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Resumo

Abstract

O Comentário aos Livros de Reis de Rábano Mauro
(oferecido em 823 ao Imperador Luís o Pio), uma
compilação e reflexão sobre o livro bíblico de Reis, foi, em
várias ocasiões históricas, descrito como uma obra que
apenas colige passagens bíblicas e patrísticas, sem
qualquer originalidade.
Neste artigo, apresentar-se-á uma reflexão sobre as
motivações para a redacção do texto enquadrado na
tradição comentarista carolíngia, para assim mostrar como
a sua natureza antológica não pode ser alvo de uma
abordagem simples e redutora, uma vez que integra um
projecto complexo que se quer afirmar como um novo
modo de trabalhar o texto bíblico. Um novo modo que
mostrava preocupação com o passado, mas também com a
sua transmissão futura. E é justamente assumindo o
trabalho exegético como um campo de transmissão e
fertilização da leitura, como legado, que na segunda parte
se fará uma breve apresentação dos dois Comentários aos
Livros dos Reis de Rábano Mauro, iluminados, que
integram fundos portugueses.
Conclui-se, por fim, com uma observação sobre as relações
entre a obra e as circunstâncias políticas coevas do autor,
designadamente o período de instabilidade governativa de
Luís o Pio. Pretende-se sugerir, na senda de Chevalier-Royet (2009: 153-154), que Rábano propõe não só a
releitura do texto bíblico adaptada ao seu próprio período
mas também, e a partir daqui, a constituição de um manual
de conduta para o monarca cristão.

Hrabanus Maurus' Commentary on the Books of Kings, a
compilation of reflections on the Books of Kings, was
described on several historical occasions as a mere
coalition of biblical and Patristic passages without any
individual originality.
This article aims to reflect on the motivations for the
composition of this work within the broader Carolingian
tradition of biblical commentaries. It tries therefore to
expose how its anthological nature is not subject to any
simplistic or reductive approach, since the work is part of a
complex and new project of working the biblical text. This
new approach revealed not only a profound interest on the
past, but also a strong concern over its future textual
transmission. It is precisely by dealing with the exegetical
work as a reading legacy enriched in each new reception
context, that the second section of this article features a
brief reflection on the two illuminated Hrabanus’
Commentaries on the Books of Kings part of Portuguese
collections.
We finally conclude with some observations on the
relationship between the work and the prevailing political
circumstances of the author, namely the instability period
of the Louis the Pious reign. This aims to convey, following
Chevalier-Royet (2009: 153- 154), how Hrabanus’
Commentary proposed not only a reinterpretation of the
biblical text adapted to his own times, but also the
composition of a behavior manual for Christian monarchs.
Ao lado: Lisboa, BNP, Ms. Alc. 333, fl. 6v
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omo de empréstimo, como epígrafe, uma frase de
Gregório Magno que Tolentino de Mendonça emprega para expor a potência do trabalho exegético,
uma leitura infinita da Palavra que, como leitura viva, cresce e
se multiplica com os que a lêem (Mendonça, 2008: 14).
Rábano Mauro (c. 780-856), monge e abade de Fulda e,
mais tarde, arcebispo de Mogúncia (Mainz), entre o muito que
redigiu, conta também o preceito de exegeta. Escreveu diversos comentários a livros bíblicos entre os quais o Comentário
aos Livros de Reis (Commentaria in IV Libros Regum ou Expositio
in Libros Regum) - assunto que nos ocupa1. Permanece, porém,
em relação a este autor, a ideia de que os seus escritos são meras compilações esvaziadas de “espírito crítico” e originalidade.
Na verdade, tais críticas têm já uma longa tradição e remontam à sua própria época, pois tanto Dungal, como Jonas de
Orleães, acusam Rábano de acumular apropriações de outros
autores nos seus comentários (Chevalier-Royet, 2009: 153). A
ser verdade, estaríamos afinal diante de um colector inábil
para fecundar a leitura e, desse modo, fazer medrar a Palavra,
sabotando a inscrição inicial e malogrando o propósito deste
texto. Contudo, bem observadas, estas críticas mais não fazem
do que pôr à vista o carácter complexo, mais do que problemático, dos seus comentários bíblicos e, de modo mais geral, da
tradição comentarista do período carolíngio. Carácter complexo na medida em que a sua natureza antológica não implica
falta de originalidade, mas testemunha um projecto concreto e
autêntico que, nem por isso e ao contrário do insinuado, silencia a voz interpretativa do seu autor. A este propósito, Chevalier-Royet identifica nos Comentários aos Livros de Reis carolíngios um triplo propósito: a recolha da herança patrística, a sua
transmissão e uma releitura do texto bíblico adaptada ao seu
próprio período: “l’exégète a la volonté de se placer dans une
tradition longue, de recueillir et de transmettre ce riche
héritage” (Chevalier-Royet, 2009 : 153-154).
Numa primeira parte veremos como à recolha pode,
então, estar associada uma disposição crítica e reflexiva,
que transformará irreversivelmente a leitura do texto Bíblico e como Rábano introduz um cunho individual na obra;
na segunda daremos conta de uma circunstância dessa mesma transmissão a partir de uma breve observação de dois
Comentários ao Livro de Reis que integram fundos portugueses e, para finalizar, de que modo Rábano relaciona o texto
com as circunstâncias políticas suas contemporâneas.
Os comentários bíblicos carolíngios, ao coligirem deliberadamente património exegético disperso e ao congregarem
numa só obra significados históricos ou literais, alegóricos,
tropológicos, etimológicos, etc. (Chevalier-Royet, 2009:
154), encetam um novo modo de trabalhar o texto bíblico,
ou seja uma interpretação holística das Escrituras. Aliás, no
prefácio ao Comentário aos Livros de Reis, Rábano detalha o
seu procedimento metodológico, que nos serve hoje de
guião para outras obras, e alude à índole antológica da obra
para reclamar o princípio de acumulação como uma das características fundamentais (embora não exclusivas) da sua exegese.
Este autor pretendia, de facto, compilar material já existente2 e formular linhas de orientação hermenêuticas que
permitissem alcançar uma melhor compreensão da Bíblia,
ou não fosse, como diz José Mattoso: “um autor dotado de
vastos conhecimentos e bom sistematizador do que a tradição lhe legara acerca da interpretação bíblica e da maneira de
ler em público.” (Mattoso, 1997: 336). No prefácio, Rábano

lista as fontes que consultou e que convocará para o texto,
colocando o nome do autor citado na margem, método que,
refere, aprendera com Alcuíno (embora seja Beda quem o
inaugura). Acrescenta ainda que adicionará a sua própria
visão nalgumas passagens, assinalando-as com M, de Mauro. Rábano entendia, pois, que um comentário estritamente
literal seria insuficiente e é neste sentido que pondera o uso
da patrística em função das suas especificidades:
“S. Jerónimo pela sua explicação literal, Isidoro como
gramático, Orígenes pelo sentido alegórico, embora também recorra a Beda nas interpretações alegóricas. Recorria a
Gregório pelo sentido tropológico e finalmente Agostinho
pela completa gama de sentidos” (Levy, 2012: 151).

A informação histórica é o seu primeiro passo. Segue-se,
depois, a revelação do sentido espiritual das passagens comentadas onde destaca o propósito da narração bíblica,
quer através da etimologia3, quer do estabelecimento em
paralelo de passagens bíblicas - sem jamais perder de vista
a continuidade entre o antigo e o novo testamento
(Chevalier-Royet, 2010 : 300-301). Uma redacção que integra
ainda a transcrição de passagens bíblicas, a reformulação
dos versículos, a explicação de termos mais complexos, o
esclarecimento do contexto das situações bíblicas e interpretações e pareceres de fontes cristãs e judaicas. Preocupações que reflectem além do mais, uma ampla experiência de
ensino em Fulda e que porventura respondem às dificuldades e faltas de aprendizagem dos seus alunos.
O Comentário, ao desenvolver-se a partir dos textos patrísticos (e sublinhe-se a menção explícita aos autores),
recupera a tradição que o precede, inscreve-se nessa mesma
tradição, e transmite um legado para a posteridade. Uma
“cadeia patrística”, dir-se-ia com Levi, que aplica o termo a
este recém-género de comentário carolíngio para designar a
sua importância na compreensão do texto exegético precedente e subsequente (Levy, 2012: 150). A própria ideia de
antologia não desfaz a riqueza da obra, na medida em que
uma escolha, sempre subjectiva, é forçosamente tutelada por
critérios e estes cunharão indelevelmente o texto. Uma riqueza que não se esgota aqui, visto que não é de somenos importância que à recolecção e labor sobre o património textual
dos Padres da Igreja, Rábano tenha resolvido juntar a sua
voz. Acresce o facto, subtil mas relevante, de ter recorrido às
Quaestiones hebraicae in libros Regum4, de um autor judeu,
como fonte. O recurso a um texto e autor tão pouco convencionais, ainda que num quadro de renovado interesse
pelas fontes judaicas é, de acordo com Saltman, notável. Não
que Rábano tenha sido pioneiro no emprego de material judaico, veja-se S. Jerónimo, por exemplo, mas considerando
que era na patrística que residia a autoridade inquestionável
da exegese bíblica, é suficientemente esclarecedor que Rábano,
por mote próprio, recorresse a este texto como suporte para
algumas das suas interpretações, em particular as literais5.
Classificar o Comentário ao Livros de Reis como uma trivial
compilação é não só obscurecer um projecto “editorial” rigoroso e sagaz, mas também limitar uma interpretação profícua da
Palavra que despertará a leitura-viva inscrevendo-se como
possibilidade na história da exegese. Tanto assim é, que diversos comentários carolíngios, entre os quais o Comentário ao
Livros de Reis, viriam a ser considerados de referência e servir
de fundamento à Glosa ordinaria (Chevalier-Royet, 2009: 157).
Uma importância tornada visível também pelas abundantes
cópias do manuscrito, de maior expressão numérica entre os
finais do século XII e meados da centúria seguinte.

Entre o número significativo de Comentários aos Livros
de Reis manuscritos que resistiram até hoje6, aos quais se
devem somar os possivelmente desaparecidos e os por identificar, contam-se dois em fundos portugueses: o Alcobacense (Alc.) 333, actualmente na Biblioteca Nacional de
Portugal e o Santa Cruz 11, na Biblioteca Pública Municipal do Porto, que integravam respectivamente a biblioteca
do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e a biblioteca dos
Cónegos Regrantes de Santa Cruz de Coimbra.
A presença destes códices não merece surpresa. Desde
os finais do século XI até meados do século XIII que a maior parte dos fundos monacais dava especial importância aos
livros bíblicos e patrísticos. Assim é em Claraval, Pontigny,
bem como nas suas filiais e na generalidade das bibliotecas
europeias e peninsulares, onde uma parte significativa do
fundo é constituída pelas Escrituras, comentários bíblicos e
glosas de autores como Bede, Isidoro, Rábano Mauro, etc.,
por se tratarem de auxiliares indispensáveis para a prática
da lectio divina. Sobre esta prática, diz José Mattoso:

A leitura, meditação e oração da e com a Palavra divina
fazia-se, pois, com o amparo de textos que assistissem a sua
compreensão e reflexão e assim acontece, por maioria de
razão, no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e no de
Santa Cruz de Coimbra. Com efeito, entre os finais do século XII e meados do século XIII, o fundo alcobacense teria
entre a Escritura e seus comentários, cerca de sessenta e
três obras (14+49) (Nascimento, 1979: 379-382); o Comentário ao Livro de Reis de Rábano Mauro, o Alc. 333, seria
parte deste conjunto.
Como foram estes manuscritos lidos? Ou que leituras
cresceram e dimanaram do texto já escrito, após a leitura
de Rábano Mauro? Que relação se estabeleceu, quer individualmente, quer como comunidade, com cada um destes
códices, com o seu texto? É difícil, para não dizer impossível, asseverar. Porém, há indícios, vestígios ténues do uso
que receberam e que hoje nos informam, embora pouco,
sobre os aspectos relevantes para os seus usuários. Desde
logo, pelas anotações que ladeiam o texto que permanecem
como marcas de um uso regular conforme à prática, ou pela
ornamentação, porque tratando-se de uma obra de estudo, e
não de uma cópia para oferta régia ou eclesiástica - como
terá sido o caso de algumas que circularam ainda em vida
do autor -não surpreende que o Comentário não seja, em
regra, abundantemente iluminado.
O Alc. 333 contém os então designados Quatro Livros de
Reis, distribuídos em 159 fólios, organizados em duas colunas.
Depois do Prefatio é apresentada uma lista dos capítulos,
com o respectivo assunto, embora não numerados. Só uma

Porto, BPMP, Ms. Santa Cruz Coimbra, 11, fl. 46v
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inicial de maiores dimensões e profusão decorativa abre o I
Livro de Reis e, curiosamente, talvez sugerindo a importância dos livros como conjunto, não se dará especial destaque
ao começo dos restantes livros. Fuit uir unus de Ramatha
Sophin de monte Effraim..., assim começa o texto (o bíblico,
que Rábano cita) com a inicial F que ocupa toda uma coluna
do fólio e se desenvolve com motivos vegetalistas, caules e
palmetas enroladas. O desenho, contornado a preto, é dominado pelo azul, vermelho, verde, mas também pelo sépia
e preto em apontamentos, provocando um efeito de sombreado. Encontramos vários tons de azul e de verde, porventura associados à aplicação de sucessivas camadas de
pigmentos e, nalguns dos caules, esta técnica (onde a espessura é visivelmente maior) induz uma percepção de volume
e de profundidade, designadamente quando há sobreposição
de caules. Talvez com o propósito de dotar a composição
com vida, o desfecho direito das hastes do F parece, através
das volutas da folhagem, simular dois olhos com a “íris” a
verde. Iniciais que são, de acordo com Adelaide Miranda,
muito comuns no fundo alcobacense:
“Iniciais ornadas com palmetas e caules enrolados. Folhas
carnudas e polposas, de cores compactas. Grande sentido
da plasticidade. Terminações contidas, ordenando-se com
regularidade e afastando-se pouco da forma da letra.” (Miranda, 1996: 174, 175, 399).

Um estilo que interpreta tardiamente a “inicial românica cujos motivos terão sido uma importação da Borgonha
através de Claraval. Com estes manuscritos terá surgido o
primeiro estilo alcobacense”7.

FIAT LUX

“A lectio divina não se pode identificar com o que hoje chamamos leitura espiritual, nem sequer com qualquer leitura
contemplativa. O seu objecto não era constituído por qualquer livro edificante, mas pela própria Sagrada Escritura.
Se, muitas vezes, os monges da Idade Média incluem nela a
leitura de outras obras, estas são exclusivamente as que
permitem compreender melhor a palavra de Deus. (...) Assim, as leituras privadas (...) tinham por fim ajudá-lo [ao
leitor] a compreender a Sagrada Escritura; ou melhor, a
passar além do sentido histórico-literal, às riquezas dos
sentidos alegórico, tropológico e anagógico. Por sua vez,
como se depreende desta enumeração, o ‘estudo’ da Bíblia e
dos seus quatro sentidos servia para introduzir o leitor na
meditação da doutrina católica, para o ajudar na acção, e,
sobretudo, no caso dos monges, para lhe abrir as portas da
contemplação”. (Mattoso, 1997: 345-346)
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Já as restantes iniciais, ocupando em regra cerca de 2
cm, assinalam não só o começo dos capítulos, mas também
e muito certamente passagens consideradas de especial
relevância, dado que uma parte considerável dos capítulos
está indicada apenas com numeração romana. Será o caso
dos capítulos relativos à construção do Templo (hoje em I
de Reis, cap. 6), os mais expressivos deste ponto de vista
(desde o fl. 77: Domus Dei edificauit rex Salomon...). Vemos,
pois, as pequenas iniciais, que alternam entre o azul, o vermelho, o verde e o castanho, quase sempre com pequenos
apontamentos decorativos numa cor contrastante, a desempenharem uma função essencial à leitura, isto é a destacarem o começo de capítulos que se supõem de particular
importância (assim identificáveis com maior facilidade) e,
conjuntamente, a conferirem ritmo visual ao manuscrito.
Outro sinal que porventura importa destacar, visto que
denuncia uma preocupação normativa com o texto, é o
facto desta numeração se encontrar corrigida em diversos
locais e ser, em muitos outros, acompanhada de uma segunda numeração, em particular a partir do fl. 115 8. Correcções que podem ter origem numa alteração da partição
do texto, quem sabe se em confronto com outro(s) exemplar(es) a que o mosteiro terá tido acesso mais tarde. Uma
comparação com o manuscrito Santa Cruz 11, onde se
encontra quase total correspondência nas iniciais e nos
capítulos, permite sugerir a possibilidade da correcção ser
posterior, ainda que não muito, uma vez que o exemplar
crúzio mantém a primeira numeração sem quaisquer emendas. O que nos deixa perante duas possibilidades: ou o Alc.
333 é cotejado com outra cópia e corrigido a partir dela, ou
sofre uma reestruturação da partição do texto em capítulos, ligeiramente posterior, que não terá paralelo no Santa
Cruz 11.
Talvez seja ocasião para dizer que, justificando o porquê
de ser presumivelmente pouco posterior, não tendo esta
obra ainda recebido estudo filológico contemporâneo (que
permitiria, por exemplo, estabelecer uma genealogia dos
diversos manuscritos sobreviventes e propor relações de
parentesco entre estes), a investigação assenta na impressão feita por Colvenerius em Colónia, em 1626, depois retomada por Migne na Patrologia Latina, e responde a uma
organização dos capítulos que se supõe datar do século
XIII - a que se regressará adiante. Tal ausência impede que
se seja conclusivo não só relativamente à familiaridade textual entre estes e outros códices mas também, analogamente, a possíveis reorganizações como a que vemos no Alc.
333. Em todo o caso, a possibilidade deste códice ter sido
confrontado com outra cópia sai reforçada pelo facto de
haver correcções em iniciais, como no fl. 104 (de U para I),
ou no fl. 116v (de R para I), que se mantêm inalteradas no
Santa Cruz 11.
As passagens bíblicas, se nalguns manuscritos não recebem qualquer destacamento ou são assinaladas com subtis
marcas à margem, aqui encontram-se sublinhadas a vermelho, como que para permitir a sua rápida identificação, outro indício de uso. Trechos significativos do Comentário
propriamente dito, vêm corresponder na margem sinalética
de destaque. E ocasionalmente, quer na margem, quer no
intercolúnio, surgem notas, por vezes com a chamada explícita de nota e que, pelo seu teor, parecem aludir a ligações
ao Novo Testamento9. Mas os indícios mais visíveis do trabalho exegético sobre esta cópia em particular surgem-nos,
finalmente, ao longo de todo o manuscrito a partir da

Porto, BPMP, Ms. Santa Cruz Coimbra, 11, fl. 45
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inscrição marginal dos advérbios hystorice, allegorice, tropologice e anagogice, correspondendo, na esteira de Santo
Agostinho (e Cassiano) aos sentidos histórico, alegórico,
tropológico e anagógico das passagens que acompanham.
O manuscrito Santa Cruz 11 apresenta pontos de
contacto com o Alcobacense, mas também certas particularidades de que se dará notícia. Com 188 fólios (+1), duas
colunas a 31 linhas, é mais expressivo do que o seu congénere quanto à iluminura. Ao contrário do Alc. 333, a cada
começo do Livro de Reis corresponderá uma inicial de maiores dimensões. No começo do livro I, a inicial F10 mede a
quase extensão de uma coluna. Trata-se de uma inicial zoomórfica, com a forma de um animal alado, fantasioso, criatura deveras frequente em manuscritos deste período. A
haste principal do F é feita com o corpo do animal, tendo
uma terminação bastante comum do tipo vegetalista. A
primeira haste arredonda e engrossa a letra, pois começa a
desenhar-se com o pescoço e prossegue com um caule que
lhe brota da boca. Segue enrolando-se sobre si próprio em
volta e meia, deixando o interior da volta preenchido com
folhagem centrada num só nódulo. As volutas que prendem
o enrolamento do caule que sai da embocadura parecem-se
a pequenas patas disformes que contribuem para a animação do desenho, embora reforcem a estranheza do animal.
De modo a manter o equilíbrio da figura e o reconhecimento da letra, é desenhado abaixo do pescoço, como suporte
técnico, um conjunto de ornamentos a lembrar uma pluma
ou crista tardia.

Porto, BPMP, Ms. Santa Cruz Coimbra, 11, fl. 80
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um outro de um homem, em tronco nu, armado de escudo e
lança acompanhado de um animal (fl. 88v), de um homem
em tronco nu, com perna de pau, armado de escudo e lança,
(fl. 91v), entre muitos outros. Uma lista verdadeiramente
incompleta, mas suficientemente apetecível para que venha a
despertar um estudo de conjunto que incorpore não só os
desenhos de carácter religioso, que poderiam tratar-se de
estudos (copiados de modelos ou não) para desenhos a incluir noutros manuscritos, como também os remanescentes
que, com as devidas reservas, parecem sugerir uma cartografia visual do universo sociológico com que o seu desenhador poderá ter contactado.
Retomando a questão que nos tem guiado, a da enumeração dos sinais visíveis do estabelecimento de uma relação
de leitura e uso destes dois códices, importa acrescentar
que, à semelhança do Alc. 333, também o exemplar crúzio
mostra marcas de manuseamento regular através escurecimento dos fólios. Porém, se no alcobacense o trabalho exegético se dava a ver pelas frequentes notas marginais, sublinhados e “caldeirões”, no Santa Cruz 11 estes são mais
escassos, não há notas a acompanhar o texto e as passagens
bíblicas encontram-se sinalizadas apenas com uma breve
notação marginal. Procurou-se, a par da questão enunciada,
dar conta de alguns dos traços comuns a ambos os códices,
preocupação que já havia tomado Adelaide Miranda, que
assinala a inesperada ausência de Incipit no começo de cada
Livro de Reis:
“O facto dos códices serem em ambos os mosteiros copiados
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De notar, finalmente, a forma como o iluminador joga
com o fundo do suporte como outra cor e, deste modo, multiplica as possibilidades de ritmar o desenho, nunca preenchendo, por isso, a totalidade das porções desenhadas. Aqui,
fundo interfere na composição com vigor criativo. Veja-se o
caso concreto da cauda, que se alinha como uma espinha
dorsal na posição inversa, porque interior, e prossegue no
tronco até ao pescoço, onde as “escamas” são pinceladas
com soltura de trabalho. Na perspectiva inversa, vemos
essas mesmas escamas a crescer e a alongarem-se no corpo
do animal, até se tornarem mais esguias no desfecho da asa.
Nas “penas” e “escamas” da cauda, a planificação de alternância das cores assegura a inexistência de repetições. Mesmo nas garras, essa preocupação é visível: duas são a sépia
claro e as outras duas a sépia escuro. António da Cruz diz
sobre este manuscrito que as cores e os motivos são os dominantes no scriptorium do Mosteiro de Santa Cruz (Cruz,
1964: 106-107).
Já no começo do Livro II encontramos um F11 contornado a sépia e preenchido com vermelho, verde e azul, em que
a estrutura da letra assenta no encaixe de ganchos e recebe
nas hastes desfecho em volutas, outra solução muito comum
deste período. O Livro III abre com a inicial E, apenas decorada no interior com motivos vegetalistas12. Por último, o
Livro IV inicia-se com uma inicial maior do que as precedentes, P13, embora a tipologia seja a das iniciais menores, isto é
desenhada e preenchida a uma só cor, vermelho, com apontamentos decorativos a azul, no interior da letra e na haste.
Os capítulos recebem iniciais de pequenas dimensões
intercalando o vermelho com ornamentação subtil a azul e
o inverso e, ocasionalmente, verde com ornamentos ou a
azul ou a vermelho. Se é normal que a um manuscrito de
estudo não seja atribuído o melhor pergaminho (mais fino e
mais branco), nem se invista em ornamentação assídua e
exuberante, não significa que não se esteja diante de um
trabalho zeloso. De facto, a qualidade do trabalho de iluminura manifesta-se em diversos detalhes, como a competência
do desenho, a aplicação dos pigmentos, o cuidado e interesse
na alternância de cores e, no caso, o rigor absoluto dessa
mesma alternância. Aliás, o trabalho de iluminura é deveras
peculiar neste códice e vemos a ornamentação a ganhar
fulgor noutros locais do manuscrito, onde já não surge a
par do texto. Talvez esse fulgor decorra de uma certa condição marginal e da liberdade que lhe pode estar associada.
É o caso dos reclames que assinalam o fim de cada caderno,
como no final do segundo, onde surge uma figura feminina
ligada à letra S, ou, mais adiante, quando do reclame pende
um homem com uma perna assente no solo e outra em ângulo recto, de cabelo a descoberto e nariz proeminente, que
estende as mãos para colher o que parece ser uma canastra
com peixe.
Ainda que não respondendo exactamente ao objecto
deste texto, não poderia passar despercebido que os sinais
de uso do Santa Cruz 11 se manifestam também de modo
singular pela mão imaginativa de um possível leitor e iluminador. O manuscrito é habitado por uma parafernália de
desenhos e esboços ao longo das margens, muitos deles
visíveis apenas com luz rasante de tão imperceptíveis que
são. Falamos de um esboço de mão em sinal de bendição (fl.
15v), de uma criatura híbrida, alada (fl. 16), de um esboço
de jumento pouco nítido sem finalização das patas (fl. 20),
de um esboço incompleto de Cristo em majestade (fl. 21v),
mas também de um desenho de uma cabeça de mulher (fl. 81),
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num único volume, terem um número de fólios e de linhas
escritas semelhantes, assim como as mesmas ausências de
Incipit comprova que as cópias tiveram uma origem
comum” (Miranda, 1996: 174-175).

A estas considerações pode acrescentar-se que ambos os
exemplares em estudo apresentam grandes afinidades textuais14, sendo frequente encontrar as mesmas omissões ou
acrescentos face ao texto publicado na Patrologia Latina, a
que há pouco se aludiu. E, como vimos, há ainda coincidência
na distribuição dos capítulos e correspondência na maioria
das iniciais ornadas.
Segundo Chevalier-Royet, o Comentário divide-se em
quatro livros e, cada livro, em tantos capítulos quantos os
dos livros bíblicos. De acordo com este plano, teríamos 31
capítulos para o I Livro, 24 capítulos para o II, 22 capítulos
para o terceiro e 25 capítulos para o quarto (Chevalier-Royet, 2010: 298). No entanto, de acordo com esta mesma
autora, Jean-Louis Verstrepen indica que é possível que o
Comentário ao Livro de Reis tenha sido reformulado para
corresponder a uma distribuição do texto que se difunde a
partir do século XIII. Na verdade, é essa mesma outra distribuição que é impressa por Colvenerius e depois retomada
por Migne (Chevalier-Royet, 2010: 298). Os exemplares
que possuímos em Portugal não correspondem nem a essa
reestruturação ocorrida depois de trezentos, nem à actual
descrita por Chevalier-Royet. O que parece, finalmente, ir
ao encontro das datações propostas para ambos os códices,
isto é, finais do século XII, estas alicerçadas na encadernação e na ornamentação15.
Será pela mão de Aires do Nascimento, e a propósito de
outro códice do fundo alcobacense, que vamos encontrar um
pretexto provocador (a provocação assenta no seu desajuste
face ao tema aqui tratado) usado em proveito desta breve
incursão ao Comentário ao Livro de Reis de Rábano Mauro.
Era comum, embora menos em contexto monástico16, as
encadernações retratarem a importância dos códices, exprimirem certas devoções ou asseverarem o luxo dos seus portadores (Nascimento-Diogo, 1984: 40).

INVENIRE

Em todo o fundo de Alcobaça “apenas o Alc. 398 nos
apresenta o primeiro plano recoberto com pequenas
placas ornadas de castelos e leões: Trata-se de um dos
volumes da chamada ‘Bíblia de Aljubarrota’, que a tradição conventual, consignada numa nota deixada no
códice, dizia ter sido tomada pelo exército português ao
rei de Castela na batalha de Aljubarrota. (...) É porém
estranho que o plano escolhido para a ornamentação
fosse o primeiro, o que contraria a prática medieval. (...)
Além disso, estando integrado num grupo de quatro
códices, para três dos quais se pode documentar o carácter primitivo da encadernação, dificilmente se compreenderia que apenas este tivesse sido beneficiado por
uma decoração singularmente estranha. Dos quatro
códices, porque haveria de ter sido este o escolhido?
Por começar pelo Livro de Reis?” (Nascimento-Diogo,
1984: 39).
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A pergunta, que não vê resposta nem pelo seu autor,
nem por certo neste texto, é suficientemente estimulante
para nos servir como mote para retomar uma ideia há
pouco lançada: falamos da possibilidade do Comentário
aos Livros de Reis, para além do projecto exegético, se
constituir como uma afirmação histórica de um período
também ele de consolidação da monarquia e, deste modo,
estabelecer um paralelo entre os Reis de Israel e os carolíngios - analogia que pode ter sido explorada a favor de
outros monarcas.

Em 823 Rábano Mauro oferece o seu Comentário ao imperador Luís o Pio com quem mantinha, desde há anos,
uma relação próxima17. Com efeito, Rábano era um conselheiro considerado e teve um papel assaz interveniente, sobretudo na segunda parte do seu reinado. De acordo com
Chevalier--Royet, uma tal oferta deve ser entendida como
simbólica e pensada no quadro das dificuldades políticas que
o Imperador atravessava desde o nascimento do quarto filho, Carlos (do um segundo casamento com Judite da Baviera), e que colocava em causa o equilíbrio conseguido através
da Ordinatio Imperii, de 817. Luís o Pio vê a sua autoridade
contestada pelos filhos no seguimento desta disputa de sucessão imperial, e chega a ser deposto duas vezes entre 830
e 834. Se, por um lado, a oferta de um manuscrito ao imperador simbolizaria o estabelecimento de uma aliança e confirmação publica da fidelidade de Rábano, junta-se-lhe o teor
da obra que trata justamente da implantação da monarquia
e das dificuldades de Saúl, David, Salomão..., nomeadamente
nas intricadas alianças políticas e familiares que se vão
sucessivamente alterando e do seu percurso religioso. E é
neste sentido que esta autora sugere, fundada nos propósitos que a carta-prefácio a Luís o Pio levantam, não que se
possam estabelecer passo a passo correspondências históricas com o percurso de Luís o Pio e dos seus descendentes,
mas que há uma intenção deliberada de Rábano Mauro em
apresentar um tal comentário associado ao quadro das vicissitudes da sua governação. Diz no prefácio:
“Il était juste en effet d’offrir à un roi si chrétien et si zélé
dans la mise en pratique des préceptes divins, l’histoire
des rois de Juda (…) expliquée pour une part non négligeable au sens spirituel. En effet, puisque votre célèbre
sagesse au service de Dieu gouverne le peuple de l’Église
racheté par le précieux sang du fils de Dieu et très accoutumé à proclamer le nom de Dieu, il convient à juste titre
à un prince si pieux, c’est-à-dire au guide des membres du
véritable roi, le Christ fils unique de Dieu, d’avoir et de
pratiquer une façon de gouverner conforme à l’Écriture
sainte” (Chevalier-Royet, 2010: 295).

Tendo presente o seu interesse nas leituras alegóricas
vemos o passado a ser usado para confirmar a autoridade e
a afectação religiosa dessa mesma governação18:
“Cet héritage est adapté et mis au service d’un idéal politique, celui des soverains carolingiens que les exégètes
servent fidèlement en les conseillanr er en leur offrant, à
travers leurs commentaires, des guides pratiques pour le
gouvernement des hommes” (Chevalier-Royet, 2009: 157).

Durante o período carolíngio era frequente as figuras
reais do Livro de Reis, depois de instaurada a monarquia,
serem recuperadas e associadas aos soberanos, quer para os
celebrar, quer para os orientar na sua governação (Alcuíno
refere-se amiúde a Carlos Magno como David), com um
propósito evidentemente retórico e propagandístico.
Além da ligação a figuras bíblias e, por isso, modelares, que
reforçariam a legitimidade e popularidade dos soberanos, parece assomar uma profunda consciência do seu próprio tempo,
que Rábano consideraria importante no desenrolar da história
do homem e da cristandade. Tal consciência sai reforçada se a
pensarmos a par do que antes se enunciou, que diz respeito ao
projecto textual propriamente dito, o de compendiar e lançar
criticamente para o futuro o resultado dessa reunião. Rábano
retoma um legado, mostra que este pertence à história e que,
como tal, é determinante para pensar o seu presente, mas investe-o da relevância do seu contexto, deixando que se torne
ele mesmo um objecto histórico a ser retomado adiante.

“En effet, l’exégèse de Raban et d’Angélome de Luxeuil
remplit aussi une fonction parénétique: les interprétation
développées doivent édifier le fidèle et l’orienter dans son
cheminement vers le Salut, en lui offrant des modèles de

1. A título de exemplo: De Clericorum Institutione; Martyrologium,
Allegoriae In Universam Sacram Scripturam, De Laudibus Sanctae
Crucis, De Universo, Commentaria In Librum Josue, Commentaria In
Librum Judicum, Commentaria In Libros IV Regum, Commentaria In
Libros Machabaeorum, De computo, etc., sendo que relativamente
aos três últimos encontramos exemplares em fundos portugueses.
2. Há na patrística esparsos comentários aos Livros dos Reis mas
não um comentário contínuo. O Comentário de Beda ao primeiro livro de Samuel não era conhecido na época.
3. Recorrendo ao Liber interpretationis Hebraicorum nominum, de
S. Jerónimo, como principal fonte.
4. Quaestiones hebraicae in lefibros Regum integra um conjunto de
breves interpretações literais de tradição judaica, úteis para aprofundar o contexto bíblico e foi provavelmente composto em torno
de Teodulfo de Orleães. Diz Saltman: “In the 9th and 10th century MSS., the Quaestiones are attributed to an anonymous Judaeus
or Hebraeus or remain completely anonymous. The MSS. from
the late 11th century onwards attribute the Quaestiones to Jerome
and they are generally to be found amongst various Hieronymian
and Pseudo-Hieronymian opuscula. The Gloss, 12th-century exegetes, and the 13th-century Vulgate Correctoria give further currency to the false attribution to St. Jerome” (Saltman, 1973: 44).
5. No prefácio, depois de enumerar as suas fontes patrísticas, acrescenta: "Moreover, I have inserted in a number of places together with
the citation (nota) of his name, the opinion of a certain Hebrew of
modern times, more than adequately (non ignobiliter) learned in the
knowledge of the Law, which he puts forward as the Hebrew tradition on the chapters of this book. Without any intention of forcing
him on anybody as an authority, I have simply set down what I
have found written, leaving the decision of his authenticity to the
judgment of the reader". Repare-se na retórica empregue para
relativizar a importância deste autor face às restantes fontes. No
entanto, ao longo da obra, Rábano não se inibe de introduzir o
texto judaico no mesmo plano da patrística. Gesto surpreendente se
se tiver presente que na mesma época e não muito distante de si os
judeus estavam sob ataque por Agobardo de Lyon. Porém, ao que
parece, Rábano dava cobertura a material agádico em Fulda neste
mesmo período (Saltman, 1973: 44-46).
6. Segundo Jean-Louis Verstrepen há 73 manuscritos deste comentário
conservados e a glosa ordinaria copiou abundantes passagens, em
particular as da autoria de Rábano (Chevalier-Royet, 2010: 297).
Célia Chazelle, num assumido work in progress, disponibiliza uma
listagem dos manuscritos, embora em número inferior ao dado por
Verstrepen: The Manuscript Transmission of Carolingian Biblical Commentaries, disponível em: http://www.tcnj.edu/~chazelle/carindex.htm.
7. Referindo-se aos Alcs. 151, 177, 231, 239, 333, 336, 341, 342,
347, 358, 427, 431. Os Alcs. 231, 333, 336 e 358 e o Alc.427 e

comportement. Cette double fonction de l’exégèse, à la
fois descriptive et prescriptive, est finalement typique de
l’exégèse de Raban qui offre de manière très concrète des
catégories pour penser le monde et des modèles de comportement à ses lecteurs-auditeurs” (Chevalier-Royet, 2011: 8).

Assim, e para concluir, como bem nota Chevalier-Royet, o
Comentário ao Livro de Reis de Rábano Mauro testemunha, não só,
a importância e as características do estudo bíblico e exegético no
período carolíngio, onde a exegese representa o coroar da formação intelectual, como contribui, e decisivamente, para o estudo das
representações políticas em geral e do soberano, Luís o Pio, em
particular. Contudo, confrontar dois códices como o Alc. 333 e o
Santa Cruz 11, mesmo que só brevemente, permite ver como a
relevância do Comentário não se reduz ao período em que foi
redigido, mas permanece e renova-se ao longo dos tempos, quer
com os mesmos, quer com outros contributos, fazendo a história
da obra em geral e de cada manuscrito em particular. Mais do
que a Escritura, toda a palavra cresce com os que a lêem.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

431, embora relacione de modo mais próximo o Alc. 333 aos
Alcs. 336 e 166 (Miranda, 1996: 430).
Biblioteca Nacional de Portugal, Alc.333: fl. 115; fl. 117v; fl.
118v; fl. 129 (cap. III e, ao lado, cap. II), etc.
A título de exemplo, no fl. 31, De ressurectione...; no fl. 38, De incarnatione... e De divina sepultura; no fl. 133v, De ressurectione Salvatoris, etc.
Veja-se Fig. Santa Cruz 11 fl. 6v.
Veja-se Fig. Santa Cruz 11 fl. 45.
Veja-se Fig. Santa Cruz 11 fl. 80.
Veja-se Fig. Santa Cruz 11 fl. 148.
Ressalve-se os casos de assibilação no Santa Cruz 11: o Alc.
333 emprega ‘t’ e o Santa Cruz 11 ‘c’, como em palatcium /
palacium ou prudentie / prudencie.
Sobre o Alc. 333 veja-se Nascimento-Diogo, 1984: 36 e 84; Miranda,
1996: 174-175; sobre o Santa Cruz 11, veja-se NascimentoMeirinhos, 1997: 75-77; Meirinhos-Frias-Costa, 2001: 110-111, etc.
“As encadernações medievais, e particularmente as de tipo
utilitário ou as monásticas, nomeadamente as cistercienses,
eram por regra mais sóbrias. Assim acontece no fundo de
Alcobaça.” (Nascimento-Diogo, 1984: 40).
Entre 800 e 840 são redigidos nada menos do que cinco tratados
exegéticos sobre os Livros de Reis, alguns por encomenda directa
do próprio imperador Luís o Pio. Foram todos redigidos por
figuras próximas da corte que desempenharam cargos eclesiásticos estratégicos. Dos cinco, três são “contínuos”: Triginta quaestiones super libros Regum, redigido em c. 820 por Cláudio de Turim
(PL t. 50 col. 1047-1208; t. 104, col. 623-810); o segundo, de
Rábano Mauro, Commentaria in libros Regum, redigido em c. 823
(PL t. 109, col. 9-280) e o terceiro de Angélome de Luxeuil,
Enarrationes in quatuor librum Regum, redigido em c. 835 (PL t.
115, col. 247-552) (Chevalier-Royet, 2011: 2). Com efeito, a encomenda a Rábano Mauro, por Hilduíno, surge pouco depois do
imperador ter solicitado a Cláudio de Turim um comentário
destes mesmos livros Bíblicos. No entanto, os problemas em
torno dos seus escritos tornarão a circulação da obra altamente
problemática, o que talvez tenha relações com a entrada em cena
de Rábano Mauro. Veja-se (Gorman, 1979: 279-329).
Sobre o interesse na significação alegórica, Pierre Monat assinala
que no Comentário ao Livro de Rute, Rábano está preocupado com
a significação, com aquilo que os versículos podem representar
alegoricamente, para além do seu significado literal (Monat,
2009: 15). Na carta-prefácio para Luís o Pio da obra De universo
Rábano Mauro diz inclusivamente: “I had recently finished a
work about the peculiar properties of words and the mystical
significance of things (...) I have thought to arrange them so that
a wise reader could find both the historical and the allegorical
explanation of each thing in the same place” (Throop, 2009: xv).
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De modo nenhum se sugere que a este autor ou a qualquer
outro que tenha comentado o Livro de Reis pertença a formulação do dispositivo que permitirá associar o conteúdo
dos livros históricos bíblicos às exigências e desafios da
monarquia, ou mesmo da constituição de reinos. É evidente
que esse potencial assenta no texto bíblico propriamente
dito e não precisa de tutor para o caminho. Daí o recurso ao
volume da “Bíblia de Aljubarrota” como assumido pretexto.
Em todo o caso, está por investigar o sucesso que a obra
pode ter despertado em fundos régios e talvez valha a pena
fazê-lo. É que ao projecto está também associada uma finalidade, além da escolar antes referida, pedagógica, ou mesmo parenética. O Comentário constitui-se como um manual
de apoio à governação de um monarca cristão:
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