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Resumo: Análise dos temas macabros expostos na famosa pintura O Triunfo da
Morte (c. 1562) de Bruegel, o Velho (c. 1525-1569). Minha proposta interpretativa é
a de apreciar as imagens a partir das sugestões musicais que o artista representa, e que
a densidade do drama da existência diante da morte nessa obra de Bruegel pode ser
compreendida de forma mais aprofundada com a confrontação das imagens do quadro
com a musicalidade dos instrumentos e sonoridade das cenas.
Palavras-chave: História da Arte – Bruegel, o Velho – Morte.
Abstract: Analysis of the macabre themes exposed in the famous painting The
Triumph of Death (c. 1562), by Bruegel the Elder (c. 1525-1569). My interpretive
proposal is to appreciate the images from the musical suggestions that the artist
represents, and that the density of the drama of existence in the face of death can be
understood more profoundly with the confrontation of the painting’s images with the
musicality of the instruments and the sound of scenes.
Keywords: History of Art – Bruegel the Elder – Death.
Résumé: Analyse des thèmes macabres exposés dans le célèbre tableau Le Triomphe
de la Mort (vers 1562) de Bruegel l’Ancien (vers 1525-1569). Ma proposition
interprétative est d’apprécier les images à partir des suggestions musicales que
l’artiste représente, et que la densité du drame de l’existence face à la mort dans cette
œuvre de Bruegel puisse être appréhendée plus en profondeur avec la confrontation
des images du tableau avec la musicalité des instruments et la sonorité des scènes.
Mots-clés: Histoire de l’art – Bruegel l’Ancien – Mort.
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IMAGEM 1 - O TRIUNFO DA MORTE (C. 1562) DE BRUEGEL, O VELHO (15251569). ÓLEO SOBRE MADEIRA, 117 X 162 CM, MUSEO DEL PRADO, SALA 025.

Multiplicastes vossos mortos nesta cidade
e enchestes vossas ruas de mortos.
Ez 11, 6.

I.

Ezequiel, inspiração bíblica?

O panorama é de desolação. Horror. Um espetáculo mórbido, um mundo sem
esperança, sem Deus, de um antropomorfismo selvagem, virulentamente hostil. 1 Talvez
a melhor alusão bíblica à imagem criada pelo artista seja a do profeta Ezequiel (séc. VI
a. C.) – aliás, também reverenciado no Islamismo e na fé (persa) Bahá’í ()یئاهب.2 As
visões simbólicas do profeta, admoestadoras da destruição de Jerusalém e recebidas
durante o exílio babilônico (c. 586-538 a. C.), são as primeiras que me vêm à mente
para alegorizar biblicamente a fúnebre e devastadora paisagem do Triunfo da Morte (c.
1562) do pintor Pieter Bruegel, o Velho (c. 1525-1569) (imagem 1). Em qualquer tema
artístico da tradição ocidental medieval, cristã, é fundamental procurar suas bases
bíblicas, como bem sabem os (melhores) medievalistas – especialmente para seu
pensamento analógico, fonte de suas imagens mentais. 3
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II.

O método

São muitas as cenas do quadro. Bruegel é pintor de múltiplos acontecimentos
simultâneos, de tempos paralelos e entrecruzados, de múltiplas e variegadas
sonoridades. E de dezenas de personagens. Por isso, baseado em método visual de Carlo
Ginzburg (1939-)4, para abordar as várias cenas macabras do quadro, dividi a imagem
em duas partes transversais (esquema 1), além de me valer da proposta metodológica de
José Enrique Ruiz-Domènec (1948-) – compreender os registros do Passado em seu
contexto musical5 – ideia já desenvolvida por Roger Scruton (1944-2020)6, e aplicá-la
nesse estudo.
Primeiro, as imagens. Depois, com elas, em contraponto a elas, os sons aludidos.
Em sua dignidade estético-afetiva7, as sonoridades matizam as cenas, estilizam as
alusões, ornamentam os pavorosos assombros das ironias fúnebres do quadro.8 As duas
partes da paisagem macabra parecem sinuosamente irradiar-se de baixo para cima, a
partir do olhar estupefato, atônito, do boquiaberto cavaleiro (na parte inferior, à direita)
em direção ao seu oposto – parte superior, à esquerda do observador – em que, no alto
de um telhado gramado de uma torre, dois esqueletos soam imensos sinos fúnebres
postos no cume de uma árvore seca, morta, a anunciar o final dos tempos, como
trombetas do Apocalipse, enquanto duas outras caveiras desenterram um esquife
(imagem 2).

Esquema 1
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Imagem 2

As badaladas da morte proporcionam uma das sonoridades imaginárias do
quadro – a pintura faz alusões à Música e a ambientes sonoros, como veremos (como
contraponto aos gemidos e gritos que destaca). Ao fundo, numa paisagem incendiária,
duas caveiras em júbilo cortam troncos de árvores mortas – imaginem o som da madeira
ressecada sendo cortada por machados. Nada pode sobreviver.
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III.

A quixotesca defesa do Amor

No canto direito inferior, oposto às badaladas (imagem 3), como dito, um
desgrenhado e assustado cavaleiro desembainha sua espada. Bruegel parece querer que
fixemos nosso olhar nele. Sua fisionomia, horrorizada, representa a consciência que terá
uma mors repentina, morte ignominiosa, porque não terá o benefício do Viático –
comunhão eucarística dada aos que estão prestes a morrer. 9
Com esse gesto algo quixotesco, parece tentar (inutilmente) defender o
enamorado casal que parece não se importar com seu fim.

Imagem 3

De fato, além de dividir transversalmente a paisagem em duas partes, todas as
outras cenas parecem ter sua origem a partir desse minúsculo porém significativo (e
pecaminoso) espaço. O apaixonado casal-cortesão sorve, entretido, essas que serão as
últimas notas da melodia de seu amor cortês, não sem a soturna presença de um músicoesqueleto acima de suas cabeças, que toca uma rabeca, instrumento costumeiramente
usado em celebrações (e artisticamente muito representado com anjos músicos10), fina
ironia do pintor.11
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O trovador, sentado sobre o vestido de sua dama, dedilha um alaúde, enquanto ela
segura suave e docemente a partitura para que seu amado leia a canção. A seus pés, uma
flauta e uma sacola de veludo que guarda outras flautas – era comum na época o
instrumentista carregar flautas de vários tamanhos (cada uma numa afinação específica)
para acompanhar os diferentes instrumentos.12 Como a tessitura dos instrumentos era
limitada, era raro tocar com uma única flauta e ser acompanhado por instrumentos de
distintas afinações (ou mesmo cantores de diferentes timbres– soprano, contralto, tenor,
baixo).13
Essa é a única cena do Triunfo da Morte em que há uma ode à vida. Por estar
numa paisagem apocalíptica, soa melancólica – a expressão triste do trovador manifesta
esse estado anímico síntese do séc. XVI, tão marcante que, apenas algumas décadas
após a feitura do quadro, em 1621, o clérigo e professor de Oxford, Robert Burton
(1577-1640), publicou A anatomia da melancolia.14 A poetisa confessional norteamericana Sylvia Plath (1932-1963)15 dedicou versos em homenagem ao casal
bruegeliano16:

In Brueghel’s panorama of smoke and slaughter
Two people only are blind to the carrion army:
He, afloat in the sea of her blue satin
Skirts, sings in the Direction
Of her bare shoulder, while she bends,
Finger a leaflet of music, over him,
Both of them deaf to the fiddle in the hands
Of the death’s-head shadowing their song.
These Flemish lovers flourish; not for long.
Yet desolation, stalled in paint, spares the little country
Foolish, delicate, in the lower right hand corner. 17
No sombrio panorama do massacre de Bruegel
apenas dois são cegos ao exército da podridão:
ele, a flutuar no mar de cetim azul
da saia dela, canta na direção
de seu colo descoberto, que se inclina,
com um dedo na partitura, sobre ele.
Ambos estão surdos ao violino nas mãos
da cabeça da morte que sombreia sua canção.
Esses amantes flamencos florescem, mas não por muito tempo.
Todavia, a desolação, assentada na pintura, poupa o pequeno espaço
tolo, delicado, no canto inferior direito (trad.: Ricardo da Costa).
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Ao redor da mesa de linho branco (que, além de pães e uma taça, tem um crânio
ao centro), vários instantes de pavor: acima, à esquerda, dois cortesãos fogem; ao
centro, uma dama é segura pela cintura por esqueleto que parece sorrir, e sua aia coloca
as mãos no rosto; à direita, uma caveira, com vestes azuis, derruba uma cadeira e serve
um crânio num prato, também azul.
Abaixo da mesa, além do casal de enamorados, uma caveira com uma túnica
amarela e uma máscara sorridente derrama bebida de dois grandes jarros. Assustado, o
bobo da corte, figura da alegria cortesã juntamente com o trovador, corre para se
esconder embaixo da mesa: sua função bufa, livre do medo da censura, esvaziou-se com
o pavor da morte. As cartas foram lançadas ao chão, juntamente com o jogo de gamão.
O Triunfo da Morte foi redescoberto no séc. XX. Além da poetisa Sylvia Plath, o
escritor pós-moderno Don DeLillo (1936-) percebeu, na imediatez do quadro, o caráter
desses únicos protagonistas de uma cena social: todos são pecadores (jogadores,
amantes...18). Por isso, a morte esvazia os odres cheios de bebida (provavelmente vinho,
ainda que o pintor não tenha destacado a cor rubi do líquido caindo no chão).

Esquema 2
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Como disse, essa cena no canto inferior direito do quadro redimensiona e divide
toda a paisagem em um sentido diagonal. A sensação do recorte dessa geografia é
reforçada pelas falésias na metade superior da cena e acrescida pelas labaredas ao
centro, chamas posicionadas atrás de uma muralha de metal enferrujado com um portão
em forma de boca e uma sombra de sentinela, que também guarda uma soturna gaiola
pontiaguda com dois pássaros negros – e insufla uma fina trombeta nas costas da Morte,
que cavalga um esquálido cavalo, quase ao centro do quadro (imagem 4).

Imagem 4

A Morte lidera um exército de esqueletos. Cavalga um esquálido, mas impetuoso
cavalo amarelo-rubro-esverdeado (indício da decomposição da morte) e porta uma
enorme foice com a qual ceifa a vida de dezenas de pessoas à sua frente. 19 Para que sua
devastação seja completa, o quarto cavaleiro do Apocalipse é auxiliado por capitãesesqueletos com véus brancos que, com longas foices, pressionam e dilaceram a triste
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multidão. Homens, mulheres (uma, com os braços erguidos, nua), todos se comprimem
e pisoteiam uns aos outros. À esquerda, logo abaixo da Morte a cavalo, um esqueletolugar-tenente (sem o véu branco) alça seu machado, prestes a cortar a cabeça de uma
senhora de véu negro, que implora por sua vida. Parece uma carmelita, por seu hábito
castanho – nem a ordem mendicante mais humilde escapa ao holocausto.20
Dois cavaleiros (à direita, abaixo) esgrimam inutilmente contra dois esqueletos.
Um, de vermelho, já caiu, embora ainda lute, desesperadamente.21 A seu lado, à
esquerda, uma caveira corta o pescoço de um peregrino, de túnica branca, no chão. Não
é um peregrino de boa cepa: tem uma bolsa de moedas presa ao pescoço. Por isso – e
por ser um penitente, sou tentado a especular que seja uma alusão aos judeus que, por
não poderem legalmente exercer qualquer profissão, eram costumeiramente agiotas. 22
Cena impiedosa: morreu sem poder honrar sua dívida? Seja como for, também pode ser
uma crítica à venda de indulgências, como Lutero em suas 95 teses.23
Os atributos do peregrino jazem ao seu lado – o cajado, estirado acima de sua
cabeça, o chapéu (bordado com cruzes e outros símbolos) e a cabaça do peregrino (para
transportar água). Sua bolsa de peregrino (fechada, não aberta, como de hábito, para
representar sua humildade) está à sua direita, com seu manto e sapatos. Talvez pensasse
que escaparia do horror da morte. Não, nem os romeiros são poupados.

Imagem 5
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A tônica das expressões faciais é de horror. Mais que qualquer outro artista de seu
tempo, Bruegel expressa nos rostos as forças que atuam neles: são instrumentos do
dizer.24 Bocas abertas, perplexas, atônitas diante da velocidade e da impiedade do
massacre.
No canto inferior à esquerda do espectador, uma amarelada caveira com uma
ampulheta na mão esquerda escora um desfalecido rei e aguarda sua morte. Ainda que
esteja zombeteiramente sorrindo (nem os governantes escapam do destino), ela
demonstra respeito: é um monarca, merece a última dignidade da espera. Por isso ela
acompanha seus derradeiros instantes.
Coroado, com armadura completa e manto púrpura com moqueta (esmalte
heráldico que representa a pele de arminho – alusão ao brasão dos duques da Bretanha),
cetro dourado e espada, mesmo em seus últimos momentos o imperador ainda
demonstra preocupação com sua riqueza: com os olhos esbugalhados, ele estende a mão
esquerda para outra caveira, armada, provavelmente símbolo de um vassalo, que saqueia
seus barris cheios de moedas de ouro e de prata.25 Imagine-se o som da morte
monárquica: o espraiado e inarmônico comportamento acústico do tilintar de suas
moedas, dinheiro que não poderá levar para o Além. 26 Como diz o salmista, ―...quando
morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará‖ (Sl 49, 17). 27
Alguns passos à frente do atônito monarca, um bispo é amparado por
uma caveira-cardeal (com seu galero vermelho com borlas). Bruegel é algo respeitoso
com a Igreja: a caveira-cardeal ampara delicada e suavemente o corpo do religioso.
Respeito, porém não sem algum sarcasmo interna corporis – a mão que afaga é a
mesma que apedreja...28 De qualquer modo, ambos, rei e bispo, representam o poder
secular e o poder espiritual29: ambos serão ceifados. A morte não poupa ninguém. 30
Acima do rei e do bispo, uma impressionante carroça cheia de crânios é conduzida
por um esqueleto montado em um esquálido cavalo. Ele tem uma sineta na mão
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esquerda e um candeeiro na direita para anunciar sua chegada. 31 Um sinistro corvo
pousou no lombo do animal. Dessa carroça até um macilento cachorro que cheira uma
criança no chão ao lado de sua mãe morta, abraçada a uma roca, com um fuso ao lado
(alusão a Cloto [Κλωθώ], uma das três moiras, filha de Zeus e de Têmis, responsável
por tecer os fios das vidas dos homens; mesmo essa filha da Necessidade32 morreu),
Bruegel ―fecha‖ a cena com um longo arco imaginário.
Sigamos essa linha. Na carroça, acima dos crânios, há uma pá: ela indica que os
esqueletos passam para recolher os ossos (inclusive sobre pessoas ainda vivas – uma
delas embaixo da carroça é um besteiro, que tenta inutilmente alcançar sua besta). O
cavalo está prestes a pisotear uma mulher de vermelho, que segura uma tesoura de ferro
com a mão direita e um fuso com a esquerda. Está caída sobre um esquadro. Não há
dúvidas: é Átropos (Ἄηροπος), outra filha da Necessidade, quem cortava o fio da vida.33
A ausência da terceira irmã, Láquesis (Λάτεζις) é significativa, pois esta era a
responsável por prolongar a existência. 34 Não há lugar para sua representação no palco
da morte!

IV.

A viela de roda da Morte, melodia do fim
Imagem 6

Sentado à frente do carro de boi, há um esqueleto com um chapéu verde – o verde
da ambiguidade (a meio caminho entre o azul celeste e o vermelho infernal 35). Atrás de
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outro esqueleto com sineta e candeeiro, ele toca uma enorme viela de roda. Exatamente
do lado contrário da cena do trovador e de sua amada. As sonoridades do alaúde (Amor)
e da viela de roda (Morte) se opõem. 36
Instrumento costumeiramente executado em cerimônias seculares, a viela de roda
está presa ao pescoço do músico esqueleto por uma alça, para não cair. Bruegel ajusta a
viela ao personagem e a representa muito usada, desgastada pelo tempo, como se
também estivesse em decomposição, já que o mundo está em ruínas. Tinha duas cordas,
com um pequeno teclado que, quando tocado, subia uma pequena alavanca com uma
tira de couro que percutia na corda em um determinado ponto, e funcionava como um
dedo no violino, enquanto outra corda soava como um bordão, com um som contínuo. 37
Naturalmente, a sonoridade etérea do continuum grave da viela de roda
provocava, com sua alusão metafísica, um sentimento de transcendência, uma analogia
ao som do universo, som contínuo do Criador que mantinha os planetas, com seus
movimentos igualmente contínuos, unidos em suas rotas38 – como as antigas formas
latinas dos palíndromos que são lidos da mesma forma qualquer que seja a ordem da
leitura.39 Ou, dito de outra forma, com Sua palavra, o Criador semeia e a vida segue sua
rota.40 É o fio eterno do mundo, condução transformada em melodia da morte pela
Morte.41
Sons, ruídos e melodias. Tilintar de moedas e gemidos, gritos e badaladas, o canto
amoroso trovadoresco com a maviosidade do alaúde, a melancólica lamúria da viela de
roda com o estalar e ranger dos esqueletos, das caveiras, dos ossos. Na imaginação de
Bruegel, a tão sonhada sinfonia do universo42 se transformou em caos dodecafônico
infernal.43
Por fim, antes de passarmos para a metade superior do Triunfo da Morte, uma
última observação iconográfica: na metade inferior, Bruegel estabelece uma linha
divisória entre os extremos da musicalidade do amor (à direita) e a da morte (à
esquerda) com uma cena intermediária (imagem 7).
Logo acima do peregrino sendo degolado, Bruegel cria essa linha divisória
imaginária da metade inferior de seu cenário com uma viva sugestão de movimento
criada pela condução do esquife de uma mãe com seu bebê. Um candelabro ao lado
sugere que eles acabaram de falecer. Esqueletos-coveiros, vestidos com longas capas
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marrons, sandálias e capuzes negros, puxam o caixão com cordas pretas. Fazem-no com
prazer, pois conversam animadamente, satisfeitos que estão com a disseminação de seu
horror. A indiferença é marca do fel da vingança: as rodas do caixão passam por cima de
outra morta, que jaz abandonada, no chão, ao lado de um úmero e uma espátula. Ambas
têm suas cabeças sobre feixes de trigo. Serão alimento para os vermes. 44

Imagem 7

Acima dos esqueletos-coveiros, dois outros esqueletos esticam uma rede com seis
pessoas ainda vivas, que se debatem, inutilmente, tentando escapar. Estão desesperadas.
Seus corpos gesticulam de múltiplas e atônitas formas, todas a expressar o pânico do
desconhecido. Serão jogadas em uma fossa que circunda a torre dos esqueletos com os
sinos (imagem 2).
Repare-se no relógio que decora a torre: é um sorridente esqueleto que irradia
raios (como os cabelos de serpentes da Medusa [Μέδοσζα]). Seus braços são as agulhas
que marcam o tempo! Para deixar o perímetro d’água ainda mais sugestivamente
soturno, o pintor pôs um tenebroso e sinuoso abismo negro diante de uma bancada cheia
de esqueletos com togas brancas (imagem 8). Três tocam anafis: são os trombeteadores
do final dos tempos.45
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Imagem 8

O parapeito de pedra é decorado com caveiras. À frente dos triunfantes
anafileiros, uma cruz pomée vermelha, com pomos nas extremidades, símbolo da fé
cristã e de seus frutos – seu vermelho rubro pode ser uma alusão ao sangue dos
mártires.46
Um esqueleto descansa, sentado. Parece enfastiado – sua postura, contemplativa
(Omnia sapientia est meditatio mortis), faz alusão à melancolia 47 (e à teoria galênica
dos quatro humores).48 Outro inclina um condenado vestido com uma túnica rosa e uma
mó de azenha presa ao pescoço. Ele escandalizou as crianças e, por isso, está prestes a
ser lançado ao abismo negro, conforme as palavras do Cristo.49 Na água, uma cabeça à
mostra, outra embaixo da ponte. Boia um corpo com barriga proeminente. O fosso é
dividido pela ponte que dá acesso à torre. Dela, quatro esqueletos jogam dois
condenados; um quinto impede um homem de sair da água, e outro, n’água, puxa uma
de suas pernas. Mais à direita, um esqueleto levanta sua espada para cortar um infeliz.
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No extremo oposto da torre, outra arde em chamas. Um demônio negro irrompe, de
braços abertos, para assustar o observador.
Por seu caráter apregoador – usado para anunciar um arauto – os instrumentos
dos macabros anafileiros de Bruegel não são alegorias: eles soam as agudas notas de
suas trombetas diante dos aterrorizados gritos dos que serão jogados na fossa mortal.
Novamente: imagine-se a sonoridades. Ademais, também por ser utilizado em batalhas,
os anafis da cena fazem alusão às (sete) trombetas (retumbantes) de Jericó. 50 Mas, neste
caso, foram as muralhas da vida que tombaram.
O trinômio alaúde/viela de roda/anafil na parte inferior do Triunfo da
Morte fundamenta a sonoridade que estrutura a derrota da vida.
VI. A devastadora paisagem
E deu o mar os mortos que nele havia;
e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia;
e foram julgados cada um segundo as suas obras.
Ap 20, 13.

Imagem 9

A partir do compacto exército com enormes escudos de madeira com cruzes
latinas de São João Evangelista que saem das macabras cavernas (abaixo, à direita) e
um enorme caixão que se abre para receber os desesperados que fogem da Morte a
cavalo e de suas hostes51 – sonoramente recepcionados por uma caveira que toca
furiosamente um naqqāra [( ]هراقنpar de tambores antepassados dos tímpanos,
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executados para fins marciais52) – o pintor traça uma angustiante linha sinuosa que corta
o cenário até as falésias (acima à esquerda), e a curva do litoral, que se une ao
horizonte, mar com barcos em chamas.

Imagem 10

A paisagem da metade superior do Triunfo da Morte é seca, devastada, árida
(imagem 11).53 Incêndios nas florestas, nos navios. A fumaça escurece o ar. É possível
imaginar o som seco dos galhos estalando com o calor do fogo. Da esquerda para a
direita, acima do lago em cujas margens peixes apodrecem, uma caveira com dois
galgos persegue um dos últimos sobreviventes. 54
Como boa caçadora de gente, ela leva consigo um corpo, pendurado em uma
lança, de cabeça para baixo. Um de seus magérrimos galgos negros morde a perna
esquerda do infeliz que, nu, inutilmente se debate e tenta escapar de seu destino: será
dilacerado pelos cães. No sopé das enegrecidas falésias, uma furiosa cavalaria de
esqueletos com esvoaçantes vestes violetas irrompe e trucida, com longas lanças
vermelhas, uma pequena multidão.
Comprimida por um feixe incendiário à sua direita (que divide a multidão que
ainda resiste em dois grupos), as pessoas são impiedosamente esmagadas. Não há para
onde escapar. À direita, em um promontório, três esqueletos dialogam. São como
generais a vislumbrar o avanço de sua cavalaria e sua vitória em campo de batalha.
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Imagem 11

Entre os generais-esqueletos e o massacre, um homem jaz no chão, próximo de
um jazigo com uma longa cruz grega flordelisada. As várias e distintas cruzes
distribuídas em todo o quadro (latinas, gregas etc.) sugerem que a intenção do artista foi
demonstrar a universalidade do sofrimento causado pelo flagelo da morte no cenário
europeu à Cristandade, já não mais Christianitas, porque cindida pela Reforma
Protestante.55
Ademais, não nos esqueçamos das diversas e recorrentes pestes que o continente
sofreu, desde o início da Idade Média. 56 Com as pernas dobradas, ele ainda não morreu.
Só está exausto, derrotado, aguardando seu desenlace.
À direita dos generais-esqueletos, no centro da parte superior de O Triunfo da
Morte, a praia da desolação, do vale de ossos, de Jeremias57 e de Ezequiel (imagem
12).58 Com o incandescente horizonte de barcos em chamas, alguns a pique, esqueletos
desenterram mortos, naturalmente não para a glória de sua ressurreição! 59
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Imagem 12

Uma igreja à beira-mar, amuralhada, está repleta de esqueletos, que acenam, como
numa espécie de dança macabra, bailado sugerido pelo artista pelo ondular dos
esqueletos. Um esquife chega, com quatro monges de hábito e capuz, e é recebido por
um clérigo com uma cruz.
Circundando a elevação sobre a qual se situa a igreja, um exército de caveiras,
com dois esqueletos à frente empunhando longas lanças vermelhas, ataca multidão que,
acossada pelas chamas, luta com espetos, machados e forquilhas.
Na praia, cabanas e um esqueleto. Ao fundo, quatro pessoas são queimadas vivas,
para a satisfação de dois esqueletos que presenciam sua morte. Além de várias ossadas
de animais, um corpo enforcado e pessoas executadas em rodas suspensas por longas
hastes decoram, morbidamente, o ambiente. 60
A última cena de minha ordem sequencial iconográfica talvez seja a mais macabra
de todas (imagem 13). São quatro acontecimentos, vivos, impactantes (como na metade
inferior do quadro, abaixo dela). Em uma enorme árvore queimada, morta, um corpo foi
pendurado. É tão macilento e esgarçado que parece um esqueleto. Na raiz, em um
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buraco, uma cena insólita: um homem nu tenta se esconder, mas é atingido por uma das
lanças vermelhas dos exércitos de caveiras. A árvore é ―decorada‖ com ossadas.
Imagem 13

Acima do tronco, ao fundo, nove altivos esqueletos enforcam um homem. À sua
direita, outro será degolado. De joelhos, com uma alva (túnica dos supliciados), os
cabelos presos por um laço (para não prejudicar o corte do fio da espada), ele reza com
um terço nos pulsos e a cruz nas mãos: implora a Deus que o receba em Seus braços –
não teve sequer o direito a um confessor!61 A longa espada erguida pelo verdugo confere
uma dramaticidade ainda mais intensa ao instante, pungente. 62
Por fim, um homem (camponês, por sua vestimenta), de cabeça para baixo, em
uma pedreira, é esganado por um sádico esqueleto, que se pendura nele – cena com uma
postura corporal muito recorrente na arte medieval, a representar Maomé sofrendo suas
penas no Inferno.63
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Conclusão: quem tem ouvidos, ouça!
Alaúde, viela de roda, anafis, naqqāra. Sinos. A paisagem da morte de Bruegel
sugere, indica. Clama: quem tem ouvidos, ouça!64 O cenário do Triunfo da Morte que o
artista idealizou explode numa confusa e angustiante miscelânea musical entrecortada
por gritos, gemidos e súplicas. Cordas e tímpanos, moedas e espadas, foices e
chacoalhar de ossos.
Além de ser uma admoestação imagética de profundo sentido apocalíptico, é um
chamado à qualidade cristã da audição quase no mesmo nível do assustador impacto da
visão. Melhor: talvez o artista quisesse que não nos esquecêssemos que a tradição
ocidental cristã foi fortemente assentada no ato de ouvir65, tanto quanto no de ver.
Imagens e sons têm movimento. Sugerem movimento. As aterradoras imagens
macabras de O Triunfo da Morte se movimentam. Com sons – aleatórios, desordenados
e simultâneos – e imagens – também simultâneas, mas sequenciais e ordenadas.
Da esquerda para a direita. É a geografia cristã do Além: não só o coração do sábio está
à sua direita e o do tolo à esquerda66, mas o próprio Cristo sentenciou que, enquanto as
ovelhas ficarão à direita e os bodes à esquerda67, esses, à esquerda do Filho do homem,
serão apartados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 68 Por isso, todas
hostes satânicas da Morte se movimentam no quadro da esquerda para a direita. A
Morte vem da esquerda, a vida sucumbe na direita. De ambos os lados, sons diversos.
As melodias se movem aleatoriamente, mas num continuum unidimensional. 69
Por sua vez, as imagens se movem num continuum pluridimensional. São
percepções que se cruzam, em desarmonia e desencontro, conflito e angústia. Os
desordenados ruídos do mundo não se opõem aos ordenados sons musicais postos por
Bruegel. 70 Esse é o sentido sonoro do caos do Triunfo da Morte. Esses dois movimentos
mentais, baseados na visão e na audição, devem estar presentes na apreciação estética
de O Triunfo da Morte. Deveria também incluir o olfato – imaginar os fétidos odores
dos pestilentos ambientes da obra – como obrigação compreensiva. Mas talvez seja
pedir demais. No entanto, sem o mundo dos sons, essa impressionante peça de
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Bruegel, o Velho, não estará completa nas emoções estéticas da vida mental de
nossa imaginação.71 Aliás, a própria vida não se realiza plenamente sem a audição.
Na contemplação estética calcada na soma dessas possibilidades compreensivas,
da audição somada à visão, podemos reconstruir de modo mais completo o mundo
apocalíptico imaginado e criado pelo artista. Ou pelo menos nos aproximamos mais
dele. Dele e da sua (como também da nossa) única certeza nesta vida: a morte.72

Onde está, ó morte, teu aguilhão?
Onde está, ó inferno, tua vitória?
1Cor 15, 55.
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