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Resumo: 
Estudo histórico-filológico do fólio 1-recto do manuscrito Ms 528 da Bibliothèque 
Municipale de Cambrai (França). Com base no próprio manuscrito, em Godoi (2014), 
Aparicio (2012) e Lunn-Rockliffe (2011), entre outros, analisa-se a imagem do 
copista em seu labor de transcrição, objetivando estabelecer: a relação do fólio com 
o resto do códice; sua datação; a identidade do autor; o estado do pergaminho; a 
relação com o contexto histórico e político dentro da Igreja no século XII. Conclui-
se que: o autor é copista e iluminador, o manuscrito foi terminado entre os anos 
1170 e 1200; o fólio não fazia inicialmente parte do códice; existe relação entre o 
conteúdo do trecho da imagem e o cisma do papado no século XII; há crítica às 
heresias da época, como Valdenses ou Cátaros. 
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cathedra pestilentiae. 
 
Abstract: 
Historical-philological study of folio 1-recto from Bibliothèque Municipale de Cambrai 
Ms 528 manuscript (France). Based on manuscript itself, Godoi (2014), Aparicio 
(2012) and Lunn-Rockliffe (2011), among others, we analyse the copyist image in his 
work of transcription, in order to establish: the relationship between folio and the 
whole codex; dating; author’s identity; parchment condition; the relationship with 
the historical and Church political context in XIIth century. It is conclued that: the 
author is copist and illuminator; the manuscript was finished between years 1170 
and 1200; initially, the folio wasn’t part of the codex; there is a relationship between 
image’s text content and the schism of the papacy in the XIIth century; there is 
criticisms about some heresies, such as Waldensians and Cathars. 
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Introdução 

 

O Liber sancti Andreae de castello é um códice iluminado medieval, inédito, do 
século XII, depositado na Bibliothèque Municipal de Cambrai (França) e catalogado 
como Manuscrit Ms528, com o título de Homiliarium. Segundo a ficha catalográfica da 
biblioteca, está formado por 274 fólios de pergaminho encadernados em couro, suas 
dimensões são 445x338mm e foi escrito integramente em latim. 

Este manuscrito foi digitalizado na íntegra mediante escâner, em nível de cinza 
e está disponível em internet, através do site de livre acesso BVMM Bibliothèque 
Virtuelle des Manuscrits Médiévaux: <http://bvmm.irht.cnrs.fr/>. Por sua vez, todas 
suas iluminuras foram digitalizadas coloridas e estão disponíveis tanto nesse mesmo 
site quanto no Enluminures, site dependente do Ministère de la Culture da França: 
<http://www.enluminures.culture.fr/>, também de livre acesso e descarga. 
Contudo, o uso dessas imagens está sujeito a direitos autorais. 

O códice deve seu nome ao título que o copista deixou escrito no verso do 
útimo fólio a modo de colofão: liber sancti Andree de castello, misturando o latim com o 
francês medieval. Foi elaborado na Abbaye Saint-André du Cateau (Abbatia sancti 
Andreae de castello em latim), uma abadia beneditina fundada no início do século XI, 
situada na atual comuna francesa de Le Cateau-Cambrésis, a vinte e cinco quilômetros 
da cidade de Cambrai, no nordeste da França. 

Segundo Godoi (2014: 430), a abadia foi consagrada pelo bispo de Cambrai, 
Gérard, por volta do ano 1020 e o imperador do Sacro Império Romano-
Germânico, Henrique III, a confirmou em 1048. Esta sofreu diversas alterações ao 
longo dos séculos. Seu acervo passou primeiramente à Bibliothèque Sancti Sepulchri 
Camerai (Cambrai) e hoje está depositado na Bibliothèque Municipal de Cambrai, 
incluído o Ms528. 

Quanto à datação do códice, pode-se afirmar que este já estava terminado em 
seu formato atual entre as datas de 1170 e de 1200, em virtude das informações que 
o próprio copista colocou no recto do último fólio. 

Este dispôs uma cronologia bíblica da humanidade em duas colunas: na coluna 
da esquerda, segundo o Antigo Testamento; na da direita, segundo o Novo. Assim, 
colocou ao pé do fólio na coluna da esquerda o nome de Adão; por sua vez, na 
coluna da direita, o início da cronologia parte do nome de Aarão. Sobre este, Novo 
Testamento, Zacarias, João Batista e Cristo. A partir desse último nome, deu início à 
cronologia temporal de 30 em 30 anos, identificando o nome do papa 
correspondente a essa data. 

Desse modo, no ano 30, colocou o próprio Cristo como Cabeça da Igreja; no 
ano 60, Pedro; no 90, João; no 120, Lino; etc., e assim até chegar no ano 1170, o 
qual associa com o papa Alexandre III. Sobre esta referência temporal foram 
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incluídas mais três na sequência: os anos 1200, 1230 e 1260, mas ficaram em branco, 
sem o nome do papa. 

Por esse motivo, pode-se afirmar que o manuscrito já estava terminado entre 
os anos 1170 e 1200. Após essa última data, nenhum dos frades que trabalharam no 
scriptorium ou dos responsáveis pelo armarium da biblioteca da abadia continuou com 
o labor de acrescentar o nome do papa na lista trigésimo-anual. 

Em função de seu conteúdo textual inédito e de suas iluminuras, o Ms528 
possui valor tanto filológico quanto histórico e artístico. No presente trabalho, 
analisa-se desde uma perspectiva filológica e histórica uma das suas iluminuras, a 
que foi disposta em primeiro lugar no códice, no recto do primeiro fólio, mostrando 
a imagem de um copista. A relação estabelecida entre a imagem do frade em seu 
labor de cópia, o texto que está prestes a copiar e o contexto histórico que envolve a 
ação fazem com que nessa iluminura dialoguem as três disciplinas entre si. 

 

1. A imagem do copista 

 

A primeira página do manuscrito (fólio 1r) representa a imagem (Figura 1) de 
um copista medieval em seu labor de transcrição, em atitude de interesse, lendo o 
códice aberto no atril que lhe serve como modelo (antígrafo) da cópia que está 
prestes a iniciar (apógrafo), sentado na carteira, segurando o graphium ou calamus na 
mão direita e o rasorium na esquerda, sobre a folha de pergaminho pautada: 

Figura 1: Fólio 1r do Liber sancti Andreae de castello (f001). 

<http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/BM/cam
brai_023-01.htm> 

Fonte 1: Ministère de la Culture – Enluminures. 

<https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?mode=ecran&panier=false
&reproductionId=10312&VUE_ID=1294688&carouselThere=false&nbVignettes=

4x3&page=1&angle=0&zoom=grand&tailleReelle=> 

Fonte 2: BVMM Bibliotèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux.  

 

Percebe-se na imagem um texto que o copista está olhando com atenção, no 
intuito de memorizar um trecho (perícope) para, na sequência, transcrevê-lo no fólio 
em branco.  

O autor da iluminura identifica-se no fólio seguinte (2r) como Rainerus, mas 
representa-se a si próprio como copista. Note-se que apenas se mostra um tinteiro 
na parte esquerda da carteira, feito a partir de um chifre bovino, como era costume 
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na época, enquanto para iluminar eram necessários quatro tinteiros com diferentes 
cores: vermelho, azul, verde e preto. Desse modo, expressa que é capaz de realizar 
ambos trabalhos: copiar e iluminar. 

O autorretrato do autor ou copista escrevendo é uma imagem comum nos 
manuscritos medievais. Às vezes, pode aparecer também em outras atitudes: 
dialogando com alguma alegoria, sonhando sua obra, como testemunha dos fatos, 
instruindo os leitores, etc. 

De acordo com Weitzmann (1977: 10), a modalidade do retrato de autor é a 
forma mais antiga de ilustração em Ocidente; e ainda, segundo Friends (1929: 3), o 
modelo mais difundido é o do autor sentado escrevendo a sua obra. Esse modelo, 
foi tomado dos pagãos, adotado pelos cristãos, deu lugar ao protótipo iconográfico 
do evangelista escrevendo a Boa Nova e, finalmente, passou a representar a imagem 
do copista medieval. 

O testemunho mais antigo conservado da imagem do autor do livro é o 
manuscrito Vaticanus Latinus 3868, um códice iluminado do século IX que contém 
as comédias de Terêncio, copiado a partir de um modelo do século IV. Em seu fólio 
2-recto, pode-se observar um medalhão com a efígie do comediógrafo.  

Com o passar do tempo, a crescente valorização dos profissionais criadores 
materiais dos livros favoreceu o fato de reproduzir sua imagem seguindo o mesmo 
padrão, aumentando também o realismo. 

No que se refere ao contexto da imagem, a ação de copiar um manuscrito, 
plasmada com todo tipo de detalhes (mobiliário, ferramentas de escrita, texto a ser 
copiado, etc.) é desenvolvida dentro do scriptorium do mosteiro. Parece existir então 
um determinado interesse do iluminador de Cambrai em mostrar essa atividade 
cotidiana na vida monástica da época. 

Desde o ponto de vista da economia da informação, o fato de mostrar a 
atividade de copiar no scriptorium é desnecessário, porque todos os possíveis 
destinatários da imagem (frades do mosteiro ou eventuais visitantes de outros 
mosteiros) conhecem essa realidade óbvia: que no mosteiro há um scriptorium onde 
são copiados livros e o frade Rainerus faz parte da comunidade. Portanto, deve-se 
pensar que existe no autor a intenção de divulgar sua identidade e seu trabalho além 
do espaço e do tempo em que vive. 

Outrossim, o autor salienta através da imagem a importância da cópia de 
manuscritos para a comunidade monástica. Nesse sentido, os códices eram os 
objetos mais valiosos dentro de um mosteiro medieval, pelo custo dos materiais, 
pelo tempo necessário para sua elaboração, etc. Normalmente, eram guardados e 
protegidos no armarium com cadeados e sua leitura era apenas acessível para 
determinadas pessoas da comunidade interna e externa dos cenóbios que se 
conheciam entre si, formando, em termos atuais, uma “rede social”. 
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Uma rede social define-se como: “Uma estrutura social composta por um 
conjunto de indivíduos ou de organizações, conjuntos de relações binárias e de 
outras interações sociales entre atores” (Wasserman; Faust, 1994: 27, tradução 
nossa). Estas relações binárias entre atores funcionam como nós, formando, por sua 
vez, um tecido de relações. 

O conceito de rede social surgiu na Europa, no final do século XIX, em 
relação aos grupos e classes sociais (Tönnies, 1887; Durkheim, 1893). 
Posteriormente, o conceito estendeu-se a outros âmbitos, como: a Psicologia 
(Moreno, 1951); a Antropologia (Lévi-Strauss, 1969); e a Sociologia (Parsons, 1949). 
O uso do termo “rede social” alcançou uma dimensão global no início do século 
XXI com a chegada das novíssimas tecnologias da informação e, sobretudo, após a 
criação do aplicativo Facebook de Mark Zuckerberg em 2004. 

Trazemos o conceito de rede social aplicado à Ordem Beneditina durante a 
Idade Média, porque as relações estabelecidas entre mosteiros, principalmente no 
tocante à cópia de manuscritos nos scriptoria, seguem o modelo descrito acima: de 
um copista a outro e de um mosteiro a outro em sua relação binária mais simples, 
formando entre eles um vasto tecido que se estendia pela Europa. 

De fato, o stemma codicum de qualquer texto da Antiguidade ou da Idade Média 
copiado nos scriptoria medievais é a representação gráfica em forma de rede da 
transmissão de informação entre diferentes mosteiros, a partir dos erros, nas 
sucessivas cópias, dos manuscritos que incluiam esse texto. 

A rede social beneditina compartilhava a informação por meio de um modelo 
de escrita comum e prático: a minúscula carolina, que acabou evoluindo para gótica; 
usava abreviaturas e símbolos padronizados que serviam para qualquer copista 
francês, alemão, italiano, inglês ou hispano; aliás, era internacional: os manuscritos 
circulavam por vias e caminhos que atravessavam diferentes fronteiras e reinos, bem 
como um mosteiro podia estar constituído por frades de diferentes nacionalidades. 

 

2. O texto do antígrafo 

 

O texto que o frade Rainerus colocou como complemento de sua própria 
figura está distribuído em duas colunas, da mesma forma que os textos do Ms 532. 
Em relação à vertical do copista, está virado, aproximadamente, 75° no sentido 
horário. Transcrito em caracteres mais legíveis, mas respeitando as abreviaturas 
empregadas e a distribuição em colunas, o texto é o seguinte (Quadro 1): 
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Quadro 1: Transcrição do texto em Fólio 1r do Liber sancti Andreae do castello. 

 

Beatus uir qi 

non abiit in cõ 

ſilio impiorum 

et in uia pctorũ 

non stetit et in 

cathedra peſtilẽ 

tie non sedit 

sed in lege 

dnĩ uoluntas 

eius; et in le 

ge eius me 

ditabitur die 

ac nocte, et 

et erit tãq 
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Desde uma perspectiva filológica, o que mais chama a atenção do trecho 
usado pelo copista como complemento dialógico da sua própria imagem é o erro de 
transcrição na última linha da coluna da direita. Este repete de maneira involuntária 
a conjunção et (e, em português) que já tinha escrito na linha anterior. Em termos 
filológicos, trata-se de um “erro por adição” (Blecua, 1983: 20). 

Esse tipo de erro era bastante frequente na tradição manuscrita. O copista, seja 
por cansaço, seja por distração, repetia uma sílaba dentro de uma palavra ou uma 
palavra dentro de uma oração. 

No caso do trecho selecionado, a conjunção et segue á palavra nocte, que acaba 
em –te. A proximidade de ambas e o espaço reduzido para a escrita do texto pode 
ter causado engano na mente no frade Rainierus, mas também indica alguma pausa 
momentânea no processo de cópia, entre o ditado mental feito a si próprio e a 
escrita no pergaminho, por distração mesma, para descansar a mão ou para molhar a 
ponta do calamus no tinteiro. De fato, o segundo et está mais escurecido do que o 
primeiro, o que poderia apontar nessa última direção. 

O texto em questão é o começo do Salmo I: 

 
Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit et in 
cathedra pestilentiae non sedit, sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius 
meditabitur die ac nocte et erit tamquam (Biblia Sacra, Psl I: 1-3). 

Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos impios, nem se 
detém no caminho dos pecadores nem se assenta na cadeira da 
pestilência, mas sua vontade é estar na lei do Senhor e nela meditará dia e 
noite e será tão... quanto... (Bíblia Sagrada, Sl I: 1-3, tradução nossa). 

 

O frade Rainerus escolheu esta passagem bíblica como texto dialógico da sua 
imagem, no intuito de enviar uma mensagem ao leitor mediante a interação imagem 
– texto. Essa interação dialógica está baseada fundamentalmente em duas oposições 
de termos: beatus vir/peccator, impius vir; lex Domini/cathedra pestilentiae e é analisada na 
Seção 3 do artigo. 

Entretanto, consideramos ser pertinente explicar antes que esses termos são o 
resultado da tradução ao latim pouco acurada do texto original hebraico por 
Jerônimo de Estridão (são Jerônimo): 

O Livro dos Salmos, em sua versão original, foi escrito em hebraico e traduzido 
depois para o grego em Época Helenística (Bíblia dos Setenta ou Septuaginta); 
posteriormente para o latim por Jerônimo de Estridão entre os anos 390 e 405 para 
sua Vulgata, versão de referência para a cristandade da Europa Ocidental. Porém, 
hebraico, grego e latim são línguas muito diferentes quanto a morfologia, sintaxe, 

http://www.revistarodadafortuna.com/


118 
 

Pascua Vílchez, Fidel 
A imagem do copista no Liber sancti Andreae de castello 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 111-130. ISSN: 2014-7430 

cesuras e recursos poéticos, dificilmente traspassáveis de uma língua para outra e 
isso repercute na tradução. 

O tradutor pode escolher então entre uma tradução mais literal ou mais em 
função do sentido. No caso de Jerônimo, ele declara ser a favor da tradução em 
função do sentido, salvo para as Sagradas Escrituras, onde até a ordem das palavras 
é mistério: 

Ego enim non solum fateor, sed libera uoce profiteor, me in interpretatione 
Graecorum, absque Scripturis sanctis, ubi et uerborum ordo mysterium est, non 
uerbum a uerbo sed sensum exprimere de sensu (Hieronimus Stridonensis, Epistula 
LVII: 5). 

Eu, portanto, não somente confesso, senão que declaro em voz alta que, 
na tradução dos gregos (salvo das Sagradas Escrituras, onde até a ordem 
das palavras é mistério), não verto palavra por palavra, mas sentido a 
partir do sentido (Jerônimo de Estridão, Epístola 57: 5, tradução nossa). 

 

No entanto, há diferenças entre o original hebraico e a tradução para o latim 
oferecida por Jerônimo. De fato, o termo cathedra pestilentiae constitui uma metáfora 
surgida da tradução pouco acurada a partir do hebraico. 

Em opinião de Aparicio (2012: p36 – 37), autor de uma completa análise 
filológica do Livro dos Salmos e do Cântico dos Cânticos, o sentido mais fiel ao original 
seria “sessão dos cínicos”, ao considerar que: 

 
ּלץ“ ̤  es el hombre burlón y blasfemo [...]. Se mofa incluso de Dios, ironizando sobre 
el interés real que Dios tiene sobre el hombre y sobre el mundo” (Aparicio, 2012: 36 
– 37). 

ּלץ ̤  é o homem que burla e é blasfemo [...]. Faz piada até de Deus, 
ironizando sobre o interesse real que Deus tem sobre o homem e sobre 
o mundo (Aparicio, 2012: 36 – 37, tradução nossa). 

 

Segundo o mesmo autor (2012: 2-3), é preferível, inclusive na Bíblia, fazer uma 
tradução que abranja o sentido pleno do original, respeitando a Hebraica Veritas. Este 
salienta depois a verdadeira dificuldade do tradutor: 

 
El traductor ha de ser muy consciente de que es un puente de tránsito entre dos 
lenguas, o, si se prefiere, un san Cristóbal, “experto en ambas orillas”, como afirmaba 
Rilke. Su oficio es vadear el río innumerables veces, llevando sobre sus hombros el 
botín que ha conquistado en el texto original, para buscarle acomodo en la lengua 
receptora. (Aparicio, 2012: 17). 

O tradutor deve estar muito ciente de que é uma ponte de trânsito entre 
duas línguas, ou, se preferir, um são Cristóvão, “bom conhecedor de 
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ambas margens” como afirmava Rilke. Seu ofício é vadear o rio inúmeras 
vezes, levando sobre seus ombros o saque que conquistou no texto 
original, para lhe procurar uma acomodação na língua receptora 
(Aparicio, 2012: 17, tradução nossa). 

 

Outrossim, todas essas questões filológicas eram, na nossa opinião, alheias ao 
frade Rainerus. Ao ser irmão de uma ordem beneditina, é pouco provável, por não 
dizer impossível, que tivesse origem hebraica e conhecesse o texto original. Muito 
provavelmente, ele apenas conheceria a versão da Vulgata e selecionou o trecho do 
Salmo I com o propósito de interagir com a sua imagem. 

 

3. A relação dialógica imagem – texto 

 

Por questões de espaço, o copista não pôde colocar o texto completo do 
Salmo I, mas, com certeza, a eleição da passagem não foi arbitrária e cumpre uma 
função dialógica com a sua imagem. 

O Salmo I, no total, está composto por seis versículos. De acordo com 
Aparicio (2012: 23), representa um díptico: o homem justo e seu caminho (1 – 3) e o 
malvado e seu caminho (4 – 6). A imagem do justo está construída por meio de: 
uma negação (1), uma afirmação (2) e uma comparação (3); por sua vez, a imagem 
do malvado apresenta: uma comparação (4), uma negação (5) e uma antítese final 
(6). 

O trecho escolhido pelo frade Rainerus somente abrange os versículos 1, 2 e o 
começo do 3; portanto, inclui a negação completa, a afirmação, mas não a 
comparação, apenas iniciada pelas três primeiras palavras: et erit tamquam. 

A estrutura díptica do Salmo I está igualmente representada no desenho do 
antígrafo. Na coluna da esquerda está escrito o versículo 1 contendo a negação; por 
sua vez, na coluna da direita está escrito o versículo 2 contendo a afirmação. 

Existe também uma organização díptica na imagem do copista: 

Em primeiro lugar, esta apresenta simetria nas duas terceiras partes do corpo, 
quebrada na parte superior, a partir dos ombros e na cabeça; depois, a linha divisória 
do fólio de pergaminho em branco divide em duas partes também o corpo do frade 
Rainerus; em terceiro lugar, a posição dos braços sobre o apógrafo é também 
simétrica, mas a mão direita segura o calamus, para escrever, e a mão direita segura o 
rastorium, para apagar. 

Parece existir então uma relação entre a mão e a coluna da direita, como 
elemento positivo; e a mão e a coluna da esquerda, como elemento negativo. Nesse 
sentido, a cabeça do copista está inclinada em direção ao antígrafo e seu olhar 
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parece estar também direcionado à coluna da direita, que descreve as características 
positivas do homem justo que segue a lei do Senhor. 

Do mesmo modo, estabelece-se uma relação entre a imagem representando o 
copista sentado na carteira e o texto da coluna esquerda que menciona 
explicitamente et in cathedra pestilentiae non sedit, referido à negação das virtudes do 
homem não beatus. 

O sintagma nominal cathedra pestilentiae está formado por dois substantivos: o 
núcleo cathedra, que dá “cadeira” em português e o complemento do nome 
pestilentiae, que vem a ser um termo da medicina, significando: “peste”, “epidemia”, 
“praga”, “doença contagiosa”. 

No entanto, o termo cathedra, refere-se a um tipo de cadeira específica, com 
apoio para os braços e respaldo alto, diferente da representada na imagem, que, 
como pode perceber-se, não tem nenhuma das duas características. A cathedra era o 
lugar destinado aos bispos (na origem da palavra cathedralis, que dá “catedral” em 
português), aos juízes e também a cadeira desde onde ministravam aulas os 
professores das universidades criadas desde finais do século XI, que mantém seu 
significado até hoje. 

A tradução “cathedra pestilentiae” da Vulgata de Jerônimo não demorou em ser 
objeto de exegese após sua escrita: 

Em texto de autor incerto (pois aparece tanto no Ambrosiaster, escritor de um 
comentário das epístolas de são Paulo, atribuído erroneamente durante muito tempo 
a Ambrósio de Milão, quanto em um pseudo – Agostinho), foi analisado o 
significado de “cathedra pestilentiae”. 

O autor definiu-a como: 

 
Hanc dicimus cathedram pestilentiae, quae extra Dei ordinationem est, ad hoc utique 
inventa, ut inique inde exeant iudicia (Augustinus Hipponensis, 1841: 68).  

A que está fora do disposto por Deus e criada justamente com esse 
propósito, para que dela saiam juízos injustos (Agostinho, 1841: 68, 
tradução nossa). 

 

Existe para o autor uma clara relação entre a injustiça e a usurpação do cargo 
de juiz, expressada mediante a metáfora cathedra pestilentiae. Essa autoridade provém 
unicamente de Deus, conforme a lei que Ele dispôs. Assim, a autoridade começa em 
Deus, passa pelo rei e, na sequência, continua em outros estamentos e pessoas. 
Quando essa situação não se produz, então se dá a cathedra pestilentiae. 
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Esta é relacionada também com as heresias e com a impiedade, com aqueles 
que predicam o medo e o culto a muitos deuses. Eles estão sentados nessa cadeira, 
pois predicam a morte e merecem o castigo de viver com opróbrio ou serem 
erradicados da terra. 

Comenta o autor que aqueles que julgam conforme o disposto por Deus (aliás, 
desde a cadeira de Deus) poderão errar, mas por isso a cadeira não será injusta; 
entretanto, todo julgamento nascido da cathedra pestilentiae será injusto, embora os 
juízes disfarcem sua impiedade com o propósito de enganar, misturando algumas 
verdades com ela, da mesma maneira que o veneno é misturado com mel para não 
ser percebido pela vítima. 

Do mesmo modo, estão sentados também na cathedra pestilentiae aqueles que 
desrespeitam a instituição estabelecida pelo apóstolo Pedro (em clara referência, na 
nossa opinião, ao papado e aos episcopados), reclamando para si uma ordem que 
não tem fundamento. Para eles, segundo o autor, haverá uma punição e cita dois 
exemplos do Antigo Testamento: Core (Núm., XVI: 31 – 35) e Ozam (IV Reg. XV: 
5; II Paral. XXVI: 21). 

Conclui afirmando que: 

 
Quoniam cathedra pestilentiae non esse de Dei ordinatione asseveravimus, etiam 
eorum qui extra Aecclesiam vel contra Aecclesiam sedes sibi instituerunt, cathedra 
pestilentiae dicimus (Augustinus Hipponensis, 1841: 68). 

Já que afirmamos que a cadeira de pestilência não existe a partir da 
disposição de Deus, dizemos então que existe a partir daqueles que fora 
da Igreja ou contra a Igreja estabeleceram seu próprio assento 
(Agostinho, 1861: 68, tradução nossa). 

 

Usurpação dos cargos, heresias, idolatria, impiedade, desrespeito à Igreja, agir 
contra a Igreja são os termos que giram na órbita da cathedra pestilentia, segundo esse 
texto de autor incerto, atribuído em outro tempo tanto a Ambrósio de Milão quanto 
a Agostinho de Hipona. 

Em tempos recentes, Lunn-Rockliffe (2011: 79) aponta que a exegese do 
Ambrosiaster/ Agostinho (Incertus) do Salmo I sobre a cathedra pestilentiae está 
relacionada diretamente com a polêmica de são Cipriano contra os rigoristas e a 
denúncia de Optatus de Milevis a Claudiano, o anti-bispo donatista de Roma por 
volta do ano 370. Ainda, o texto sugere, segundo a autora, que pode ter também 
conexões com a polêmica criada, por volta do ano 250, pelos novacionistas, os 
seguidores do antipapa Novaciano. 

Outros autores cristãos da Antiguidade Tardia fizeram exegese do termo 
cathedra pestilentiae, relacionando-o com problemáticas contemporâneas, 
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principalmente com aquelas que têm a ver com a usurpação da sucessão episcopal; 
ou seja: dos bispos heréticos. 

Por exemplo, Ireneu de Lyon (Adversus haereses, IV, pref. ii) e Tertuliano (De 
praescriptione haereticorum, II) relacionam pestilentia com heresia e cisma da Cristandade 
em seus tratados anti-heréticos; são Cipriano entende “pecado” como um tipo de 
contágio; Mario Vitorino, autor do século IV, define “sentar-se na cadeira de 
pestilência” em sua In Epistulam Pauli ad Ephesios literalmente como “ensinar 
disciplinas heréticas”: “In cathedra pestilentiae sedere, est docere haereticas disciplinas” (Mário 
Vitorino, 1844: 1276); por sua vez, Filastro de Bréscia (Diuersarum hereseon liber, pref.), 
compilando um catálogo de heresias por volta do ano 384, descreve a origem da 
praga (pestilentia) de heresias e também aplica o termo cathedra pestilentiae aos 
heréticos: 

Atque hinc iam quasi ex fontibus atque materiis copiosis diversa semina iniquitatis 
humano generi adfutura doceret, ut his quippe tribus malis Paganitate, Iudaismo, et 
omni haeresi contemptis, atque damnatis, sola fides vera, id est Patris, et Filii, et 
sancti Spiritus ab omnibus credita coleretur (Philastrius Brexiensis, 1845: 1257-8). 

E desde este lugar já, como se se tratasse de fontes o de materiais 
abundantes, ele ensinaria diversas sementes de iniquidade que 
acompanhariam ao gênero humano, para que, com estes três males 
despreciáveis e condenáveis: o paganismo, o judaísmo e toda heresia, 
fosse cultivada a única fé verdadeira acreditável: a do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo (Filástrio de Bréscia, 1845: 1257-8).  

 

Em virtude do exposto, cabe perguntar-se se a eleição do trecho do Salmo I 
selecionada para a imagem do copista pode estar relacionada também com a 
problemática religiosa e eclesiástica contemporânea do frade Rainerus. 

Com efeito, a segunda metade do século XII foi uma época bastante 
tumultuada dentro da Igreja, com lutas intestinas, conflitos entre o poder político e 
o eclesiástico e heresias que foram combatidas pela doutrina canônica: 

Em 1159, foi escolhido pela maioria da cúria o papa Alexandre III, aceito 
pelos reis da França, da Inglaterra, da Castela e Leão, do Aragão, do Portugal e da 
Sicília; no entanto, uma minoria de cardeais pró-germânicos escolheram o cardeal 
Ottaviano de Monticelli, que foi conhecido como o antipapa Vítor IV (1159 – 
1164), mediante o apoio do imperador Federico I Barbarossa. Alexandre III foi 
obrigado ao exílio na França. 

O cisma continuou após a morte de Vítor IV, pois o imperador apoiou um 
segundo antipapa, coroado como Pascoal III (1164 – 1168) e ainda houve um 
terceiro antipapa, Calixto III (1168 – 1178), também tutelado pela autoridade 
imperial. 
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Somente após a derrota na batalha de Legnano em 1176, Federico I 
Barbarossa passou a apoiar ao papa legitimamente eleito, como consequência da 
assinatura da Paz de Veneza (1177). Calixto III aceitou a situação, submetendo-se ao 
novo papa e, finalmente, Alexandre III retornou a Roma em 1178. 

Esses dados têm importância se relacionados com a cronologia estabelecida 
pelo copista na última página do manuscrito, mencionada para a datação do códice, 
pois situou como papa em 1170 a Alexandre III. Desse jeito, Rainerus estaria ciente 
do cisma na Igreja, tomaria partido pelo papa legítimo, explicaria a escolha do 
trecho do Salmo I e daria sentido ao apontado sobre a cathedra pestilentiae, etc. 

Além da situação de instabilidade dentro da Igreja, o século XII francês foi 
convulso também quanto às desviações da fé canônica. Houve heresias com adeptos 
na França, anteriores à finalização do manuscrito, que poderiam ter influenciado o 
frade Rainerus para a escolha do trecho da imagem. 

De acordo com Falbel (1976: 21), estas foram: os petrobrusianos, promovida 
por Pedro de Bruys (1117 – 1135); os henricianos, por Henrique de Lausana, quem 
começou a pregar por volta de 1116; e os eonitas, seguidores de Eudo de Stella († 
1148). 

Pedro de Bruys opôs-se ao batismo infantil, à construção de igrejas, à 
veneração de cruzes, à doutrina da transubstanciação e às pregações pelos mortos; 
Henrique de Lausana pregou a penitência, rejeitando a intercessão dos santos e as 
segundas núpcias; já Eudo de Stella considerou-se a si próprio um messias e, 
segundo Watkins (2007: 205), introduziu a ideia de uma hierarquia de anjos do mal, 
em ordem decrescente até chegar ao nível de espíritos neutros. 

Não na França, mas em Flandres (próximo de Cambrai), tiveram lugar as 
pregações de Tanquelmo de Antuérpia († 1115) de caráter anticlerical e negador dos 
sacramentos da igreja. Segundo Falbel (1976: 30), chegou a contar com 3000 
adeptos em Antuérpia e Bruges. 

Na época da escrita do manuscrito é quando estão em pleno auge também: a 
heresia dos cátaros no sul da França, reduzida de maneira trágica entre 1209 e 1244, 
mediante a Cruzada Albigense; e a heresia valdense, promovida por Pedro Valdo a 
partir de 1170, como precursora da Igreja Evangélica e defensora da tradução dos 
textos sagrados para a língua vulgar. 

Já que o códice foi terminado entre 1170 e 1200, estas datas abrangem o 
período em que Pedro Valdo iniciou suas pregações, por volta do ano 1170, e seus 
seguidores foram excomungados em 1184 pelo papa Lúcio III. 

Contudo, não é o propósito deste artigo dissertar sobre todas essas heresias, 
mas sim relacionar sua existência à imagem em foco, porque as heresias fizeram 
parte do contexto histórico-religioso na época de elaboração e iluminação do Liber 
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sancti Andrea de castello e poderiam ter estado na mente do frade Rainerus quando 
selecionou os versículos 1 e 2 do Salmo I, já que os heréticos são aqueles que se 
afastam do caminho certo disposto por Deus, considerados pecadores e até impios. 

 

Conclusão 

 

A imagem do copista no Liber sancti Andreae de castello representa um claro 
exemplo de diálogo entre as disciplinas da Arte, da História e da Filologia: 

Evidentemente, a imagem e o códice que a contém foram elaborados em um 
contexto histórico determinado e dá informações quanto ao cotidiano da vida 
monástica, as roupas, o penteado, o mobiliário, etc., do personagem central da 
mesma. Toda imagem de uma época na qual não existia a tecnologia atual para 
capturar a realidade em forma de imagem, som o vídeo são de grande valor para 
aproximarmos à vida da época em que foi desenhada. 

Todavia, a atividade plasmada na imagem implica um certo exibicionismo ou 
protagonismo do autor, acrescentado pelo fato de incluir seu nome no fólio 
seguinte. Este tipo de atitudes dentro da vida monacal, junto com a excessiva 
decoração das igrejas românicas foram um dos principais motivos de conflito com a 
Reforma Cisterciense ocorrida, justamente, a partir da segunda metade do século 
XII. 

Considerando que o autor apresenta um autorretrato, expressando um estado 
de ânimo, acompanhado de seu nome explícito (no fólio seguinte), um texto 
relacionado com a imagem, com uma intenção determinada, para destinatários 
específicos dessa “rede social” à qual pertence, o conjunto todo mostra semelhanças 
(mutatis mutandis), com todas as ressalvas que se pudesse fazer, com o gênero textual 
selfie, tão atual e relacionado com as novíssimas tecnologias da informação. 

De fato, o semblante do copista destaca-se pela sua juventude, sem barba, com 
a primeira tonsura no topo da cabeça, mas também com cabelo abundante no resto 
da mesma, inclusive com o penteado em destaque, em atitude prazerosa pelo 
desfrute do momento imortalizado. Em resumo: a tecnologia pode ter evoluído de 
maneira exponencial quanto à captação das imagens nestes últimos nove séculos, 
mas as motivações que levam uma pessoa a querer registrar os momentos 
importantes da sua vida e compartilhá-los com os outros, nem tanto. 

Relacionado com o anterior, cabe destacar que o autor não se conformou com 
apenas expressar e querer compartilhar suas capacidades artístico-filológicas, porque 
o texto escolhido é legível, não uma linha contínua ou rabisco, e dialoga com a 
imagem mesma, com um determinado propósito e está destinado a um público-alvo 
específico. 
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Além disso, a exegese feita a partir da imagem permitiu estabelecer relações 
com acontecimentos históricos da época em que foi desenhada, como: o cisma 
dentro do papado, provocado pelas lutas políticas entre os diferentes reinos 
europeus e o Sacro Império Romano-Germânico, que trouxe como consequência 
que houvesse dois papas simultâneos durante a segunda metade do século XII; 
diferentes heresias da época, como a dos cátaros que derivou na Cruzada Albigense, 
ou a Heresia Valdense, entre outras. 

Inclusive, o trecho bíblico escolhido pelo iluminador para complementar a 
imagem do copista estabelece um diálogo com a mesma e não foi selecionada por 
acaso. A metáfora do Salmo I cathedra pestilentiae, além da exegese teológica que esta 
possa ter gerado para os antigos Padres da Igreja ou para os teólogos mais recentes, 
em relação às diferentes heresias, aponta, na nossa opinião, também a instituições 
contemporâneas do frade Rainerus, como a Monarquia, o Episcopado e a 
Universidade. 

Na época em que foi elaborado o manuscrito, a cidade de Cambrai estava 
localizada na tríplice fronteira do Sacro Império Romano-Germânico, o Condado de 
Flandres e o Reino da França. Por um lado, seus bispos estavam subordinados à 
arquidiocese de Reims, mas, por outro, dependia politicamente do Sacro Império 
Romano-Germânico de Federico I Barbarossa, o qual instigava a coroar papas fora 
da jurisdição romana para que atuassem conforme seus próprios interesses políticos, 
apoiados pelos bispos pró-germânicos. Isso explicaria que a abadia fosse 
reconhecida, após sua fundação, pelo imperador Henrique III do Sacro Império, e 
também a cronologia papal do último fólio, reconhecendo ao papa legítimo de 
Roma, Alexandre III, em 1170. 

De época contemporânea da finalização do códice foram as lutas em Terra 
Santa que deram na queda de Jerusalém em 1187, após a batalha de Hatim e de um 
longo assédio à cidade, que passou a ser dominada novamente pelos muçulmanos. 
Precisamente, o avanço decisivo de Saladino aconteceu após a morte do rei cristão 
de Jerusalém Balduíno IV, cognominado O leproso; ou seja: estava sentado na cathedra 
e morreu de uma pestilentia, apenas com 24 anos de idade. 

Apesar dos efeitos físicos da sua doença crônica (praticamente cego aos 20 
anos e com as pernas mutiladas) conseguiu vencer a Saladino na batalha do Monte 
Guisardo em 1177, mas teve finalmente que abdicar em favor de seu sobrinho 
Balduíno V, em 1183. Este faleceu menos de um ano depois e o Reino de Jerusalém 
foi governado por Sibila (sua mãe) junto com Guido de Lusignan, o marido desta, 
sendo ambos testemunhas da queda de Jerusalém. 

Justamente, a queda da cidade é o motivo do primeiro dos textos que fazem 
parte do Liber sancti Andreae de castello. Aliás, no fólio 2-verso, a leitura selecionada 
para dar início ao códice é a Lamentação IV do Livro das Lamentações, precedida de 
uma letra capital iluminada Q (Figura 2), que em seu interior contém a figura e Deus 
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inclinando a cidade com rosto severo, enquanto na parte inferior da imagem aparece 
um homem sendo condenado por seus pecados: 

 

Figura 2: Detalhe do fólio 2-verso do Liber sancti Andreae de Castelo (f002v). 

<http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/BM/camb
rai_023-01.htm> 

Fonte 1: Ministère de la Culture – Enluminures. 

<https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?VUE_ID=1294702> 

Fonte 2: BVMM Bibliotèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux. 

 

O Livro das lamentações contém cinco poemas de lamentação pela destruição de 
Jerusalém, após sua queda nas mãos de Nabucodonosor II em 587 a.C. A quarta 
delas, transcrita no manuscrito, é uma lamentação pela catástrofe e pela situação de 
abandono da cidade, logo da derrota. Acreditamos que a inclusão deste texto está 
relacionada com a queda da cidade em 1187, o que introduz uma nova referência 
temporal para a elaboração do manuscrito. 

Além disso, existem outros dados que relacionam especificamente a cidade de 
Cambrai com Jerusalém: 

Segundo Bouly (1842: 95-104), em 1054, Liébert, bispo de Cambrai, partiu em 
peregrinação à Cidade Santa, mas não conseguiu passar além do Chipre e teve que 
voltar sem conseguir ver os Santos Lugares. Em compensação, quis recrear em sua 
cidade episcopal, o mais fielmente possível, os lugares de peregrinação em 
Jerusalém. Aproveitando a topografia do lugar, pôde relembrar a colina de 
Getsêmani e o vale do Cédron. Nesse lugar já existia uma capela do Santo Sepulcro, 
construída em 1047 pelo bispo Gérard, sobre a localização de um antigo cemitério 
onde foram enterrados os mortos pela peste (novamente a pestilentia) de 1036. 

Liébert fez construir a uma certa distância um mosteiro beneditino com uma 
igreja que seguia o desenho da planta da do Santo Sepulcro de Jerusalém. O 
mosteiro foi consagrado o 28 de outubro de 1064. 

A imagem do copista em seu labor, junto com o texto que se dispõe a copiar, 
aportaram informações quanto aos suportes e ferramentas de escrita, mobiliário do 
scriptorium e erros típicos na cópia de manuscritos medievais. Percebe-se também os 
efeitos do tempo e dos agentes químicos e biológicos no pergaminho, em forma de 
manchas. 
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Ainda, o fólio analisado não apresenta numeração romana como parte 
integrante do códice, sendo que existem até duas numerações distintas nos outros 
fólios: uma no verso, estabelecida pelo(s) copista(s) na parte superior central dos 
mesmos, em números romanos, quando o códice já estava terminado; e outra 
posterior, estabelecida em 1793 por um catalogador ou bibliotecário denominado 
Magister Johannes Folksperg, na parte superior direita, em algarismos indo-arábicos. 
Esse fato nos conduz a pensar que este primeiro fólio do manuscrito não fazia parte 
do códice original e foi adicionado posteriormente, porque não foi referenciado na 
primeira das numerações, mas sim na segunda, com o número 1. O último fólio 
também não apresenta numeração romana. 

Finalmente, gostaríamos de acrescentar que este é apenas o primeiro dos 
vários trabalhos que pretendemos elaborar sobre o Liber sancti Andreae de Castello, o 
último dos quais será sua edição completa, com os textos em latim e sua tradução, 
dando continuidade, dessa maneira, ao trabalho de transcrição que outros copistas 
fizeram no século XI, no intuito de preservar seu conteúdo através de suporte 
eletrônico e de facilitar sua consulta em arquivo de texto. 

Após a análise da íntegra do códice, foram detectados até 196 textos 
diferentes, entre homilias, sermões, tratados religiosos e hagiografias, de diversos 
autores: Beda o Venerável, Agostinho de Hipona, Jerônimo de Estridão, Ambrósio 
de Milão, Rabano Mauro, Máximo de Turim, Leão I, Gregório I, Fulgêncio de 
Ruspe, João Crisóstomo (Latino), Pedro Crisólogo, Ambrósio Auperto, Alcuíno de 
Iorque, Hilário de Poitiers, Isidoro de Sevilha, Zeno de Verona e Laurêncio de 
Novara. 

Inclusive, apareceram cinco textos desconhecidos que estão sendo analisados e 
serão divulgados em próximos artigos. 
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