
Também estepedido lhe foi concedido. Suger morreu
a 13 de janeiro de 1151, na oitava da Epifania que
termina os feriadosdo Natal. "Não tremeu com a apro-
ximação do fim", diz Willelmus, "pois consumara sua
vida antes de sua morte; nem abominara morrer por-
que gostarade viver. Partiu de bom grado, pois sabia
que melhorescoisaslhe estavamreservadasapós o pas-
samento,e não achavaque um homem de bem devesse
partir como alguém que é expulso, que é posto fora
contra a sua vontade".

190

4. A ALEGORIA DA PRUD"ENCIA DE
TICIANO: UM PÚS:.ESCRITO

Há exatamentetrinta anosatrás,meufalecido ami-
go Fritz Saxl e eu, então jovens Privatdozenten na
Universidade de Hamburgo, recebíamos uma carta
acompanhadade duas fotografias; uma mostrava um
entalhe em metal pouco conhecido, de autoria de
Holbein (Fig, 39), e a outra uma pintura de Ticiano,
recentementepublicada, cujo dono era então o fale-
cido Sr. Francis Howard, de Londres (Fig. 281. A

1. D. VON HADELN. Some Little-Known Works by Titian.
Burlington Magazine, XLV, 1924,p. 179. As medidas do quadro
(em tela) são 76,2 cm por 68,6 cm. Devo várias outras re-
ferências bibliogrãficas aó Dr. L. D. Ettlinger, do Warburg Ins-
titute, de Londres. Este quadro foi recentemente vendido, no
Christie, ao Sr. Leggatt.
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28. Ticiano. Alegoria da Prudência. Londres, Francis Ho-
ward Collection.

carta era de Campbell Dodgson, Guardião da Seção
de Gravuras do British Museum e a maior autoridade
em artesgráficasna Alemanha. Observaraque as duas
composiçõescompartilhavam dos traços mais caracte-
rísticos e intrigantes e nos perguntava se seríamosca-
pazes de lançar alguma luz sobre sua significação
iconográfica.

Muito contentese lisonjeados,respondemoso me-
lhor que pudemos; e Campbell Dodgson, com a gene-
rosidade impulsiva que era a própria essênciade sua
natureza, replicou que, em vez de utilizar nossa expo-
siçãopara seuuso particular, traduzira o trabalho para
o inglês e propunha-sea oferecê-Ioao Burlington Ma-
gazine para publicação. Ali apareceu em 19262 e
quatro anos mais tarde incluí no meu livro Hercules
at the Crossroads and Other Classical Subjects in
PostmediaevalArt (Hércules na Encruzilhada e Outros
Temas Clássicosna Arte Pós-Medieval) 3 uma versão
posterior em alemão, revista e ampliada. Entretanto,
como parece que mesmo então alguns pontos cruciais
me escaparam,possoser perdoado por agir segundoo
conselhodo Mefistófelesde Goethe: "Du musstesdrei
Mal sagen"*.

I

A autenticidade da pintura pertence ao Sr. Ho-
ward (que provém da coleção de Joseph Antoine
Crozat, o amigo e patrono de Watteau) não pode ser
- e que eu saiba nunca foi - discutida. Brilhando
com a magnificência da ultima maniera de Ticiano,
deve ser incluída entre as últimas obras deste pintor
e pode ser datada, com bases puramente estilísticas,
de um período situado entre 1560 e 1570, provavel-

2. PANOFSKY, E. & SAXL, F. A Late-Antique Religious
Symbol in Works by Holbein and Titian. Burlington Magazine,
XLIX, 1926, p. 177 e 55.

3. E. PANOFSKY, Hercules am Scheidewege und andere
antike Biuistofie in der neueren Kunst. Para outras referên-
cias, ver H. TIETZE, Tizian, Leben und Werk, Viena, 1936, p. 293,
pr. 249 (também em inglês, 1937); Catalogue, Exhibition 01
Works by Holbein and Others Masters ot the Sixteenth and
Seventeenth Centuries, Royal Academy, Londres, 1950, 1951, n.
209; J. SEZNEC,The Survival of the Pagan Gods, Nova York,
1953, p. 119 ~ 55., Fig. 40.

• Deves dízê-Io três vezes. (N. da T.)
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mente menos de dez anos antesda morte do mestre4

Vista no contexto geral da oeuvre (obra) de Ticiano,- -'. 'nao e apenasexcepcionalmas única. :É seu único tra-
balho que se pode chamar de "emblemático" em vez
de meramente"alegórico": uma máxima filosófica ilus-
tr.adapor uma imagem visual -em vez de uma imagem
visual revestidade conotaçõesfilosóficas.

Quando confrontados com as Alegorias de Ti-
ciano. - a assim chamada Educação de Cupido, na
Galena Borghese, a Alegoria do Marquês D'Avalos
no Louvre, o Culto de V ênus e a Bacanal, ambos no
Prado, a Apoteose de Ariadne na National Gallery de
Londres e, sobretudo, o Amor Sagrado e Profano -
somos convidados, mas não forçados, a buscar um
significado geral e abstrato atrás do espetáculo con-
creto e particular que encanta nossavista e que pode
ser entendido como a figuração de um fato ou situa-
ção representadosem atenção a eles mesmos. Com
efeito, foi apenasrecentementeque o Culto de Vênus,
a Bacanal e a Apoteose de Ariadne revelaram seus
conteúdosneoplatônicos5; inversamentehá os que in-
terpretam o Amor Sagrado e Profano como uma ilus-
tração não-alegórica,direta, inspirada por um incidente
específicoda Hypnerotomachia Polyphili de Francesco
Colonna 6.

No quadro de Howard o significado conceitual
~os dados perceptíveisé tão impertinente que parece
SImplesmentenão fazer sentido até que descobrimosseu
significado ulterior. Tem todas as característicasdo
"emblema" que, segundoa definição de alguém a par
do assunto7, participa da natureza do símbolo (só que

4. Prefiro a data proposta por TIETZE,loco cito à de
cerca de 1540proposta pelo Catalogue de 1950-1951,de Londres.
A primeira data, provável por razões puramente estilísticas
pode ser confirmada pelas feições do homem idoso (que são:
como veremos, do próprio Ticiano) assim como pelo fato de a
provável fonte iconogrãfica do quadro, a. Hieroglyphica de
PIERIOVALERIANO,só ter sido publicada depois de 1556.

5. WIND,E. Bellini's Feast of the Gods. Cambridge, Mass.,
1948,p. 56 e ss.

6. FRIEDLANDER,W. La Tintura delle Rose (Sacred and Pro-
fane Love). Art Bulletin, XX, 1938,p. 320. Cf., entretanto, R.
FREYHAN,The Evolution of the Caritas Figure, Joumal of the
Warburg and Courtauld Institutes, XI, p. 68 e ss., prrncípal-
mente p. 85.

7. Ver a introdução de Claudio Mino para a Emblemata de
Andrea Alciati: yublicada pela pr-imeira vez nas edições Lyons
de .15.71j na edição Lyons de 1600,p. 13 e ss. Uma boa e breve
definição de emblemas- aqui chamados "artifícios" - é dada
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é particular em vez de universal), da adivinhação (só
que não é tão difícil), do aforismo (só que é mais
visual que verbal), e do provérbio (só que é erudito
em lugar de vulgar). Esta pintura é, portanto, a única
obra de Ticiano - que normalmente se limitava às
letras de seu nome ou às do modelo de seu quadro -
a apresentar um motto ou titulus genuínos8: EX
PRAETERITO /PRAESENS PRVDENTER AGIT/
NI PVTVRA ACfIONE DETVRPET, "Do (da ex-
periência do) passado, o presente age prudentemente
para não estragar a ação futura" 9.

II

Os elementosdesta inscrição estão arranjados de
modo a facilitar a interpretação tanto das partes quan-
to do todo: as palavras praeterito, praesense [uturã
servem de rótulos, por assim dizer, para as três faces
humanas da zona superior, ou seja, o perfil de um
homem muito velho voltado para a esquerda,o retrato
de face inteira de um homem de meia-idade ao cen-
tro, e o perfil de um jovem imberbe voltado para a
direita; ao passo que a oração praesensprudenter
agit dá a impressãode sumarizar o conteúdo total, co-
mo sefosseum "cabeçalho". :É-nossugerido,assim,que
as três faces, além de tipificarem os três estágiosda
vida humana (mocidade, maturidade e velhice) pre-
tendem simbolizar os três modos ou formas do tempo

pelo Maréchal de Tavanes, o conhecido general e almirante de
FRANCISCOI (Mémoires de M. Gaspard. de Saulx, Maréchal de
Tavanes, Chãteau de Lagny, 1653,p. 63): "Hoje os artifícios
diferem dos brasões, pois se' compõem de corpo, alma e espí-
rito; o corpo é a pintura, o espírito, a invenção e a alma, o
mote ("en ce temps les devises sont separées des armolries,
composéesde corps, d'âme et d'esprit: le corps est Ia peinture,
l'esprit l'invention, l'ãme est le mot").

8. A inscrição no retrato alegórico de Filipe II e seu filho
Fernando do Museu do Prado. (MAIORA TIBI) não é um
motto ou um titulus mas uma parte integrante da própria pin-
tura. Inscrito num pergaminho oferecido por um anjo, desem-
penha um papel comparável à AVE MARIA do Anjo Gabriel
nas representações da Anunciação.

9, Nas publicações prévias de autoria; de Saxl e minha. os
sinais de abreviação sobre o A de FVTVRA e o E de ACTIONE.
que eram invisíveis nas fotografias que dispúnhamos na oca-
sião, foram omitidos. Tal omissãofoi retificada no Catalogue de
1950-1951,de Londres; mas aqui, o NI claramente legível antes
de FVTVRA foi editado como NE. O sentido da frase não é
afetado por nenhuma dessas correções.
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em geral: passado,presente e futuro. Somos também
convidadosa ligar essestrês modos ou formas de tem-
po com a idéia de prudência ou, mais especificamente,
com as três faculdadespsicológicasem cujo exercício
essavirtude consiste: memória, que lembra e aprende
do passado;inteligência, que julga e age no presente;
e previdência, que antecipa e provê para ou contra
o futuro.

Essa coordenaçãodos três modos ou formas do
tempo com as faculdades de memória, inteligência e
previdência, com a subordinaçãodas últimas ao con-
ceito de prudência, representa a tradição clássicaque
preservou sua vitalidade mesmo quando a teologia
cristã elevou a prudência ao nível de virtude cardeal.
"Prudência", lemos no Repertorium morale de Pe-
trus Berchorius, uma das enciclopédiasmais populares
do fim da épocamedieval, "consiste na recordaçãodo
passado,na ordenação do presente,na meditação do
futuro" ("in praeteritorum recordatione,in praesentium
ordinatione, in futurorum meditatione"), e a origem
dessafórmula rimada - citação de um tratado tradi-
cionalmente imputado a Sêneca,embora, na verdade,
seja de autoria de um bispo espanhol do século VI
d.e. 10 - podeserseguidaaté a máxima pseudoplatôni-
ca segundoa qual "oconselho sábio" (oupf30uÀin)levaem
consideraçãoo passado,que fornece os precedentes,o
presente,que propõe o problema, e o futuro, que pre-
vê as conseqüências11.

A arte medieval e renascentistaencontrou muitos
modos de expressaressatripartição da prudência numa
imagem visual. A prudência é mostrada segurando
um disco cujos três setorestrazem as inscrições"Tem-
pus praeteritum", "Tempus praesens" e "Tempus fu-

10. Berchorius (ver antes p. 195e s. e adiante nota 31) refe-
re-se ao Ltber de morlbus de Sêneca;mas a fórmula aparece
num tratado intitulado Formula vitae honestae ou De qucttuor
virlutibus cardinalibus, também atribuido a Sênecae normalmente
impresso junto com o Liber de moribus (cf. Opera Senecae,
Joh. Gymnicus, ed., Colônia, 1529,f.o IIv.) O verdadeiro autor
do tratado é, no entanto, o Bispo Martim de Bracara.

11. DI6cENES LAtRCIO, De vttis, dogmrltibus et apophthegmrl-
tibus drlrorum phHosophorum, III, 71. Para o ressurgimento
da conexão original dos três modos do tempo com Consilium
em lugar de Prudentta na Iconologta de CESARE RIPA, ver adiante
p. 227 e 55.
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29. Escola de Rossellino. Prudência. Londres, Victoria and
Albert Museum.



30. Alegoria da Prudência. Roma, Biblioteca Casanatense,
ms. 1404, f9 10, começo do século XV.

31. Prudência. Siena, Catedral, fins do século XIV.

turum" 12, OU um braseiro do qual saltam três chamas
analogamente rotuladas13. Ela aparece entronada
sob um pálio com a inscrição "Praeterita recolo, prae-
sentia ordino, futura praevideo", enquanto olha para
a própria imagem refletida num espelho triplo 14. É
personificada num clérigo que segura três livros com
as admoestaçõesapropriadas (Fig. 30) 15. Ou, final-
mente,é retratada- ao modo daquelasTrindades que,
sendode origem pagã,não eram vistas com bons olhos
pela Igreja, embora nunca tivessem perdido a popu-
laridade 16 _ como uma figura de três cabeçasa exi-
bir, além do rosto de meia-idade visto na parte cen-
tral, que representao presente,uma face jovem e outra
velha, voltadasde perfil, que simbolizamrespectivamen-
te o futuro e o passado. Essa Prudência de três ca-
beçasaparece,por exemplo, num relevo do Quatrocen-
tos que está no Victoria and Albert Museum, de Lon-
dres,hoje atribuído à escolade Rossellino (Fig. 29) 17;

e - a significação da imagem tricéfala ainda mais
esclarecidaaqui pelo símbolo tradicional da sabedoria,
a serpente (Mateus 10:16) - numa das nigelas do
final do séculoXIV da Catedral de Siena (Fig. 31) 18.

12. Ver a miniatura publicada por J. VONSCHLOSSER,Gius-
tos Fresken in Padua und die Vorlãufer der Stanza della Seg-
natura, em Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Alter-
héichsten Kaiserhauses, XVII, 1896,p. 11 e ss., pr. X.

13. Ver o afresco de Ambrogio Lorenzetti no Palazzo Pub-
blico de Siena.

14. Ver uma tapeçaria de Bruxelas de cerca de 1525,pu-
blicada no Wandteppiche de H. Gõbel, Leipzig, 1923-34,I, 2,
(Paises Baixos), pr. 87.

15. Roma, Biblioteca Casanatense,Cod. 1404,f.o 10 e 34.
16. Sobre o problema desse tipo de iconografia ver, além

da literatura já mencionada,nas demais publicaçõesde F. Saxl
e minhas: G. J. HOOCEWERFF,Vultus, Trifons, Emblema Dia-
bolico, Imagine Irnproba della SS. Trinità, em Rendiconti delta
Pontifica Accademia Romana di Archeologia, XIX, 1942/3,p. 205
e ss.; R. PENTAZZONI,The Pagan Origins of the three-headed
Representation of the Christian Trinity, Journal ot the War-
burg and Courtauld Institutes, IX, 1946,p. 135 e ss.; e W.
KIRFEL,Die dreikéipfige Gottheit, Bonn, 1948 (cf. também a
revisão por A. A. BARB,Oriental Art, lU, 1951,p. 125 e s.)

17. Ver agora Victoria and Albert Museum, Catalogue of
Italian Sculpture, E. Maclagan e M. H. Longhurst, eds., Londres,
1932,p. 40, pr. 30d.

18. Ver Annales Archéologiques, XVI, 1856,p. 132. Dentre
outros exemplos, cabe mencionar uma figura do Batistério de
Bérgamo (A. VENTURl,Storia del Arte Italiana, IV, Fig. 510);
a página de rosto de GREGORlUSREISCH,Marglarita Philosophica,
Estrasburgo, 1504 (ilustrada em SCHLOSSER,op. cít., p. 49); uma
miniatura em ms. 87, t» 3, da Biblioteca da Universidade de
Innsbruck (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Hands-
cnritten. in OesteTTeich, I [Die illuminierten Handschriften in
Tirol, H. J. Hermann, ed.], Leipzig, 1905,p. 146,pr. X); e, corno
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Assim, pode-se derivar a parte "antropomórfica"
do quadro de Ticiano dos textos e imagens transmi-
tidos ao séculoXVI por uma tradição contínua e pu-
ramente ocidental. Entretanto, para compreendermos
as três cabeçasde animais, precisamosvoltar à esfera
escura e remota das religiões de mistérios do Egito
ou pseudo-egípcias;uma esfera que desapareceracom-
pletamente de vista durante a Idade Média Cristã,
emergindo tenuementeacima do horizonte com o co-
meço do humanismo renascentista da metade do
século XIV, e tornando-se o objeto de um interesse
apaixonado após a descoberta da Hieroglyphica de
Horapolo, em 1419 19.

Um dos maiores deusesdo Egito helenístico foi
Serápis, cuja estátua - tradicionalmente atribuída a
Briaxis, famoso por sua contribuição para a decoração
do Mausoléu - era admirada no principal santuário
do deus, o Serapeion de Alexandria. Conhecido por
nós através de inúmeras descrições e réplicas
(Fig. 34) 20 mostrava Serápis entronado com majes-
tade jupiteriana, com o cetro na mão e o atributo ca-
racterístico, o modius (módio = medida para trigo)
sobre a cabeça. Seu traço distintivo, entretanto, era
a presençaconstante de seu companheiro: um mons-
tro tricéfalo enleadopor uma serpente,que tinha sobre
os ombros as cabeçasde um cachorro, um lobo e um
leão, - ou seja, as mesmastrês cabeçasde animais
que o apreciadorda Alegoria deTiciano pode observar.

um anacronismo curioso, uma pintura do pintor barroco de Ham-
burgo Joachim Luhn (Hamburgo, Museum für Hamburgische
Geschichte), sobre o qual ver H. RaVER,Otto Wagenfe!t und
Joachim Luhn, Diss., Hamburgo, 1926. Em alguns casos, como
num relevo do "Campanile" de Florença (VENTURI,loco cit.,
Fig. 550), no afresco de Rafael na Stanza ciella Segnatura e no
mode!!o de Rubens de uma Biga Triunfal, no Museu de Antuérpia
(P. P. Rubens [Klassiker der Kunst, V, 4. ed. Stuttgart e Berlim]
p, 412), o número de cabeças é reduzido para dois, indicando
apenas o passado e o futuro.

19. Ver agora SEZNEC,lococit., p. 99 e 55., com mais literatura.
20. Ver A. ROSCHER,Ausfiihrliches Lexikon der griechischen

und romischen Mythologie, S.V. Sarapis, Hades, und Kerberos;
PAULY-WISSOWA,Realencyclopaedie der klassischen Altertumswis-
senscnaft, S.V. Sa1'CIlpis; THIEME-BECKER,Allgemeines Kiinstter-
lexikon, S.V. Bryaxis.
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32. O companheiro tricéialo de Serápis. Estatueta greco-
-egípcia segundo L. Begerus, Lucernae :«, iconicae. Berlim,

1702.

33. O companheiro tricéjaio de Serápis. Est~tueta ~rec?·
-egípcia. segundo B. de Montfaucon, IrAntiquíté expliquée,

Paris, 1722 e ss.

34. Serápis. Medalha de Caracalla.



o significado original dessaestranha criatura _
que apelava tão intensamentepara a imaginação po-
pular. que era reproduzida separadamenteem estatue-
tas de terracota compradas pelos fiéis como lembran-
ças devotas (Figs. 32, 33) - coloca uma questãoque
nem mesmo um grego do século IV d.C. ousava res-
ponder: em seuRomance de Alexandre, Pseudo-CaIís-
tenes fala apenasde "um animal polimorfo cuja es-
sêncianinguémpode explicar" 21. Mas, já que Serápís,
por mais que seu poderes tenham se estendido mais
tarde, parecehaver iniciado suacarreira como um deus
do mundo ínfero (referiam-se a ele como "Plutão" ou
"Júpiter Estígio") 22 é bem possível que seu compa-
nheiro tricéfalo nada mais seja que uma versão egípcia
do Cérbero de Plutão, mas com duas das três cabeças
de cachorro do último substituídaspelas das divinda-
des fúnebres nativas, a cabeçade lobo de Upnaut e a
de leão de Sakhmet;Plutarco pode estar essencialmen-
te certo ao identificar o monstro de Serápis simples-
mente como "Cérbero" 23. A serpente, entretanto,
parece ser uma encarnação original do próprio
Serápisu.

Embora tenhamosde admitir que desconhecemos
o que o extraordinário companheiro de Serápis signi-
ficava para o Leste helenístico,sabemossua significa-
ção para o Oestelatino e latinizado. Essemonumen-
to da polimatia do fim d~ Antiguidade e do refina-
mento exegético,a Saturnalia de Macróbio (na ativa
como alto oficial romano de 399 a 422 d.C.) 25, con-
tém, entre inumeráveisoutros itens de interessecrítico
e antiquário, não apenasuma descrição,mas uma in-
terpretação elaboradada famosa estátuado Serapeion
na qual se lê: "Eles (os egípcios) acrescentaramà
estátua (de Serápis) a imagem de um animal de três
cabeças,sendo que a cabeçacentral e maior é seme-

< 21. Cf. R. REITZENSTEIN. Das. iranische Erlilsungsmysterium,
Bonn. 1921. p. 190.

22. Ver ROSCHER e PAULY-WISSOWA. s.v. Sarapis.
23. PLUTARCO. De Iside et Osiride. 78.

24. Ver REITZENSTEIN. op. cit.; cf. H. JUNKER. "ttber iranische
Quellen der hellenistischen Aton-Vorsteljungv", VOririige der
Bibliotek Warburg, 192111922. p. 125 e ss.

25. Sobre Macróbío, ver E. R. CURTIUS. Europiiische Literatur
und lateinisches M,ttelalter, Berna. 1948. pasSir, especialmente
p. 442 e ss. .
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lhante a um leão; à direita aparece a cabeçade um
cão tentando agradar com uma expressãoamiga, en-
quanto que a parte esquerdado pescoçotermina com
a cabeçade um lobo voraz; e uma serpenteliga essas
formas animais com suas espiras (easqueformas ani-
malium draco conectit volumine suo), tendo a cabeça
voltada para trás, em direção da mão direita do deus
que pacifica o monstro. Assim, a cabeçado leão re-
presenta o presente, o estado que, entre o passadoe
futuro, é forte e ardorosoem virtude da açãopresente;
o passadoé mostrado atravésda cabeçado lobo por-
que a lembrança das coisas pertencentesao passado
é devorada e levada embora; e a imagem do cão, ten-
tando agradar, significa o desenlacedo futuro, do qual
a esperança,embora incerta, sempre mostra um re-
trato agradável"26.

Macrôbio, pois, interpretou o companheiro de
Serápis como um símbolo do Tempo - uma tese a
corroborar sua convicção básica de que a maioria dos
deusespagãos,em geral, e Serápis,em particular, eram
divindades do sol sob nomes diferentes: "Serápis e o
sol têm uma única natureza indivisível" 27. Natural-
mente, o espírito da época pré-copernicanainclinava-
se a conceber o tempo como sendo governado. ou
mesmo engendrado,pelo movimento uniforme e per-
pétuo do sol; e a presençade uma serpente- que,
tentando supostamentedevorar sua própria cauda, era
um símbolo tradicional do tempo, e/ou de um período
recorrenteno tempo 28 - pareciadar apoio adicional à
interpretação de Macróbio. Por força de sua exegese,
a posteridade acatou como' verdade a suposição de

26. MAcn6B1o.SatunuUia. I. 20. 13 e ss.: "uel dum simulacro
sígnum tricipitis anímantís adíungunt, quod exprimit medio
eodemque maximo capite leonis effigiem; dextra parte cap~t
canis exoritur mansueta specieblandientis. pars uero laeua cerui-
cis rapacis lupí capite fini.tur. easque formas~nimalium draco
conectit uolumine suo capíte redeunte ad dei dexteram, qua
compescítur rnonstrum, ergo leonis capite monstratur praesens
ternpus, quia condicio eius inter praeteritum .futurumque actu
praeserrtí ualida furuensque est. sed et praeterttum tempus lupí
capíte sígnatur, quod memoria rerum transactarum rapitur et
aufertur. item canis blandientis effigies futuri temporis desígnat
euentum, de quo nobis spes, licet incerta. blanditur".

27. MA:nóBlo.loc. cit.: "Ex his apparet Sarapiset solis unam
et indiuiduam esse naturam".

28. Sobre a serpente como símbolo do tempo ou de um pe-
rlodo recorrente de tempo. ver. por exemplo. HORAPOLO. Hiero-
glyphicia (agora também encontradanwna tradição inglesa tradu-
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que as três cabeçasde animais do monstro alexandrino
expressassema mesma idéia que as cabeçashumanas
de idades diferentes encontradas em representações
ocidentaisda Prudência,tais comoo relevo rosseIlinesco
do Victoria and Albert Museum ou a nigela de Siena:
a tripartição do tempo em passado,presente e futuro,
os domínios da memória, inteligência, e previsão. Do
ponto de vista macrobiano, a tríade zoomórfica era
assim equivalente à antropomórfica, e podemos facil-
mente pressupora possibilidade de substituir ou com-
binar uma com a outra - tanto mais que a Prudência
e o Tempo eram ligados, na tradição iconográfica, pelo
denominadorcomum da serpente. Isso foi o que acon-
teceu na Renascença;mas foi por um longo e tortuoso
caminho que o monstro Serápisviajou da Alexandria
helenísticaaté a Venezade Ticiano.

IV

Durante mais de novecentos anos, os manuscri-
tos de Macróbio conservaram a fascinante criatura
prisioneira. Significativamente, foi Petrarca - o ho-
mem que mais que nenhum outro pode ser conside-
rado o responsávelpelo que chamamosde Renascença
- que a redescobriu e libertou. No terceiro canto
de sua Airica (composta em 1338) descreve as re-
presentaçõesesculpidasdos grandesdeusespagãosque
adornavamo palácio do Rei Sifax, da Numídia, o amigo
- e, mais tarde, inimigo - de Cipião, o Africano. Nes-
tas "ecfrases" o poeta torna-se mitógrafo, por assim
dizer, trabalhando com fontes medievais e clássicas;
mas, seusbelos hexâmetros, isentos de todas as "mo-
ralizações" e vitalizando um aglomerado de caracte-
rísticas e atributos particulares em imagens vivas e

zída por G. BOAs, The Hieroglyphics ot Horapollo, Nova York,
1950), r, 2; SÉRVIO,Ad Vergilii Aeneadem, V. 85; MARTIANUS CA-
PELLA, De nuptiis Mercurii et Philologiae, r, 70. Cf. F. CUMONT,
Textes et Monument.ç figurés relatifs aux mystéres de Mytra,
Bruxelas, 1896, r, p. 79. A serpente mordendo a própria cauda
é assim mencionada, e em parte ilustrada como atributo de
Saturno, o deus do tempo, nas mitografias de Mythographus III
e PETRARCA(Africa, IIr. 147 e s.) até VINCENZOCARTARI. lmagini
dei Dei degli antichi (1." edição em 1556; na ed. de 1571, p. 41)
e G. P. LOMAZZO,Trattato della pittura (1.' publicação em 1584),
VII, 6 (na reedição de 1844, v. III, p. 36).
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coerentes, sobressaementre os textos do Mythogra-
phus III e Berchoriuscomo uma peça precocede poe-
sia renascentistaentre dois espécimesda prosa medie-
val. E foi por meio desseshexâmetros que o animal
tricéfalo descrito por Macróbio retomou ao palco da
literatura e representaçõesocidentais:

Junto ao deus está sentado um imenso estranho monstro
Cuia cabeçatripartida se volta para ele de maneira amiga.
A direita parece um cão e à esquerda um lobo rapace;
A do meio um leão. E uma serpente enrolada
Reúne as três cabeças: significam o tempo que passa2\1.

Entretanto, o deus ao qual essesversos associam
o triceps animans de Macróbio não é mais Serápis.
Petrarca podia sucumbir ao encanto da besta fantás-
tica composta de quatro entidadesferozes, no entanto
submissase de bom temperamento, repleta de signifi-
cado metafísico, no entanto totalmente viva e agindo
como personagemde direito próprio mais do que ser-
vindo de mero atributo; mas não tinha uso para seu
mestre estrangeiro. Proclamando incansavelmente a
supremaciade seus ancestrais romanos sobre os gre-
gos, para nem falar nos bárbaros, substitui o Serápis
egípcio pelo Apoio clássico - uma substit~1Í?ãodu-
plamente justificável, pois a natureza de Serápis, teste
Macrôbio, não é menos solar que a de Apolo, mesmo
porque este também dominava as três formas o~ mo"
dos do tempo supostamenteexpressaspelas tres ca-
beças de animal: não era apenasum deus solar mas
também o cabeçadas Musas e o protetor dos videntes
e poetas que, graças a ele, "sabem tudo o que é, tudo
o que será, tudo o que foi" 30.

Assim, foi mais em conexão com a imagem de
ApoIo do que com a de Serápis que nosso monstro
foi revivida nas descrições literárias subseqüentese,

29. PETRARCA,Atriea, III, 156 e ss.:

proximus imberbi specie crinítus Apollo ...
At iuxt(1 monstrum ignotum immen~mque tri~aUci
Assidet ore sibi placidum blandumque tuentt.
Dextra canem, sed laeva lupum [eri atra rapacem,
Parte leo media est, simul haec serpente reflexo
Iuguntur capita et fugientia tempora signant.

30. HOMERO, Ilíada, I, 70, com referência a Caleas iôs ~O1)rã r'

6tWra1 'Tá r' E(f(fójJ.f:Va 7rPÓ r' ~(lVTa •••. nv ÓLà. j.Lat'TIJavvT}v.., r7W cl

7rópe <1>0,60' 'A7ro""wv.
Sobre a transferência cessas linhas do vidente e do poeta para
o médico, ver p. 214.
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através delas, em estampas e iluminuras de livros.
Porém, devido a uma ambigüidadelingüística tanto na
fonte original como em seusprincipais intermediários
ou seja, Macróbio e Petrarca, podemos observar um
desenvolvimento curioso. Ambos descrevem as três
cabeçasde animal como "conexas" ou "coligadas" por
uma serpente enrodilhada (Macróbio: easque for-
mas. .. draco conectit volumine suo; Petrarca: ser-
pente rellexo/Lunguntur capita). Para uma mente
ainda familiarizada com o verdadeiro aspectode Será-
pis, e seu companheiro, estasfrases,conjuraram auto-
maticamentea imagem de um quadrúpedetricéfalo _
o Cérbero original - que usassea serpente como
uma espéciede colar (Figs. 32, 33). Para o leitor
medieval, todavia, poderiam sugerir igualmente três ca-
beças nascendode um corpo de serpente, em outras
palavras, um réptil tricéfalo. Para evitar essa ambi-
güidade (e, como acontecetantasvezesquando sejoga
uma moeda para tirar a sorte, apostandoem "coroa"
q~ando o c~rto seria escolher "cara"), o primeiro mi-
tografo que Incorporou a descriçãode Petrarca decidiu
pelo corpo de réptil. "A seus(de ApoIo) pés" escreve
Petrus Berchorius (e, depois dele, o autor anônimo do
Libellus de imaginibus deorum), "era configurado um
monstro horrível cujo corpo parecia com o de uma
serpente (corpus serpentinum); e tinha três cabeças,
a saber,a de um cão, um lobo e um leão, que, embora
separadasumasdasoutras, convergiamem um só corpo
com uma única cauda de serpente"31.

Sob essaforma de réptil - mais estranha ainda
do que a do quadrúpede original e transformando-a,
por pura coincidência, na antiga imagem do que se
pode chamar de "serpente do tempo" 32 - nosso
monstro aparecesempreque os artistas do século XV
foram chamadosa apresentaruma imagem de ApoIo

. 3L o texto de BERCHORIUS(Repertorium Morale, Livro XV)
fOI edlt~do separadame.tüe sob o nome de ThomasValeys (Thomas
Wallensís) num Iívro mtitulado Metamorphosis Ovidiana mora-
ltter.:. _ explanata, Paris. 1511 (na edição de 1515, f.o VI), e a
descnçao de Apelo diz o seguinte: "Sub pedibus eius depictum
erat m~mstrum.píctum Ciuoddam terrificum, cuius corpus erat
serpentmum, tríaque capita habebat, caninum, lupinum et leo-
mnum. Que. quamvis mter se essent diversa. in corpus tamen
unum ~ohI~ebant,.et unam solam caudam serpentinam habebant".
A explicação alegorica do monstro é tirada de Macróbio.

32. Ver nota 28.
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que coincidisse com os padrões gerais da época e, no
entanto, satisfizessea uma classe intelectual superior.
Encontramo-lo nas páginas do Ovide moralisé em
prosa33 e .nas do Libellus de imaginibus deorum
(Fig. 35) 34; na Epitre d'Othéa de Christine de Pisanar,;
nas Chroniques du Hainaut 36; nos comentários sobre
os Echecs amourex (Fig. 36) 37; e, finalmente, na
Practica Musicae de Franchino Gafurio, datada de
1497 (Fig. 38) 38, onde o corpus serpentinum se es-
tende, através das oito esferas celestes, dos pés de
Apolo, no alto, até a terra silenciosa.

Foi necessáriaa "reintegração da forma clássica
com o tema clássico", conseguidadurante o Cinque-
cento, para quebrar o encanto dessatradição persis-
tente. Só depois da segundametade do século XVI,
foi que Giovanni Stradano, evidentementesob a im-
pressãodireta de algum exemplar genuíno do fim da
Antiguidade, devolveu ao nosso monstro seu autêntico
corpo canino 39 e ao mesmo tempo reinvestiu o seu
amo - desempenhandoaqui o papel de Sol numa
série de planetas - de sua verdadeira beleza apolínea
(Fig. 42). Cumpre notar, entretanto, que essedeus-

33. Enquanto que os textos latinos completos de Berchorius
não eram ilustrados, suas traduções francesas (editada~ em 1484
por Colard Mansion, de Bruges, e em 1493 por A. Ve!ard. em
Paris, sob o titulo de Ovide métamorphose moraltsee) eram
muitas vezes acompanhadaspor ilustrações. O ApoIo encontra-se
num manuscrito de cerca de 1480, Copenhague, Roya! Líbrary,
ms. Thot 399, f.· 7 v. O texto lr.ancês não difere substancial-
mente do latino.

34. O texto do Libellus de imaginibus deorum (ver aqui
SEZNEC.op. cit .. pp. 170-79) difere do texto de Berchorius princi-
palmente porque a explanação alegórica é apagada. 1: !ransmI-
tida através de um manuscrito ilustrado existente na Bibhoteca
do Vaticano, Cod. Reg. lato 129Ó. Ver H. LIEBESCHÜTZ,Fulgentiu.s
MetCLjoralis; Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Mytholo~ie
im Mittelalter (Studien der Bib!iotek Warburg, IV, Leipztg-
-Berlim, 1926) p. 118. NossaFlg. 35 (Llebeschütz. Fig. 26) repre-
senta Cod. Reg. lato 1290. 1.° 1 v.

35. Bruxelas, Bíbhothêque Royale, ms. 9392, t» 12 v.
36. Bruxelas. Bíbhotêque Royale. ms. 9242, f.o 174 V.

37. Paris, Bíbfíotêque Natlonale, ms. fr. 143,f.o 39.
38. Ver aqui SEZNEC.loco cit., p. 140 e s., e A. WARBURG.

Gesammelte Schrijten, Berlim e Leipzlg, 1932, I, p. 412 e ss.
39. Inversamente. o Ilustrador do manuscrito de Copenhague,

Ovide moralisé, f.· 21 v., aparentemente por pura inadvertência,
deu ao autêntico Cérbero de Plutão as três diferentes cabeçasde
animais pertencentes. de direito, apenas ao monstro de Ser'áprs.
IsIDORODESEVILLE,Origines, XI, 3. 33, por outro lado transferiu
a interpretação alegórica de Macróblo sobre o monstro de Serápis
para o Cérbero totalmente canino de Plutão. que. segundo ele,
significa "tres aetates, per quas mors hominem devorat, id est,
infantlam, iuventutem et senectutem".
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35. Apolo, Roma, Biblioteca do Vaticano. Cod. Reg. lat.
1290. f<? Iv., ca, 1420.

36. Apoio e as três Graças. Paris, Bibliothêque Nationale,
ms. fr. 143. f<? 39. fins do século XV.

37. Giovanni Zacchi Fortuna. Medalha do Doge Andrea
Gitti, datada de 1536.



sol apolíneo foi moldado segundoo Cristo Ressurreto
de Michelangelo, em Santa Maria sopra Minerva.
Numa época em que os artistas, segundoa expressão
de Dürer, tinham aprendido a plasmar a imagem de
Cristo, "o mais belo dos homens" à semelhançade
ApoIo, a imagemde ApoIo tambémpodia ser plasma-
da à semelhançade Cristo: na opinião de seuscon-
temporâneose seguidores,Michelangelo e a Antigui-
dade haviam se tornado equivalentes40.

v
o ano de 1419, como sabemos,aSSIstIUà desco-

berta da Hieroglyphica de Horapolo, e essefato não
apenassuscitouenorme interessepor tudo o que fosse
egípcio ou pseudo-egípcio,mas também produziu -
ou, ao menospromoveu imensamente,--' esseespírito
"emblernático' tão característico dos séculos XVI e
XVII. Um conjunto de símbolos, cercado por um
halo remoto de Antiguidade e constituindo um voca-
bulário ideográfico independentede diferenças lingüís-
ticas, expansível ad libitum e compreensível apenas
por uma elite internacional, não poderia deixar de
captar a imaginação dos humanistas,seuspatronos e
os artistas seus amigos. Foi devido à influência da
Hieroglyphica de Horapolo que surgiram os numerosos
livros de emblemas, introduzidos pela Emblemata de
Andrea Alciati, datada de 1531, cujo propósito era
complicar o simplese empanar o óbvio, enquanto que
a ilustração medieval tentara simplificar o complexo
e esclarecero difícil 41.

Esse surto simultâneo de egiptomania e emble-
mática resultaram no que se pode chamar de emanci-
pação iconográfica do monstro de Serápis. Ao passo
que a paixão pelas coisas egípciaslevava à dissolução
de sua recentee um tanto ilegítima aliançacom Apoio,
a procura de novos "emblemas" - destinadosa evitar
personagenshistóricas e mitológicas - impedia o re-

40. Ver adiante p. 376.
41. Para uma boa caracterização das ilustrações emblemá-

tícas, ver W. S. HECKSCHER, "RenaissanceEmblems: Observations
Suggestedby Some EmbIem-Books in lhe Princeton Uriiversity
Library", The Princeton University Library Chronic!e, XV, 1954,
p. 55.
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encontro com seu legítimo amo, Serápis. Tanto
quanto sei, é somente nas ilustrações de Imagini dei
Dei degli Antichi (primeira edição em 1571) de Vin-
cenzoCartari, que o monstro, aqui ainda em sua forma
de réptil, aparece como companheiro de Serápis na
arte renascentista (Fig. 40) 42. Em todas as outras
representaçõesprocedentes do final do século XN
ao final do séculoXVII, apareceapenascomo um hie-
róglifo ou ideograma - até que o século XVIII o
arquivou, se podemosdizer assim, como um espécime
arqueológico curioso embora às vezes mal compreen-
dido (Figs. 32, 33) 43 •

Na já mencionadaHypnerotomachia Polyphili de
1499, servecomo bandeira ou estandarteemprestando
um toque "egípcio" um tanto gratuito ao Triunfo de
Cupido 44. No entalhe em metal de Holbein de 1521,
ao qual também já nos referimos antes, uma mão gi-
gantescao segurabem alto por sobre uma bela paisa-
gem (Fig. 39), de modo a dar a idéia deque o passado,
presente e futuro estão, literalmente, "na mão de
Deus" 45. A medalha de Giovanni Zacchi em honra
do Doge Andrea Gritti, datada de 1536, simboliza
essetempo natural ou cósmicoque controla o curso de
um universo aparentementedominado pela Fortuna,
mas que, na realidade, como aprendemospelo dístico

42. Sobre a Imagini dei Dei degli Antichi de CARTARI.ver
SEZNEC,op. cit., p. 25 e ss. Nossa Fig. 40 representa a gravura
da edição de Pádua de 1603,p. 69.

43. Ver, por exemplo, L. BEGERUS,Lucernae .veterum seput-
chralis iconicae, Berlim, 1702,II, pr. 7 (nossaFig. 32)ou A. BANIER,
Erlauterung der Giitterlehre, trad. ale:nã de J. A. Schlegel, lI,
1756,p. 184. Vale notar que uma autoridade tão eminente quanto
B. DEMONTFAucON,L'Antiquité expliquée, Paris, 1722e ss., Supl.,
II, p. 165,pr. XLVIII (nossaFig. 33), embora classificando cor-
retamente o monumento, esqueceu por completo o texto de
Macróbio e, enganando-se com a aparência antropomórfica do
leão e simiesca do lobo, confundiu a identidade das cabeças:
"li n'est pas rare de voir Serapis avec Cerbere... on en voit
aussi trois ící. Mais une d'homme, une de chien, une de singe".

44. FRANCESCOCOLONNA,Hypnerotomachia POlyphili, Veneza,
1499,f.o yl e y2; o texto diz apenas que uma das ninfas do
TTiunfo de Cupido trazia, com grande reverência e obstinada
superstição, "a imagem dourada de Serápis, adorado pelos egíp-
cios" e descreve as cabeçasde animais e a serpente sem maiores
explicações. Uma cópia do entalhe em madeira do f.O yl, apa-
rentemente sem ligação com o texto, pode ser vista num manus-
crito da Biblioteca Ambrosiana de Milão, Cod. Ambros. C. 20 inf.,
t» 32.

45. O entalhe em metal de Holbein foi usado como um fron-
tispício para o De PTimatu PetTi libTi tres de JOHANNECK,
Paris, 1521.
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(DEI OPTIMI MAXIMI OPE), governadopelo Cria-
dor de todas as coisas (Fig, 37)~. Na literatura em-
blemática e "iconológica", finalmente, tornou-se o que
ainda é na Alegoria de Ticiano: um símbolo erudito
da Prudência.

A Hieroglyphica de Pierio Valeriano, de 1556, -
um tratado baseadoem Horapolo, mas acrescido de
inúmeros adendos, antigos e modernos - menciona
o monstro Serápisduas vezes: primeiro, sob o título
de "Sol", onde a passagemde Macróbio é citada in
extenso e a divindade solar é retratada, se assim se
pode dizer, como uma personagemuItra-egípcia, tra-
zendo as três cabeçasde animal sobreos ombros de seu
próprio corpo nu 47; e, segundo,sob o título "Pruden-
tia". Aqui Pierio explica que a prudência "não só
investiga o presente,como também reflete sobre o pas-
sado e o futuro, como se examinasseum espelho, à
semelhançado médico que, segundoHipócrates, "co-
nhece tudo o que é, o que foi, o que será"; e essas
três formas ou modos do tempo, acrescenta,são hiero-
glyphice expressospor uma cabeçatripla (tricipitium)
que combina a cabeçade um cão com as de um lobo
e um leão 48.

Cerca de trinta ou quarenta anosmais tarde, essa
"cabeça tripla" - agora, como devemos notar, um
grupo de cabeçasdivorciado de qualquer corpo, ofídio,
canino ou humano - estava firmemente estabelecida
como símbolo independente,símbolo este que se pres-
tava à interpretação poética (ou afetiva) ou então
racionalística (ou moral), conforme o elemento enfa-
tizado fosse"tempo" ou "prudência".

Na mentede Giordano Bruno, semprepreocupado
com as implicaçõesmetafísicase emocionaisda infini-
dadeespaciale temporal, a "figura tricéfala conjuradada
Antiguidade egípcia",desenvolveu-senuma terrífica apa-
rição, assomandoseuscomponentesindividuais suces-
siva e recorrentementede modo a representaro tempo

46. Ver G. HABICH. Die MedaiUen der ita!ienischen Renais-
sanee, Stuttgart, 1922. pr. LXXV. 5.

47. PIERIO VALERIANO. Hierog!yphiea. edição de Frankfurt de
1678. p. 384.

48. Ibidem, p. 192.
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como uma seqüênciainfinita de arrependimento fútil,
sofrimento real e esperanças imaginárias. No seu
Eroici Furori, de 1585 (Livro lI, Capo 1), o filósofo
racional, Cesarino, e o "amante enlevado", Maricondo,
discutem a natureza cíclica do tempo. Cesarino ex-
plica que, assimcomo o inverno sempreé seguidopelo
verão todos os anos, também os longos períodos histó-
ricos de declínio e miséria - como o presente -
cederãoo lugar ao renascimentoespiritual e intelectual.
Maricondo responde dizendo que, embora aceite uma
sucessãoordenada das fases da vida humana assim
como da natureza e da história, não pode partilhar a
visão otimista que o outro tem dessasucessão:o pre-
sente, julga ele, é sempre pior que o passado, e os
dois só são suportáveis pela esperançade um futuro
que, por definição, nunca acontece. E continua: isso
foi bem expresso pela figura egípcia na qual, "sobre
um busto colocavam três cabeças,uma de um lobo
olhando para trás, a segunda de um leão visto de
frente, e a terceira de um cão olhando para frente",
e isso para mostrar que o passadoaflige a mente com
as lembranças, o presentea tortura, ainda mais dura-
mente, na realidade e o futuro promete, mas não traz
melhorias. Conclui com um sonetto codato ("soneto
de cauda" ou estramboto) que, num crescentede de-
sespero, empilha metáfora sobre metáfora para des-
crever o estado de uma alma para a qual os três
"modos do tempo" nada significam, exceto formas de
sofrimento ou desapontamento.

Um lobo, um leão e um cão aparecem
Na aurora, ao meio-dia e ao entardecer
O que gastei, guardo e talvez adquira
O que tinha, tenho agora ou venha a ter
Pelo que fiz, faço e hei de fazer
No passado, no presente e no futuro,
Me remôo, me entristeço, me asseguro,
Na perda, no sofrimento e na incerteza
Com o acre, com o amargo, com o doce
A experiência, os frutos, a esperança
Me ameaçam, me afligem e me amolecem
A idade que vivi, que vivo e que avança
Me faz tremer, me sacode,me fortalece
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Na ausência, presença e distância
Suficiente, demais, bastante
Tem-me o "então", o "agora" e o "logo"
Arrasado pelo temor, tortura e esperança49.

o outro aspecto,menos poético porém mais en-
corajador do tricipitium, é representado por aquela
summa da iconografia que, abeberando-seem fontes
tanto clássicase medievaiscomo contemporâneas,foi,
justamente, chamada de "a chave das alegorias dos
séculos XVII e XVIII" 50 e explorada por artistas e
poetas tão ilustres quanto Bernini, Poussin, Vermeer,
e Milton: a Iconologia de CesareRipa, publicada em
1593, reeditada muitas vezes depois e traduzida em
quatro línguas. Ciente do fato de que a idéia da pru-
dência como combinação de memória, inteligência e
previdência se originara ,na definição pseudoplatônica
do "sábio conselho" J aV!,-,6ovÀia) 51, o cultíssimo
Ripa inclui o "tricéfalo" dePierio Valeriano entre os
vários atributos do Buono Consiglio, "Bom Conselho"
(Fig. 41).

O "Bom Conselho" é um homem idoso (pois "a
velhice é muito útil é nas deliberações"); na destrase-
gura um livro sobre o qual uma coruja está empolei-

49. GIORDANOBRUNO,Opere itaZiane, G. Gentile, ed., Bari, lI,
1908,p. 401 e ss.

Un alan, un leon, un can appare
AlI'auror, aI di chiaro, al vespr'oscuro
Quel che spesi, ritegno, e mi procuro
Per quanto mi si díê, si dà, puó dare.

Per quel che feci, faccio ed ho da fare,
AI passato, aI presente ed aI futuro
Mi pento, mi tormento, m'assicuro
Nel perso, nel soffrir, nel'aspettare

Con l'agro, con l'amaro, con il dolce
L'esperienza, i frutti, Ia speranza,
Mi minaccíõ, m'affligono, mi molce
L'età che vissi, che vivo, ch'avanza
Mi fa tremante, mi scuote, mi foIce
In absenza,presenza, e lontananza
Assai, troppo a bastanza
Quel di gia, quel di ora, quel d'appresso
M'hanno in timor, martir e spensemesso.

50. Sobre Cesare Ripa, cf. especialmente E. MÂLE,La Clef
des alIegories peintes et sculptées au XVII- et au XVIII- síécles,
Revue des Deux Mondes, 7." série, XXXIX, 1927,p. 106e ss. e
375e ss.; E. MANDOWSKY,Untersuchungen zur IconoZogie des Ce-
sare Ripa, Dissert., Hamburgo, 1934.

51. Ver acima nota 11.
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42. Jan CoIlaert segundo Giovanni Stradano. ApoIo-Sol.
Gravura.



rada (ambos, desde muito atributos aceitos da sabe-
doria); pisa num urso (símbolo da raiva) e num
golfinho (símbolo da pressa); em volta do pescoçotraz
um coração suspensopor uma corrente (porque, na
"linguagem hieroglífica dos egípcios", o bom conselho
vem do coração)52. E, finalmente, na sinistra, traz
"três cabeças,a de um cão, voltado para a direita, a
de um lobo, para a esquerda,e no centro a de um
leão, todas ligadas a um único pescoço". Essa tríade
significa, diz Ripa, "as principais formas do tempo,
passado,presentee futuro"; é, portanto, "segundoPie-
rio Valeriano" um símbolo della Prudenza; e a prudên-
cia não é só, "segundo S. Bernardo" uma condição
prévia do bom conselho,mas também, "segundo Aris-
tóteles", a base de uma vida sábia e feliz: "o bom
conselho requer, além da sabedoriarepresentadapela
coruja sobreo livro, prudência, representadapelas três
cabeçasjá mencionadas"53.

Assim, com Pierio Valeriano, "o monstro serápico
en buste", como podemoschamá-lopara abreviar, tor-
nou-seum moderno substituto "hieroglífico" para todas
as representaçõesantigas da "Prudência tripartita".
Quando os cidadãos de Amsterdã erigiram seu Stad-
Huys, essamagnífica Prefeitura que hoje, orgulhosa-
mente,preencheas funçõesde um palácio real, o gran-
de escultor, Artus Quellinus decorou a Câmara do
Conselho com um friso encantadoronde todos os atri-
butos do Buono Consiglio de Ripa, inclusive a "cabeça
tripla", aparecemcomo um arranjo de motivos inde-
pendentes,emancipadosda figura humana mas dina-
micamenteligados uns aos outros pelo ritmo unificador
de um magnífico rinceou" de acanto e pelas atividades
dos esportivos puttí* * (Fig. 43). A cabeça de lobo
do tricipitium, agorabrotando de uma luxuriante planta
de acanto, uiva em resposta a uma pergunta de uma
digna esfinge,o único detalhenão antecipadopor Ripa,

52. Isso parece referir-se a HORAPOLO, Hierog!yphica, lI, 4:
"O coração de um homem pendurado em sua goela significa a
boca de um homem bom".

53. " ... al consiglio, oltre Ia sapienzafigurata con Ia civetta
sopra il libro, e necessariaIa prudenza figurata con le tre teste
sopradette".

• Em francês no original: termo de arquítetura-eguírlanda.
(N. da T.)

•• Em italiano no original: anjinhos decorativos. (N. da T.)
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43. Artus Quellinus, O Velho. Alegoria do t;pm Conselho.
Amsterdã, Paleis (segundo I. van Campen, Aibeelding van't
Stad-Húys van Amsterdam, 1664-68).



mas que concorda com o espírito "egípcio" do con-
junto 54. Putti cavalgam o golfinho, seguram o urso
pela argola de seu nariz enquanto o ameaçam com
um cacetee exibemo coraçãocom a corrente. Apenas
a coruja permanecesozinha e distante com seu livro
e sua dignidade, uma imagem irônica da "sabedoria"
teórica em oposição à "prudência" prática.

VI

Depois dessalonga digressão,os antecedentesda
Alegoria de Ticiano estãobastanteclaros. Como Gior-
dano Bruno, parecedever seu conhecimentodo tricipi-
tium egípcio e Pierio Valeriano, cuja Hieroglyphica
foi publicada, como já sabemos,em 1556; porém, ao
contrário de Giordano Bruno, aderiu à interpretação
racional e moralista do símbolo, de Pierio Valeriano.

Do ponto de vista iconográfico, o quadro de Ho-
ward nada mais é que uma antiga imagem da Prudên-
cia sob a aparênciade três cabeçashumanasde idades
diferentes (Figs. 29, 31), sobrepostaa uma imagem
moderna da Prudênciasob a forma do "monstro serápi-
co en buste". Mas, justamente essasobreposição-
nunca tentadaantespor nenhumartista- apresentaum
problema. Que poderia ter levado o maior de todos
os pintores a combinar dois motivos heterogêneos,di-
zendo, aparentemente,a mesma coisa, e a complicar
assim a complicação pelo que parece redundar, não
apenasnuma concessãoà moda passageirada emble-
mática de inspiraçãoegípcia,mastambémnuma recaída
na escolástica e, ainda pior, na redundância? Em
outras palavras: qual era o propósito do quadro de
Ticiano?

Seu descobridor, intrigado por esta mesma per-
gunta, sugeriu que poderia ter servido como timpano,
isto é, uma cobertura decorada a cobrir outra pin-

54. JACOB VAN CAMPEN. Afbeelding van't S;tad-Huys van Ams-
terdam, 1644-68.pr. Q. A explicação impressaconcorda com Ripa
em todos os pontos. exceto pelo fato de que o coração acorren-
tado não é mais interpretado como uma referência ao fato de
que o bom conselhoemana de um bom coração.mas da mesma
maneira como os animais arreados representam pressa e raiva:
"het Haert moet gekeetent syn" ("o coração [ou seja. o senti-
mento subjetivo] precisa ser acorrentado (= domado)").
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44. Ticiano. Auto-retrato. Madri, Prado.



tura 55. Mas, é difícil imaginar como seria essaoutra
pintura. Não poderia representarum tema religioso,
pois o tema da pintura de Howard é secular. Não
poderia representar um tema mitológico, porque a
mensagemdo quadro de Howard é uma espéciede má-
xima moralista. E não poderia ser um retrato, pois
o quadro de Howard - ou, mais precisamente, sua
parte dominante - é em si mesmo uma série de re-
tratos.

Esse próprio fato, entretanto, pode responder à
nossa questão. Não há dúvida (embora eu mesmo só
chegassea compreendero fato recentemente)de que o
perfil de falcão do velho, personificando o passado,é
do próprio Ticiano. É o rosto que aparece no ines-
quecível auto-retrato do Prado (Fig. 44), que data
exatamenteda mesmaépocaque o quadro de Howard,
ou seja, do final dos anos sessenta*, quando Ticiano
contava mais de noventa, ou, se os céticos modernos
estiverem com a razão, pelo menos quase oitenta 56.

Essefoi o período em que o velho mestre e patriarca
achou que era tempo de prover o futuro de seu clã.
E não é muito arriscado supor que sua A legoria da
Prudência - um tema muito apropriado para tal pro-
pósito ~ era para comemorar as medidas legais e fi-
nanceiras tomadas nessa ocasião; se fosse permitido
entregar-sea especulaçõesromânticas, poderíamos até
imaginar que sedestinavaa esconderum pequenino ar-
mário encaixado na parede (repostiglio) onde eram
guardados documentosimportantes e outros valores.

Com uma insistênciapenosapara os sensitivos,o
idoso Ticiano arrecadoudinheiro de todos os lados e,
por fim, em 1569, persuadiu as autoridadesde Veneza
a transferirem sua senseria - a patente de corretor
que lhe fora outorgada há mais de cinqüenta anos e
que lhe trazia um estipêndioanual de cemducadosbem
como apreciável isençõesde impostos - a seu devo-
tado filho, Orazio que - em agudo contraste com o

55. VON HADELN. Op. cito
• Refere-seà decadade 1560-70 (N. da T.)
56. Sobre a discussãoinconclusiva acerca da data de nasci-

mento de Ticiano, ver o artigo judicioso de Hetzer no Thieme-
-Becker, op. cit., XXXIV, p. 158 e ss., e (defendendoa primeira
data) F. J. MATTHER JR., Whenwas Titian born?, em Art Bu.!letin,
XX, 1938,p. 13 e 58.
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45. Ticiano (e discípulos).
Florença, Palazzo Pitti,



desprezívelirmão mais velho, Pompônio - fora o leal
ajudante do pai durante toda a vida e o seguiria mes-
mo na morte. Orazio VeceIli, que contava então com
quarenta e cinco anos, foi, assim, declarado formal-
mente "sucessor"em 1569, o "presente" para o "passa-
do" de Ticiano. Isso, por si só, levaria à conjetura
de ser a sua face que aparece- "mais forte e ardoro-
sa", como Macróbio dissera do presente em relação
ao passado e ao futuro, mais real com suas cores
vigorosas e modelagemenfática, como o grande pintor
interpretou esta frase - no centro do quadro de Ho-
ward; e encontramos uma. confirmação visual dessa
conjetura na Mater Misericordiae, no Palazzo Pitti,
de Florença, uma das últimas obras de Ticiano, onde
a mesmapersonagem,uns cinco anos mais velha, mas
mostrando feições indiscutivelmente idênticas, aparece
ao lado do próprio mestre (Fig. 45) 57.

Se o rosto de Ticiano representao passadoe o
de seu filho Orazio o presente,poderíamosesperarque
o terceiro, um rosto jovem significando o futuro, per-
tencessea um neto seu. Infelizmente, Ticiano não
tinha nenhum neto vivo nessaépoca. Mas havia aco-
lhido em sua casa,e instruído cuidadosamenteem sua
arte, um parente distante "a quem amava particular-
mente" 58: Marco VeceIli, nascidoem 1545, e portanto
com vinte e poucos anos na época em que, segundo
O que sepresume,a Alegoria da Prudência foi pintada.
É, penso eu, o belo perfil desseneto "adotivo" (seu
retrato também reaparece, possivelmente, na Mater

57. Sobre .a Mater Misericordiae do Palazzo Pitti, ver E.
TIETZE-CONRAT,Titian's Worshop in His Late Years, em Art Bul-
letin, XXVIII, 1946,p. 76e ss.,Fig. 8. A Sra. Tietze, considerando
a pintura (encomendadaem 1573)como obra autêntica executada
com o auxílio de seus assistentes, reconheceu corretamente Ti-
ciano como sendo o homem idoso que aparece ao fundo, mas
preferiu identificar o homem maduro de barba preta com o
irmão do pintor, Francesco, e não 'com o filho, Orazio, Entre-
tanto, como Francesco morreu em 1560 (depois de deixar a
pintura em 1527,dedicando-se a um negócio de madeiras em
Cadore até o fim da vida), já que não sabemoscomo era seu
rosto, e já que a face da personagem em questão é manifesta-
mente idêntica à da figura central do quadro de Howard, parece
não haver razão válida para se presumir que a "segunda perso-
nagem" da Mater Misericordiae seja o irmão falecido do pater
famitias em lugar de seu filho vivo e herdeiro. Esse fato foi
generosamente admitido pela própria Sra. Tietze, in littens.

58. Ver C. RroOLFI,Le maraviglie dell'arte, Veneza, 1648 (D.
von Hadeln, ed., Berlim, 1914-24,lI, p. 45).
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M isericordiae) 59 que completa as três gerações dos
VeceIli. Seja como for, o semblante do moço e do
velho tem menos corporeidadeque o do rosto viril ao
centro. a futuro, como o passado,não é tão "real"
quanto o presente. Mas é ofuscado por um excesso
de luz em vez de obscurecidopelas sombras.

Na verdade, o quadro de Ticiano - combinando
as três cabeças de animal recém-ligadas à idéia da
prudência com os retratos de si mesmo, de seu her-
deiro aparente e de seu herdeiro presuntivo, - é o
que o apreciador moderno tende a pôr de lado como
uma "alegoria abstrusa". Mas isso não impede que
seja um comovente documento humano: a orgulhosa
e resignada abdicação de um grande rei que, como
outro Ezequias, fora solicitado a "pôr sua casa em
ordem" e o Senhor então lhe dissera: "Eu acrescen-
tarei aosteus dias". E é duvidoso que essedocumento
humano tivesserevelado totalmente para nós a belezae
propriedade de sua dicção se não tivéssemosa paci-
ência de decifrar seuobscurovocabulário. Numa obra
de arte, não sepode divorciar "forma" de "conteúdo":
a distribuição de cores e linhas, luzes e sombras,volu-
mes e planos, por aprazível que seja como espetáculo
visual, precisa também ser compreendida como carre-
gada de um significado mais que visual.

59. Refiro-me ao jovem na armadura, ajoelhado diretamente
atrás de Orazio Vecelli. Suas feições são bastante similares às
do jovem do quadro de Howard, a não ser pelo fato de estar
embelezadopor um bigode (que Marco Vecelli poderia facilmente
ter deixado crescer entre cerca de 1569e 1574);nem a armadura
exclui, necessariamente. uma identificação com Marco, pois a
tradição iconográfica pedia a presença tanto de civis como mili-
tares nos grupos que representassem cenas da crucifixão (cf.
também as chamadas "pinturas de Todos os Santos" e as
representaçõesda Irmandade do Rosário). No entanto, não estou
tão seguro ao identificar o terceiro membro do grupo familiar
na Mater Misericordiae com Marco Vecelli como estou ao iden-
tificar o segundo com Orazio.
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