8. OS RELEVOS

a igreja parecia pequena, em razão da distância, que diminui o
tamanho das coisas. Vista de perto a igreja é maior, tem seu

As paredes da pequena igreja da Santa Cruz sobre o lago

tamanho real. Mas, ao mesmo tempo, no relevo a igreja é pequena

Van são cobertas por relevos de pedra que imprimem, em seu

e está perto, pois está ali, nas mãos de Gagik. Como pode ser

exterior, imagens das escrituras, passagens bíblicas, anjos, santos,

grande e pequena simultaneamente?

profetas e evangelistas. Em meio a esta iconografia mítica, na

A forma é a mesma, grande ou pequena, e quando

fachada oeste, atrás do altar-mor, o rei Gagik Artsruni aparece à

ampliada aos extremos – micro ou macro – desmaterializa-se,

esquerda do Cristo portando um modelo de arquitetura (Prancha

escapa aos sentidos, mas permanece como idéia. A variação

51).

dimensional apresenta-se então como poética da onipresença da
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De todos os relevos existentes nesta igreja, o mais

pronunciado, o que mais se destaca da parede é o modelo

forma, portanto, como metáfora da permanência e da infinitude,
qualidades divinas.

arquitetônico que Gagik tem nas mãos. Este modelo está

Gagik, coroado como um califa e aureolado, aparece em

praticamente solto do plano da parede, é tridimensional, quase um

trajes orientais, com um manto repleto de ornamentos. Com a

cilindro perfeito.

mão esquerda segura o modelo, com a direita aponta para ele. Do

Com relação à igreja real, o modelo é estilizado como uma
simplificação geométrica. E sugere um paradoxo. Vista de longe

outro lado da janela, o Cristo aponta em direção ao modelo com a
mão direita também.
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As

mãos

são

expressivas;

os

gestos,

precisos,

Estaria essa subversão simplesmente a serviço da vaidade

cenográficos; os olhos abertos, em êxtase, fixos; as sombras

pessoal contrariando a humildade esperada de um rei servo de

destacam do plano da parede esses personagens de pedra.

Deus, ou essa diferença de tamanho estaria relacionada às

A composição da cena é completada por dois anjos nas

possibilidades expressivas da técnica artística do relevo? Poderia

laterais da fachada da igreja e dois anjos menores ao centro

a composição em relevo sugerir uma formação da cena como uma

portando juntos um disco com uma cruz ao centro. Sobre a cena

seqüência de planos em profundidade?

do portador do modelo, um friso de guirlandas de cachos uvas,
folhas de parreira e animais silvestres.

O modelo à frente, neste mundo, aqui entre nós, como a
igreja construída no seio do mundo; em segundo plano, Gagik, rei

As figuras estão em tamanho natural, entre 1,5m e 2,0m e

consagrado, que se mescla à composição de seres celestiais; em

se posicionam de frente para o espectador. A figura do rei espelha

terceiro plano, menor, pois está mais ao fundo, o Cristo, Deus

a do Cristo, mas a representação de Gagik é mais imponente; seu

feito homem, entre o céu e a terra; em um quarto plano,

porte é maior, suas vestes são mais ornamentadas, e é ele quem

ligeiramente menores, os dois anjos das extremidades da igreja; e

porta o modelo saliente, escultura quase autônoma que se destaca

por fim, os dois anjos ao centro, nitidamente menores, porque

da parede.

estão mais ao fundo, lá ao longe, próximos do horizonte celestial.
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Esta representação do rei maior do que o Cristo subverte
as convenções da arte medieval, e isso é significativo.

Gagik – unificador e soberano do reino independente de
Vaspurakan, na Armênia do início do séc. X – foi retratado

também como portador do modelo em outra igreja: S. Gregório
em Ani.

Muito embora exista o registro de baixos-relevos em pedra
representando o motivo em foco desde meados do séc. VII19, o

Nessa representação, que é a mais antiga escultura

momento de maior vigor desta expressão artística é o séc. X na

independente do portador, e a única estátua armênia independente

Geórgia e na Armênia quando se registram ao menos oito

completa em volume (Der Nersessian, 1969), Gagik com um

imagens significativas.

turbante árabe é representado portando um modelo bastante

Considerando as características plásticas destes relevos, é

realista da igreja, e também bastante exagerado em tamanho

possível supor que tenham se formado na convergência da arte

(Prancha 52).

escultórica persa, grega e indiana, adaptados à iconografia cristã.

Com essas duas expressões plásticas singulares, de

Dentre as imagens dos portadores armênios vale

Aght’amar e de Ani, a iconografia do portador do modelo

mencionar ainda duas expressões em especial, as de Sanahin e

reencontrou-se com a arte oriental, e estas imagens colocaram-se

Haghbat, por serem contemporâneas, representarem os mesmos

como uma intersecção da tradição escultórica dos relevos assírios,

portadores, como duplos, segurando juntos o modelo, e possuírem

do conteúdo teológico cristão e da cultura árabe, o que lhes

características plásticas distintas.
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conferiu um lugar especial na história da arte medieval.

19

O relevo na fachada da igreja de S.Sion, em Ateni na Geórgia, datado entre 600 e 650, apresenta

o rei Eristavi Stephanoz (Archil II) da antiga Ibéria portando um modelo com cúpula. Até o
momento este é o mais antigo relevo medieval do motivo em questão.
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Os dois monastérios, de Sanahin e Haghbat foram

Estariam essas diferenças entre essas representações

construídos na segunda metade do séc. X, a mando da rainha

datadas exatamente no mesmo período, e localizadas na mesma

Khosrovanush e ambos possuem relevos dos Príncipes Smbat e

região, revelando a autonomia criativa dos artistas escultores na

Kyurike Bagratuni, portando juntos o modelo na parte mais alta

composição do motivo? Ou seriam expressões de diferentes

da fachada leste da igreja principal do conjunto arquitetônico.

desejos estéticos do mesmo cliente?

Em Sanahin, os dois príncipes são praticamente idênticos,

Independente da motivação que as formou, essas

espelhados, estilizados, e o relevo é pouco pronunciado. O

diferenças evidenciam a riqueza de recursos plásticos e

modelo arquitetônico é relativamente pequeno com relação ao

possibilidades expressivas características registradas na arte

tamanho dos portadores, e é bastante esquemático, simplificado,

armênia, na composição do motivo em estudo.
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com relação à arquitetura real (Prancha 53).

Nessas duas representações, mais uma vez não é o doador,

Em Haghbat, os príncipes são representados com

ou o financiador da obra, que porta o modelo, mas herdeiros,

características individuais distintas – feições e indumentária –, e o

futuros reis, a cuja família interessa representar, publicamente,

relevo dos personagens e do modelo é bastante pronunciado. A

unidos pela igreja.

representação dos portadores, assim como da arquitetura é
geometrizada e realista (Prancha 54).
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Os relevos do portador do modelo arquitetônico

Cáucaso” Ashot Bagratuni, Kuropalate “guardião do

apresentam as seguintes características comuns:

•

Concentram-se no território da atual Geórgia e

palácio” porta o modelo.

•

Armênia.

O motivo ganha autonomia, independência formal, e
não mais depende de estruturas compositivas de grupo
em torno do Cristo ou da Virgem. O portador do

•

Todas as representações estão no exterior das igrejas,

modelo constitui, por si só, um motivo ornamental

e a posição do motivo varia: ao lado ou sobre a porta,

independente.
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ou no tímpano. O motivo escultórico adquire um
caráter público e expõe o portador à comunidade.

•

É comum, na Armênia, a partir do séc. X, o uso do
recurso artístico do duplo: a representação de duas

•

Nos relevos, quem porta o modelo não é mais um papa

figuras mais ou menos simétricas portando junto o

ou bispo, mas um soberano, rei ou príncipe. Em uma

modelo. Esta iconografia documenta visualmente

das primeiras representações do séc. IX o “Príncipe

alianças políticas entre reinos armênios ao longo do

dos príncipes da Armênia, Geórgia e terras do

séc. X que têm a religião, e mais especificamente, a
construção

de

igrejas

como

vínculo,

como

empreendimento comum. O recurso dos duplos, como

•

As mãos que seguram o modelo estão sempre visíveis

representação de alianças políticas, comparece em

e evidenciadas, especialmente nas representações

relevos romanos ao menos desde o séc. VI como, por

encontradas na Geórgia entre os séc. IX e X. As

exemplo, os Tetrarcas ou Augusti (c.305), feitos em

dimensões

porfirito, hoje em um dos cantos externos da Igreja de

características da arte oriental muito apreciadas na

S. Marco junto ao palácio dos Dodges em Veneza.

Europa Ocidental, na Baixa Idade Média, numa

e

a

expressividade

das

mãos

são

cultura que se sofistica e valoriza os objetos portáteis e
•

A figura que porta o modelo tanto pode estar

os gestos.

posicionada de frente, de perfil ou a ¾. A postura de
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perfil, em especial, é nitidamente derivada da tradição

Os modelos datados entre o séc. VII e X são feitos em

dos relevos assírios e persas. Em alguns casos, a

baixo-relevo e apresentam, em geral, a fachada principal, ou a

representação do corpo em perfil se conjuga à

fachada principal conjugada a uma vista lateral. De modo geral,

representação do rosto a 3/4, como em Haghbat e

ao longo deste período a representação da arquitetura é

Harich, e mesmo do rosto em posição frontal, como

predominantemente sintética e geometrizada.

em Dadivank.

A partir do séc. X os relevos dos modelos arquitetônicos
tornam-se mais

salientes,

em

alto-relevo,

enfatizando

a

tridimensionalidade da peça como se pretendessem apresentar

espelhos paralelos dispostos frente a frente. Nestas seqüências de

uma visão completa da arquitetura em todos seus lados.

formas, a volumetria geral da igreja é repetida em escala reduzida

O exemplo mais claro desta ênfase tridimensional nas

nos acrotérios, como pequenas igrejas suspensas sobre os

representações em relevo é o modelo nas mãos do rei Gagik

telhados; nos sacrários e relicários existentes no interior da igreja,

Artsruni na fachada oeste da igreja da Santa Cruz na ilha de

e por fim no modelo arquitetônico20. Essa sucessão de

Aght´amar, hoje na Turquia (915-921). Esta intenção artística

representações, como um excesso de metáforas encadeadas, cria,

levada ao extremo conduzirá os relevos armênios à escultura

pela ênfase exagerada, um enigma. E assim, “enigmático, pelo

propriamente dita, como é o caso da composição escultórica em

abuso das metáforas” (Aristóteles, XXII-4, 1959), seu significado

duas peças (o rei e o modelo) apresentando o rei Gagik portando

só se deixa apreender indiretamente, por meio de alusões, recurso

o modelo da igreja de S. Gregório em Ani (1001-1010).

poético perfeito para conteúdos transcendentes.
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Esta solução

Outra característica típica da representação arquitetônica

artística pode ser observada com clareza nas igrejas armênias de

na arte armênia é que o modelo reduzido integra-se como parte de

Sanahin, Aghthamar, Harich e Zoravar, dentre outras (Cuneo,

uma seqüência de representações tridimensionais, que se inicia na

1969).

própria arquitetura da igreja, e que repete, em diferentes escalas e

Ao longo dos sécs. XI e XII os relevos orientais

em reduções progressivas, uma mesma forma. Esta seqüência de

apresentando o portador do modelo tornam-se cada vez mais

reduções tendendo ao infinito produz um efeiro semelhante às
imagens geradas pelo reflexo de um mesmo objeto em dois

20

Algumas destas representações arquitetônicas em escala reduzida são interpretadas como

maquetes de arquiteto, como é o caso do modelo de Siunik, séc. VII, do acervo do Museu
Histórico Estatal de Erevan, na Armênia. Estas interpretações devem ser vistas com reservas até
um estudo mais aprofundado.

raros. Esta iconografia será retomada na Armênia no início do

de S. Johannes Mkrtich no monastério de Gandzasar, Armênia

séc. XIII, mas logo depois desaparecerá.

(1216-1238).

Neste período de declínio da representação em relevo,

A “perda de peso” dos modelos que comparece nas

entre o ano 1000 e 1300, registra-se, concomitantemente, um

representações tardias em relevo será característica das primeiras

fenômeno plástico bastante peculiar.

representações do motivo em foco em afresco, a partir do último

Trata-se da aparente “perda de peso” do modelo

terço do séc. XI. Tal característica plástica enfatiza a abstração da

arquitetônico em certas composições nas quais as proporções do

representação do modelo, que distanciado da realidade figurativa,

modelo são incompatíveis com o gesto de quem o porta. É como

ganha liberdade plástica e autonomia formal.

se o modelo, apesar de grande, fosse feito de um material

As representações em relevo do motivo em questão que,
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surpreendentemente leve.

ao que tudo indica, têm origens orientais, e relacionam-se a arte

Esta característica formal comparece pela primeira vez, ao

escultórica da Índia21 e da Mesopotâmia, encontrarão expressões

que tudo indica, no frontão leste da igreja de Korogo na Geórgia

significativas na Europa Ocidental somente a partir de fins do

(séc.X); reaparece de forma bastante evidente na escultura do Rei

século X.

Gagik em Ani, Armênia (1001-1010); é evidenciada no modelo
que levita no relevo de Dadivank, Armênia (1183-1211) (Prancha
55); e desdobra-se na composição com o modelo elevado sobre a

21

É interessante notar como a ornamentação escultórica externa de igrejas, que tem na igreja da

Santa Cruz em Aght’amar (915-921) junto ao lago Van na Armênia um de seus primeiros
exemplares compartilha o horror vacui da arte escultórica indiana que se revela em relevos como o

cabeça das figuras nos dois relevos existentes no tambor da igreja

da Descida do Ganges (séc. VII) e que será também uma das características plásticas mais
marcantes da relação entre escultura e arquitetura na arte gótica. O prenúncio do gótico, na fusão
entre arquitetura e escultura, parece nítido em Aght’amar e merece investigações mais profundas.
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Na Europa Ocidental, os relevos e esculturas são

(Prancha 56). Esta representação artística, aparentemente, tem

posteriores e serão encontrados especialmente na França e na

origem com o túmulo do rei Childebert em S. Denis (c.1170) e

Alemanha entre fins do séc. X e o séc. XIV. A disseminação dos

depois comparece na igreja de S. Blaise em Brunswick na

motivos orientais em estudo na Europa Ocidental relaciona-se,

Alemanha (c.1220) no túmulo de Henrique, o Leão. Em meio às

muito provavelmente, ao retorno dos cruzados (Weitzmann,

representações tumulares há uma expressão em particular que

1982).

interessa especialmente a este estudo: a inscrição na lápide do
As primeiras expressões deste motivo são identificadas na

arquiteto Hugues Libergier (c.1267) na catedral de Reims na

Alemanha, em Magdeburg (c.970) e Aachen (c.1215), e se valem

França (Prancha 56). Nesta representação, pela primeira vez na

de materiais preciosos como o marfim e a prata para aplicar o

cronologia do motivo em foco, o modelo aparece nas mãos de um

relevo a pequenas áreas (antependium ou altar) e objetos

arquiteto22.

110

Já as estátuas góticas independentes, ou autônomas, são

(relicários).
Duas outras expressões escultóricas são características da

figuras soltas das paredes, como a da porta oeste da catedral de

representação do motivo estudado na arte medieval da Europa

Tuy na Espanha (1215-25), a do bispo Tissandier (1333-34) e a

Ocidental: os jacentes e as estátuas.

de Carlos V (c.1370).

Os jacentes são esculturas tumulares, e em alguns
exemplos, apresentam a figura portando o modelo de arquitetura

22

Na lápide de Hugues Libergier o modelo arquitetônico com formas góticas está nas mãos do

arquiteto e, como emblema da profissão, soma-se à virga, ao compasso e ao esquadro que também
estão presentes na composição.
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A força desta tradição escultórica medieval irá ecoar na

oficialmente o cristianismo, entre 301 e 314, e que no séc. X –

arte renascentista no séc. XV com a estátua de S. Petronius de

período de auge dos relevos do motivo em estudo – encontrava-se

Michelangelo na igreja de São Domenico em Bologna (1494-

fragmentada em diversos principados e reinos autônomos (Der

1495), e a estátua de S. Miguel Arcanjo hoje no Museu de Arte da

Nersessian, 1973).

Catalunha em Barcelona (séc. XV).

O portador do modelo posicionado no exterior das igrejas

As características formais presentes nos relevos do motivo

adquiriu visibilidade pública. Do lado de fora das igrejas essa

em estudo irão influenciar profundamente as expressões em

iconografia evidenciou seu caráter documental, memorial,

afresco típicas da arte balcânica na Baixa Idade Média que serão

registrando para o presente e para a posteridade quem fora o

estudadas no próximo capítulo.

personagem histórico “construtor de igrejas”. O conteúdo político
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Como visto, na Geórgia e na Armênia, a partir do séc.

desta iconografia fica ainda mais saliente na forma plástica da

VIII, a iconografia do portador do modelo associou-se à

dupla portando o modelo de arquitetura como a celebração de

afirmação de poder político e militar. E essa afirmação, e

alianças políticas, acordos, pactos entre famílias armênias,

legitimação de poder, se ancorava na fé cristã, conferindo ao

consagrados e perpetuados na imagem escultórica e na própria

portador do modelo o papel de “construtor de igrejas”. Este

construção da igreja.

vínculo entre poder político e religião foi especialmente relevante

O caráter político do “construtor”, típico da iconografia

na Armênia que foi o primeiro reino a reconhecer, e adotar

georgiana e armênia, reapareceria no mosaico tardio de Justiniano

e Constantino em Hagia Sophia (976-1025), posicionado no
exonártex, praticamente no exterior da igreja, no tímpano sobre a
porta de entrada sul que se volta para a cidade. Nesse caso os dois
imperadores romanos compõem uma aliança que se sobrepõe ao
tempo, e é consagrada pela Virgem e o menino, aos olhos de
Constantinopla e de todo o Império.
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9. OS AFRESCOS

barata do que o mosaico para a ornamentação do interior de
igrejas modestas.

Nas paredes da capela de S. Benedetto, na região de

É provável que a Itália tenha sido o primeiro pólo

Malles no norte da Itália, encontra-se, dentre os afrescos, uma

irradiador desta expressão artística que a partir do séc. XI migrou

imagem que André Grabar qualificou como o melhor retrato da

para a Croácia e depois se enraizou nos Bálcãs.

arte carolíngea, por suas nuances e dimensões (Grabar e
Nordenfalk, 1957) (Prancha 57).
Trata-se do retrato de um frade, possivelmente S. Bento de
Núrcia, com uma auréola quadrada, portando o modelo de

E é precisamente na região da Macedônia (a partir do séc.
XII), e um pouco mais tarde na Sérvia e Montenegro (a partir do
séc. XIII), que se concentram os mais significativos afrescos do
motivo em estudo.
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arquitetura. A figura está posicionada a ¾, as mãos longilíneas

Considerando a profusão de exemplos, e a qualidade

envolvem o modelo e o acolhem no peito. A representação da

artística destes afrescos balcânicos, é bastante provável que esta

arquitetura é bastante realista, e se assemelha à nave da igreja

região tenha se tornado um segundo pólo irradiador do motivo em

real.

questão para a Grécia e o leste europeu, atingindo a Bulgária, a
Este afresco do final do séc. IX é uma das primeiras

expressões do motivo do portador do modelo em afresco; técnica
artística que, aparentemente, surgiu como uma alternativa mais

Romênia, e até mesmo a Ucrânia e a Rússia.
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Em Mistra, cidadela fortificada bizantina, próxima a

Posicionado contra um fundo azul escuro, o casal está

Esparta, na região do Peloponeso, Grécia, há um afresco de um

quase em tamanho natural, e habita o interior da pequena igreja

casal com um modelo de arquitetura, no fundo da igreja do

junto com outros ícones.

monastério de Péribleptos.
A imagem, datada em 1358 e bastante danificada,
apresenta um casal com as mãos erguidas em prece, e entre eles o

No espaço azulado de profundidade infinita o modelo da
igreja flutua no ar23, etéreo, pura imagem sem peso, como
arquitetura de cor e luz que é, assim, imaterial.
Quando se sai da claridade do sol, e se entra na pequena

modelo da igreja flutuando no ar. Ao fundo, e mais elevados, a
Virgem e o menino completam a composição.

igreja, o contraste cega, temporariamente, a vista. À medida que

O casal é, supostamente, – pois há controvérsias –

os olhos se acostumam com a pouca luz do interior da igreja, do

formado por Manuel Cantacuzène, filho do imperador João IV

fundo azulado das paredes começam a surgir os ícones, como se

Cantacuzène e déspota de Mistra, e sua esposa Isabel de

fossem pessoas que, caminhando de um espaço profundo, saem

Lusignan, que construíram a igreja durante seu governo, entre

da escuridão e vêem à luz. O tamanho quase natural das figuras, e

1348 e 1380. As controvérsias na identificação dos portadores do

o realismo dos rostos enfatizam essa impressão de movimento de

modelo ficam por conta da inexistência de insígnias despóticas

aproximação dos ícones vindos do “além”. Testemunhas de sua

nas vestes, e pela possibilidade dos afrescos terem sido refeitos,

presença e existência eterna, agora estamos entre eles, no espaço

em data posterior, pela família Mavropappas (Achimastou-

real da igreja.
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Potamianou, 2003) (Prancha 58).

23

Essa “perda de peso” revela, nesse afresco, a adaptação de uma característica típica dos relevos

armênios já mencionados.
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A diversidade de composições em afresco sobre o motivo em

quem porta o modelo é um eclesiástico ou um

pauta dificulta a identificação de características comuns a estas

patriarca.

expressões artísticas, no entanto, algumas características típicas

•

podem ser mencionadas:

•

É comum a representação do casal real, lado a lado,
sendo que o homem é quem porta o modelo.

As principais representações concentram-se nos

•

Bálcãs.

A figura portando o modelo de arquitetura tem
independência compositiva e mesmo quando integrada
a composições de grupo de pessoas e raramente inclui

•

Em

virtude

da

técnica

do

afresco

todas

o Cristo ou a Virgem.

as
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representações encontram-se no interior das igrejas,
mas não necessariamente na abside. Há afrescos

•

•

As figuras tanto são representadas em posição frontal

localizados na largura do arco cruzeiro e mesmo na

quanto a ¾ e o modelo é sempre deslocado para um

nave.

dos lados (Prancha 59).

Geralmente quem porta o modelo é um príncipe, rei ou
senhor local. Em algumas representações, no entanto,

117

• As mãos estão invariavelmente visíveis e tocam o modelo.

grande, nos ombros enquanto, ao fundo, três figuras aureoladas o

No entanto há na representação do motivo uma variação

apresentam ao donatário. Neste afresco, invertendo a cena

na qual a figura segura o modelo com as duas mãos, e

tradicional da doação, Giotto reinventa a iconografia do doador

outra variação na qual o modelo é seguro por uma mão

da capela que não é mais quem a oferece, mas quem a recebe,

enquanto a outra o aponta (Prancha 60).

como uma Anunciação24.

• O modelo mostra, em geral, a fachada principal e uma das
laterais da igreja. A representação da arquitetura é
predominantemente realista.
120

Uma variação interessante da composição do motivo
estudado na técnica de afresco encontra-se na capela Scrovegni
em Pádua, dedicada a S. Maria della Caritá e à celebração da
Anunciação. Neste afresco datado entre 1303 e 1305, Giotto
apresenta Enrico degli Scrovegni, o financiador da capela,
ajoelhado recebendo o modelo arquitetônico da capela (Prancha
61). No primeiro plano, um religioso sustenta o modelo, bastante

24

A relação entre modelos arquitetônicos e a cena da Anunciação será retomada por Carlo Crivelli

em 1485-86.
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10. DESDOBRAMETOS DO MOTIVO

A maioria dessas imagens é autônoma com relação à
arquitetura, isto é, são compostas sobre suportes que podem ser

A mais ampla e densa interpretação sobre o motivo em

transportados (telas, trípticos, arcas, etc).

foco foi feita pelos próprios artistas da Idade Média em diante,

Nestas representações são raras as relações entre o modelo

que o recriaram de várias e diferentes formas. Essas

representado e uma arquitetura real. Trata-se, quase sem exceção,

interpretações constituem o conjunto de imagens sobre o qual se

de representações estilizadas de uma arquitetura genérica, dentro

fez esse trabalho, e se estendem para além do recorte aqui

dos padrões estéticos da época, sem relações diretas com uma

proposto como desdobramentos.

arquitetura específica. No caso da torre de S. Bárbara esta

Os mais conhecidos desdobramentos do motivo do

estilização é ainda mais evidente. As torres representadas são

portador do modelo de arquitetura são as iconografias dos santos

formas artísticas livres de qualquer relação de semelhança com

que têm como emblema o modelo arquitetônico. Como tal aplica-

alguma torre específica25.
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se com maior freqüência a Santa Bárbara, portando a torre, e São

Tudo indica que esta iconografia dos santos portadores de

Jerônimo, portando a igreja. Mas há também outras expressões

modelos arquitetônicos é posterior ao séc. XII, e suas expressões,

desta variação na iconografia de S. Wolfang, S. Domenico, S.

em diferentes técnicas (pintura, escultura e vitral), atravessam

Elizabeth, S. Henri e S. Cunegonda, S. Bonaventura, S. Petronio

todo o Renascimento e o Barroco, para não dizer que perduram

entre outros (Pranchas 23 a 31).

até os dias de hoje.
25
Conforme a hagiografia da santa, que se formou a partir do séc. VII, a torre foi o lugar onde
Bárbara viveu encarcerada por seu pai, em Heliópolis ou Nicomédia, e ali se converteu ao
cristianismo

A iconografia dos santos também evidencia a inadequação

Michelangelo está à frente do Papa e aponta afirmativo para a

de uma nomenclatura genérica que reduz o motivo do portador do

maquete. O Papa num segundo plano, atrás do arquiteto, também

modelo a “imagens do doador”. Aqui não se tratam de doadores,

aponta para a maquete, mas seu gesto é diferente: interrogativo.

mas sim de mártires, protetores, patronos e padroeiros.

A mão do arquiteto é conhecida. Passignano reapresenta a

Há que se mencionar, por fim, a variação do uso do
modelo arquitetônico que ganhou forma plástica na pintura de

mão que designa, a mão do criador eternizada na Capela Sixtina
pelo próprio Michelangelo.

Domenico Cresti da Passignano, e mostra Michelangelo

O gesto de criação divina apropriado pelo arquiteto

apresentando a maquete de S. Pedro ao Papa (Prancha 62). Esta

criador torna-se metáfora de um humanismo que assume sua

tela, de 1619, é uma das imagens mais expressivas do

própria criação, metáfora de um mundo construído pelo homem à

entendimento que o séc. XVII parece ter sobre a mudança de

sua própria imagem e semelhança, e a materialidade mais densa

posição do arquiteto renascentista substituindo explicitamente a

deste mundo criado pelo homem é a arquitetura, edifícios e

divindade na concepção do projeto.

cidades.
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A maquete está no chão. Ninguém a segura nas mãos. Ela

O projeto humanizado, que essa iconografia medieval

é grande e aparentemente pesada para que alguém sozinho a

permite apreender, é um percurso do pensamento humano, que na

suporte. Como o peso do canteiro de S. Pedro: um trabalho

mesma expressão artística aceita e nega a necessidade da

necessariamente

transcendência como logos criador, e ora toma, ora transfere a

inteiramente

coletivo.

visível.

Há

A

maquete

uma

parte

também
oculta

do

não

está

projeto.

responsabilidade da construção de sua própria história.
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11. DISCUSSÃO

afirmando que quando a estrutura apoiasse sobre si mesma o
cimbramento poderia ser retirado. E assim se fez, e o arco

No Livro I de De Aedificiis (i.66-72) Procópio (490/507-

resistiu.

c.560) comenta que, de certa maneira, foi o Imperador Justiniano

Se o favorecimento divino era algo aparentemente

quem construiu Hagia Sophia, não apenas porque investiu

indispensável à consolidação e perenidade das arquiteturas

dinheiro, mas sim porque investiu o esforço do pensamento e os

neolíticas do sudeste europeu – como atesta a prática da Bauopfer

poderes da alma. Em seguida, Procópio conta que quando o

– o pragmatismo do império romano, a julgar pelo pensamento de

grande arco leste da igreja estava praticamente terminado,

Vitrúvio, empreendeu um esforço considerável para caracterizar a

faltando apenas as peças-chave para completar o trecho central,

arquitetura como conhecimento teórico e prático da natureza, e

toda sua estrutura começou a ruir súbita e inexplicavemente. O

suas relações com os objetos, os edifícios, as cidades e o

cimbramento parecia não mais suportar o peso, e todo o conjunto

território.
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estava prestes a entrar em colapso. Aterrorizados, e já sem

A arquitetura vitruviana era uma arte prática do mundo

esperanças em seus conhecimentos técnicos, os arquitetos

natural, da mecânica, da economia e da beleza sensível. O projeto

Anthemius de Trales e Isidorus de Mileto decidiram então

e a construção da arquitetura articulavam-se na materialidade da

procurar o imperador Justiniano. Esse, guiado não se sabe bem

cultura humana, das artes, da técnica e da história, sem maiores

por o quê – mas provavelmente por Deus, visto que não era

vínculos ou dependências transcendentais. Foi sobre os princípios

mestre-construtor – ordenou que se completasse o arco,

desta ciência arquitetônica que Vitrúvio escreveu ao imperador

Otávio. E, ao contrário do que ocorreu no episódio narrado por

O portador do modelo posicionado na igreja inaugurou

Procópio, no texto vitruviano é o arquiteto quem redige ao

uma tripla coexistência: a arquitetura real, a imagem da

imperador “prescrições concisas para que, atendo-te a elas, possas

arquitetura no modelo, e a idéia de um paradigma transcendente.

por ti mesmo averiguar de que natureza seriam as obras, tanto as
existentes quanto as que virão a ser” (Polião, 1999).

Ao que parece esta configuração do pensamento romano

Seria a imagem do portador do modelo um signo de um
humanismo antigo que resistiu justamente por adaptar-se à
teologia?

sobre a arquitetura sofreu uma mudança profunda a partir da

Seria a representação do portador do modelo de

instauração do cristianismo como religião oficial do império. De

arquitetura uma forma artística capaz de preservar o aspecto

tal maneira que num período de cerca de 200 anos, entre o

humano da criação plástica sem ferir a doutrina cristã?
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concílio de Nicéia (325) e o texto de Procópio (561), a

O contexto histórico do surgimento do motivo artístico do

participação divina voltou novamente a ocupar um lugar central

portador do modelo é, paradoxalmente, o da legitimação teológica

no discurso sobre o projeto e a construção da arquitetura.

da criação humana como imitação dos desígnios divinos

É justamente na reafirmação dos vínculos transcendentais

revelados, por meio da criação de uma nova concepção

entre os desígnios divinos, e o sucesso dos empreendimentos

arquitetônica com as cúpulas e as entradas de luz que dilatam o

humanos, que o motivo artístico da figura portando o modelo de

espaço interno das igrejas bizantinas. Indiretamente, a teologia

arquitetura emergiu como forma artística, articulada entre a

neoplatônica26 da imitação dos desígnios divinos por meio do

imagem sensível e a transcendência.
26

A doutrina da iluminação divina desenvolvida por Santo Agostinho (354-430), parece ser um

dos fundamentos do imaginário cristão da Alta Idade Média, que associa a luz divina à origem da

projeto arquitetônico legitimava a invenção humana que,

se tratando do projeto de uma igreja. Assim foi com o Rei

ancorada na cultura espacial e construtiva do mundo romano,

Salomão, com Constantino e também com Justiniano.

buscava novas expressões artísticas e novas formas plásticas para

Nos dizeres de Procópio, foi exatamente por meio de
visões e revelações que Deus tornou-se parceiro do imperador em

os simbolismos da doutrina cristã.
Frente ao passado helenístico, com suas arquiteturas
associadas às tradições pagãs, as novas formas arquitetônicas

todos os assuntos que beneficiavam o estado (Procopius, 1996,
II.iii.13).

mundo

O logos divino, onisciente, seria, enfim, a origem de todo

cristianizado, onde o espaço de cúpulas, luzes e cores brilhantes

ato criador. Como todo poder emana de Deus, toda criação

materializavam e antecipavam para os sentidos as maravilhas

humana deveria ser, necessariamente, reflexo da vontade divina e

celestes a serem intuídas pelo espírito.

de seus desígnios. O ato criador, a atividade artística – desde que

bizantinas

configuravam

a

cosmogonia

de

um
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Conforme o pensamento cristão medieval, o projeto

afinada com a doutrina –, revelava aos homens as intenções

arquitetônico não era criação humana, mas revelação divina. A

divinas e revestia-se, portanto, de um significado político de

comunicação do projeto se dava por meio de sonhos ou visões, e

poder. Afinal, o criador – geralmente o financiador da obra ou seu

o interlocutor iluminado assumia então o status de construtor dos

gerenciador – executava os desígnios divinos, o que pressupunha

desígnios divinos. A revelação era imprescindível, ainda mais em

uma certa fidelidade com a comunicação transcendente.
Na primeira metade do séc. VIII, c.730, manifestando-se

criação arquitetônica. Essa doutrina diverge do platonismo por entender a iluminação não como
reminiscência passada, mas como revelação presente em virtude do contato com a luz eterna da
razão, que vem de Deus. Cabe salientar que esse processo de iluminação divina, para Agostinho,
não é passivo, pois depende da capacidade do intelecto para percebê-la.

contra o decreto de Leão III que proibia os ícones, João

Damasceno (675-749) defende o caráter sacro das imagens como

previsto com perfeição – “imutavelmente” –, pré-visualizado,

“prefigurações divinas”, e usa em sua argumentação uma

imaginado, planejado. Não exatamente como se fosse um

analogia com a arquitetura:

rascunho, mas como projeto executivo. Assim sendo, a analogia
do rascunho da casa é adequada para se referir à prefiguração

“Existem em Deus as imagens e paradigmas de tudo que Dele
um dia originar-se-á, isto sendo de acordo com sua vontade e da
maneira que sua vontade eterna e duradoura quiser... Essas imagens e
paradigmas o santo Dionísio (Pseudo-Dionísio Areopagita, final séc. V
- início séc. VI) chama de “prefigurações”, ele que, ajudado por Deus,

divina, mas é provocadoramente imprecisa para caracterizar a
definição

completa

do

projeto

divino.

Ao

supor

um

aperfeiçoamento gradual do projeto por meio de representações
(desenhos), partindo de rascunhos esquemáticos até a obra

no próprio Deus e em muitas outras coisas divinas era versado. Em Sua
vontade, de fato, estão definidas e delineadas tudo o que foi

propriamente dita, Damasceno humaniza a criação divina como

prefigurado imutavelmente para vir a ser segundo o Seu plano, como

se fosse um processo projetual. Se Deus concebe com perfeição

129

se, querendo construir uma casa, primeiro fizéssemos um rascunho e

pra quê fazer rascunhos? Será que Deus também desenvolve

imaginássemos seu esquema com a ajuda do pensamento.”

(João Damasceno, Discurso Apologético: Em Deus, as

idéias, isto é, tem idéias “imperfeitas” e as critica e aperfeiçoa?

27

imagens das coisas que Ele prevê; Lichtenstein, 2004)

Haveria, então, em Deus, prefigurado, tudo o que há de
haver, toda criação. Em Deus, arquiteto cosmocrator, tudo está

Se para Procópio o interlocutor divino não é outro senão
Justiniano, as primeiras imagens da iconografia do portador do
modelo trazem neste papel o bispo Eclesius. É ele quem assume –
e muito provavelmente se auto-intitula – auctoritas portador do

27

Não foi possível até este momento verificar o texto grego original de João Damasceno e

comparar os termos: imagens, paradigmas, prefigurações, rascunho e esquema com seu uso no
mundo grego antigo como registrado por Hellman (1992).

modelo.

Nos mosaicos de Ravena, a imagem de Eclesius portando

Imitando Eclesius outros desejaram, e vieram a ocupar, a

o modelo de arquitetura documenta, no tempo e no espaço

posição privilegiada de “homens valorosos”, interlocutores e

consagrado da igreja, o momento que antecede a apresentação,

instrumentos do poder divino.

aceite e unção, por parte do Cristo do modelo arquitetônico. A

A imagem artística assumiu então, definitivamente, seu

imagem torna-se documento e monumento (no sentido de

caráter político e a “humilde” posição de servo dos servidores de

memorial) de um projeto comum entre Deus e os homens do qual

Deus, concedida pela graça divina ao portador do modelo, tornou-

a arquitetura da própria igreja seria a máxima prova material.

se expressão de poder terreno registrada para a posteridade em

A figura portando o modelo conforma o que João
Damasceno

(c.650-c.749)

designava

em

seu

Discurso

mosaicos, relevos e afrescos. Essa posição foi ocupada
sucessivamente, ao longo de cerca de 700 anos, entre o séc. VI e
130

Apologético (c. 730) a “imagem memorial” (Lichtenstein, 2004):

o séc. XIII, por bispos, papas, reis, príncipes e senhores feudais.
Estes eram os interlocutores do projeto máximo divino, último e

“...a imagem é feita para lembrar as coisas passadas: um
milagre ou uma expressão de virtude; para glorificar e honrar os
homens valorosos, inscrevendo seus nomes em uma estela; para exaltalos em sua virtude, para evitar o mal ... Assim, até os dias de hoje, as
imagens dos homens virtuosos são por nós reproduzidas afim de

universal.
A apresentação do modelo ao Senhor, conforme a
perspectiva

teológica

medieval

era,

em

verdade,

uma

reapresentação do projeto “prefigurado” por Deus, agora revelado

admirá-los e lembrá-los, despertando em nós o desejo de imitá-los.”

ao seu interlocutor-construtor. Assim, sempre que houver luz na
abside de San Vitale, Eclesius reapresentará o modelo

arquitetônico

como

garantia

de

fidelidade

às

intenções

prefiguradas por Deus e misticamente reveladas, agora já
materializadas na igreja.

orações e penitências, e no campo da natureza operariam os
soldados-artesãos valendo-se das ars meccanica.
Aos mechanikos, mestres-de-obras, mestres-construtores,

O mosaico era, obviamente, posterior à conclusão da

mestres-de-risco e arquitetos, formados na tradição da tecnologia

igreja, mas o momento registrado na imagem – como cosmogonia

arquitetônica vitruviana, cabia entender, edificar corretamente e

– poderia ser anterior à construção da arquitetura, como uma

materializar os planos transcendentais revelados por Deus aos

antevisão, uma maquete do projeto a ser construído. A imagem

seus escolhidos.

histórica de Eclesius – podendo estar antes ou depois da obra –
“Estas

adquiriu, então, uma amplitude atemporal, eterna.
Para o pensamento medieval, a passagem entre idéia e
obra, estaria magicamente garantida pelo aval divino. Contra as
intenções divinas nada poderia se opor permanentemente. É claro

artes,

que

presidem

a

outras,

chamamo-las

arquitetônicas ou artes principais, e os que se dedicam a elas, e que
denominamos arquitetos, fazem jus ao nome de sábios.
Todavia, sendo que tais profissionais tratam dos fins em áreas
particulares, e não atingem o fim último e universal de todas as coisas,
denominamo-los sábios nesta ou naquela área, do mesmo modo como

que

a

construção

enfrentaria

dificuldades,

e

seria,

São Paulo Apóstolo afirma “ter colocado os fundamentos como um

metaforicamente, uma batalha: uma luta direta com as forças da

sábio arquiteto” (1 Cor 3,12). O nome de sábio, pura e simplesmente,
isto é, no sentido estrito do termo, está reservado àqueles que tomam

natureza, que indiretamente revelaria a luta, subjacente, com as

por objeto de sua reflexão o fim ou a meta do universo, que constitui ao

forças do mal que se opõem a Cristo. Como soldados, no campo

mesmo tempo o princípio de tudo. É neste sentido que, para o Filósofo,
o ofício do sábio é o estudo das causas mais altas (I Metafísica, I, 12).”

das transcendências operariam os comandantes religiosos, com
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