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Apresentação  

 
Do 06 de novembro de 2018 ao 10 de fevereiro de 2019 teve lugar na 

Bibliothèque nationale de France (BnF) uma exposição cuja proposta, em um 
primeiro momento, poderia parecer extravagante. Com efeito, seus comissários 
haviam concebido um encontro que desafiava as referências temporais habituais em 
matéria de exposição artística. Eles dispunham lado a lado iluminuras da Alta Idade 
Média e obras de arte contemporânea. Para tanto, partia-se de um texto singular, 
escrito no século IX por Rábano Mauro: o Louvor à santa cruz. Mais precisamente, 
nesse contexto o artista holandês Jan Dibbets põe em relação esse conjunto de 
poemas com seu próprio trabalho e, sobretudo, com obras de artistas de sua geração 
pertencentes às tendências minimalista, conceitual e da land art, tais que Carl Andre, 
Donald Judd, Niele Toroni, Sol LeWitt, Alan Charlton e Richard Long. A exposição 
vem à luz alguns anos depois da descoberta dos manuscritos de Mauro por Dibbets 
no âmbito do departamento dos Manuscritos da BnF. É necessário, contudo, prevenir 
o leitor quanto à natureza do diálogo então instaurado. Antes de mais nada, deve-se 

 
1 Este ensaio foi publicado no catálogo Make it new. Conversations avec l'art médiéval. Carte blanche à Jan Dibbets, BnF 
Éditions, 2018. © Bibliothèque nationale de France, 2018. Dedico este texto à Isabelle, a quem eu agradeço por 
sua releitura atenciosa. Seu título provém de um slogan bastante conhecido do artista americano Sol LeWitt, 
Regards sur l’art américain des années soixante. Antologia crítica elaborada por Claude Gintz, Paris, Territoires, 1979, 
p. 53-63 (« Questions à Stella et Judd », entrevista de Bruce Glaser).      
 
2 Arquivista-paleógrafa e Conservadora-chefe do departamento dos Manuscritos da Bibliothèque nationale de 
France, onde é encarregada do serviço dos manuscritos medievais. Seus trabalhos de pesquisa tratam 
essencialmente da Alta Idade Média e abordam as imagens de uma perspectiva transdisciplinar.  Cocomissária 
da exposição “Make it new. Conversations avec l’art médiéval. Carte blanche à Jan Dibbets”, assim como das 
exposições “Trésors carolingiens. Livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve” (Bibliothèque 
nationale de France, 2007) e “Temps mérovingiens” (Musée de Cluny, 2016), Charlotte Denoël ensina ademais 
a história da iluminura na École nationale des chartes. 
 
3 Doutorando em Filosofia na Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Bolsista da CAPES/Programa de 
Doutorado Pleno no Exterior/Processo n° 99999.001461/2015-00. 
 
4 Doutoranda em Sociologia na Université Paris Nanterre. Bolsista da CAPES/Programa de Doutorado Pleno 
no Exterior/Processo n° 88881.174594/2018-01.  
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ter em mente que se trata da reação de um artista, na qual é inútil buscar algum tipo 
de demonstração acabada de uma ascendência medieval das tendências artísticas 
acima mencionadas. Se, por uma parte, Dibbets afirma ser um grande admirador da 
arte medieval, por outra, ele deixa claro que esta última estava longe das discussões 
mantidas entre os artistas de sua geração. Segundo o artista, o que ele deseja “mostrar 
de maneira simples e modesta não é que Rábano Mauro influenciou a arte moderna 
– porque ninguém conhece sua existência – mas que paralelos podem ser feitos entre 
o pensamento e a atitude de Rábano Mauro e a arte minimalista e conceitual de hoje5”. 
 

O leitor encontrará na sequência a tradução de um ensaio de um outro 
responsável por essa aproximação inusitada e criativa que representa “Make it new. 
Conversations avec l’art médiéval. Carte blanche à Jan Dibbets”. Nele a autora mostra 
como, a despeito das profundas diferenças concernentes aos contextos e às 
motivações que mais de mil anos separam, certos aspectos da inventividade formal 
que rege a composição da obra de Mauro relacionados, por exemplo, a noções 
matemáticas, à abstração, às qualidades cromáticas ou às relações entre imagem e 
escrita encontram ressonância na reflexão estética que norteia o trabalho de inúmeros 
artistas a partir dos anos 1960. 
 

Finalmente, se aqui sublinhamos o caráter criativo da proposta é porque 
percebemos de imediato que ela conturba em certa medida o estatuto e o lugar 
tradicionais do arquivo, o caráter patrimonial do “documento histórico”, que uma tal 
apropriação dos manuscritos de Mauro confere a estes uma visibilidade renovada. A 
tradução que segue encerra assim o mesmo elã de liberá-los do estrito meio dos 
especialistas, de prolongar, sob a forma de uma carta sem destinatário, os efeitos desse 
encontro de dois mundos. 
 
 
Tradução 

 
 
“[C]ada criação muda, altera, esclarece, aprofunda, confirma, exalta, recria ou 

cria antecipadamente todas as outras. Se as criações não são uma aquisição, não é 
apenas que, como todas as coisas, elas passam, mas também que elas têm diante de si 
quase toda a sua vida”. Essas palavras de Maurice Merleau-Ponty, publicadas em 1964 
em L’Œil et l’esprit6, resumem bem a longa vida da obra mais famosa de Rábano 
Mauro, o Louvor à santa cruz, partindo de sua composição, em 810, até a exposição 
Make it new, em 2018, passando pelas múltiplas cópias das quais ela foi objeto na Idade 
Média, por sua primeira impressão em 1503, ou pela abundante literatura que lhe foi 

 
5 Jan Dibbets, in Chroniques de la Bibliothèque nationale de France, n. 83, sept. – déc. 2018, p. 5. 
 
6 Paris, Gallimard, 1964, p. 92-93. 
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consagrada desde o século XIX. Antes de apresentar essa obra, e as ressonâncias que 
ela pôde encontrar ou as aproximações que ela pôde suscitar em artistas 
contemporâneos como Jan Dibbets, parece-nos útil dizer, à título de preâmbulo, 
algumas palavras sobre seu autor. Abade do célebre monastério de Fulda, na 
Germânia, Rábano Mauro viveu nos tempos gloriosos do Império Carolíngio, sob os 
reinados dos imperadores Carlos Magno; Luís, o Piedoso; e Carlos, o Calvo.      
 
 

“Magnentius Hrabanus Maurus hoc opus fecit”7 
 
 

“Hrabanus é meu nome”, proclama Rábano Mauro em seu epitáfio funerário8. 
Bastante difundido no onomástico germânico, “Hrabanus” significa em alto-alemão 
antigo “corvo”, pássaro que reveste uma de forte conotação simbólica, tanto na 
mitologia pagã quanto na tradição cristã, onde ele encarna respectivamente o atributo 
do deus pagão da guerra Odin/Wotan e a união com o mundo celeste. Segundo um 
costume difundido na corte de Carlos Magno, Rábano Mauro recebeu de seu 
eminente mestre Alcuíno de York o epíteto Maurus, em referência ao discípulo de 
São Bento e à similaridade do vínculo que unia os dois homens com o que o ligava a 
seu êmulo. Dele conhecemos igualmente um terceiro nome, mas que ele usava mais 
raramente: “Magnentius”, provavelmente derivado da denominação latina de sua 
cidade de origem, Mainz. “(Rábano) é de raça franca, habita a floresta de Bochonia”, 
diz-nos Alcuíno em sua intercessão em favor de Mauro, inserida em alguns 
exemplares do Louvor à santa cruz9. Essa floresta situada entre Mainz e Fulda é com 
efeito a terra natal de Rábano Mauro, o qual nasce por volta de 780, sob o reinado de 
Carlos Magno. Aproximadamente em 788, ele entra como oblato na Abadia de Fulda. 
Esse grande centro religioso, fundado por São Bonifácio em uma localização militar 
e estratégica privilegiada, na confluência das rotas levando à parte oriental do Império 
Carolíngio, é nessa época um lugar de cultura e de educação de primeira importância. 
É somente dez anos mais tarde que Rábano Mauro, dirigindo-se à corte de Carlos 
Magno, conhece Alcuíno, conselheiro do rei e abade de Saint-Martin de Tours. 
Alcuíno tornar-se-á seu mentor quando da estadia de Rábano Mauro nessa abadia, a 
partir de 803-804. Com o amigo que o acompanha, Hatto, Rábano aí se forma em um 
vasto leque de disciplinas intelectuais indo da teologia e da exegese à poesia, passando 

 
7 “Magnentius Rabanus Maurus fez esta obra”, Rábano Mauro, Louvor à santa cruz, figura acompanhando o 
prefácio. Ver Raban Maur, Louanges de la sainte croix, traduit du latin, annoté et présenté par Michel Perrin, Paris, 
Berg International ; Amiens, Les Trois Cailloux, 1988, p. 44. Essa edição, que contém ao mesmo tempo o fac-
símile e a transcrição do texto, é realizada a partir do ms. Amiens 223. É a ela que nos referiremos 
sistematicamente na sequência do texto para todas as citações relativas às figuras da obra de Rábano Mauro. 
 
8 Carmen 97, ver Hrabanus Maurus, Carmina, ed. por Ernst Dümmler, MGH Poetae 2, Berlin, Weidmann, 1884, 
p. 159-244. 
 
9 Vaticano, Biblioteca Vaticana, Reg. Lat. 124, Turim, BNU, K.II.20 e Viena, ÖNB, 652. 
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pelo cômputo, a gramática ou a história romana. Após essa estadia em Touraine, 
Rábano Mauro retorna a Fulda, onde, por sua vez, torna-se preceptor. Em 822 ele 
assume a abadia, até que em 842 um conflito com Luís, o Germânico, obriga-o a 
deixar a função e ao exílio. Após sua reconciliação, ele é nomeado em 847 arcebispo 
de Mainz, cidade na qual morrerá em 856. Rábano Mauro nunca foi canonizado, mas 
suas relíquias foram por séculos objeto de uma veneração a nível local, entre Mainz e 
Fulda, ao mesmo tempo que seu nome foi abundantemente celebrado em seu tempo, 
antes de cair no esquecimento por séculos. É preciso esperar o início do século XIV 
para que Dante, no canto XII do Paraíso, volte a entoar seus louvores. No século 
XIX, os meios germânicos nacionalistas redescobrem sua obra. Eles aí encontram o 
símbolo identitário de uma cultura germânica originária, cujo berço encontrava-se na 
Abadia de Fulda, a qual desempenhou um importante papel na transmissão da língua 
e da literatura vernaculares. No século XX, a gloria de Rábano Mauro é coroada por 
uma avalanche de manifestações e de publicações acompanhando o décimo segundo 
centenário de seu nascimento, em 1980, e os 1.150 anos de sua morte, em 200610. 

 

Frequentemente aureolado na Alemanha pelo eminente título de Praeceptor 
Germaniae, Rábano Mauro deve sua celebridade a seu estatuto de intelectual total: 
polímata engenhoso, ele foi o autor de uma obra imensa por sua fecundidade e por 
seu enciclopedismo. Como muitos abades de Fulda, ele era um fervoroso estudioso 
de letras e de teologia, mas também especialista das artes visuais. Exegeta, teólogo, 
filósofo, gramático e liturgista, ele também foi nas horas livres edificador de igrejas, 
de oratórios e de relicários11, quando não aconselhava politicamente os grandes de 
seu tempo. É, contudo, o Louvor à santa cruz, redigido entre 810 e 814, quando ele 
ainda era apenas monge e dirigente educacional12 em Fulda, que o tornou célebre. O 
número de manuscritos conservados, cerca de oitenta, é considerável. Alguns foram 
copiados em Fulda ainda quando ele estava vivo e sob seu controle (Vat., Reg. Lat. 
124; B N F, Latin 2423; Amiens, B M, ms. 223; Turim, B N U, K II 20), outros em 
Mainz (B N F, Latin 2422 e Viena, Ö N B, 652)13. O Louvor foi também objeto de um 
grande número de edições impressas a partir de 1503, e foi copiada, a pedido do 
imperador Rodolfo II, no século XVI, tendo por base o exemplar do Vaticano (Paris, 
B N F, Arsenal, ms. 472), o que testemunha seu sucesso durável ao longo da Idade 
Média e dos tempos modernos. 

 
10 Ver a bibliografia sobre Rábano Mauro: p. 109 e 110 do catálogo. Reportar-se igualmente à obra de Lynda L. 
Coon, Dark Age Bodies. Gender and Monastic Practice in the Early Medieval West, Philadelphia / Oxford, University 
of Pennsylvania Press, 2011. 
 
11 David Appleby, “Rudolf, Abbot Hrabanus and the Ark of Covenant Reliquary”, American Benedictine Review, 
46, 4 (1995), p. 419-443; Miracula sanctorum in Fuldenses ecclesias translatorum, 14, éd. PL 107, col. 41-68. 
 
12 “écolâtre”, no original. 
 
13 Raymund Kottje, com a colaboração de Thomas A. Ziegler, Verzeichnis der Handschriften mit den Werken des 
Hrabanus Maurus, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2012. 
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Votada à glória e à realeza da santa cruz, a obra apresenta-se como uma 

sequência de vinte e oito poemas figurados, os carmina figurata, que possuem 
propriedades semânticas, matemáticas e formais bastante singulares. Esses escritos 
são dispostos em quadrados ou em retângulos e comportam sempre o mesmo número 
de letras. Neles são inseridas figuras cruciformes ou dispostas em forma de cruz, elas 
mesmas contendo outros versos. Esses últimos, chamados versus intexti, podem ser 
lidos independentemente do poema principal, ao mesmo tempo em que se articulam 
com este. Cada um deles, disposto na página da esquerda, possui ademais um 
equivalente em prosa posto ao lado, na página da direita, a declaratio figurae. Esta 
apresenta-se como uma explicação teológica e espiritual do poema, e conclui-se com 
uma espécie de guia do poema figurado, onde o leitor encontra indicado o caminho 
que seus olhos devem seguir para ler corretamente os versos ou as palavras e dispõe 
da transcrição destes. Um segundo livro, provavelmente composto por Rábano 
Mauro alguns anos após os poemas, e dividido em capítulos, propõe uma paráfrase 
em prosa dos poemas do primeiro livro. 

 
De uma formidável complexidade, esse exercício ao mesmo tempo literário e 

espiritual exige uma grande virtuosidade. Rábano Mauro não é seu inventor: ele 
vincula-se a uma tradição que remonta à Antiguidade, e particularmente à obra de 
Publilius Optatianus Porfyrius, o qual é citado no prefácio14. Esse poeta de corte, 
amigo do imperador Constantino, redigiu em 325 uma série de trinta e um poemas à  

 
14 Sobre a tradição literária dos poemas figurados, ver Ulrich Ernst, Carmen figuratum: Geschichte des Figurengedichts 
von den antiken Ursprüngen bis zum Ausgang des Mittelalters, Cologne / Weimar / Vienne, Böhlau Verlag, 1991, e 
Paul Zumthor, Langue, texte, énigme, Paris, Seuil, 1975, p. 25-35. 
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    Venâncio Fortunato, Poèmes, Saint-Gall, segundo terço do século IX 

    (Saint-Gall, Stiftsbibliothek, Cod. 196, p. 38) 
 
 

glória deste último (ver B N F, Latin 7806, f. 2r). Os versos figurados que se 
sobrepõem à trama do poema assumindo formas bastante variadas são visualmente 
postos em evidência por meio de um jogo cromático, ao mesmo tempo que são 
acompanhados de uma transcrição e de um guia de leitura. Na esteira de Porfyrius, 
outros autores como Venâncio Fortunato (ver Saint-Gall, S B, Cod. 196, p. 38); 
Ansbert de Rouen; Bonifácio; Beda, o Venerável; Teodulfo de Orleans ou Alcuíno 
praticaram essa forma poética de expressão, à qual Rábano Mauro foi certamente 

iniciado por intermédio de Alcuíno15, à memória do qual ele dedica sua obra. No 
prefácio, Rábano Mauro explica a construção formal dessa obra que ele inscreve na 

 
15 Michel Perrin, « La poésie de cour carolingienne. Les contacts entre Alcuin et Raban Maur et les indices de 
l’influence d’Alcuin sur l’In honorem in sanctae crucis », in Philippe Depreux et Bruno Judic (dir.), « Alcuin, de York 
à Tours. Écriture, pouvoir et réseaux dans l’Europe du haut Moyen Âge », Rennes, 2004, Annales de Bretagne et 
des Pays de l’Ouest, 111, 3, 2004, p. 333-351. 
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filiação dos escritores da Antiguidade: “Os antigos costumavam compor suas obras 
em um estilo duplo [verso e prosa] para que seus talentos fossem mais agradáveis e 
mais úteis a seus leitores. Entre os escritores profanos e eclesiásticos, encontra-se um 
número bastante elevado de autores que escreveram sobre um único e mesmo assunto 
em metro e em prosa. Para nada dizer de todos os outros, não o constatamos no bem-
aventurado Próspero da Aquitânia e no venerável Sedúlio? […] [N]esta obra, para 
explicar a verdade do mesmo significado, eu traduzo, não de uma língua em outra, 
mas de um gênero de expressão em outro16”. 
 
 
O escrito como meio figurativo 
 
 

Se, ao recorrer a um tal gênero de expressão, Rábano Mauro inscreve-se na 
filiação antiga, sua obra não é menos profundamente original, tanto por sua erudição 
quanto por essa estreita imbricação do escrito e da imagem que se expõe como uma 
dupla modalidade enunciativa, verbal e visual17. Preenchendo seu texto de citações 
bíblicas e exegéticas onde Santo Agostinho;  Gregório I, o Grande; e Beda, o 
Venerável, constam entre as autoridades mais frequentemente convocadas ao lado de 
autores cristãos tais que Sedúlio ou Venâncio Fortunato, Rábano Mauro desenvolve, 
no âmbito da página, uma escrita icónica na qual, explica Paul Zumthor, o “desenho 
surge do interior; […] é ele mesmo texto, integrado ao macrotexto poético, 
indissoluvelmente ligado a ele pela materialidade significante das letras; ele é sentido, 
e o mais profundo que detém essa arquitetura de signos18”. O objetivo de Rábano 
Mauro é dar tanto a ver quanto a compreender – os verbos videre, legere ou ruminare 
possuem o mesmo sentido sob sua pena –, desvelar ao leitor os mistérios da cruz em 
toda sua potência emocional e simbólica, e suscitar a meditação. 

 
Esse fenômeno linguístico altamente complexo e singular que é o Louvor à santa 

cruz deve ser reinserido no contexto espiritual e político da época que viu se 
desenvolver no Oriente a querela das imagens na esteira do iconoclasmo. Em resposta 
às posições julgadas radicais dos bizantinos e do Papa, missão é dada a Teodulfo de 
Orléans de redigir em cerca de 791-794 um tratado sobre as imagens para expressar 
as posições moderadas dos carolíngios, os Libri Carolini. Embora reconhecendo nas 
imagens qualidades sensíveis e mnemotécnicas, os Libri Carolini reivindicam o 

 
16 Prefácio, Louanges…, op. cit., p. 146. 

 
17 Sobre essa questão ver notadamente Bruno Reudenbach, “Das Verhältnis von Text und Bild in De laudibus 
sanctae crucis des Hrabanus Maurus”, Geistliche Denkformen in der Literatur des Mittelalters, Münstersche Mittelalter-
Schriften 51, ed. por K. Grubmüller, R. Schmidt-Wiegand e K. Speckenbach, Munich, 1984, p. 282-320. 
 
18 Paul Zumthor, Langue, texte, énigme, Paris, Seuil, 1975, p. 28. 
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primado do texto sobre a imagem, uma posição compartilhada por Rábano Mauro, o 
qual a expõe em um poema endereçado a seu amigo Hatto19: “Ainda que a pintura 
possa ser-te mais cara que todas as artes, / Não desprezes, rogo-te, como um ingrato, 
o trabalho da escrita, / O esforço do poeta, a paixão e o cuidado da leitura. / Pois a 
letra vale mais que a forma vã da imagem, / E ela embeleza a alma mais que uma 
pintura enganosa / Cores que representam incorretamente as figuras das realidades. 
/ Pois a Santa Escritura é a norma perfeita da Salvação, / Ela é mais poderosa na 
realidade, mais útil a todos, / Mais imediata que o gosto, mais perfeita que o sentido 
/ E deve ser considerada mais acessível aos sentidos humanos que a arte; / A escrita 
serve aos ouvidos, aos lábios, aos olhares, / A pintura dá aos olhos apenas escassos 
consolos. / Uma mostra a verdade por sua forma, por sua palavra, / Por seu sentido, 
e é agradável em numerosas circunstâncias. / A outra, quando nova, sacia a visão; 
velha, incomoda-a, / Ela logo falhará, e não é mediadora do verdadeiro pela fé [que 
se lhe pode conceder]”. No Louvor à santa cruz, as representações figuradas são exceção 
e reduzem-se a entidades espirituais (Cristo, serafins, querubins, símbolos dos 
evangelistas…), à exceção das figuras de Luís, o Piedoso, em certos manuscritos e de 
Rábano Mauro. A forma de imagem que prevalece é a dos diagramas em cruz, isto é, 

 

 
       Rábano Mauro, Louange à la sainte croix, Fulda, 830-850 

    (Amiens, BM, Ms. 223 F, f. 6v) 

 
19 PL 112, col. 1608-1609, ver Michel Perrin, “L’iconoclasme et ses prolongements carolingiens au début du 
IXe siècle en Occident dans l’œuvre de Raban Maur”, Actes du XXVIe congrès de l’APLAES (Amiens, 21-23 mai 
1993), Amiens, 1994, p. 81-89. 
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das imagens abstratas, anicônicas, que não são ancoradas no universo sensível, mas a 
expressão de realidades imateriais20. Essa predominância de uma forma de abstração 
no decurso dos poemas figurados encontra-se no próprio texto: a existência de 
percursos de leitura desafiando as referências habituais da escrita ocidental, como o 
uso em certos manuscritos de uma caligrafia diferente para sublinhar a presença de 
um outro nível de leitura do texto no texto, participam dessa vontade de guiar a 
inteligência do leitor na direção do mundo invisível. Segundo esse modelo, a imagem 
existe somente em relação ao texto com o qual ela funde-se. Quando ela não propõe 
uma representação figurativa, ela assume na página um estatuto de figura – um termo 
que era igualmente empregado na época para designar a letra – dotada de qualidades 
geométricas e matemáticas. 
 
 
A cruz como matriz e referente21 
 
 

A figura central dos carmina figurata é a cruz, esse signo paradigmático e 
fundamental do cristianismo ao qual os Libri Carolini reconhecem a qualidade de res 
sacrata, ao lado das Escrituras santas, da arca da aliança, da eucaristia ou das relíquias, 
por sua capacidade de invocar a imanência do Cristo e de assim desempenhar um 
papel de mediação entre o material e o espiritual. Por seu ordo quadratus, sua 
quaternidade, reencontrada na unidade quadrangular dos poemas, a cruz é o eixo do 
mundo, que ela ordena espacial e temporalmente; sua estrutura reflete a ordem divina 
do cosmos sobre o qual reina o Cristo. Ela é o emblema Daquele “que contém tudo 
em todos”, de sua vitória cósmica e escatológica. Ela é também figura macrocósmica 
do homem. “[Rábano Mauro] insere a cruz do Cristo no centro de todas as coisas, 
como Virgílio colocava Orfeu no meio da abóbada cósmica. O espaço e o tempo, a 
terra e o céu, os anjos e os homens, o Antigo Testamento e o Novo, o universo físico 
e o universo moral, a natureza e a graça: tudo está abarcado, ligado, atado, 
‘estruturado’, unificado por essa cruz, como tudo é dominado por ela22”. A exaltação 
da cruz sob todas as suas formas e a teologia que Rábano Mauro desenvolveu em 
torno dela oferecem um testemunho precioso sobre o sucesso crescente do culto à 

 
20 Sobre esse tema, ver o artigo de Christian Heck, “Raban Maur, Bernard de Clairvaux, Bonaventure :  
expression de l’espace et topographie spirituelle dans les images médiévales”, in The Mind’s Eye: Art and 
Theological Argument in the Middle Ages, atas do colóquio de Princeton (2001), ed. por Jeffrey Hamburger e Anne-
Marie Bouché, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 112-132. 
 
21 Este título é inspirado no título de um colóquio em torno do tema da cruz que teve lugar recentemente no 
Institut national d’histoire de l’art: “Matrice et signum. La croix dans la culture médiévale occidentale”, Paris, 
INHA, 14-16 de junho de 2017 (atas a publicar). 
 
22 Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, t. I, Paris, Aubier, 1959-1964, p. 163-164. 
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cruz durante a época carolíngia23, ao mesmo tempo em que elas inscrevem-se em uma 
longa tradição literária que remonta a Prudêncio e manifesta-se plenamente no final 
do século VI com Venâncio Fortunato24. Na arte, igualmente, a cruz foi declinada nos 
formatos mais diversos desde a época paleocristã; ela é particularmente objeto de uma 
espetacular exaltação ornamental e simbólica na arte merovíngia e na arte insular. Uma 
das inovações de Rábano Mauro em relação a seus predecessores é que ele põe de 
imediato o corpo do Cristo em equivalência com a cruz, no que ele decide representar 
o Salvador na primeira figura do livro (ver Amiens, BM, ms. 223, f. 6v). O corpo é 
disposto em cruz e estende-se sobre toda a largura e a altura da imagem, as mãos 
chegando a ultrapassar as margens do poema. Dos diferentes personagens 
representados no decorrer do ciclo dos poemas figurados, é de fato o Cristo que 
ocupa a maior parte da área da página. Fato notável, a cruz que evoca a Paixão está 
ausente da imagem, assim como as chagas do Cristo. Estamos assim na presença da 
imagem do Criador onipotente e irradiante, que abarca as quatro direções do mundo 
e toma posse do universo, tanto visível quanto invisível25. Matriz, ele dá a medida do 
mundo que ele estrutura pela disposição axial de seu corpo inscrito no âmbito da 
imagem; referente, ele é a medida do mundo que ele governa por seu corpo estendido 
além dos limites do texto. 

 
Essa dimensão cósmica e salvífica associada à cruz é desenvolvida ao longo dos 

poemas figurados, nas figuras como na exegese versificada, e particularmente 
salientada no poema III, no qual a cruz é acompanhada das palavras crux salvus e dos 
nomes dos membros da hierarquia celeste, enquanto que os versos celebram sua 
glória: “Tu és a salvação dos homens, o esplendor da renovação do mundo. / O 
universo inteiro reverencia-te, ilustre ala dos céus. / Graças a ti, todos anseiam 
ardentemente se ajoelhar, ao céu, sobre a terra / E nos infernos, conformemente aos 
vínculos de sua natureza, / Em nome de Jesus, que curva os cetros, os chefes, os 
reinos…26”. O poema XVIII, por sua vez, conclui-se por estes dois versos: “Honra 
do mundo, a cruz triunfa, a cruz sustém o mundo; / A cruz, vitória resplandecente 
do Cristo, será para mim poema27”. 

 

 
23 Celia Chazelle, The Crucified God in the Carolingian Era. Theology and Art of Christ’s Passion, Cambridge (UK), 
Cambridge University Press, 2001, em particular: p. 99-131. 
 
24 Venâncio Fortunato é o autor, no século VI, de várias obras sobre a cruz: De signaculo sanctae crucis, Vexilla 
regis, Pange lingua. 
 
25 Jean-Claude Bonne, “L’image de soi au Moyen Âge (IXe-XIIe siècles) : Raban Maur et Godefroy de Saint-
Victor”, in Augusto Gentili, Philippe Morel, Claudia Cieri Via (dir.), Il Ritratto e la memoria : materiali 2, Roma 
Bulzoni, 1993, p. 37-60. 
 
26 Figura III, Louanges…, op. cit., p. 53. 
 
27 Figura XVIII, Louanges…, op. cit., p. 83. 
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Uma outra inovação maior do Louvor à santa cruz em ralação aos outros carmina 
figurata, como os de Porfyrius ou de Venâncio Fortunato, reside no fato que Rábano 
Mauro não se contentou em representar unicamente a cruz em sua configuração 
geométrica tradicional: ele recorreu igualmente a diversos arranjos visuais a partir de 
motivos cuja disposição cruciforme evoca, para o leitor, a imagem da cruz. Esses 
motivos podem ser geométricos (círculos, quadrados, losangos, octógonos…), 
figurados (flores, anjos, cordeiros e símbolos dos quatro evangelistas) ou gráficos 
(letras). Assim, no poema XIX, a estrutura axial da cruz é sugerida por cinco X 
dispostos em cruz, uma escolha que Rábano Mauro justifica na declaratio que 
acompanha a figura: “No traçado de sua letra e na sua leitura, tudo se acorda decerto 
à cruz; / a lei, o número, o tempo, os mistérios, os atos realizados, a forma do X”. Na 
figura VII, quatro círculos formando uma cruz encarnam os quatro elementos, as 
quatro estações, as quatro regiões do mundo e os quatro quartos do dia natural. Esse 
método de expressão formal permite a Rábano Mauro de desenvolver uma exegese 
sofisticada por intermédio de diferentes níveis de leitura indo do literal ao simbólico. 
No interior dessa exegese, se a cruz representa o ponto focal, cada elemento figurado 
reflete a ordem divina do cosmos e pode ser considerado tanto isoladamente quanto 
no seio de um todo. É igualmente o caso da figura XI com seus cinco quadrados, 
correspondendo aos cinco livros da lei de Moisés: a Torá, com a Gênesis na parte 
superior, o Êxodo à direita, os Números à esquerda, o Levítico no centro e o 
Deuteronômio embaixo. Na declaratio, Rábano Mauro oferece a seguinte explicação: 
“Convém que os livros da Lei sejam dispostos em forma de cruz, de modo que essa 
figura faça assim conhecer sua concordância com ela e que a significação secreta do 
mistério apareça”. Seguem-se precisões sobre o posicionamento de cada um dos livros 
na imagem; assim, para a Gênesis e o Levítico: “Na cabeça, isto é, na parte superior 
da cruz, é portanto necessário pôr o livro da Gênesis, pois ele é por si mesmo a cabeça 
e o primeiro de todos os livros; ele relata que inicialmente Deus fez o céu e a terra. 
[…] O Levítico, que se encontra no meio de todos esses livros, ocupa o meio da cruz, 
pois no rito do sacrifício mais solene, ele designa o pontífice que, sobre o altar da 
cruz, apresentou-se a Deus como a vítima imaculada […]28”. 
 
 
Uma ordenação perfeita fundamentada nos números e nas cores 
 
 

Acabou-se de evocar que os carmina figurata eram compostos em estratos 
significantes, indo da estrita literalidade aos sentidos mais simbólicos. Esse último 
estrato é o mais elaborado, pois possui suas raízes na Bíblia e na exegese patrística, as 
duas referências fundamentais de Rábano Mauro. Parte integrante dessa tradição de 
interpretação, os números e as cores revelam-se essenciais para nosso propósito, uma 

 
28 Explicação da figura XI, Louanges…, op. cit., p. 119.   
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vez que são consubstanciais aos poemas figurados, a cruz prestando-se bem, por sua 
plástica, à expressão do ordenamento do mundo em termos matemáticos e 
geométricos. 
 

Rábano Mauro é aficionado por aritmologia e por correspondências 
quantitativas. Todos esses números destinados a servir à espiritualidade são 
submetidos a regras de interpretação tão elaboradas quanto oportunistas, às quais são 
consagrados longos desenvolvimentos em cada declaratio. O número 28, por exemplo, 
corresponde ao número de poemas do Louvor à santa cruz. Como explica Rábano 
Mauro a propósito da figura XXVIII, “[e]ste livro contém ao todo vinte e oito poemas 
figurados, cada qual acompanhado de sua prosa, sem contar a página preliminar e o 
prólogo. No interior do recorte das dezenas, esse número é o único perfeito por suas 
partes. Da mesma forma eu quis realizar minha obra conformemente ao total que ele 
representa, porquanto nela eu exaltei a forma que realiza e aperfeiçoa todas as 
coisas29”. Perfeição do mundo, o número 28 encarna a cruz, em virtude das diversas 
combinações de números que ele encerra e que podem ser adicionados ou 
multiplicados: trata-se primeiramente da soma dos 7 primeiros divisores, assim como 
dos números 1 + 2 + 4 + 7 + 14, que os pitagóricos consideravam perfeitos; é 
igualmente  (2 x 10) + 8, isto é, o mistério da lei e do Evangelho, e também a largura 
(28 côvados) das tapeçarias do tabernáculo (Êxodo, 36, 9). Por analogia, sob a pena 
de Rábano Mauro, o Louvor à santa cruz é um tabernáculo visual cujos guardiões são 
os querubins e os serafins representados em torno da cruz, na figura IV. Uma outra 
declinação possível do número 28 é a multiplicação de 4 e 7, dois números com forte 
potencial simbólico: 4 equivale aos Evangelhos, às virtudes dos santos (sabedoria, 
justiça, coragem, moderação), assim que às partes e aos elementos do mundo, 
enquanto que 7 remete ao último dia da Criação, aos 7 dons do Espírito santo, às 7 
igrejas do Apocalipse ou ainda aos 7 dias da semana. Esse jogo aritmológico acerca 
da cruz e do valor simbólico de suas mensurações estende-se, de facto, a todas as 
figuras, como na figura V: “A santa cruz exposta no meio dessa página e os quatro 
quadrados postos aos seus lados mostram indubitavelmente a estrutura do edifício 
celeste, isto é, a Igreja do Deus vivo, que é também sua casa, a coluna e o suporte da 
verdade. […] Assim, cada verso dos quadrados contém trinta e seis letras, o que 
evidentemente é o número do quadrado em geometria plana, e do número seis 
tornado perfeito por sua multiplicação por si mesmo […]30”. Ou ainda a figura XXIII, 

 

 
29 Explicação da figura XXVIII, Louanges…, op. cit., p. 143. 
 
30 Explicação da figura V, Louanges…, op. cit., p. 112. 
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Rábano Mauro, Louange à la sainte croix, Fulda, 830-850 
(Amiens, BM, Ms. 223 F, f. 10v) 

 
 

que contém toda uma exposição sobre o número 24 e seu mistério: “Eis que brilha a 
nobre flor, ela é ornada do nome do Rei; / As extremidades da cruz, assim dispostas 
sobre três linhas, / Mostram por sinais as ações do poderoso vencedor. / De uma 
maneira notável, elas contêm o número vinte e quatro, / Elas mostram que uma 
beleza perfeita reside em todas as coisas / Que o Todo-Poderoso criou e redimiu”. 
“O seis celebra, portanto, as quatros regiões do mundo; ele é o primeiro número 
perfeito; / Ele divide e contém o dia inteiro; / Ele conta o mês, o ano e o quarto do 
dia bissexto; / Conformemente a seu valor, ele adiciona os tempos para formar um 
ano. / Ele põe fim aos séculos e contém o mundo em seu termo31”. O horizonte 
matemático estende-se igualmente à materialidade do próprio livro, onde a 
distribuição das letras nas páginas ilustradas foi objeto de minuciosos cálculos. 
Profundamente pensadas para acolher o texto, as páginas foram ordenadas em 
pequenos quadrados com cerca de 7 mm de lado que, igualmente dispersados em 
altura e largura, desenham quadrados perfeitos de 35 a 41 unidades de lado32. 
 

Apoiando-se nas qualidades estruturais e simbólicas dos números para exaltar a 
perfeita ordenação da cruz, Rábano Mauro inscreve-se em uma longa tradição cristã 

 
31 Figura XXIII, Louanges..., op. cit., p. 93. 
 
32 Michel Perrin, Louanges..., op. cit., p. 25. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


447 
Denoël, Charlotte 

Why not do it? 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 434-456. ISSN: 2014-7430 

 

que vê neles uma das propriedades notáveis da Criação. Herdeira da filosofia platônica 
e pitagórica, assim como da astronomia babilônica, essa tradição deriva antes de tudo 
dos ensinamentos fundamentais da Bíblia e, em primeiro lugar, de um famoso verso 
da Sabedoria, 11, 21: “Omnia mensura et numero et pondere disposuisti” (Tudo dispusestes 
com medida, número e peso). Na Idade Média, os números figuram no cerne do 
sistema das artes liberais, e suas virtudes analógicas foram celebradas por muitos 
autores, em particular, no que concerne à Alta Idade Média, por Santo Agostinho, 
Marciano Capela, Macróbio, Cassiodoro, Boécio e Isidoro de Sevilha. Esses autores 
veem na medida e na proporção vetores fundamentais para compreender a perfeição 
da Criação e guiar o espírito das realidades materiais às realidades imateriais33. Santo 
Agostinho, que Rábano Mauro cita abundantemente34, lançou os fundamentos dessas 
teorias em seu Tratado sobre o livre arbítrio: “A[gostinho]. – Dize-me se há uma coisa 
que todos aqueles que raciocinam veem em comum, cada qual com sua inteligência e 
seu pensamento; uma coisa que esteja disponível a todos que a veem, sem que aqueles 
que a têm à sua disposição possam alterá-la ao dela fazerem uso, como acontece com 
o comer e o beber; algo que permanece inalterado e inteiro [...] ? E[vódio]. – Basta 
mencionar uma: a proporção e verdade do número [...] sete mais três fazem dez, não 
somente agora, mas sempre: não há época onde sete mais três não tenham feito dez; 
não existirá tempo onde sete mais três cessarão de fazer dez. Eu bem disse, portanto, 
que essa inalterável verdade do número é comum a mim e a qualquer um que reflete 
[...]35”. Macróbio, por sua vez, desenvolve em O Sonho de Cipião uma teoria analógica 
em torno dos números que encarnam figuras geométricas: “Para determinar qual é a 
figura geométrica de um corpo, é preciso remontar das linhas que o delimitam até o 
número. Atrás dos corpos sólidos, a primeira natureza imaterial é, portanto, a 
superfície e suas linhas, ainda que ela não possa ser separada dos corpos materiais por 

 
33 Isabelle Marchesin, L’Image organum. La représentation de la musique dans les psautiers médiévaux, 800-1200, 
Turnhout, Brepols, 2000; id., “Mise en voir mathématique et intermédialité du Verbe divin dans les Évangiles 
carolingiens”, in Charlotte Denoël, Anne-Orange Poilpré, Sumi Shimahara (dir.), Imago libri. Représentations 
carolingiennes du livre, Turnhout, Brepols, 2018, p. 39-70; Tessa Morrison, “The Art of Early Medieval Number 
Symbolism”, Journal of the Australian Early Medieval Association, 2 (2006), p. 169-182; Michel Perrin, “De la poésie 
à la spiritualité en passant par l’arithmologie. Un exemple de poésie carolingienne, le De laudibus sanctae crucis de 
Raban Maur”, Koinônia, 16, 2, 1992 (1993), p. 147-160; id., “Le nombre et ses utilisations carolingiennes. 
Numérologie antique et biblique, théologie, poétique et esthétique : l’exemple de l’In honorem sanctae crucis de 
Raban Maur au début du IXe siècle”, comunicação no colóquio de Nancy (maio de 2004) sobre o papel dos 
números, da Antiguidade ao século XVII, Archives internationales de l’histoire des sciences, dezembro de 2010; 
Ulrich Ernst, “Zahl und Mass in der Figurengedichten der Antike und des Frühmittelalters. Beobachtungen 
zur Entwicklung tektonischer Bauformen”, in Mensura, Mass, Zahl, Zahlensymbolik im Mittelalter, ed. por Albert 
Zimmermann, Gudrun Vuillemin-Diem, Berlin/New York, 1984, 2, p. 310-332; id., “Die Kreuzgeschichte des 
Hrabanus Maurus als multimediales Kunstwerk. Textualität – Ikonizität – Numeralität”, in Wissen und neue 
Medien. Bilder und Zeichen von 800 bis 2000, ed. por Ulrich Schmitz e Horst Wenzel, Berlin, 2003, p. 13-39. 
 
34 Ver Explicação da figura XIII: Rábano Mauro cita explicitamente o quarto livro do tratado de Santo 
Agostinho sobre a Trindade, 4, 5, 9, a propósito dos números 6 e 276 (Louanges..., op. cit., p. 73). 
 
35 Agostinho, De libero arbitrio, lib. II, c. VIII, 20-22, in Isabelle Marchesin, art. cit. 
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causa de sua união perpétua com eles. Por conseguinte, o que sobressai da superfície 
é puramente incorpóreo36”. 
 

Paralelamente a essa aritmologia e a essa proporcionalidade declinadas sob um 
duplo modo geométrico e exegético em Louvor à santa cruz, Rábano Mauro explora as 
qualidades plásticas e espirituais da cor a fim de enriquecer seu discurso teológico37. 
No plano visual, a mudança de cor de tinta, quando o texto inscreve-se em uma 
imagem, seja ela abstrata ou figurativa, contribui para a decodificação visual dos 
diferentes níveis de leitura. Essa mudança é acompanhada da modificação da 
caligrafia, que se pode observar em alguns manuscritos executados sob o controle de 
Rábano Mauro, a capital rústica sendo utilizada para o poema principal e a uncial para 

 
 

 
 

Rábano Mauro, Louange à la sainte croix, Fulda, 830-850 
(Amiens, BM, Ms. 223 F, f. 21v) 

 

 
36 Macróbio, De somnio Scipionis, lib. I, c. V-VI, in Isabelle Marchesin, art. cit. 
 
37 Sobre esse tema, ver Ulrich Ernst, “Farbe und Schrift im Mittelalter unter Berücksichtigung antiker 
Grundlagen und neuzeitlicher Rezeptionformen”, Testo e immagine nell’alto medioevo, 1, Spolète, 1994, p. 343-417; 
Michel Perrin, “La couleur bleue dans l’In honorem sanctae crucis de Raban Maur”, Études médiévales, 3 (2001), p. 
39-45. 
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os versus intexti. Se Rábano Mauro herda da tradição antiga como da tradição bíblica38 
o princípio geral de um simbolismo das cores, é a Porfyrius que ele deve a ideia da 
exposição do texto poético em um sistema cromático organizado e significante (o 
panegirista de Constantino considerava que as cores prestam-se bem à expressão do 
simbolismo imperial e espiritual, ao mesmo tempo em que facilitam o arranjo visual 
de seus poemas39). Depois de Porfyrius, vários autores da Alta Idade Média 
expuseram teorias sobre o simbolismo das cores, em particular São Jerônimo; Isidoro 
de Sevilha e Beda, o Venerável40. O próprio Rábano Mauro expressou-se sobre o 
assunto em sua enciclopédia De la nature des choses, dedicada, após 842, ao seu antigo 
rival Luís, o Germânico: "As cores diversas significam os diversos tipos de virtudes 
que ornam a criatura de Deus à imagem de seu Criador, pois esta última mostra o 
rubor de Sinope ou do mínio no ardor da caridade, a púrpura no martírio e nos 
sofrimentos suportados pelo nome do Cristo, no auripigmento o esplendor da 
sabedoria, no verde e no hiacinto a vida celeste, no alvaiade o resplendor da castidade. 
E para todos os tipos de virtudes, depende-se do que a oportunidade das 
circunstâncias comporta e do que a razão e a ordem reclamam41”. Essas teorias, 
combinadas ao realce das qualidades plásticas e rítmicas da cor, já estão presentes no 
Louvor à santa cruz, como testemunha a explicação da figura XVI, uma cruz de flores 
cuja quadricromia reveste um valor sagrado que Rábano Mauro vincula ao texto 
bíblico: "Eu, portanto, aqui desenhei uma cruz de flores com quatro cores principais: 
jacinto, púrpura, linho e escarlate, a fim de mostrar o esplendor dessa flor assaz 
agradável, o Cristo, que segundo a palavra do profeta provém de uma estirpe real e 
que, evidentemente, ‘supera em beleza os filhos dos homens’ (Ps. 45,3) [...]. No 
jacinto, compreendemos sua vida celestial em meio aos homens, na púrpura o sangue 
de sua paixão, na brancura do linho a castidade absoluta de seu corpo, no escarlate 
sua caridade superior e perfeita. Por tudo isso, o Cristo Jesus, nascido homem entre 
os homens, resplandeceu serenamente, pois ele era, por dentro e por fora, pleno da 
beleza de toda a sua glória42”. (Ver Amiens, B M, ms. 223, f. 21v). Da mesma forma, 

 
38 Êxodo 25,4; 26,1; 35-38; 36,8; 39,1-2. 
 
39 Optatianus Porfyrius, Carmina, ed. por Johannes Polara, 1: Texte, Turin, 1973, p. 7 (Carmen I, v. 1-10): “Quae 
quondam sueras pulchro decorata libello / carmen in Augusti ferre Thalia manus, / ostro tota nitens, argento auroque coruscis / 
scripta notis, picto limite dicta notans, / scriptoris bene compta manu meritoque renidens / gratificum, domini visibus apta sacris, 
/ pallida nunc, atro chartam suffusa colore, / paupere vix minio carmina dissocians, / hinc trepido pede tecta petis venerabilis 
aulae, / horrida quod nimium sit tua nunc facies”. Et p. 5: “[...] tibi nominum difficultate proposita, numero litterarum, 
distinctionibus versuum, qui ita medium corpus propositi operis intermeant, ut oculorum sensus interstincta colorum pigmenta 
delectent, hoc tenuere propositum, ut haesitantiam carmini multiplex legis observantia non repararet”. 
 
40 São Jerônimo, Commentaire sur Isaïe (PL 147D-148D, 4,11); Isidoro de Sevilha, Étymologies 19, 17, 1-23 
(ed. por W. M. Lindsay, Oxford, Oxford University Press, 1911); id., Questions sur l’Ancien Testament 56 (PL 
83, 207-423); Beda, Sur l’Exode, 27; Sur le tabernacle et ses vases 1,2-3, III, X (PL 91, 485 CD). 
 
41 Rábano Mauro, De natura rerum, também denominado De universo, 21, 10 (PL 111, 563D), in “La couleur 
bleue...”, art. cit. 
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na Figura V, as cores primárias vermelha e amarela contribuem para ressaltar a 
estrutura geométrica da página, cuidadosamente distribuída em torno do eixo amarelo 
da cruz que encontra as margens da imagem e engloba os quatro quadrados vermelhos 
do edifício espiritual da casa de Deus. 
 

Essa ordenação 
perfeita fundamentada na 
medida e nas cores é 
particularmente manifesta 
na figura que acompanha 
o prefácio do Louvor à 
santa cruz. No 
quadriculado do poema, 
Rábano Mauro dispôs a 
intervalos regulares, a 
cada oito letras de cada 
oitava linha, as letras de 
seu nome, o qual assim se 
lê, tal um quebra-cabeça 
visual: “Magnentius 
Hrabanus hoc opus fecit”. 
Essa maneira de indicar a 
autoria da obra tecendo 
seu nome através do 
corpo do texto é também, 
para Rábano Mauro, uma reivindicação de sua 
qualidade de homo quadratus, de homem posto no 
mundo à imagem do Cristo e da cruz. Essa mise en 
abyme anicônica do autor coloca-o de facto na categoria das figuras da cruz. Ela é a 
contraparte de sua imagem carnal ao final do ciclo de poemas, uma vez que Rábano 
Mauro então se representa em adoração ao pé de uma cruz cuja qualidade de ramus 
("ramo") e sua cor verde assimilam a uma árvore de vida (ver Amiens, B M, ms. 223, 
f. 33v)43. Essas duas declinações complementares da identidade do autor, no início e 
no final da obra, remetem à dupla modalidade enunciativa, escritural e figurativa, do 
conjunto do livro, e conduzem o leitor a compreender sua elaboração como um 
procedimento performativo: Rábano Mauro, vivificado por sua identificação au 
Cristo-cruz, e posto na página em seu devido lugar, realiza-se literalmente em sua 
obra, fazendo-se verbo e imagem, templo da cruz salvadora. 

 

 
42 Explicação da figura XVI, Louanges..., op. cit., p. 127. 
 
43 Figura XXVIII. 

Rábano Mauro, Louvor à santa cruz, fim 
do século X – início do século XI 

(BNF, Latin 2421, f. 3r) 
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Rábano Mauro, Louvor à santa cruz, 
Fulda, 830-850 

(Amiens, BM, Ms. 223 F, f. 33v) 

 
 
De Rábano Mauro à arte contemporânea 
 
 

A reflexividade 
desenvolvida por Rábano 
Mauro sobre seu próprio 
trabalho, bem como sua 
capacidade de interrogar os 
diferentes modos de 
representação em sua 
alteridade e 
correspondências, não são as 
menores originalidades do 
Louvor à santa cruz. Se essa 
obra foi unanimemente 
saudada em seu tempo e 
reconheceu um imenso 
sucesso à altura de sua 
potência enunciativa, ela 
permanece, todavia, um 
fenômeno literário único na 
história ocidental. Ela 
mantém-se bastante afastada 
da tradição moderna dos 
caligramas, onde não se 

Niele Toroni, Intervention. Empreintes de pinceau n° 50 répétées à 
intervalles réguliers (30 cm), 1987 
Stedelijk Museum Amsterdam 
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encontra traço nem da numerologia de alta complexidade que estrutura a obra de 
Rábano Mauro à imagem do universo, nem da intensa espiritualidade que a sustém. 
Ela não poderia tampouco ser posta na categoria literária da poesia visual, cuja uma 
das manifestações mais notáveis é o movimento internacional da Concrete Poetry que 
se desenvolve largamente a partir dos anos 195044. Não é menos verdade que a obra 
de Rábano Mauro, em sua qualidade de obra-prima atemporal, conserva hoje toda sua 
atualidade, pois ela suscita um certo número de questões estéticas fundamentais 
relacionadas à representação do espaço por meio de estruturas geométricas e/ou 
cromáticas, à experimentação em torno da forma gráfica do escrito ou à serialidade 
das formas. Essas questões entram em ressonância com algumas das problemáticas 
que percorrem, desde os anos 1960-1970, a abordagem de artistas contemporâneos 
pertencentes aos meios minimalista, conceitual ou da Land Art. Esses artistas, Frank 
Stella em primeiro lugar, repensaram sua apreensão e sua experiência do mundo, a 
fim de "demonstrar que a realidade é uma abstração", para retomar as palavras de Jan 
Dibbets45. Na vontade de libertarem-se da herança ilusionista e cartesiana que dava 
prioridade à expressão do Eu privado, eles voltaram-se para formas mais abstratas de 
expressão, cujo um dos vetores fundamentais é a geometria e a estrutura modular.  "O 
artista chegou a pensar que o essencial [...] [era] que cada obra de arte tivesse uma 
ordem, uma coerência que lhe fosse própria, uma unidade e uma necessidade 
estrutural - quaisquer que fossem as formas utilizadas46”. A esse respeito, notar-se-á 
analogias formais interessantes entre os carmina figurata de Rábano Mauro, onde as 
letras e as figuras são agenciadas seguindo um quadriculado estrito, e o motivo 
bidimensional e simétrico da grade, que se tornou um símbolo da modernidade da 

 
44 An Anthology of Concrete Poetry, ed. por Emmett Williams, New York, Something Else Press, 1967. Essa 
corrente literária foi, aliás, objeto de uma exposição no Getty Research Institute, intitulada “Concrete Poetry: 
Words and Sounds in Graphic Space” (Los Angeles, 28 de março - 30 de julho de 2017): 
http://www.getty.edu/research/exhibitions_events/exhibitions/concrete_poetry/index.html (consultado em 
3 de maio de 2018). 
 
45 Jan Dibbets, “Entretien avec Georg Jappe”, Kunstnachrichten, cahier 6, février 1974. 
 
46 Meyer Schapiro (1957), Modern Art, New York, Braziller, 1978, p. 215. 
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arte contemporânea, e isso a despeito de divergências teleológicas evidentes entre 
obras que mais de 1000 anos separam, as primeiras apoiando-se na religião e na 
metafísica, as últimas em uma visão racional em parte governada pelo pensamento 
hegeliano. “[A grade] faz passar os limites do mundo ao interior da obra; ela projeta 
sobre si mesmo o espaço delimitado pela moldura47”. No trabalho de artistas como 
Frank Stella, Donald Judd ou Sol LeWitt - para não citar outros -, a relação espacial é 
representada por valores numéricos e por uma sintaxe generativa das formas baseada 

em séries matemáticas, tal como os 
poemas figurados de Rábano Mauro. 
Aliás, não é sem dúvida um acaso se nessa 
época o famoso historiador de arte Meyer 
Schapiro realizou uma série de leituras na 
biblioteca Pierpont Morgan sobre a arte 
insular, nas quais ele defende a 
contribuição estética dessa arte contra a 
tradição clássica dominante48. M. Schapiro 
mostra que essa arte, longe de ser bárbara 
ou primitiva, é extremamente sofisticada e 
racional. Partindo do postulado de que ela 
é baseada em uma estrutura funcional das 
formas, ele interessa-se pelo 
enquadramento como campo e plano 
dinâmico, em estreita articulação com a 
figura, bem como pelas qualidades 
orgânicas da linha, da forma e da cor e 
pelas relações que elas mantêm entre si. 
Pouco antes, no âmbito de seus estudos 
em Princeton, o próprio Frank Stella havia 
consagrado duas dissertações à iluminura 
da Alta Idade Média: uma junior thesis49, na 
qual ele relaciona as páginas-tapete da 
iluminura hibérnico-saxã e suas fórmulas 
lineares generativas com os drippings e os 
all-over de Jackson Pollock; e uma senior 

 
47 Rosalind Krauss, L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993, p. 103. 
 
48 Essas leituras, realizadas em 1968, foram publicadas em 2005: Meyer Schapiro, The Language of Forms. Lectures 
on Insular Manuscript Art, Pierpont Morgan Library, 2005. 
 
49 Essa dissertação foi redigida em 1957, mas eu não consegui encontrar uma cópia dela: nem Frank Stella nem 
a Universidade de Princeton conservaram-na. Em contrapartida, ela é citada por diferentes críticos de arte. Ver 
particularmente William S. Rubin, Frank Stella, New York, The Museum of Modern Art, 1970, p. 9; Jörg Zutter, 
"Frank Stella. Flin Flon 1970", Artonview, 31 (março de 2002), p. 21-23; Dana Doyle, Dissertation Stella’s Stripes, 
California State University, Long Beach, 2008. 

        Frank Stella, Die Fahne Hoch!, 1959 
  New York, Whitney Museum of American Art 

© Adagp, Paris, 2020 
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thesis, onde ele propõe um panorama que vai da arte insular à arte otoniana, exaltando 
a liberdade, a vitalidade e as qualidades "primitivas" intrínsecas da primeira, que ele 
compara à pintura de Paul Klee50. Muitas de suas séries abstratas, trate-se das Black 
Paintings realizadas de 1958 a 1960 (ver Die Fahne Hoch!, 1959) ou das Flin Flon da série 
Protractor nos anos 1970, testemunham suas investigações sobre a abstração 
geométrica, a imbricação linear e a densidade de formas que seguem uma distribuição 
que pode ser biaxial, adicional ou concêntrica. Um dos motivos axiais de predileção 
de F. Stella, igualmente encontrado no trabalho de S. LeWitt51, é a cruz, que é objeto 
de declinações seriais, como no Louvor à santa cruz. De uma maneira geral, a linha 
enquanto matriz objetiva, simples e serial impõe-se entre os artistas dessa geração 
como um referente no mundo52, tal como o exprime claramente Sol LeWitt: “[O] uso 
de múltiplas linhas é mais real que uma 
imagem representando objetos ou 
pessoas53”. Seus Wall Drawings, na maioria 
dos quais a linha reta desempenha um 
papel primordial, atestam esse interesse 
por uma sintaxe linear formal. 
 

Nessa busca por novas objetividade 
e espacialidade que se afastam das leis da 
representação ilusionista, o escrito 
desempenha um papel muito importante, 
como na obra de Rábano Mauro. 
Numerosos são os artistas que fazem da 
linguagem um meio, experimentando 
novas formas de expressão gráfica a partir 
do escrito. Iniciada pelos cubistas, pelos 
dadaístas e pelos surrealistas que haviam 
começado a integrar palavras em suas 
obras, e continuada pelo movimento 
Fluxus, a tendência a inserir elementos 
linguísticos independentes passa au 
primeiro plano a partir dos anos 1960-

 
 
50 Frank Philip Stella, Art in Western Christendom, Senior thesis, Princeton University, 1958.   
 
51 Rosalind Krauss, “La matrice de Sol LeWitt”, in Christie Iles (dir.), Sol LeWitt Structures 1962-1993, catálogo 
de exposição, Oxford, The Museum of Modern Art, 1993, p. 25-33; Sol LeWitt, catálogo de exposição, ed. 
Centre Pompidou-Metz, 2012, p. 50-61. 
 
52 Rosalind Krauss, op. cit., p. 95; Louis Marin, “La théorie narrative et Piero peintre d’histoire”, in Omar 
Calabrese (dir.), Piero, teorico dell’arte, Rome, Gangemi, 1985, p. 55-84.   
 
53 Béatrice Gross, “Ordre et désordre : où chaque mur est une porte”, Sol LeWitt, op. cit., p. 15. 

Franz Erhard Walther, Sockelfeld, 1966-1969 
© Adagp, Paris, 2020 
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1970. Várias obras de Sol LeWitt54 ou de Carl Andre55 testemunham essas 
preocupações para com a forma linguística. No trabalho de um artista como Franz 

Erhard Walther, elas percorrem uma grande 
parte das obras, assim como o atestam suas 
pesquisas caligráficas56 e seus Wortbilder 
realizados por volta de 1957-195857: nesse 
conjunto considerável de guaches sobre 
papel, dos quais somente sessenta e oito 
subsistem, F. E. Walther combina caligrafia 
e figuras geométricas a fim de desenvolver 
um dispositivo de percepção e de recepção 
em torno da forma escritural que é similar 
ao de Rábano Mauro, com a notável 
diferença que, para Walther, a hierarquia 
escrito/imagem é invertida: doravante é 
somente a letra que adquire o estatuto de 
imagem e ela não necessita mais ser o 
suporte de um enunciado. Outros artistas, 
como Hanne Darboven58 (ver Ohne Titel (3, 
11, 9, 5, 7; 2 Quadrate)), por volta de 1967, 
recorrem frequentemente às letras, assim 
como aos números, para atingir uma forma 
de imediatidade visual evitando qualquer 
subjetividade. 

 
Ainda que o objetivo desses artistas 

que acabamos de evocar seja diferente do 
de Rábano Mauro, cuja obra é inteiramente 
direcionada à exaltação do Cristo, não 
parece menos verdade que a estética 

 
 
54 Ver sua série dos Location Drawings nos anos 1970 ou as Lines to Specific Points, 1975, que se ligam à corrente 
da poesia concreta. 
 
55 Ver suas numerosas poesias visuais. 
 
56 Franz E. Walther utiliza uma tipografia particular bastante geométrica, a Futura, criada entre 1924 e 1927 por 
Paul Renner, e que se impôs como uma das formas mais acabadas da Neue Typographie na Alemanha. Ver 
Franz Erhard Walther, Abc Museum, ed. por Philippe Cuenat, Genebra, Musée d’Art contemporain et moderne 
de Genève, p. 211-212. 
 
57 Erik Verhagen, “Des Mots-images à la Poussière d’étoiles. Un entretien avec Franz Erhard Walther”, Les 
Cahiers du Musée national d’art moderne, 107, printemps 2009, p. 90-107. 
 
58 Anne Rorimer, New Art in the 60s and 70s. Redefining Reality, Londres, Thames & Hudson, 2001, p. 155. 

Hanne Darboven, Ohne Titel (3, 11, 9, 5, 7; 2 
Quadrate), por volta de 1967 

Hambourg, Fondation Hanne Darboven 
© Adagp, Paris, 2020 
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abstrata desenvolvida por Rábano Mauro a partir do escrito e das proporções no 
âmbito da página do manuscrito entra em ressonância com as problemáticas espaciais 
e estruturais centrais da cena artística nos anos 1960-1970 e posteriormente. Fazendo 
de sua obra a expressão de um mundo ideal, a abordagem de Rábano Mauro apresenta 
afinidades com a obra dos artistas conceituais e minimalistas que salientam a ideia 
abstrata – o conceito –, que eles separam de sua execução no domínio do mundo 
sensível. Essas aproximações mostram quanto a arte da Alta Idade Média, por sua 
exploração das qualidades orgânicas e rítmicas da linha, da forma e da cor, e por sua 
racionalização altamente sofisticada do visível, carrega em germe toda uma reflexão 
sobre as modalidades de representação e de apreensão do mundo que articula a 
mimesis de tradição antiga com um modo de visualização das verdades invisíveis que 
se declina de maneira anicônica. Essa complementaridade de dois modos de 
representação em aparência antinômicos constitui um dos fundamentos de nossa 
cultura visual. Ela faz toda a modernidade e a atualidade da estética alto-medieval: não 
é, portanto, um acaso se esta continua a nutrir a criação contemporânea. 
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