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IN ENHUMA época teve tão plena consciência
de sua excepcional significação histórica e de seu
caráter "clássico", isto é, de sua função de momento essencial e, a seu ver, definitivo na evolução espiritual da humanidade, como aquela
que costumamos designar com o termo de "Renascença italiana".
Já Petrarca, um de seus iniciadores, a considerava como marcada pelo ressurgimento de
um modo de conceber a vida e o mundo, e, mais
ainda, pela renovação de um certo estilo artístico e literário que havia chegado na Antigüidade greco-latina a um grau de perfeição e de
valor humano absoluto, estilo que, em seguida,
se perdera durante os "séculos obscuios" da Idade Média, denominação histórica criada justamente pela Renascença para dela se distinguir.
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A reação crítica à apologia desta época,
feita por Michelet e sobretudo por Burckhardt,
numa obra ainda hoje fundamental, contribuiu,
sem dúvida, para tornar menos nítida a fronteira entre as duas grandes eras da história
cultural do Ocidente e para esclarecer vários
pontos. Não deixou entretanto de embaciar a
imponente visão sintética do autor suiço (que
dava forma científica a uma tradição de cinco
séculos), chegando mesmo a negar o próprio
fato da Renascença, como época essencialmente diversa das que o precederam.
Para seguir a gênese, ainda tão incerta, dessa
época e contribuir para a solução do problema
posto pelo seu terminus a quo, seria portanto
necessário analisar, antes de mais nada, a natureza da arte clássica, sua crise (se de crise se
trata), no IV século, bem como o caráter muito
especial da solução que lhe foi dada pela reforma bizantina, vinda do Oriente; as repetidas
tentativas de revolta do espírito europeu contra
este estilo, revoltas cujo fim, por vezes abertamente declarado, era o de fazer reviver a forma
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antiga (daí o nome de Proto-Renascenças que
receberam) e, enfim, o alvo, a causa final, por
assim dizer, de todos estes esforços: a Renascença, cuja fonte, na Itália, só poderá ser determinada em função de sua gênese.
E escusado declarar que este breve ensaio
não tem por fim esgotar um assunto tão complexo, cujos múltiplos aspetos dão ainda lugar
às interpretações históricas e críticas mais divergentes e, às vezes, mais contraditórias. Seu propósito limita-se apenas a relembrar, de modo
forçosamente sumário, as grandes fases dessa
evolução (aliás, não menos discutidas), exprimindo algumas opiniões pessoais a respeito dos
problemas que a questão da origem da Renascença apresenta aos que a queiram pesquisar
em suas mais sutis e longínquas ramificações.
Mesmo assim, somos obrigados a reduzir nossas
considerações à arte clássica da Grécia e de
Roma, e sobretudo à pintura italiana, com especial referência à representação da figura humana,
na qual a Antigüidade e a Renascença -- ambas
"humanistas" - viam igualmente o tema artís— 5

tico por excelência, enquanto os "bárbaros"
preferiam o linearismo geométrico e as imagens
de plantas e de animais estilizados.

ARTE GREGA

A ARTE nasceu na

infância da humanidade,
do encontro de duas tendências diferentes e independentes do espírito: a que o incita a procurar uma satisfação particular no fato de dispor linhas e cores segundo certas relações matemáticas, sentidas por instinto mais do que pensadas (e esta é a atividade propriamente estética), e a que o leva a reproduzir, pela imagem
gráfica ou plástica, as aparências do mundo em
que vive (a mlmesis dos Antigos).
O primeiro homem que, servindo-se de um
seixo talhado, ornou de motivos geométricos o
cabo do machado com que matara alguma fera,
e que em seguida, para conservar uma lembrança daquela vitória ou para cumprir um rito
religioso, traçou a imagem da vítima sobre a
parede da sua caverna, criou os dois elementos
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essenciais do que costumamos chamar obra de
arte, isto é, a forma e o conteúdo, o que ela
"significa" (fig. 1).
Este ser primitivo deve ter compreendido
bem cedo que a imitação das aparências naturais lhe deixava certa margem de liberdade no
traçado dos contornos e na distribuição das massas, margem tanto mais ampla quanto sua técnica rudimentar era ainda incapaz de um realismo integral, e que desta liberdade podia usar
para satisfazer (como na decoração da arma
hipotética) seu instinto de harmonia, "embelezando" o modelo.
O gênio grego, caracterizado pela constante
e universal aspiração à justa medida, à perfeição, à beleza, e que via na arte uma transfiguração do homem e da vida em seus aspectos mais
nobres, encontrou, depois de milhares de ano?
(fig. 2), em meados daquele áureo V século a. C.,
a fórmula de um equilíbrio estável entre a forma e o conteúdo, fórmula que designarei aqui
com o termo de "realismo ideal". Modelando
uma figura humana, o escultor helênico pro10 —

curava extrair das aparências naturais, fielmente
reproduzidas e respeitadas em sua estrutura orgânica, toda a harmonia formal de que esta
era suscetível, mas que nunca se encontra nos.
indivíduos, a não ser de maneira aproximativa
e incompleta. Tentava, por assim dizer, realizar
a intenção secreta da natureza, evocando a imagem de um homem que pudesse viver se algum
Pigmalião conseguisse animá-lo, e que fosse, então, o mais belo dos homens. Esta beleza suprema, ele não a procurava somente no modo
de exprimir a sua imagem, mas ainda na própria imagem, o que distingue a arte clássica,
de origem mediterrânea, da arte do norte europeu e da Ásia, e o mundo poético de um Praxíteles do mundo fantástico de um Rembrandt.
Rafael, fiel ao mesmo princípio, costumava dizer que o pintor deve "fazer as coisas não como
as faz a natureza, mas como as devia ter feito"
(fig. 3).
No realismo ideal, o conteúdo, o que significa e sugere a imagem, é levado a uma perfeição própria não inferior à da forma, numa
harmonia cujo caráter racional e lógico convém
— U1

admiràvelmente ao espírito de clareza e de ordem do pensamento grego. A arte helênica deve,
talvez, a esta natureza peculiar a sua unicidade
histórica: nenhuma outra linhagem estilística conseguiu realizar, independentemente dela, a mesma solução de quase divino equilíbrio. Nada se
lhe pode comparar no mundo das artes, enquanto as demais correntes estéticas, onde a
estilização ornamental prevalece sobre o elemento realista, apresentam entre si surpreendentes
analogias formais que, às vezes, só se podem
explicar como resultado de uma espécie de instinto decorativo fundamental, comum a todos
os povos.
Neste equilíbrio orgânico, nesta coordenação
clara de todos os elementos da obra de arte na
harmonia do conjunto, consiste a essência daquela rara qualidade a que chamamos "clássico".

que tão facilmente se deduz da análise crítica
de suas obras-primas, e cuja significação era "vivida" por seus artistas com tanta intensidade,
nunca foi enunciado nas páginas (aliás pouco
freqüentes) consagradas por seus pensadores ao
problema estético. Até Plotino, isto é, até o
III século d. C., o domínio da beleza era nitidamente separado do da arte. Os filósofos helênicos (e os romanos, seus discípulos), confundindo as premissas de um estilo particular com
a condição e mesmo com a própria essência da
arte, só viam nesta o aspecto mais aparente: a
mimesis, ou imitação da natureza. Erro fatal,
quase incompreensível, que atormentou Platão,
forçando-o, contra sua mais íntima convicção,
a excluir poetas e artistas da sua República de
utopia, e que atrasou até o século passado o
advento de uma ciência estética autônoma, digna
deste nome.

A este propósito, é interessante observar a
grande diferença de nível entre a intuição artística da Grécia, que era genial, e sua reflexão
estética, que nunca se elevara acima de um esádio primário. O princípio do realismo ideal,
12 —
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ARTE ROMANA

vys Romanos, grandes vulgarizadores da civilização helênica, herdaram da Graecia capta
(14ó a. C.) esta arte e seu princípio informador.
A possibilidade, nessa fórmula, de dosar de modo
variável a relação entre o elemento realista (ou
"ilustrativo", como diria Berenson) e o de idealização formal, havia permitido ao gênio grego
realizar expressões tão diferentes como a severa
nobreza de Fídias e o naturalismo dramático ou
anedótico dos Alexandrinos. Sua ductilidade permitiu também a Roma conferir à sua arte de
empréstimo um caráter individual, cuja originalidade Wickhoff teve o mérito de reconhecer, e
que atingiu seu apogeu na época dos Flávios,
num estilo em que os refinamentos da técnica
grega servem (como nota Bettini) à expressão
de uma mentalidade muito diferente, não abs— 17

trata e "típica", como a helênica, mas antes
prática, concreta e humana, no sentido mais
individualista da palavra.
Roma, no entanto, tinha importado uma
arte já em plena decadência e, em geral, artistas de valor medíocre. Suas manifestações mais
originais foram o retrato (gênero pouco cultivado na Grécia idealizadora), no qual a influência
alexandrina aperfeiçoou uma tradição de origem
etrusca já muito antiga (fig. 4), e a arquitetura
pública, que enriqueceu os elementos estáticos
dos edifícios gregos com as formas dinâmicas do
arco, da abóbada, e da cúpula. Estas duas manifestações correspondem, de um lado ao culto do
indivíduo, que, no domínio intelectual, produziu o
Direito Romano, e, de outro, à apoteose do Estado, fonte da ciência política, isto é, às duas maio-

até nós, só são conhecidos dos eruditos. E preciso esperar a Renascença italiana para ver florescer uma arte latina de igual qualidade, e artistas não menos grandes c pessoais. Só após
quase mil e setecentos anos, a semente deitada
pela Hélade no sulco romano ciará sua verdadeira seara.
Entretanto, quer se considere o neoclassicismo (ou estilo "imperial", como foi definido)
de Augusto, o "Impressionismo" de Trajano ou
o "Expressionismo" dos Antoninos, o que importa, para os fins de um estudo sobre a gênese
da Renascença, é que o princípio estético dominante em todas as manifestações da arte romana
permaneceu sempre, em sua essência, a feliz fórmula do realismo ideal, herdada da Grécia (fig. 5).

res contribuições originais cio gênio de Roma
ao pensamento da Grécia. Apesar disso, no entanto, sua arte nunca conseguiu atingir, no conjunto, o nível do "século de ouro" do incomparável modelo, e os poucos nomes de pintores,
escultores e arquitetos romanos que chegaram
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CRISE DA ARTE ANTIGA

o,

' RÃ, neste organismo artístico tão bem equilibrado e que parece ter sido considerado pelos
Antigos como uma "verdade" tão lógica, indiscutível e definitiva como a geometria de Euclides, manifesta-se, no correr do IV século d. C.,
uma crise, cujos primeiros sintomas já se fazem
notar no terceiro, e que deve ter inquietado os
homens daquele tempo, habituados a julgar qualquer outra forma de arte como uma expressão
de mentalidade "bárbara". Essa crise consiste
na dificuldade crescente de fazer jus ao postulado fundamental do estilo clássico, isto é, de
"imitar a natureza", postulado cuja validade absoluta e caráter normativo continuavam, sem
embargo, a ser plenamente reconhecidos e proclamados (fig. ó).
Nasce, assim, uma arte híbrida, hesitante
entre um realismo de que já não é capaz e uma
— 23

estilização excessiva, à qual não se decide a aderir sem reservas. Os arqueólogos alemães deram
a esse período o nome de "Spaetantike", que
passou à linguagem crítica internacional, e seu
início pode colocar-se aproximativamente no rei-

beleza visível. Contudo, a Igreja nascente não
criou, nos primeiros tempos, um estilo próprio,
e, a não ser pelo novo conteúdo ideológico, suas
pinturas, esculturas e marfins são um eco fiel e
modesto dos modos artísticos da Roma paga.
Pode-se mesmo distinguir uma corrente particular da arte páleo-cristã que revela um apego

nado de Diocleciano, pouco antes ou depois de
284. Na opinião de Bettini (que consagrou a esse
problema um estudo fundamental), deve-se procurar uma das causas do progressivo enfraquecimento da arte clássica na subida de uma camada popular nurn Estado militarizado e burocrata, bem como na substituição do estilo aristocrático e individual de outrora por um gosto
médio, de qualidade inferior. Roepke deu a este
fenômeno de lenta proletarização o nome de "invasão bárbara interna". O Cristianismo contribuiu também,-- e não pouco,-- para acelerar
a desintegração, a metamorfose e, enfim, a morte
da arte antiga. Os adeptos da nova religião consideravam secundária e transitória a realidade
deste mundo, concentrando seu interesse sobre
o espírito das formas, e sua significação simbó-

A propósito dessa crise, convém lembrar
que os homens da Renascença sempre sustentaram a tese da decadência na qual se extinguira
a arte clássica, opinião, aliás, implícita no próprio conceito que tinham de sua época e que
deu origem ao nome sob o qual a história a registou. Muitos estudiosos modernos, pelo contrário, desconfiando dos juízos de valor, e limitando-se a ver no nexo dos fatos um continuum
com transições muito apagadas e difíceis de determinar, evitam a palavra "crise", preferindo

lica, mais do que sobre sua função de imagem e

reconhecer nessas formas em evidente decompo-
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extraordinário à tradição clássica, e, nas catacumbas, encontram-se em pleno século V (e até
no VI) pinturas que ainda refletem o estilo dos
primeiros anos do Império.
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sição uma "vontade de estilo", uma deformação
consciente e deliberada da imagem,'semelhante à
que caracteriza o expressionismo moderno. Recentemente, o conhecido busto romano do V século,
dito de Magnus Decentius (conservado no Museu
Capitolino de Roma), foi citado como exemplo
típico de estilização intencional, na qual não se
revelaria, como é opinião comum, uma pobreza
de meios expressivos, mas antes uma "tentativa
de síntese", escondendo sua impassibilidade aparente uma grande potência de abstração, sinal
de refinada espiritualização da realidade (fig. 7).
E difícil discutir impressões tão subjetivas, mas,
pessoalmente, prefiro ver nesta obra - - aliás
notável •— o desconcerto de um artista de talento, doente, por assim dizer, de afasia em sua
linguagem formal, mas que não dispõe de outra
e procura, como pode (e não pode muito), um
novo modo de se exprimir.
A adoção de uma ou de outra das duas
opiniões acima referidas comporta, é claro, uma
atitude inteiramente diversa perante o problema
da gênese, da natureza e até da própria exis26 —

tência da Renascença. A meu ver, trata-se de
uma crise ao mesmo tempo estética, técnica e
espiritual. Não me parece lícito, antes, pareceme um erro de psicologia histórica querer transportar para um passado tão remoto um fenômeno tipicamente moderno como o do "primitivismo intencional". Este (embora se conheçair
alguns episódios precursores na Antigüidade e
mesmo na Renascença), só aparece no mundo
das artes com o culto do Romantismo pela Idade
Média: é um produto de circunstâncias completamente diferentes e de uma reflexão estética
de todo alheia à mentalidade antiga. Este gênero de primitivismo supõe, para ser intencional,
que o artista tenha a faculdade de exprimir-se
num modo diverso, como em nossos dias, em
que os pintores ditos "abstratos" se opõem aos
chamados "figurativos". Ora, no que diz respeito à "Spaetantike", nada autoriza a crer
que, então, houvesse tal possibilidade de escolha.
Pelo contrário: o Arco de Constantino, em Roma,
onde as estátuas e os relevos de maior importância são tirados de monumentos romanos mais
antigos e de "melhor época", constitui, a meu
— 27

ver, a confissão mais explícita da crise estética
do IV século, da perfeita ç penosa consciência
que dela tinham os homens daquela época, e,
ao mesmo tempo, da sua fidelidade - - pelo menos teórica - - ao princípio do realismo ideal,
que já não possuíam capacidade para aplicar,
embora continuassem, por tradição, a considerá-lo como a fórmula perfeita de qualquer obra
de arte digna deste r orne i^fig. 6).
Com relação a esse princípio estético, podemos distinguir dois gêneros de primitivismo: o
dos que ainda não conseguem realizá-lo, e o dos
que já não o podem mais. No estilo ambíguo
dos IV e V séculos, é o último que domina.
A "Spaetantike" foi uma fase transitória, onde
os caracteres de uma arte esgotada se misturam
a outros, surgidos do mesmo ambiente, nos quais
já se reconhecem os sinais precursores do fenômeno que, com acerto, podemos designar como
a "revolução bizantina".
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SOLUÇÃO BIZANTINA

Foi

a Grécia, onde, mil anos antes, havia
nascido a arte clássica, que, no correr do
V século, descobriu enfim a solução natural
dessa crise, renunciando ao realismo ideal, que
já não cabia nas suas possibilidades, e aceitando
conscientemente a estilização das formas antigas
em decadência. Tal processo efetuou-se sob a
influência de várias correntes estéticas, quase todas de origem oriental e alheias à tradição helênica, vindas sobretudo da Ásia Menor, do Egito,
da Mesopotâmia e da Pérsia, que, naquela época, se havia tornado um centro de resistência
à cultura ocidental. Bastará lembrar, a este propósito, as surpreeendentes pinturas de DouraEuropos, quase todas datadas do III século,
onde, entretanto, já se encontram numerosos traços e modos que serão, mais tarde, típicos do
estilo bizantino.
— 31

O artista clássico procurava a harmonia da
linha sem sair dos limites estreitos traçados pela
severa regra da imitação da natureza. O decadente, atormentado pela mesma exigência, que
reconhece válida, e, ao mesmo tempo, pela impotência de lhe corresponder, vai à busca instintiva de um novo princípio estético. Enfim, o
bizantino, renegando de modo definitivo a teoria
inaplicável, limita-se a sugerir as aparências reais
de maneira convencional, aproveitando a maior
liberdade assim adquirida, para seguir antes de
tudo, no novo traçado da linha, seu gosto pelo
arabesco caligráfico e a necessidade de uma expressão espiritual mais profunda e mística.
Isto significa que o artista bizantino, pela
primeira vez na história do Ocidente, toma consciência da autonomia da forma estética com relação à sua contingente função mimética, considerada até então como essencial. A Renascença,
que deverá percorrer o mesmo caminho às avessas, restabelecerá o antigo preconceito teórico
da imitação da natureza como condição sine

será abandonado no século XIX. Simplificando
muito, poder-se-ia dizer que, durante essa mutação, a forma, descritiva na arte clássica, torna-se decorativa na bizantina, e que seu conteúdo, desencarnando-se, passa do domínio da
ilustração ao do simbolismo e da alegoria.
Autores recentes pretendem enxergar nessa
arte a derradeira fase da "Spaetantike", opinião, em parte, justificada, pois se trata de uma
cristalização de formas clássicas decadentes, que
não podiam deixar de subsistir, embora de modo
fantemático, sob a nova aparência. Dois fatos,
entretanto, parecem opor-se a esta tese: com
relação à forma, a mudança total do princípio
estético, e, quanto ao conteúdo, o espírito cristão que o anima. Com efeito, é razoável considerar que tais mudanças de princípio não criam
novas espécies (ou períodos), mas antes novos
gêneros (ou épocas) de estilo. Elas oferecem um
critério aceitável para o que os ingleses chamam
o problema da "periodisation" da históiia da
arte, critério que tentaremos aplicar a este ensaio.
No tocante ao conteúdo (palavra detestada por

qua non da arte "perfeita", preconceito que só
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Croce, mas indispensável), não se deve esquecer
que o Cristianismo encontrou nos modos bizantinos sua primeira expressão estética genuína e
original. Ora, foi precisamente este conteúdo
cristão que - - como o "vinho novo" da parábola evangélica deitado nos velhos odres — agravou a crise da "Spaetantike", provocando a
formação de uma arte modelada sobre suas próprias exigências e destinada a exprimir uma realidade sobrenatural, não só diferente, mas muitas vezes em contraste com a do mundo pagão.
O estilo bizantino oferecia a fórmula estética ideal ao sentimento religioso ascético e combativo dos primeiros séculos da Igreja, e sobretudo da Igreja grega, que o adotou sem hesitar.
Por conseqüência, as formas abstratas dessa arte
adquiriram bem cedo um caráter sagrado e imutável, análogo ao das palavras rituais nos textos
litúrgicos, e equivalente ao valor absoluto que
tinha, para os Antigos, a certeza "lógica" do
realismo ideal. Isso explica também, em parte,
a extraordinária longevidade desse estilo e da
sua iconografia, que o Segundo Concilio de
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Nicéia sancionou oficialmente em 787, determinando de modo quase canônico a aparência das
imagens sagradas, sobretudo das que representavam Cristo e Nossa Senhora. Estas imagens
não tardaram a se mumificar em esquemas convencionais, transmitidos de uma geração de
pintores a outra (até mesmo à atual, nos
países de rito grego) por meio de verdadeiros
receituários iconográficos, como o conhecido
"Livro do Monte Atos". A Igreja latina, pelo
contrário, concebia a arte religiosa de modo diferente, vendo nela antes uma espécie de Bíblia
paujperum, destinada a "contar" aos fiéis iletrados os episódios da História Sagrada, e esta
sua tendência, mais ou menos sufocada durante
o período de predomínio bizantino, será o germe e a linfa vital da futura Renascença.
A "maneira grega" - como a chamava Vasari — conquistou a Itália decadente, começando
em Ravenna, onde se implantou entre o fim do
V e o princípio do VI século, num terreno já
bem disposto a receber a nova semente, por uma
tradição helênica e oriental anterior ao próprio
Cristianismo (fig. 8). A comparação dos estuques

do Batistério dos Ortodoxos com o ambom
dito do Bispo Agnello, na catedral daquela cidade, mostra o momento de transição entre a
"Spaetantike" romana, já exausta, e a nova linguagem formal vinda de Constantinopla (fig. 9).
Em seus mosaicos, edifícios religiosos, baixos-relevos decorativos e elementos arquitetônicos, o
Bizantinismo deixou em Ravenna, então capital artística da Itália, suas obras mais vivas:
obras em que a nova forma representava a solução natural, "moderna", longamente esperada
de urra crise profunda, e não tinha ainda descido da categoria de estilo à função de ideograma.
Segundo o critério histórico acima enunciado, conviria colocar nesse momento o fim da
Antigüidade e o começo da Idade Média na
arte italiana, pois foi então, entre o V e o VI
século, que um princípio estético inteiramente
novo substituiu o que durante quase mil anos
havia inspirado a arte do Ocidente.
Sem embargo, a conquista bizantina da Europa não foi absoluta nem total. Ao lado desse
estilo, que se havia tornado, de certo modo, oficial, a corrente clássica, mais ou menos ate36 —

nuada, continuava a manifestar sua vitalidade
latente, sobretudo, nas obras das chamadas "artes menores", como, por exemplo, os marfins.
Não se pode, todavia, negar que o princípio
estético bizantino dominou praticamente na Itália durante mais de três séculos, sem contraste
sério, seja em sua pureza originária, seja ainda
misturado a outros estilos locais, provocando o
surto de escolas secundárias, como a longobarda
no V século, cujo bizantinismo apresenta um
caráter particular, devido à influência germânica.
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REVOLTAS ANTIBIZANTINAS

A,LPESAR de sua imensa difusão, este modo artístico era essencialmente alheio ao gênio da
Europa. A estilização decorativa e simbólica é
a linguagem natural e constante das artes (maiores e menores) do Oriente, e sua vitoriosa afirmação em Bizâncio, no V século, representa,
como bem disse Bréhier, "uma investida da estética iraniana em direção do Ocidente" (fig. 10).
De fato, até aquela época, a estilização nunca
havia aparecido no mundo greco-romano como
expressão, definitiva, mas somente como simples
fase transitória, como um momento preliminar
na evolução lenta e fatal da sua linguagem artística em busca da forma "perfeita" do realismo
ideal, forma nunca encontrada fora das fronteiras dessa civilização.
A primeira revolta contra o jugo do formalismo grego foi, na história da pintura italiana,
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a criação, no correr do IX século, de uma escola artística que teve seu centro no célebre
mosteiro de Montecassino, e desenvolveu um
estilo particular, de tendência naturalista e
narrativa, ao qual Van Marle deu o nome de
"primeiro estilo beneditino". O fragmento de
pintura mural com a Ascensão de Nosso Senhor,
na igreja subterrânea de São Clemente, em Roma, mostra nesses artistas o esforço evjdente de
restituir uma aparência de vida humana, individual e mesmo patética, aos esquemas impassíveis e mumifiçados da iconografia oficial de tipo
bizantino (fig. 11).
O movimento que deu origem a esse estilo,
não teve, porém, sua fonte na Itália, embora
nela houvesse encontrado um terreno extraordinariamente propício à sua florescência nos últimos restos de tradição romana ainda vivos na
Península. A escola beneditina do IX século é
um reflexo da grande renovatio carolíngia, a primeira, na ordem cronológica, das Proto-Renascenças, cuja natureza especial, com relação à
Renascença propriamente dita, foi examinada por
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E. Panofsky, num admirável (embora pouco conhecido) estudo, editado na Kenyon Review,
em 1946.
Até que ponto merece o movimento suscitado por Carlos Magno este nome tão discutido ?
Sua intenção de reincarnar em forma cristã a
Roma dos Césares, nas instituições do Império,
nas letras, nas artes e na própria escritura (que
serviu de modelo aos calígrafos humanistas italianos, dando origem à escritura moderna), foi
incansavelmente proclamada por seus historiadores e poetas. Um destes, chamado Ovidius,
fazendo a apologia de sua época "esclarecida",
contraposta ao tenebroso intervalo merovíngio,
chega mesmo a usar a palavra "renascer" - mais
de quinhentos anos antes do "Quattrocento"
para caracterizar o espírito dos novos tempos:
Áurea Roma iterum renovata renascitur orbi. No
sentido, senão no metro, bem poderia este verso
ter sido dedicado a Sixto IV por algum humanista da Biblioteca Vaticana no século XV.
Seria, pois, a Renascença uma simples continuação, um remate da renovatio carolíngia ?
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Não o creio, mas a resposta a esta pergunta só
pode ser mui prudente e complexa, dependendo
essencialmente do sentido dado à palavra "Renascença".
Parece, todavia, indiscutível que o estilo
carolíngio representa antes uma tentativa de retorno ao aspecto exterior das formas clássicas,
do que propriamente ao seu princípio inspirador.
Mais do que uma tentativa de renascimento da
Antigüidade ele constitui, por assim dizer, um
ensaio de reconstrução realizado num espírito
arqueológico elementar. Apesar de seus esforços
de naturalismo, a nova escola não conseguiu alterar de modo substancial a relação bizantina
entre forma e conteúdo. Mas, o princípio estético do realismo ideal estava implícito nas relíquias da arte romana que os pintores, escultores e miniaturistas do século IX procuravam
imitar com tanto zelo, e não podia deixar de
despertar aos poucos em seus espíritos, preparando sua segunda encarnação. O movimento
carolíngio aproximou-se mais da sua meta teórica em seu humanismo filológico do que na sua
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arte; graças, porém, ao seu esforço de renovação,
estava abalado o feitiço oriental: a potente idéia
da Antigüidade tornou-se, daí em diante, uma
"idéia-fôrça", e cada fragmento clássico uma
"imagem-fôrça", cuja presença ativa não deixará mais de se fazer sentir na evolução ulterior
da arte italiana e européia, até à plenitude do
"Cinquecento".
A corrente originada pelo sonho imperial
de Carlos Magno produziu, depois de um parêntese de quase cem anos, o estilo românico,
que assumiu formas inteiramente diferentes aquém e além dos Alpes. Na Alemanha, atenuou,
na variante dita otoniana do século XI, as reminiscências romanas, em favor de uma expressão espiritual mais intensa (fig. 12), que o
Gótico acentuará ainda, e que haverá de constituir a principal contribuição germânica à nova
alma cristã inspirada nas formas clássicas pela
Renascença. Na Itália, pelo contrário, essas recordações adquiriram uma importância que ultrapassa de longe — sobretudo na arquitetura — a
que tinham no período precedente, o que pa— 45

rece indicar nesse país a pátria predestinada da
Renascença. Pertencem a essa escola os gênios
anônimos que, no século XI, construíram a igreja de San Miniato ai Monte (fig. 13) e o Batistério de Florença, o "bel San Giovanni",
como o chamou Dante. Neste edifício os elementos antigos são utilizados com um senso tão
clássico da proporção, que, duzentos anos depois, já era considerado pela fantasia popular
como um templo romano ! Encontram-se nele,
desde então, e mais do que em germe, o gosto
da justa medida, a clara e sóbria elegância f lorentina, aquele aticismo, enfim, que virá a ser
um dos caracteres menos imitáveis da arte toscana em sua idade de ouro.
Na pintura italiana daquela época, essa influência parece menos sensível, e a otoniana
mais aparente. Todavia, durante o século XI
Montecassino (sob a regência do abade Desiderio) e Roma foram, ainda uma vez, os
centros de um "segundo estilo beneditino", ao
qual pertencem as pinturas murais com episódios da Vida de «São Clemente, na homônima
igreja romana, e o painel circular com o Juízo
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Final, na Pinacoteca Vaticana. Nessa extraordinária composição, a forma, embora se conserve essencialmente bizantina, parece percorrida
por um espírito novo, e a intenção de dar aparência de vida real aos personagens, de contar
uma história ao invés de só apresentar símbolos
sagrados, é evidente. Os pintores, Johannes e
Nicolaus (a obra é assinada), esforçam-se por
descobrir o segredo de vida perdido com a arte
clássica, cuja influência torra-se manifesta, não
só no caráter anedótico de certos grupos (o das
Obras de Misericórdia, por exemplo), como ainda em vários pormenores da decoração: o ornamento do nimbo de Cristo foi copiado de algum
vaso grego, e as duas figuras alegóricas da Terra
e do Mar são elementos iconográficos tirados
dos sarcófagos romanos: uma Europa e uma
Nereida (fig. J 4).
Quanto à importância e à função do estilo
românico na gênese da Renascença, valem as
mesmas considerações já feitas a propósito do
movimento carolíngio, sem esquecer — é claro -=•
o significativo progresso realizado desde então
na arte italiana.
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Mas o tempo da Renascença ainda não havia chegado: a grande estátua da Dea Roma
não era tão fácil de levantar e recaía cada vez
que tentavam reerguê-la. A esses esforços falidos, poderia aplicar-se um admirável trecho de
Petrarca, escrito pelo poeta pensando nas condições tristíssimas da Cidade Eterna durante a
Idade Média: Aspice Roman, comunem patriam,
matrem nostram. lacet illa et, o! spectaculum indignum, calcatur ab omnibus quae omnes terras
ac maria victrici calce calcavit et si quando forsan
in cubitum erecta speciem surgentis exibuit, mox.
nonnisi suorum manibus impulsa relabitur...
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ARTE GÓTICA E INÍCIO
DA RENASCENÇA

/\s duas Proto-Renascenças foram fenômenos
de largo alcance, mas de curta duração: esgotaram-se sem deixar traços, e sua passagem
marca antes períodos do que uma época na história da arte italiana. Ambas começaram além
dos Alpes, e foi ainda lá, e precisamente na
França, que nasceu, em meados do século XII,
o chamado Gótico: a terceira e mais original
das reações estéticas antibizantinas, cuja importância, para a solução do problema que estarros a examinar, parece decisiva.
A singularidade desse estilo consiste em sua
atitude perante a Antigüidade, atitude inteiramente diversa, conforme se trate de arte figurativa ou de arquitetura. Nesta, as amarras que
ainda ligavam os edifícios bizantinos, carolíngios
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ou românicos ao mundo clássico, se rompem, e
o Gótico cria a primeira arquitetura religiosa do
Ocidente cristão que nada deve, por assim dizer,
a Vitrúvio, nem à sensibilidade estética mediterrânea. Na pintura e na escultura, pelo contrário (e sobretudo nesta), a tendência para a
Antigüidade parece muito mais acentuada do
que em qualquer dos estilos precedentes. Certas
obras francesas do século XIII, como o grupo
da Visitação, (figs. 15 e 16) na Catedral de Reims,
mostram uma imitação escrupulosa e quase perfeita das estátuas romanas, ao passo que outras,
como a Virgem da Anunciação e o famoso "Ange
au sourire" (Figs. 17 e 18), da mesma igreja, revelam pela primeira vez a aplicação -- mais intuitiva do que consciente - - do princípio estético implícito naquelas formas (isto é, do realismo ideal) à criação de uma forma original, cheia
de um naturalismo espontâneo e livre de qualquer reminiscência clássica. Panofsky vê nesse
fato uma aproximação ainda mais surpreendente
do que a do outro grupo ao espírito profundo
da Renascença, a qual, na Itália, procurou me-
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nos copiar os Antigos do que imitar a natureza, revelando sua beleza velada, como eles
o fizeram, sem renunciar à própria personalidade.
Na França, contudo, o estilo gótico, embora tivesse chegado à vista da Terra Prometida, à beira da Renascença, não logrou entrar
nela. Seu naturalismo, ligado de modo demasiado íntimo a uma arquitetura mística e
anti-romana, perdeu bem cedo o equilíbrio, arrebatado pelo êxtase do "flamboyant", que o
consumiu.
A nova arquitetura foi importada na Península em primeiro lugar pelos monges cistercenses, durante o século XIII, no momento de sua
plena florescência, mas não conseguiu lançar raízes profundas neste solo clássico, que cobria as
vivas ruínas de Roma. Os raros edifícios sacros
que aí deixou, revelam, na maioria, o árduo esforço de adaptar seu caráter, essencialmente nórdico, ao sentido inato da realidade física deste
mundo e à exigência de estabilidade monumental
e racional que são típicos do gosto estético ita— 53

Üano. E verdade que este país havia aceito, outrora, a imposição do orientalismo bizantino, mas
isso se passara no VI século, num período de
prostração geral, de crise artística, de miséria social e de fraqueza política. Os homens e as coisas, desde então, haviam mudado. Acolhidas com
empenho, as duas Proto-Renascenças tinham reanimado a centelha antiga, ainda incandescente
sob as cinzas do passado, e o Gótico, em seu
aspecto anticlássico, não prevaleceu contra a
sua força latente.
Bem diferente apresenta-se a situação no
domínio das artes figurativas. O naturalismo do
novo estilo, passando os Alpes, revestiu-se de
formas mais sóbrias, contribuindo, por sua vez,
a completar a destruição dos últimos vestígios
de bizantinismo, já iniciada por Cimabue. O
povo florentino, compreendendo com genial intuição que uma era nova se estava abrindo para
a arte, levou em triunfo o grande painel da
Virgem, pintado por este artista, julgando a
sua imagem mais "viva" (e portanto mais bela)
do que os velhos "ícones" da "maniera greca"
(«g. 19).
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Os escultores italianos, que possuíam modelos admiráveis nas obras góticas francesas e
nos restos dos monumentos clássicos, precederam os pintores no caminho da Renascença.
Nicolau Pisano, vindo da Apúlia, (onde o Românico tentara, mais do que em qualquer outra região, o renovamento das formas antigas),
seu filho João, e Arnolfo di Cambio, seu discípulo, foram os protagonistas dessa verdadeira
revolução estética. Na pintura, que mais de perto nos interessa aqui, essa mudança foi, em primeiro lugar, obra de Cavallini (fig. 20) e de
Giotto (fig. 21), ou antes, de seu providencial
encontro no limiar do século XIV, em Roma.
Nesse encontro, tão cheio de conseqüências, parece-me ver a união simbólica dos dois elementos essenciais daquele "desenho" que será o dogma fundamental da arte toscana renascente: o
"contorno" e o "chiaroscuro". O "contorno",
isto é, a precisão descritiva, elegante e clara da
linha, que o florentino Giotto tinha aprendido
na escola gótica, depurando-a, pela observação
da natureza, de tudo o que lhe restava ainda de
caligráfico e convencional, e o "chiaroscuro",
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isto é, o senso de relevo vigoroso, suscitado pelo
jogo das sombras e das luzes, cujo segredo, longamente perdido, o romano Cavallini soubera
arrancar aos mosaicos de Santa Maria Maior
ou de Santa Prudenciana, onde a arte antiga
ainda vivia e lançava seus últimos fulgores.
Entre o Gótico e o Românico há uma cesura, mas entre Giotto e Masaccio, cujas pinturas na igreja do Carmine, em Florença, formaram a geração de Miguel-Angelo e de Rafael, há uma evolução estética sem descontinuidade: o Gótico italiano se transforma em
Renascença pelo desenvolvimento espontâneo
das suas possibilidades latentes.

ram todos este artista o pai da Renascença.
Esta venerável tradição, sete vezes secular, repousa sobre um fundamento crítico sério? Houve
mesmo uma renascença ? E de quê ?

Dante, contemporâneo e amigo de Giotto,
proclamou seu gênio num célebre verso, no qual,
aprecia igualmente o caráter precursor do estilo
de Cimabue: "Credette Cimabue nella pittura
— Tener Io campo, ed ora ha Giotto il grido, —
Si che Ia fama di colui è oscura". Os historiadores, biógrafos e cronistas resumidos por Vasari
em suas "Vidas", e, antes dele, Leonardo da
Vinci, numa página pouco conhecida, considera56 —
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CONCLUSÃO

V_y que costumamos chamar Renascença é um
fenômeno histórico de caráter geral e de grande
complexidade, que compreende todos os aspectos da civilização européia: em primeiro lugar,
as artes e as letras, mas, ao mesmo tempo,
a filosofia, a política, as ciências, etc. Várias
correntes confluem neste mar, vindo de direções
e de fontes diversas, com percursos de comprimento desigual, e nem todas tocam no mesmo
instante a beira, caprichosamente retalhada, de
sua praia.
Talvez seja útil relembrar esses fatos para
avisar o leitor que, na tentativa de formular
uma opinião pessoal a respeito dessa vexatissima
quaestio, seguiremos — como até agora — uma
só das numerosas correntes, isto é, a que preside à evolução do princípio estético: à relação
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variável entre a forma e o conteúdo na síntese
da obra de arte.
O equilíbrio clássico dos dois elementos no
realismo ideal greco-romano — que dava a cada
um deles o máximo de perfeição própria "compossível" (como dizem os filósofos escolásticos)
com a perfeição do outro — fora substituído, no
VI século, pela estilização bizantina, com decidida prevalência do elemento formal, desligado
do antigo naturalismo.
Como foi dito acima, na Itália, durante os
séculos IX e XI, dois movimentos artísticos,
ambos de origem transalpina, haviam tentado
uma revolta contra esta fórmula, já convencional e vazia, procurando imitar as formas antigas
de maneira superficial e pouco hábil, embora
muito significativa, sem todavia conseguir restabelecer o princípio por elas postulado, nem modificar sensivelmente a dosagem estética bizantina que, na Península, dominou até Cimabue.
O Gótico francês do século XIII, em sua
tendência, digamos assim, "arqueológica", retomou este ensaio de renovatio da forma clássica,
levando-o muito longe, como mostram as está62 —

tuas do grupo da Visitação de Reims. Mas além
disso — e pela primeira vez - - adotou de novo
a atitude dos escultores gregos e romanos diante
da natureza, aplicando (mais ou menos conscientemente) seu princípio estético à criação de
uma forma original, diferente da antiga, como
se vê no outro grupo citado, o da Anunciação,
da mesma catedral. Este impulso do Gótico esgotou-se antes de poder tirar tôdas as conseqüências do seu gesto, e sem que ninguém, naquela época, lhe suspeitasse o imenso alcance,
mas nele estava, sem dúvida alguma, o germe
vital da futura Renascença.
Germe que Giotto recebeu e animou com
toda a potência de uma personalidade excepcional. Seu grande mérito, na opinião dos contemporâneos e da crítica dos séculos XV e XVI,
foi o de se ter recusado a qualquer imitação
que não fosse a da "natureza". Também ele
estilizava, mas fazia-o como um primitivo, isto é,
"como quem ainda não pode fazer melhor". Se,
por hipótese, tivesse podido ver uma pintura de
Masaccio, de certo o teria escolhido por seu
— 63

mestre, ao passo que nunca semelhante tentação teria ocorrido a um artista bizantino !
Transfigurar a natureza no belo, respeitando-a em sua verdade: eis o antigo princípio do
realismo ideal que, restabelecido por Giotto e
confirmado por Masaccio (fig. 22), será levado
à sua perfeição típica por Leonardo, Rafael e
Miguel-Angelo (fig. 23), após uma evolução ininterrupta que, do início do século XIV, chega
ao limiar do XVI, a sua idade de ouro.
Em conclusão: no tocante ao setor histórico
que constitui o objeto destas considerações, pode
dizer-se que houve, sem dúvida, uma Renascença, porque algo renasceu. Não a Antigüidade,
é claro, nem as formas de sua arte, ligadas a
um passado irrevogável; mas algo fora do tempo, uma idéia: o princípio estético que, outrora,
tornara possível o desabrochar de tantos estilos
diversos, e cuja vitalidade inesgotável, acordando de um sono milenar, preparava outra primavera, não menos milagrosa, que iria fazer da
Itália a herdeira da Grécia, e de Florença a
rival de Atenas.
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A Renascença repetiu, de maneira consciente e sem reservas, o ato de fé dos Antigos
no valor humano e absoluto, racional e, de certo
modo, metafísico, do realismo ideal. Nesse ponto,
sua atitude espiritual foi tão conforme à dos
teóricos gregos e latinos, que chegou mesmo a
reeditar seus erros. Como estes, os homens da
Renascença viveram na crença de que qualquer
outra forma de expressão fosse ilícita e "bárbara", e — pelo menos em seus escritos -- consideraram a imitação da natureza como a finalidade essencial e a própria razão de ser da obra
•de arte.
Vasari (para citar um só exemplo) tem,
como historiador, uma visão exata, no conjunto,
da gênese e da natureza da Renascença, mas
sua reflexão estética, quando tenta alguma formulação teórica, revela-se de uma puerilidade
tanto mais surpreendente, quanto seu juízo não
deixa de ser muito acertado todas as vezes que
se abandona, sem raciocinar demais, à própria
intuição, ou quando considera a obra de arte
não como crítico improvisado, e sim como ar-

tista, falando dela em sua natural linguagem de
"atelier". Este estranho fenômeno é tão generalizado, que mesmo um Leonardo da Vinci não
conseguiu livrar-se dele, e escreveu páginas e
páginas sobre pseudoproblemas tão absurdos,
como, por exemplo, o de saber se a poesia é
mais "nobre" do que a pintura, dando, afinal, o
prêmio a esta, por lhe parecer mais perfeito o
seu "trompe-roeil" ! O próprio Miguel-Ângelo
deixou-se levar, certa vez, por Benedetto Varchi
a uma discussão semelhante, e, naturalmente,
esforçou-se por demonstrar, com argumentos não
menos pueris, que à escultura era devida a precedência sobre a pintura, por causa de suas três
dimensões reais! E verdade que, em seu íntimo, não depositava muita confiança nessa teoria, pois concluía o parecer dizendo que, a seu
ver, era melhor não se deixar arrastar a tais
discussões, que fazem perder mais tempo do que
o necessário para "fazer as figuras".
Foi dito acima que a Renascença era um
fato histórico muito complexo, cujos vários aspectos não comportam todos a mesma unidade
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de medida. De fato, o período a que, em geral,
se dá este nome, teve seu apogeu na Itália, durante a primeira metade do século XVI; passou,
em seguida, ao estilo já menos espontâneo do
chamado "Manierismo", para esgotar-se, por
fim, nas convenções sem alma do ecletismo acadêmico, do qual a rudeza plebéia de Caravaggio
arrancou a pintura já ao termo daquele grande
século, abrindo o do Barroco, o qual, embora
criando formas diferentes, deixa-se guiar pelo
mesmo princípio estético: o realismo ideal.
Conclusão talvez inopinada, mas lógica do
que precede, é que a Renascença, como "período" histórico da arte italiana, acaba com o
"Cinquecento", mas que, como "época" da arte
européia, continua, muito além da segunda metade do século passado. De fato, o princípio
estético cuja nova afirmação marca seu começo,
o realismo ideal, permanece vivo e ativo através de todas as escolas que se sucederam até o
fim do Impressionismo francês, até Cézanne, isto
é, até a crise moderna, a anarquia, a ruptura
completa com o passado, e a falta de fé numa
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norma estética universalmente aceita que caraterizam a arte contemporânea, crise análoga
à do V séc., e que já dura — fato talvez único
na história das artes — há mais de duas gerações. E de esperar que esta crise seja o prelúdio necessário de uma nova época, mas é também de temer que marque o fim, não digo da
arte como tal, inseparável da natureza humana, mas de alguns dos seus meios de expressão
tradicionais, como a pintura ou a escultura, que
talvez já não correspondam mais às exigências
da vida moderna. Mas isto é outro problema.
ILUSTRAÇÕES
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Época pré-histórica, pintura mural da Caverna de Altamira
(Cartailhac-Bremél, La caverna di Altamira)

Vaso grego do VII séc. a. C.
(Vaticano)

(/i*.

Fídias, grupo estatuário do Partenon, sêc. V a. C.
(Londres)

(Jig. 4)

Retraio de Augusto, I séc. d. C.
(Vaticano)

(fieRelevo romano de um monumento de Domiciano
(Vaticano)

Arco rfe Constantino, em Roma
(Os dois relevos superiores soo tirados de um monumento de Adriano, primeira metade do I I séc.)

ig- 7)
Busto de Magnus Decentius
(Roma, Museu Capitolino)

(fie- 8)
Mosaico bizantino do séc. VI: o imperador Justiniano
(Ravenna, San Vitale)

(fig. 9)

Ambom do Bispo Agnello, sêc. VI
(Ravenna, Catedral)

Miniatura bizantina da Topografia de Cosme Indicopleustes, séc. IX.
(Manuscrito da Bibl. Vat. gr. 699)
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de Nosso Senhor, séc. IX
(Roma, San Clemente)

(fig. 12)
Arte ofoniana:

Adão e Eva

(l lildesheim, Sankt Michael, relevo da porta de bronze, .séc. XI)

(fig.
San. Miniato ai Monte, séc. XI
ÍRorença)

II

(/«£• 14)
Juízo universal, Jins do sêc. XI
(Pinacoteca Vaticana)

(físda Visitação, séc. X11I
(Catedral de Reims)

(fig. 16)

Virgem do grupo da Visitação, séc. XI11
(Catedral de Reims)

17)
Virgem do grupo da Anunciação, séc. XIII
(Catedral de Reims)

(Aí.
Grupo da Anunciação, séc. X I I I
(Catedral de Reims)

(fig-

19)
Cimahte, Madona
(Florença, Uffizi)

(fi&. 20)

Cavallini, Juízo final
(Rumo, Santa Cecília)

(/'i'. 21)
Clotlo, Noli m_' langere
(Pádua, Cappella degli Scrovegni)

i£. 22)

Masaccio, Episódio erangéüco da moeda do tributo
(Florença, Cappella Brancacci)

(fig. 23)

Miguel-Ângelo, Juízo jinal
(Vaticano, Capela Sixtina)
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