram lançadas balizas que começariam a ser seguidas apenas mais tarde

pelos medievalistas.

Pode-se medir melhor os ~feitos nefastos da fragilidade das comunica-

çõesentre os respectivos desenvolvimentos da históriae da história da arte ao

seconsiderar que, nos anos em que Marc Bloch pregava aoshistoriadores uma

utilização razoável das imagens, a história da arte cónhecia na·Alemanha e
\

depois na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos - com Aby Warburg e seus

sucessores,no primeiro escalão dos quais Fritz Saxl e Erwin Panofsky - uma

mudança conceitual sem precedentes, mas que só depois de muito tempo iria

10 Segundo a hipótese de JAY,Martin. Dowcast Eyes. The Denigration of Vision in
Twentieth-Century Freneh Thought. Berkeley: University of Califórnia Press,1993.

11 SCHMITT, Iean-Claude. Façonsde sentir et de penser.Un tableau de Ia civilisation
ou une histoire-probleme? ln: ATSMA, Hartrnut; BURGUIERE, André (Éd.)-Mare
Bloch aujourd'hui. Histoire comparéeet scieneessociales.Paris: Éditions de L'EHESS,
199Q. p. 407-418. .

12 A coletânea prevista, com este artigo, foi publicada apenas recentemente: Mare
Bloeh,Histoire et historiens. Textesreunis par Étienne Bloch. Paris: Armand Colin,
1995.Especialmente p. 167-190.
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1/1"1.11.IS preo upações e os métodos dos historiadores. O próprio Marc Bloch

1'.11111nao t r percebido essasalterações teóricas e metodológicas."

Entretanto, um olhar retrospectivo atual sobre o legado warburguiano e

111111',I "Nova História", nascida na França em 1929 com a criação dos Annales,

1lI'llllit, empreender a que ponto os projetos intelectuais, mesmo participan-

do dI tradições culturais e de línguas diferentes, apresentavam analogias susce-

IIVI'IS I,um dia permitir uma aproximação. Mas estanão revestianenhum cará-

1II de nc e idade: as inércias próprias das disciplinas e a prioridade dada legi-

11111.1III '11te pelos historiadores a outros objetos (notadamente os da história

I 1011mi a e demográfica) contribuíram durante muito tempo para distanciar

I problemáticas em vez de fazê-Ias convergir. Em contrapartida, na configura-

\,10 .uual das ciências humanas e da sociedade, certos conceitos, mesmo que

1IIIi 'os m sua definição, revestem-se de grande eficácia heurística.

n o caso, por exemplo, do conceito de forma simbólica emprestado à

I tlmotia d Ernst Cassirer para ser aplicado historicamente por Erwin Panofsky

I qucstuo da perspectiva plana." Ele implicava uma ruptura decisiva com uma

111lolÍa dos estilos, da qual já se disse a que ponto era inviável ao historiador,

d,1 III i xlade. Negando-se a deduzir a perspectiva plana da experiência psico-

II ICllogi a ubjetiva da visão, sublinhando ao contrário o caráter de abstração

di oluta d seus dois princípios constitutivos (o ponto de fuga ao infinito e a

111l1llO!-\-n idade do\ campo de representação), situando a gênesedessadesco-

111'11.1IlOSavanços de toda história intelectual (a ótica, as matemãticasle não

11'1'I1.ISno ampo da história da arte, mostrando enfim seus efeitos sobre a

I u ionalização da visão subjetiva, até a experiência visionária de místicos,

I IWIII 1>,1110(: ky oferecia uma contribuição essencialà construção da perspec-

Ilv.1 LO!HO objeto de uma história geral que justifica hoje todos, nossos esfor-

\11\ () ob] 'to dessahistória geral, que Michel Foucault chamava de promisso-

1I () IjU " neste ponto, da razão a F. HASKELL (History and images,citado) quando
1I0ta(p. 8 c n. 2l, p. 496 da edição inglesa) que o periódico Annales não tem dado,
,'111M~lI onjunto, muita atenção à importância da arte para o historiador. Mas isso
ocorr de modo muito diferente na última geração,como mostra .por exemplo a
011,,1til Gcorgcs Duby.

I I PANOPSKY, Erwin. La perspectivecommeforme symbolique et autresessais,précédé
ri,' "lu uucstinn de Ia perspective", par Marisa Dalai Emiliani. Paris: Minuit, 1975.
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ia, está na articulação de diversas formas simbólicas regendo o funcionamen-

to da sociedade de uma dada época.

É exatamente nesse sentido que a noção warburguiana de Kultur-

wissenschaft rompia com a concepção de uma "história cultural" ainda ligada,

mesmo em Karl Lamprecht, às noções de progresso e de evolução ou a um

quadro estreitamente nacional." Ao menos em sua origem, não se tratava de

uma história somente intelectual, o que ela tenderá a ser com Erwin Panofsky

devido à tendência de redução da iconologia ao estudo das tradições intele~-

tuais que permitem decifrar os sentidos Ínúltiplos de uma obra. Inicialmente,'

a noção eglobava os diversos planos da Weltanschauung de uma sociedade,

toda a problemática da história social e da psicologia social, da sociedadee da

politica:" Como não reconhecer também aí .pontos em comum com o outro

grande projeto historiográfico do século, totalmente ou largamente indepen-

. dente mas contemporâneo dele, à dos Annales?

, Umadas tentativas mais famosas,que justamente retevetoda atenção dos

historiadores dos Annales, é a que Erwin Panofsky propõe englobar numa só

explicação a arquitetura gótica e o pensamento escolástico." O ponto de vista é

estrutural e relacional, preocupado de depreender,para além dacontemporanei-

dade dessesdois fenômenos em aparência heterogêneos- a disputatio universi-

tária e o sistema abobadado das ogivas-, princípios comuns de clarificação e de

. conciliação dos contrários. Pode-se.entretanto, reprovar nessatentativa o fato de

seorientar pela idéia de um paralelismo simples entre asdiversasformas de pen-

samento, figurativo e mítico, arquitetônico e filosófico~ Ora, numa história geral,

nem sempre há acordo entre asdiferentes formas simbólicas ou asdiferentes lin-

guagensde uma sociedade:podem também existir contradições ou mesmo con-

flitos entre eles,numa história em que a unidade é sempre prob!emática.18 Os

15 OEXLE, Otto-Gerhard (Éd.). Memoria ais Kultur. _Gõttingen: Vanenhoeck &

Ruprecht, 1995.lntr. p. 25.

16. DIERS, Michael. Mnemosyne oder das Gedâchtnis der Bilder. Über Aby Warbug.
ln: OEXLE, Otto-Gerhard (Éd.). Memoria: ais .Kultur. Gõttingen: Vanenhoeck &

Ruprecht, 1995.p. 79-94, 87.

17 PANOFSKY, Erwin. Architecture gothique et pensée scoiastique,précédé de I'Abbé
SugerdeSaint-Denis.Trad, et postfacede Pierre Bourdieu. 2. éd, Paris:Minuit, 1967.

18 DAMISCH, Hubert. Art ( Histoire de 1'). ln: LE GOFF,Iacques;CHARTTER, Roger;
REVEL, Iacques(Éd.). Ia Nouvelle Histoire. Paris: Retz, 1978.p. óR 77.
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probl 'mas da especificidade da arte e as relaçõespor vezesconflituosas entre as

dil\.'r .ntcs formas simbólicas de uma mesma sociedade devem ser colocadas no

('111 ro das preocupações do historiador das imagens.

METODOLOGtA

Um duplo desafio - analisar a arte em sua especificidade eem sua relação

dinâmica com a sociedadeque a produziu - apresenta-seassim ao historiador

(1.ls j magens.Os trabalhos, na França de um Pierre Francastel- sociólogo da arte

«unrário a todo sociologismo e analista minucioso do pensamento figurativo-,

IIOS EstadosUnidos de um Meyer Shapiro, sofisticado especialistada arte româ-

III~,I,parecem-J?eestar entre os mais esclarecedorespara o historiador,"

Para o medievalista, que trabalha quasesempre com imagens relaciona-

d.ls .xplícita ou pelo menos implicitamente com um texto (o texto bíblico em

1'1 i111 iro lugar), sublinhar a especificidade das obras figuradas e suas conse-. .

q(I 11 .ias constitui uma tarefa essencial.As estruturas da imagem fixa (que pre-

vnlcccu no Ocidente até a invenção do cinema) e da língua sãototalmente dife-

1('111 'S: uma seimpõe simultaneamente ao olhar em todas assuaspartes, mesmo

qll(' r 'queira depois ser decifrada mais longamente e comparada a imagens

unilarcs, porém mais antigas; ela constrói seuespaçoou, nas palavras de Pierre

1'1.111 .astel,o sistema de figuras e lugares que a constitui. A outra, a língua fala-

d.1 1111 escrita, desdobra-se na duração, no tempo da frase e depois no do dis-

lllrso, sempre dando a impressão. como Pierre Francastel notou muito sutil-

IIH'l1l ,que o sentido seimpõe no mesmo instante do pensamento:

o ardil daspalavrasque searticulam em nossoslábios num certo tempo estáem
nos levar a pensarpor oposição a unidade e simultaneidade do pensamento; o ardil
das imagens que seapresentam como fixas através dos tempos estáem reunir per-
c ipçõc , saberes,utopias,·que concordam entre si apenas fragmentariamente. Eis

porque os mecanismosda língua e os da figuração são irredutíveis uns aosoutros."

. .
I') FI~ANCASTEL, Pierre. La figure et le lieu. Eordre visuel du Quatrocento. Paris:

I kl10cl Gonthicr, 1967. p. 351. SCHAPIRO, Meyer. Words and Picture. On. the
Ult'rllllllltllilc 'yinbolic in the Illustration of a J'ext.The Hage-Paris:Mouton, 1973.

'O liJ~ANCASTEL. Picrrc, La figure et le lieu. Eordre visuel du Quatrocento. Paris:
Ih'lIoi I (;ol1lhi 'I" 1967.p. 351.
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As respectivas especificidades da imagem e da língua impedem que.a

primeira seja jamais designada como ilustração de um texto, mesmo no caso

de uma miniatura pintada tendo em vista um texto e em relação direta com o

seu conteúdo. O texto evoca seus significados na sucessãotemporal das pala-

vras; a imagem organiza espacialmente a irrupção de um pensamento figura-

tivo radicalmente diferente. Ora, a construção do espaço da imagem e a orga-

nização entre as figuras nunca são neutras: exprimem e produzem ao mesmo

tempo uma classificação de valores, hierarquias, opções ideológicas.

Em termos panofskyanos, o sentido da imagem procede em primeiro

lugar da iconografia, na acepção estrita do termo: a figuração num mesmo

manuscrito, como o Evangeliário de Oto III, de uma majestade r~al simil~r à

majestade divina (fig. 1 e 2), mostra-se rica em significados tanto para a repre-

sentação medieval da realeza quanto para a da divindade." Mas não menos
/ .

importante é a estrutura da imagem que põe explicitamente em relação estes

elementos: quando, por exemplo, no Retábulo de Ansbach (1511) (fig. 3), o

Deus Pai, acionando a prensa que esmaga seu Filho, usa a mesma tiara que o

papa Gregório Magno que, em posição simetricamente oposta a ele em relação

ao Cristo sofredor, recolhe ashóstias na saída da prensa, a imagem torna-se de

imediato, em seu contexto histórico, uma significante síntesede todo um pro-

grama ideológico no qual aparecem associados o mistério da Encarnação, o

dogrna da Trindade, o acramento da Eucaristia, e, sobretudo, a afirmação da

li:gitimidudc do poder pontifical diante dos primeiros sobressaltosda Reforma

Protestante." A análise da imagem deve assim levar em conta, tanto quanto as
motivos iconográficos, asrelações que constituem sua estrutura e caracterizam

os modos de figuração próprios de certa cultura e de certa época.Assim, a ima-

gem medieval não faz qualquer referência ao sistema unificado r da perspecti-

va plana. Enunciemos alguns de seusprincípios de análise.

No que se refere à profun~idade, convém atentar para a estratificação

dos planos, desde o fundo, que .por vezesconsiste, na miniatura, numa cama-

da de dourado,' até as figuras colocadas adiante, que se impõem primeiro ao

21 Munique, BayerischeStaatsbibliothek, Clm, 4453, foI. 24 et 34 v.

22 ALEXANDRE-BIDON, Danielle (Éd.). Le Pressoirmystique.Actes du colloque de
Recloses(27 mai 1989). Paris: Le Cerf, 1990.p. 4 (Retábulo de Ansbach, igreja de
Saint-Gumbert, cercade 1511,escola"deDürer).

* No original, "feuille d'or" (N.T.)

(111,""/11 J

() III!!'''' lIulm j' 11.\ ,,,,(Ix,'m

II III I I A majestade real, Evangeliáriode Oto III (Cerca do ano mil).

I,
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Figura 2 - A majestadedivina, Evangeliário de Oto III (Cerca do ano mil).

(/1/,1/111" I
() I,H(orultlm 4 " IlIla,~l'''\

II 111 I \ A 1" .ns.r místicu, RetâbulodeAnsbach(cercade 1511), igreja de Saint-Gumbert.
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olhar, parecendo muitas vezes maiores que as demais, deixando-se ver inte-

gralmente _esendo privilegiadas no sistema de valores que constitui essaima-

gem, ao contrário das figuras de fundo, que são parcialmente recobertas.

Assim, as iniciais iluminadas de um manuscrito do Decreto de Graciano (fig. 4)

jogam com o tamanho e a atitude dos personagens (sentados, de pé), a escolha

e a saturação das cores de sua vestimenta e, sobretudo, com a posição adiante

ou detrás da letra que essasfiguras decoram, para sugerir uma hierarquia social

que o texto está longe de indicar de maneira explícita."

A imagem será também considerada como superfície de inscrição, com

uma hierarquia entre o alto e o baixo, entre a direita e a esquerda (às vezesdo

ponto de vista da imagem e àsvezesdo espectador) e,sobretudo, 'com uma com-

partimentação, um ritmo, uma dinâmica interna produzida por meio de traços

figurativos (por exemplo, motivos arquitetônicos que contribuem para a orga-

nização da imagem solenizando o enquadramento de cada cena), mas também

pelo sistema cromático próprio de cada imagem e à obra na qual se insere: nas

miniaturas (mas pressente-seque devia ocorrer o mesmo nas pinturas murais e

nas esculturas pintadas das igrejas), ascoresproduzem alternâncias, cruzamen- -

tos e ecos,que, reunidos, dão sua dinâmica à imagem, associando certas figuras

entre si, conferindo certa temporalidade ao espaço figurativo, sustentando um

eixo narrativo. O encadeamento dascenasdo Gênesisno Saltério deSãoLuís (fig.

5 e 6) serve não somente como ilustração fiel da historia dada a conhecer pelo

texto sagrado, mas também à busca, de umà imagem à-outra, de linhas, formas

e cores que sugerem a continuidade da narração."

Os elementos figurativos, os motivos ornamentais, formas e cores ape-,

nas adquirem pleno sentido em suas relações, suas posições relativas de opo-

sição e de assimilação, a distância que as separa ou, ao contrário, as maneiras

pelas quais se aproximam, justapõem-se e por vezes se fundem. Uma única

figura pode ser compósita e condensar - como nas imagens oníricas - diver-

sas imagens em princípio distintas, a fim de expressar, pela contradição nas

23 Baltimore, The Walters Art Gallery, Ms. W. 133, foI. 123 (Decreto de Graciano.

Paris ou Norte da França, cerca de 1300); Cf. SCHMITT, Iean-Claude. Le miroir
du canoniste. Les images et le texte dans un manuscrit médiéval. Annales ESC,48,
p. 1.471-1.495,1993.

24 Paris, BNF, ms. lal. 10525 (Saltério de SãoLuís. Paris, metade do s(\ "lu 1 1),

( lI/tItulo I
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Figura 4 - Inicial historiada, Decreto

de Graciano (cerca de 1300).

posturas e nos movimentos, a dialética das intenções significantes." Os esfor-

~()S, a partir do século 12 visando oferecer uma figuração adequada ao para-

doxo lógico da Trindade, combinando a unidade da essência divina

(I )rl'icinigkeit) e ~ necessária distinção das três Pessoas(Dreifaltigkeit), mani-

I( st.un plenamente o poder e a criatividade do pensamento figurativo medie-

v.II, Com efeito, nesse caso pode-se vê-Io hesitar essencialmente entre duas

101l11as logicamente (fig. 7) inversas: a distinção de figuras parecidas (fórmu-

1.1 triândrica)" ou a fusão de figuras distintas (fórmula do trono da graça)."

Nenhuma imagem se encontra completamente isolada. Em geral, inte-

1'1.\ s numa série: por exemplo, a das miniaturas de página inteira de um único

11I.1111lS rito do Saltério, ou a das letras historiadas' que antecedem cada Vida

Ver a figura 56: a fusão, numa letra historiada, das figuras de Jacósonhando e de
Ia ó combatendo o anjo: Oxford, Ali Souls College, Ms. 6, foI. 96r (Saltério de
Arncsbury, século XIII). Cf. SCHMITT, Jean-Claude. La culture de l'imago.
Annales. Histoite, Sciencessociales,51, p. 3-36, (p. 8, figo 1), 1996.

11 Paris, BNF, ms. Esp.353, foI. 13 (Bréviaire d'Amour, século 14).

7 Cnrnbridge, Trinity College, Ms. B. 11, 4, foI. 119 (Saltério, século 14). Cf.
I\OI'.SPFLUG, François; ZALÚSKA, Yolanta. Le dogrne trinitaire et l'essor de son
ironographie en Occident de l'époque carolingienne au IV Concile de Latran
(I 1 'i). Cahicrs de civilisation médiévale,37, p. 181-240, 1994.

• I\'\I,IS iniciais ins ritas nos fólios dos manuscritos com a representaçãode cenas
('111 S\'II interior. (N. '1'.)
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Figura 5* - O sonho de Jacóe a unção
da pedra de Bethel, Saltério de São
Luís (cerca de 1250).

Figura 6 - O sonho de Jacóe o com-
bate com o 'anjo, Saltério de SãoLuís

(cercade 1250).

( u1Jlt"lo I
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11\1111 manuscrito iluminado da LegendaÁurea ou cada Causa num manuscrito

,111 1)('( ,('(C/ de Graciano. A obra verdadeiramente significante era i série em sua

11I1,1IId,1l1 ': () isolamento de uma imagem serásempre arbitrário e incorreto.

De lima tal série dada a priori, convém distinguir séries construí das

I' 111 historiador, segundo critérios iconográficos, formais, estruturais, temáti-

11, ronológicos ... As possibilidades de construir essassériese, sobretudo, de

1117,1 Ias entre si são infinitas: pode-se estabelecer,por exemplo, a série cro-

1111111 fica do tímpanos românicos esculpidos; depois cruzá-Ias com a das

I prcscntaçoes do Iuízo Final, não apenasna escultura, mas na miniatura e na

11"11 lira mural; reconstruir da maneira mais exaustiva possível asérie de figu-

111'111017 () trono da graça, saltério inglês do século 13.

111 I I
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rações do Seio de Abraão, no ensejo de uma antropologia histórica do "paren-

tesco divino";" interessar-se pela estrutura, procurando por exemplo todas as

figurações de uma divisão entre a direita e a esquerda que remetem a um

esquema ideológico essencial da sociedade medieval."

A reflexão sobre os princípios de construção de séries icônicas é tão

mais urgente hoje, quando os meios de documentáção informatizados (com-

putadores, quantificação das imagens) têm alterado as condições de trabalho

científico, facilitando o acessoà. documentação e possibilitando, pelo cruza-

mento dos critérios de seleção da imagem, a constituição de novos corpus vir-

tualmente exaustivos. Mas essesdesenvolvimentos técnicos apresentam tantas

novas dificuldades teóricas quanto oferecem possibilidades práticas inéditas."

Reteremos enfim, como idéia central, que a imagem não é a expressão

de um significado cultural, religioso ou ideológico, como seestelhe fosse ante-

rior e pudesse existir independentemente dessaexpressão.Pelo tontrário, é a

imagem que lhe faz ser como o percebemos, conferindo-lhe sua estrutura, sua

forma e sua eficácia social. Dito de outro modo, a análise da obra, de sua forma

e de sua estrutura é indissociável do estudo de SUqS funções. Não há solução de

continuidade entre o trabalho de análise e a interpretação histórica."

HISTÓRIA

Hans Belting opôs, na tradição ocidental, uma "idade medieval da ima-

gem", com seus usos rituais e religiosos (Bild und kult) a uma "idade da arte"

tZeitalier der kunst) 'com início nos anos 30 do séc.ulo 15, em Flandres e na

28 BASCHET, Iérôme.Inventivité et sérialité desimagesmédiévales.Pour une approche
iconographique élargie.Annales. Histoire, Sciencessociales,51,p. 93-134,1996,Id., Le
sein d'Abraham et Ia paternité dans I'Occident médiéval. Paris: [s.n.], 2000.

29 BONNE, Iean-Claude, Eart roman deface et de profil. Le tympan de Conques. Paris:
Le Sycomore, 1984.

30 Diversos sistemasdiferentes de indexaçãodasimagens foram propostos nessesúlti-
mos anos. Nossa própria tentativa tem, segundo penso, o mérito da simplicidade:
Thesaurus des images médiévales. Publié par le Groupe d'Anthropologie Historique
de l'Occident Médiéval. Paris: [s.n.], 1993.

31 obre e scs temas,ver BAS HET, Iérôrne; SCHMITT, Iean-Claudc (f\d.). I 'il/lIIge.

l'onctious ct usagesdes images dans L'Occident médiéval. Paris:I.e1,I'(lI',1Id d'( )1,19<)6.

1 '
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11.111.1,marcado notadamente pela "invenção do quadro"," A noção de Bild

1111110-lc a emprega remete a dois planos diferentes: o da história, quando o

1111111pare c negar toda preocupação estética autônoma às"imagens" produ-

IId,lS "antes da era da arte"; e o da historiografia, quando constata que são os

1111(11iudorcs da sociedade e da cultura, todas as époc<l:scompreendidas, que

111,1111hoje de "imagens", dando-lhes o mesmo tratamento reservado aos

di mais documentos que lhes são familiares e distinguindo seusprocedimen-

In~ d,l dos "historiadores da arte" - preocupados principalmente emidentifi-

',11os ateliês, datar as obras, reconstituir os estilos ...

Hans Belting tem boas razões para caracterizar, senão a totalidade, ao

IIHIlOSuma grande parte das imagens medievais por sua função "cultual" Esse

11,1\o seguramente as distingue da pintura de cavalete da época moderna, em

11'1('.ISfunções estéticase profanas sedesenvolveram cada vez mais. Mas é preci-

(I nuançar ainda mais: nem todas as imagens medievais eram objeto de' um

c ulto" - como era o caso para a majestade de Santa Fé de Conques ou a

\ 1'1/111;('(/. onvém distinguir também toda uma gama de formas cultuais dife-

I1'1\1l':-;: m onques, por exemplo, o tímpano esculpido sem dúvida desempe-

11h.IV,I,de de a entrada da igreja abacial, um papel na veneração da célebre está-

111.1reli ário conservada no coro do edifíci? Santa Fé encontrava-se efetiva-

1III'II1l' 'S ulpida no tímpano, prosternadadiante da mão de Deus, como setives-

.1d -ixado seu t~ono sob a~abóbadas dessamesma igreja de onde pendiam os

I~IIIho 'S deixados como ex-votos pelos peregrinos milagrosamente curados. (fig.

H) () tímpano convidava assim aquelesque seapressavama aden~rarno edifício

1 I' preparar para a iminente visão da majestas,evocando, por antecipação, mas

.1'111d .svclar ainda, o miraculoso tesouro que viriam adorar. Na escultura do

1111Ip.1110e na majestasem três dimensões, a santa tinha por conseqüência duas

1I11.II'l'nsdesempenhando papéis complementares, mas bem diferentes, no

,1"\t'/1volvimento de seuculto. Quanto aosafrescosdos palácios comunais italia-

IIOS,nao estavam associadosa um "culto" no sentido religioso do termo, mas a

IIIIIS ívi os. Em Siena,por exemplo, onde serendia justiça sob a representação

\) IIEI:I'ING, Hans, BiLd und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der
1\'11/1/. Mün hcn: . H. Beck, 1990. Trad. fr.: Image et culte. Une histoire de l'art
uvaut /'('pOI[III! de l'art . Paris: Le Cerf, 1998.BELTING, Hans; KRUSE, Christiane.
I)". /Itjil/(lrltlg des Icmaldes. Das erste [ahrhundert der niederlãndischen Malerei.
MOIl111l'1l:l lirrncr Verlag, 1994.
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Ill'"I.I H ,1111.1h' l"mll'III,ld,1 di,IIII(' d,1 111,10de Deus, Conques, igreja abacial de Sainte-
I •• ,.1,1.1111< do 111111',1110(<l'II,1 dt' 11 \()).

do Bom' do Mau governo. Inversamente, a imagens modernas não sãoalheias

a todas asformas de "culto" religioso ou profano; a visita a um museu ou.a uma

grande exposição de arte assumepor vezesem nosso tempo o aspectode um ato

ritual ao qual a pressãosocial confere um caráter de obrigação ...

Mas, sobretudo.tnegar o valor de "arte" (Kunst) às imagens medievais

apresenta muitas dificuldades. O preço dos materiais e do trabalho, o brilho.

dos dourados, dasgemase dascores,a afirmação da beleza da obra concorriam

simultaneamente para engrandecer a obra de Deus e_oprestígio de um rico e

poderoso financiador:" todas essasqualidades realçavam o valor estético da

obra, que era considerada inseparável de suasfunções religiosas e sociais." Não

convém, dessemodo, opor o "culto" à"arte"; mas, por outro lado, ver como um

assume o outro e se realiza plenamente graças a ele. Compreender a função

" Alusão aos afrescospintados no palácio público de Siena aproximadamente entre
1337 e 1340 por Ambrogio Lorenzetti, em que aparecem asalegorias do Bom e do
Mau governo. (N. T.)

** No original, commanditaire. (N.T.)

33 SCHAPIRO, Meyer. On the Aesthetic Attitudes in RomanesqueArt. In: o

RomanesqueArt. London: Chatto and Windus, 19.77.p. 1-27,SelectedPapers(reéd.,'
London: Thames and Hudson, 1993).
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"tll,1 das obras (as obras,"em si, são "arte"), como uma dimensão essencial

,I" eu signif ado histórico (seu papel "cultual" e também político, jurídico,

I Iwlogko), é seguramente uma das tarefas mais difíceis, mas das mais urgen-

I ,Il'sl'rvadas atualmente aos historiadores e aos historiadores da arte.".

E na verdade bem difícil fazer coincidir, segundo uma relação unívoca, os

1I I Imos postos em evidência na problemática de Hans Belting: Uma dada

P"Il,I, um tipo de imagem, uma função exclusiva. Emtoda época há de fato

di Isostipos de imagem,tendo todos elesuma pluralidade de funções possíveis.

Por isso é que, de minha parte, prefiro usar também o termo imagem a

I'llIjlosito da Idade Média, não para opô-Ia ao termo "arte", mas pelo contrário,

I' 11,1 restituir-lhe todos os seussignificados e ter em conta os três domínios da

IIIII'go medieval: o das imagens mat,eriais (imagines); o do imaginário (imagina-

III'). leito de imagens mentais, oníricase poéticas; e enfim o da antropologia e da

"lllogi,1 .ristãs, fundadas numa concepção do homem criado ad imaginem Dei

pllllll .tido à salvaçãopela Encarnação do Cristo imago Patris. Ao considerar

I ul.ul.uucnte apenas um dessesdomínios, não se poderá chegar senão a uma

I' ,10 I1IUt ilada da história das imagens medievais.A tarefa comum dos historia-

1111\ 'S ( dos historiadores da arte deve ser uma história da "imago als kuItur':35 .

Pode- e assim dar razão a Hans Belting quando ele nota que a prefe-

I 11\ 1,\ ,10 lermo imago coincide com o alargamento, pelos historiadores, do

, unpo ti' investigação tradicionalmente reservado àos historiadores da arte.

1/, I olo,"r as imagens no conjunto dõ imaginário social, com suasimplicações

di pod 'I' e de memória," sem negar a contribuição específica dos historiado-

I1 Ver <I -ste respeito os trabalhos recentesde BONNE,.Jean-Claudtl. Penséede l'art et
pcnséc théologique dans les écrits de Suger, In: DESCAMPS, Christian (Éd.).
Artlsll'.1 et philosophes:.éducateurs?Paris: Centre Georges-Pompidou, 1994. p. 13-
,O; Formes et fonctions de l'ornamental dans l'art médiéval (VII-XII siêcle). Le
modele insulaire. In: BASCHET, Iérôrne; SCHMITT, Iean-Claude (Éd.). Eimage.
l-onctions ct usagesdes images dans l'Occident médiéval. Paris: Le Léopard d'Or,
1996. p. 207-249; Les ornaments de l'histoire (à propos de l'ivoire carolingien de
Snint Remi). Annales.Histoire, Sciencessociales, 51, p. 37-70, 1996.

" S( IIMITT, lcan- laude. La culture'de l'imago. Annales. Histoire, Sciencessociales,
I, I' 4.1\196.

1ft uiu <"I'.N ES 'li, AndreaVon. Zur Konstituierung der Juristenstadesdurch Memoria:
du hrldlic hc Rcprãscntation des Giovanni da Legnano. ln: OEXLE, Otto-Gerhard
("-'1.). M.'lIwrirl nls Kultur. Güttingcn: Vanenhoeck& Ruprecht, 1995.p. 185-206.
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res da arte ao conhecimento das obras e das tradições artísticas, eis qual deve

ser atualmente nossa tarefa comum.

Pa~arealizá-Ia, felizmente não estamos privados de meios conceituais.

A recusa em separar o estudo da função de uma obra da análise de sua estru-

tura deve-se, costuma-se dizer, à herança de Aby Warburg. Pierre Francastel

não se exprimia diferentemente quando comparava as estruturas figurativas e

as respectivas funções dos afrescos de Giotto na igreja superior de Assis e da

Maesta do Duccio em Siena: Aqui ainda, a função comandou a composiçãoe a

hierarquização das partes:" Na relação entre a forma e a: função da imagem,

encontra-se expressa a intenção do artista, do financiado r e de todo o grupo

social envolvido na realização da obra; nesta se inscrevem de antemão o olhar

do ou dos destinatários e os usos, por exemplo litúrgicos, da imagem. Devem

ser levados em êonta não somente o gênero da imagem, mas o lugar ao qual

era destinada (bem diferente do museu ou da biblioteca onde na maior parte

das vezesencontra-se hoje), sua eventual mobilidade (ela podia, por exemplo,

ser levada em procissão) assim como o jogo interativo dos olhares cruzados

que as figuras tro~am entre si no interior da imagem e com os espectadores

fora da imagem.

Da reflexão de Michel Foucault convém reter paralelamente que, para o

historiador, a imagem - como aliás uma carta de franquia ou uma crônica - não

é, em primeira instância, simplesmente um documento." Também não é um

monumento reservado ao historiador da arte. Para ambos, e em sua plenitude,

ela deve ser um documento/monumento que informa sobre o ambiente histó-

rico que a produziu e ao mesmo tempo seoferece ao olhar como uma manifes-

tação de crença religiosa ou uma proclamação de prestígio social. Toda imagem

37 FRANCASTEL, Pierre. La figure et le lieu. llordre visuel du Quatrocento. Paris:
Denoêl-Gonthier, 1967.p. 195.

38 FOUCAULT, Michel. L'archéologiedu savoir.Paris: Gallimard, 1969.p. l3 et seq.,em
que o autor estabeleceuma ligação entre a "colocação em questãodo documento" e
o projeto de uma "histeria geral" muito próxima da Kulturwissenschaftque acabade
ser evocada.Devo a idéia de aplicar a noção de "documento/monumento" para as
imagens medievais à BASCHET, [érôme. Lesimages:desobjets pour l'historien? In:
LE GOFF, [acques; LOBRICHON, Guy (Dir.). Le Moyen Age aujourd'hui. Trais
régardscontemporainssur leMoyen Age:histoire théologie, cinérna.Paris:Le Lêopard
d'Or, 1997.p. 101-l33. Actes de Ia recontre de Cerisy-Ia-Salle,juillct I()91.
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I .1 tornar C um "lugar de memória': um monumentum, tanto mais que a

1111 moria, a memoria individual como SantoAgostinho a tinha definido nos pri-

murdios da cultura cristã," mas também a memoria coletiva em todas as suas

.Inncnsõcs sociais e culturais, consiste antes de tudo em imagens." Tudo isso

11(IIlt S' facilmente reconhecer,para não sevaler senão desseexemplo prestígio-

o, 1\.1Sminiaturas do Evangeliário de Henrique o Leão, repletas da afirmação de

gloll.l dinástica, mas sempre sob o olhar de Deus - a quem são oferecidas. Aqui

.\1I1d.l,seguindo o modelo otoniano já mencionado (fig, 1 e 2), à encenação da

.olu-rania política no próprio ato de sua legitimação divina - a coroação pela

111.10 de Deus - corresponde, no fólio colocado em frente, à manifestação glo-

II(lS.lda majestade divina:' (fig. 9 elO)

Assim, o historiador deve em primeiro lugar estudar as obras na profun-

did.ld' sincrônica de sua basesocial, cultural, ideológica. Mas convém também

I oustruir uma história, preocupar-se com a diacronia, defrontar-se com o deli-

1.ldo problema de uma periodização, propor uma cronologia. Jásedisseo quan-

t( 1.1 referênciametafórica a uma sucessãode estilos - românico, gótico, etc.- era

1I".llisCátórÍa.Mas, inversamente, aplicar para a arte uma cronologia elaborada

1'I'"indo apenas as problemáticas da história social pode igualmente levar a

\9 Augustin, Confessions,X, 8: "I...] Nos vastos palácios de minha memória, o.nde
repousam os tesouros destasinumeráveis imagens entradas pela porta dos sentidos
I...[" Ver em última instância GEARY, Patrick J. Phantoms of a Remembrance.
Memory and Oblivion at the End of the First Millenium. Princeton, NJ: [Princeton
University Press], 1994.p. 16-19, 159et seq. (Trad. fr: La mémoire et l'oubli à Iafin
C/U premier millénaire. Paris:Aubier, 1996) o casomuito interessantepara a relação
ntre memória e-imagensdo monge Arnaldo de Saint- Emmeran.

110 Ver em OEXLE, Otto-Gerhard (Éd.). Memoria ais Kultur. Giittingen: Vanenhoeck
& Ruprecht, 1995,além do estudo já citado de A. von Hülsen-Esch (cf n. 36) os de
Bcrhard Iussen, Dolor und Memoria. Trauerriten, gemalte Trauer und soziale ord-
IIIlIIgen im spatenMittellalter. p. 207-252, e de Martial Staub, Memoria im Dienst
VOII Gemeinwohl und offentlichkeit. Stiftungspraxis und kultureller Wandel m

Nuruberg um 1500.p. 285~334.

11 OEXLE, ouo Gerhard. Das Evangeliar Heinrichs des Lõwen aIs geschichtliches
Dcnkrnal. 111: KOTZSCHE, Dietrich (Éd.). Das Evangeliar Heinrichs des Lõwen.
Konuuentar zum facsimile. Frankfurt am Main: 1nselVerlag, 1989.p. 9-27; Ioachim
M. Plotzck, em LU HKARDT, Iochen; N1EHOFF, Franz.(Éd). Heinrich der Lowe
11/111 .I(·;//(' Zci). Herrschaft und Reprãsentation der Welfen 1125-1235.Katalog der
1\//\,I/I·l/lIlIg, IIrrlllllschwl';g } 995. Münchcn: Hirrner Verlag, 1995.p. 206-210.
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Figura 9 - Henrique eMatilde coroados pela mão 'deDeus, Evangeliário de Henrique o Leão

(cerca de 1185).

IftJtl}{C'II,\

,,' I () .,ol1ho de Jacóc unção da pedra de Bethel, Saltério de São Luís (cercade 1250).



Imagens

(

Figura 12*- A procissão do papa Gregório, sem o ícone da Virgem, L§sRichesheuresdu duc

lean deBerry (cercade 1413).

II

..
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Imagens

Figura 15* - Majestade de Santa Fé (século 10), Conques.

J",tI~I'''~

VIII'llll "abert.r" (século 15), Muséc National du Moyen-Âge - Thermes et
11111 '



lmagen:
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Figura 33* - O milagre do jogral, Legendedu Saint Vou/t deLucques(cerca de 1410).

J

;:

11

. .
11'111 I 11 (h 111t\.1()~ Rapondi, ricos negociantes lucquenses de Paris, oram diante do

,li" .111111(\lI'.1 .1(' 1/110).
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111

111 ,\ .uumulaçao de relíquias na imagem: quadros-relicários e crucifixo pintado



lmagens

Figura 59* - Os sonhos do copeiro e do padeiro do Faraó e sua interpretação' por Iosé,

Saltério de São Luís (século 13).
'lI! I fiO' A rcalizaçao dos sonhos do copeiro edo padeiro e,à direita, o sonho do Faraó,

d""I' .1,- ~II(I I uis (S('ll't!O 13).



l i11,un.1 ti t • - Frontispício do Liber Stivias de Hildegarda de Bingen (stculo 12), 111;111uscri
lo pi:rdido dt: Wil.'shudcn.

11 

l 1 111 1 ln· Albrechl Dürer, S011ho do Dilúvio, aquarela (1525).
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Figura 71~- Livre d'heuresdeMarie de Bourgogne(1470).
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Figura 69*- RábanoMauro em adoraçãodiante da cruz, Hraban Maur, De laude sanctecru-
eis (século 9).
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A majestade divina e a criação do mundo, Evangeliário de Henrique o Leão
IllI'i).
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subestimar os ritmos de evolução próprios àsimagens e aosseususos. Uma boa

ilustração dessadificuldade seencontra no primeiro tomo da Histoire artistique

de l'Europe,Le Moyen Age,publicada sob a direção de GeorgesDuby," Na intro-

dução, Duby propõe uma cronologia da história das imagens no Ocidente na

qual o largo meio milênio inicial (séculos5-10) afina-sedepois subitamente, sub-

dividindo-se em fasesmuito mais breves,datadascom precisão:960-1160, 1160-

1320,1320-1400. Os limites de cada um dessesperíodos sãoperfeitamente justi-

ficados. Entretanto, os estudos particulares que se seguem, assinadospor uma

plêiade de historiadores da arte especialistasem iluminura otônida, nas fachadas

românicas, nos alabastros ingleses, nos tesouros das igrejas, nos esmaltes, no

vitral, na escultura funerária e em outros objetos ainda, não seadaptam bem ao

quadro proposto anteriormente. É que o estabelecimento de uma cronologia

mmca é simples, na medida em que não é necessariamentea mesma para todas

asproduções de umasociedade: não há razão para que a arte do vitral sedesen-

volva no mesmo ritmo que a linhagem aristocrática ... Caberia também aí pen-

sar o tempo histórico como um sistema de temporalidades diversas,em que os

avanço de um setor compensaria a inércia de outro. A integração da história da

arte no projeto de uma história cultural total deveria levar à elaboração de perio-

dízaçõesbem mais complexas que aquelascom asquais os historiadores e os his-

toriadores da arte estão habituados.

O p~nsar o tempo histórico como um dado múltiplo e contraditório é

uflíl preâmbulo para a reflexão sobre as funções das imagens. Desde que ouse

sair das questões tradicionais de sua disciplina para tentar compreender

melhor a relação estabelecida por seu objeto com o seu contexto social, o his-

toriàdor da arte procura naturalmente fazer coincidir duas cronologias: a da

evolução estilística e a da sociedade. Tal foi a hipótese inicial de Millard Meiss

quando se propôs a estudar a pintura em Florença e em Siena após a Peste

Negra:" qual podia ter sido o impacto da epidemia - que em poucos meses

42 DUBY, Geor~es; LACLOTTE, Michel (Éd,). Histoire artistique de l'Europe, Le
Moyen Age. Paris: Seuil, 1995.Além de GeorgesDuby, 26 autores, provenientes de
cinco,diferentes paíseseuropeus, colaboraram na obra:

43 MElSS, Millard. La peinture à Florence et à Sienne aprês Ia Peste noire. Les arts, Ia

religion, Ia société au milieu du XIV siêcle. Avec \Ine préface de Georges Didi-
l Iubcrrnan. Paris: Hazan, 1994 (1. ed. inglesa, Princeton, 1951).

e/lI"'/lI/I'
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1111c onsigo mais da metade da população das ricas cidades - sobre a arte

01 1.1('poca? Ora, ao contrário do que se esperaria, a peste não deixou traços

1111'IIIIura toscana, a não ser em negativo, como um espetáculo de horror, não

1IIIIIIvl'I (porque-os cronistas e os escritores, no primeiro escalão dos quais

11m \ ,li cio, falaram da epidemia), mas irretratável pelos pintores - como que

111111.Id.1por um interdito. Mas sobretudo a pesquisa permitiu colocar em evi-

1\11\1.1() que Georges Didi-Huberrnan" chamou de o anacronismo funda-

1111III.tI da pintura, quando assinala que a imagem do Triunfo da Morte (a

111I11I,\.lrpelo grande afresco de Buffalmacco no Campo Santo de Pisa) é ante-

11111.\ P'ste Negra, e não posterior. O acontecimento da Morte Negra não foi a

1 111\.1da evolução da pint~ra e de seus temas; essacausa deve ser procurada

11111",.• mais aprofundadamente, na evolução estrutural das representações

1111III.Iis c religiosas do Além e da sorte reservada aos homens após a morte."

A questão do tempo das imagens em suaancoragem social é também um

1'"" mbulo a outro terreno, hoje ainda largamente virgem, mas que tinha já sido

'I'"III,I<la por Marc Bloch como um dos objetivos essenciaisda renovação dos

1 IlIlIm hi tóricos: a história comparada. As imagens e as atitudes para com as

IIIIIIt;(,I1Snas diferentes sociedadesconstituem, segundo vejo, um dos melhores

I"",'1 vat irios dasvias diferentes do desenvolvimento seguidaspelas civilizações

11IIII1,ISC oriundas por vezesdo mesmo crisol. A cultura cristã das imagens foi

,I lido pouco a pouco definida em oposição aos"ídolos" da Antiguidade greco-

111111,111,1- tão mais execradosporque exerciam grande fascínio." Tinha também

1111'('11.ontrarjustificatívas contra a proclamada aversão aos ícones do judaís-

11111.m.mtcndo-se ao mesmo tempo ligada ao Antigo Testamento e ao Decálogo.

I 1111111,no decurso da Idade Média, a cristandade latina e a gregamostraram-se

11I11,lIIt'nl opostas no plano das imagens religiosas, de suascaracterísticas for-

111.11\,de seususos rituais e de suasjustificativas teóricas.

II 1)11)[ I IUBERMAN, Georges. Devant le temps. Histoire de l'art et anachronisme des

i/llrlges. Paris: Minuit, 2000.

I'. BASel! É1",Iérórne. Les Justices de l'au-delà. Les représentations de l'enfer en France

I" ('11 ltulie (XIl-XV siecle).Rome: ÉcoleFrançaisede Rome, 1993.p. 293 et seq.;Id.,
Im.lgr ri événcment: l'art sansIa peste (1340-1400). ln: La pesta nera: dati di una
1(',111, .d clcmcnti di una interpretazione, Spoleto, 1994.p. 25-47.

11> ( AMII.LE. Mi hcl. The gothic Ido/. Ideology and Image-Making in Medieval Art.

( .unbridgc: Carnbridgc Univer ity Press,1989.
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Bizâncio passou do iconoclasmo mais violento à iconodulia mais fer-

vente; essahistória de contrastes suscitou uma teologia do ícone (com João

Damasceno, Teodoro de Studion, Nicéforo o Patriarca) da qual o Ocidente

jamais teve equivalente, Enfim, os ícones se caracterizam em sua longa dura-

ção por uma relativa fixidade formal, justificada pelo fato de que elas portam

até em sua matéria-prima a marca da emanação divina. Sua beleza não é um

valor autônomo: é a do poder invisível que manifesta. E a narração maravi-

lhosa de uma origem achéiropoiête inss: feita por mão humana) eclipsa o gesto

do artista que aspintou.

Na cristandade latina, pelo contrário, a história das imagens foi ao

mesmo tempo mais serena e inventiva: ela não sedistanciou da via media defi-

nida por Gregório Magno; e asmanifestações de'iconoclasmo (de cerca de 600

até o início do século 9, nas heresias medievais e até a Reforma protestatante)

continuaram limitadas. Mas jamais os clérigos 'latinos desenvolveram uma.teo-

logia da imagem comparável em dimensão e em sutileza à teologia grega do

ícone. Em compensação, a diversidade, a criatividade, a inventividade da ico-

nografia ocidental, apesar do peso das tradições religiosas, romperam comple-

tamente com o formalismo ortodoxo." O reconhecimento precoce da autono-

mia do artista aí foi facilitado,

O historiador romeno Daniel Barbu me parece ter perfeitamente defi- .

nido as diferenças formais entre a arte do Ocidente e a do Oriente e seu duplo

papel, no plano social, pelo que é devido ao estatuto do artista,' e no plano

político, pelo ,que concerne em cada caso a relação.das imagens com as auto-

ridades religiosas e seculares, Tomando como ponto de partida a situação no

Ocidente na época carolíngia, ele escreveu:

Os Libri carolini fundam assim,me~moque teoricamente, uma certa autonomia
do criador de imagens religiosasem relaçãoà autoridade da Igreja. Esta autonomia
talvezestejana origem da capacidadede invençãoque distingue os artistasocidentais
dos pintores bizantinos, assimcomo da vivacidade das formas, de tal modo diversifi-
cadasedotadasde movimento, que anima a arte do Ocidente durante a Idade Média.
Desdeo início, a Igreja não sepreocupou em incluir'o domínio do visual em seudis-
positivo de poder. Não sendo reconhecidana qualidade de ressacra, a imagem rece-
beu um estatuto profissional temporal que lhe será sempre recusado em Bizâncio,
onde a pintura religiosa resta fundamentalmente uma atividade do clero,A imagem

47 Ver, na presenteobra, "De Nicéia II à Tomás de Aquino: a ernancipáçao (\,1 imagem

religiosa no Ocidente".

('''/'/1"/,, I
() I/I.\tcnl(/(Im I' 11.1i "fWgl.'lI

0\ idcnial, liberada do deverde sersemelhantea protótipos cuja gestãoseencontrasse
1l,1,~nulos da hierarquia eclesiástica,torna-se de alguma maneira desencantada,colo-
1,Ida '111 presençado que lhe é próprio como critério de verdade:a beleza,mas uma
h 'k~:a scn,ívcl, que não sejustifica unicamente como reflexo de um aspectointeligí-
v 'I. ~pre isarnente nestaparte que sepoderia situar a separação,de tal modo eviden-

i "da,tradição artística bizantina e da arte ocidental em pleno desenvolvimento.?"

Especificando um pouco adiante o estatuto da imagem bizantina nos

IIIII,II~ li' adoração dos ícones, escreve ainda: O domínio da Igreja bizantina
,1/111' (I olhar não chegaa encobrir seu estreitoparentesco com o dispositivo do

1'1''/,'1 unperial:"
( cornparativismo não pode se ligar somente aos caracteresformais das

1111IW'IlS, ao estilo, à cronologia própria dastradições artísticas. Como ascitações

111111.1 sugerem, deve também levarem conta as funções cultuais, litúrgicas e

I" 111111.\S da imagens, e mais geralmente ainda os contextos sociaise ideológicos

,li 11,1 produção e de sua recepção.Ora, os ícones bizantinos e as imagens oci-

.11 lI"tiS participavam de modos de governo da sociedade muito diferentes. No

I Ii \('\11 -, a guerra das imagens foi de um lado a outro uma questão política. No

I \ IIII I H,() iconoclasmo, decr~tado pelo imperador, deu a estea ocasião de ~ma-

1111111.1 :10 em precedentesde suasprerrogativas no domínio espiritual. Ele assi-

I\,dllll rurnbém, é verdade, o início do declínio de seu poder, enquanto seprepa-

I I '.1 .I r .vanche dos clérigos. Para eles,o único rei-sacerdote legítimo, o novo

Itlqlliscdcque, era Cristo, que tinha dito: Meu reino não é destemundo. Aos

1I\l1I1l'los vctcro-testamentários propostos pelo partido imperial e iconófobo, o

11.IIII""t li os monges favoráveis aos ícones opunham a inspiração do Novo

I1 1.11Iien to, a legitimidade da Igreja de Cristo e a das imagenssacras, cujo culto

1111 II'slob Jccido com um fausto sem precedentes." Jamaishouve nada igual no

I li Ii 11-111., mesmo quando Carlos Magno mandou redigir os Libri carolini contra
( ,

I 1I111'1\~ílO do papa Adriano I de estender ao Império franco o culto das imagens.

(I unho onstantiniano de uma confusão dos poderes não resistiu à separação

1'11 10 l do regnume do sacerdotium.A figura dorei-sacerdote de Salém,Melqui-

, dl'qUl' (Gn 14, 18-20)?não conseguiu se impor na ideologia política do Oci-

IH IIAltBU, I aniel. Lirnage byzantine: production et usage.Annales. Histoire, Sciences
\(I( ;11/('$,51, p. 71,92 (p. 74-75), 1996.

I') lhid.•p, 79.

,() I )A( ;RON, Gilbert. linipereur et prêtre. Etude sur le "césaropapisme"byzantin. Paris:
(:.t1lilll;l,d.19t)Cl.
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<lente, exceção feita a alguns partidários dos imperadores alemães: seu uso ficou 
reduzido ao simbolismo tipológico de Cristo e da Eucaristia." 

A "separação dos poderes': que permanecerá na longa duração o traço 
caraclerístico de toda a cultura do Ocidente, foi codificado de modo mais firme 
na época de Gregório VII. Ora, é justamente a partir do século 11 que no 
Ocidente certas imagens (ditas "cultuais" e "devocionais") tiveram reconhecidas 
uma sacralidade e um poder miraculoso, impensáveis dois séculos e meio antes 
- na época dos Libri carolini. Mas esta sacralidáde e este poder- que se pense por
exemplo no culto da Verônica, estimulado pelo papado ao âmbito de toda a cris
tandade latina no princípio do século 13 - concerniam exclusivamente à insti
tuição eclesial, aos comportamentos religiosos, no melhor dos casos a uma rou
pagem e um ornamento do poder político, sem que a legitimidade deste jamais
lhe fosse dependente. Nem a natureza nem o exercício do. poder dos imperado
res ou dos reis estavam ligados à negação ou afirmação do poder das imagens
sagradas. Os hereges e depois os reformistas poderão assim bater-se contra as
imagens religiosas:s' ao fazê-lo, abalarão a hierarquia eclesiástica e estremecerão
a ordem pública, mas jamais ameaçarão a autoridade do poder político.

As imagens ocidentais, sob as formas e com funções as mais diversas, 
puderam se desenvolver na Idade Média em duas esferas bem diferentes da 
sociedade e da cultura. Essa separação foi para elas uma garantia de liberdade 
relativa e de um desenvolvimento sem equivalente. As imagens religiosas não 
se viram atreladas, no Ocidente, nem a alguma teologia do ícone, nem ao 
poder que um in1perador sacralizado podia exercer no Oriente sobre os íco
nes, seja para destruí-los, seja para adorá-los. Desde cedo se afirmou, ao con
trário, uma certa autonomia das imagens profanas (dos afrescos dos palácios 
comunais italianos aos retratos dos príncipes e dos mercadores do século 15), 
que foi o crisol da emancipação da arte e do artista da época modema. 

51 Ver "Melchisedech", em Lexikon der christlichen lkonographie, v. 3, Freiburg i. Br. 
1971, col. 241-242, notadamente para o retábulo de Nicolas de Verdun em 
Klosterneuburg: Melquisedeque, usando a coroa imperial, oferece sobre o altar o 
sacrificio da hóst;ia e do cálice. Em contrapartida, sobre as resistências ao uso políti
co desta figura nos Espelhos de príncipes ocidentais, ver LE GOFF, Jacques. Saint

Louis. P aris: Gallimard, 1996. p. 127,403,578. • 

52 BREOP.KAMP. Horst. Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkiimpfe von der
Spiltamike /Jis z11r H11ssite11revohitio11. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975; 
CI IRISTIN, Olivier. Um• ré110/11t1011 symboliq1Je. L'iconoclasmf /111g111·1w1 ,,, /r1 ri•co11-
,111wiv11 cm/10/iquc. Paris: Minuit, 1991. 

., 

Capítulo 2 

DE NICÉIA II A TOMÁS DE AQUINO: 
A EMANCJPAÇÂO DA IMAGEM RELIGIOSA NO ÜCIOENTK 

Durante o per!odo medieval, as imagens religiosas conheceram, no ' 
{ li 11 h·nl c,c um· extraordinário desenvolvimento na sua forma plástica, nas 
p, 11 k.,� cultuais, das quais algumas eram objeto, e na reflexão teóri�a que 
\ t 111 ., p1\•cisar seu significado e fundamentar sua legitimidade. É indispensá
\d qttr o historiador leve em conta estes três aspectos ao mesmo tempo: são 
l•ttllpk•mcntares, formam um todo. Mas exigem também abordagens diver
' 1 , �,·ralmentc feitas separadamente: as da história da arte, da história das 
1d1 1.11. l' c:m particular da teologia, e também da antropologia histórica, que 
d "' pl·rmitir melhor analisar e compreender as práticas ligadas às imagens, 
111·, 1 i1u,1is, às liturgias.' 

Essas três abordagens dirão respeito, no âmbito de minha reflexão, ao 
l11p.11 d,1:; decisões tomadas no V III Concílio ecumênico de Nicéia II na his
r, ,, 1.1 oddcntal das imagens. Trata-se, em primeiro lugar, de um problema de 
fn 1·1•,.10: como as decisões conciliares foram, segundo os lugares e as épocas, 
1,l111111d.is, rejeitadas ou simplesmente ocultadas? 

l .\sc exame deve atentar à cronologia. Distinguirei três períodos iguál-
111, 111t• �,gnificativos para uma história mais geral da cultura do Ocidente lati-

' IMnm,1do de: L'Occidcnl, Nicée II el les images du VIII au XIII siede. In: 
1101'.Si'Jll.UG, François; LOSSKY, Nicolas (M.). Nicée ll, 787-1987. Paris: Le Cerf,
l'>R7. p. 271 30 L. 
/\s 1dlcxoes seguintes inspiram-se da matéria de um seminário da EHESS. 
1\w,,dl·\11 ., 1mlos aquele� que dele participaram por suas observações e sugestões,
rnllL' ,·k·,, l·m primeiro lugnr, ,1 Jean-Claude Bonnc.




