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RESUMO
Thomas Lancaster (1278-1322) foi,  conforme expõe Michael Prestwich (2005), o nobre mais poderoso na Inglaterra
durante as duas primeiras décadas do século XIV. Liderando uma forte oposição à Eduardo II (1284-1327), Lancaster
entrou em conflito direto com os exércitos do rei em 1322, sendo derrotado e executado. Após sua morte, muitos de seus
antigos  aliados  passaram a  cultuar  a  sua  imagem.  Diversas  figuras  provenientes  do  período  ilustram Thomas  no
momento de seu martírio, dentre as mais célebres está uma iluminura presente no manuscrito iluminado denominado o
Saltério de Luttrell. O manuscrito foi confeccionado na década posterior à morte de Lancaster, a mando de Sir Geoffrey
Luttrell, um nobre inglês sem aparente envolvimento com a rebelião descrita. A partir das evidências levantadas por
Joyce Coleman (1999), é possível traçar paralelos entre Sir Geoffrey Luttrell e a família de Lancaster, demonstrando uma
possível aliança entre as duas famílias, com um histórico até mesmo anterior aos eventos de 1322. Sir Geoffrey Luttrell
não participou ativamente de batalhas contra o rei, tendo permanecido, teoricamente, leal a este. Contudo, a imagem de
Lancaster, no manuscrito que Geoffrey tanto influenciara, indica uma contradição. A partir da análise de Joyce Coleman
e  da  historiografia  referente  ao  Saltério  de  Luttrell,  pretendemos  abordar  estas  questões  e  analisar  o  possível
envolvimento entre Sir Geoffrey Luttrell e Thomas Lancaster.

PALAVRAS-CHAVE: Eduardo II; Imagem; Manuscrito.

1 INTRODUÇÃO

O Saltério de Luttrell é um manuscrito iluminado feito a mando de Sir Geoffrey Luttrell (1276-
1345), um nobre inglês, durante a primeira metade do século XIV. Suas páginas contêm iluminuras
que abarcam as mais diversas temáticas,  acompanhando os 150 salmos bíblicos.  Dentre estas
iluminuras,  destacamos neste  trabalho a execução de um dos mais emblemáticos personagens
envolvidos nos conflitos internos do início do século XIV na Inglaterra, Earl Thomas de Lancaster.

O contexto no qual o Saltério de Luttrell foi produzido se deu logo após um período de grande
instabilidade interna do reino inglês, durante o reinado de Eduardo II. Thomas de Lancaster foi a
principal figura opositora ao rei, e comandou a elaboração de uma série de medidas conhecidas
como as Ordenanças, que visavam um maior controle do poder real por meio do parlamento. Com
estes objetivos, Lancaster e seus seguidores entraram em conflito direto com Eduardo II e, em 1322,
foram derrotados. Foi após esta derrota que se deu a cena que inspirou a ilustração de Lancaster no
Saltério de Luttrell.

Neste  trabalho,  visamos  questionar  as  possíveis  razões  que  levaram à  escolha  de  uma
iluminura com tal temática no Saltério de Luttrell. Levantamos os diversos questionamentos acerca
de sua identificação e do envolvimento de Sir Geoffrey Luttrell com sua elaboração, acarretando em
sua concepção pessoal relativa à figura de Lancaster.

Ao  indagar  a  dimensão  religiosa  da  imagem,  pretendemos abordar  a  correlação  entre  o
personagem político e o seu posterior culto e, consequentemente, a própria posição de Sir Geoffrey
em relação aos eventos que possivelmente ameaçaram as suas propriedades e envolveram tanto
Lancaster quanto Eduardo II. Assim, a partir da análise imagética, buscamos entender a forma como
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este  nobre  expressou  o  seu  universo  simbólico  referente  a  seu  conturbado  contexto  em  um
manuscrito de características pessoais. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 A IMAGEM MEDIEVAL

Afim  de  analisarmos  as  imagens  provenientes  do  Saltério  de  Luttrell,  devemos,
primeiramente, introduzir as problemáticas que se apresentam com a eleição de fontes imagéticas
para a pesquisa histórica. As imagens se tratam de um meio de comunicação específico, que conta
com símbolos próprios e um modo de transmiti-los que se distingue de outros meios, como o texto.
No  período  medieval,  a  noção  de  imago  remetia,  conforme  Jean-Claude  Schmitt  (2007,  p.13),
diretamente à questão religiosa, e possuía, portanto, características específicas que trabalharemos
brevemente.

De acordo com Jean-Claude Schmitt, a imagem não pode ser tida como um mero reflexo da
realidade. O referente não é retratado de acordo com a sua realidade, mas sim conforme a visão do
artista:  “nem  o  pintor  e  o  escultor  pensam  em  imitar  as  realidades  que  os  cercam,  como  as
percebem com seus olhos. Eles servem-se desses objetos como fórmulas para evocar uma outra
realidade, essencialmente diferente e, para dizer a verdade, invisível” (SCHMITT, 2007, p.14).

Assim, o contexto está presente nas obras, mas não de forma direta. Eles formam o universo
simbólico que habita as mentalidades dos artistas e patronos que se envolvem em sua confecção. A
partir destes referenciais, o artista constrói a realidade interna da obra, que, por sua vez, possui uma
lógica própria:

É certo que a imagem é sempre a imagem de alguma coisa. De onde a ilusão de que bastaria
nomear o que ela representa para ter dito tudo da representação. Mas a verdadeira questão
não está aí, e as próprias imagens conseguem mais de uma vez nos lembrar que sua função é
menos representar  uma realidade  exterior  do que construir  o  real  de um modo que lhe é
próprio. Para o historiador, a questão será assim menos a de isolar e de ler o conteúdo da
imagem, do que compreender sua totalidade, em sua forma e estrutura, em seu funcionamento
e suas funções (SCHMITT, 2007, p.27).

É ao tentar  compreender  a  totalidade da imagem que Jérôme Baschet  (2008)  elabora  o
conceito de “imagem-objeto”. Sua ideia consiste na consideração de duas dimensões da imagem
medieval:  a  dimensão  simbólica  e  a  dimensão  material,  que  seriam  inseparáveis.  Ou  seja,  a
materialidade  da  imagem,  tratando  de  seu  suporte  e  suas  características  físicas,  é  parte  tão
importante  para  a  sua  compreensão  quanto  os  seus  símbolos  e  sua  configuração  interna
(BASCHET, 2008, p.33-38).

As duas dimensões da imagem resultam em uma das variáveis mais importantes na análise
de  Baschet:  o  seu  uso.  Conforme  o  autor,  as  significações  das  imagens  estão  diretamente
relacionadas às práticas sociais das quais elas fazem parte. Assim, as formas como são utilizadas
determinam a sua recepção e compreensão:

[...] A perspectiva da imagem-objeto nos impede de manter uma divisão entre o domínio das
representações e aquele das práticas, mas nos obriga também a transpor a questão isolada
das imagens. Se trata de compreender as situações sociais, aquelas em que a imagem tem o
seu  lugar.  [...]  São  nestas  configurações  que  se  é  possível  compreender  a  capacidade
operatória que as imagens cristalizam em si, ou em torno de si. Elas podem demonstrar sua
capacidade ao tornar presente uma figura sobrenatural, e a mobilizar uma virtude eficaz. [...]
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Elas participam na produção do sagrado, ou também na mobilização daquilo que é socialmente
reconhecido como tal1 (BASCHET, 2008, p.63).

A  partir  destes  apontamentos,  compreendemos  a  imagem  como  sendo  um  conjunto  de
símbolos  que  remete  ao  universo  simbólico  dos  sujeitos  envolvidos  em  sua  produção.  Assim,
determinamos a importância da análise destas figuras para o entendimento de seus significados.
Além disso, conforme o conceito de Imagem-objeto, apresentamos a necessidade dos estudos do
contexto  da  imagem  e  de  sua  materialidade,  para  possibilitar  uma  análise  concisa  de  suas
mensagens.

Tal abordagem se mostra necessária ao estudarmos manuscritos iluminados. A sua natureza
composta,  geralmente  contando  com textos  e  imagens  das  mais  diferentes  especificidades,  os
caracterizam enquanto  imagens-objeto.  O  pesquisador  não  deve,  portanto,  ignorar  a  dimensão
textual destas fontes, assim como os seus possíveis usos, sua mobilidade e materialidade pois,
como exposto, seu universo simbólico é formado por todas estas instâncias, que separadas perdem
o seu sentido.

2.2 O SALTÉRIO DE LUTTRELL

O Saltério de Luttrell é um manuscrito iluminado, proveniente da Inglaterra no século XIV, que
se destaca especialmente pelas iluminuras que ocupam o espaço marginal das folhas contendo os
salmos. Seu nível de detalhamento e a grande quantidade e diversidade de temáticas retratadas
apresentam muitas possibilidades de análise.

Sua  exata  datação  é  motivo  de  intenso  debate,  mas  adotaremos neste  artigo  o  período
estabelecido por  Michelle  Brown (2006),  que compreende de 1330 a 1345,  definido  a  partir  do
argumento de que sua produção teria se iniciado em festividades para comemorar a maioridade de
Andrew Luttrell, sendo abortada com a morte de seu patrono, Sir Geoffrey Luttrell (BROWN, 2006,
p.22).

Os  objetivos  para  os  quais  o  Saltério  de  Luttrell foi  feito  não são,  também,  exemplo  de
consenso  dentre  a  historiografia.  Como  tratamos  anteriormente,  os  possíveis  usos  são
determinantes  na análise imagética,  para possibilitar  a  compreensão de suas temáticas.  Assim,
iremos apontar as principais hipóteses a esse respeito.

Michael Camille (1998, p.162), em seu estudo, apresenta uma tendência à utilização privada
do Saltério de Luttrell, tanto para a devoção intima quanto, até mesmo, como um possível recurso
para a aprendizagem de latim pelos nobres que o possuiriam. Michelle Brown, por sua vez, destaca
maiores evidências que comprovariam a sua utilização em cerimônias religiosas, como o tamanho
elevado  da  fonte  gótica  utilizada  em sua  escrita,  propícia  para  leitura  à  distância,  ou  também
enquanto um objeto para ser exposto, enaltecendo a figura de seu patrono (BROWN, 2006, p.89).

Ambas as vertentes apresentam, contudo, uma certa ênfase na figura de Sir Geoffrey Luttrell
e em sua utilização direta de seu manuscrito. Este nobre é uma figura de suma importância para
nossa  análise.   Seu  envolvimento  na produção  do  Saltério  de  Luttrell foi  direto  e  constante.  A
formação do grupo de iluminadores e de planejadores foi diretamente escolhida por Geoffrey e, pelo
menos um destes provavelmente habitou em suas terras, dado o grande nível de detalhamento das

1 “[...] l’approche des images objets interdit de mantenir une Division entre le domaine des representations e celui des
pratiques,  mais  elle  obligue aussi  à  déborder  la  seule  question des images.  Il  s’agit  de comprendre des situations
sociales, desquelles les images ont leur place. [...] C’est dans de telles configurations que l’on peut saisir la capacité
opératoire que les images cristallisent en elles, ou autour d’elles. Elles ouvrent afficher leur capacité à rendre présente
une figure surnaturelle er à mobiliser une virtus efficace. [...] Elles participent à la production du sacré, ou plutôt à la
mobilisation de ce qui est socialement reconnu comme tel” (BASCHET, 2008, p.63).
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iluminuras  presentes  no  manuscrito.  Conforme  Michelle  Brown,  sua  influência  foi  tamanha  que
afetou diretamente a escolha das temáticas e da configuração interna do Saltério de Luttrell:

Sir Geoffrey Luttrell  pagou pelo volume e ele, ou seus conselheiros clérigos, trabalhou com
particular proximidade com os artistas para garantir que o programa de iluminação alcançasse
um  extraordinário  nível  de  customização  para  refletir  as  necessidades  e  aspirações
devocionais, culturais, políticas, econômicas e dinásticas de Geoffrey e sua família2 (BROWN,
2006, p.36).

O estudo do Saltério de Luttrell não é, portanto, dissociável da figura de seu patrono. Suas
aspirações  políticas  e  seu  universo  simbólico  são  parte  da  construção  da  realidade  interna  do
manuscrito,  e  refletem  diretamente  na  questão  que  analisaremos  neste  artigo.  Para
compreendermos as implicações da imagem que apresenta a execução de Thomas de Lancaster
devemos, antes de mais nada, analisar os conflitos que caracterizaram o início do século XIV na
Inglaterra e o seu papel, ao lado de Sir Geoffrey Luttrell, neste contexto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas páginas do Saltério de Luttrell, que se destaca principalmente por retratos do cotidiano do
nobre inglês, encontramos também muitas iluminuras com temática religiosa, dentre elas, o martírio
de santos é uma das iconografias mais presentes. Na folio 56r, nos deparamos com a execução de
um homem, em posição piedosa com as mãos juntas em oração. Não há um indício direto que
identifique este homem, com exceção de uma inscrição já muito desgastada, logo abaixo da espada
do executor: Lancastres (Figura 1).

Figura 1: A execução de Thomas de Lancaster
Fonte: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_fs001ar

2 “Sir Geoffrey Luttrell commissioned the volume and he, or his clerical advisers, worked particularly closely with the
artists to ensure that the programme of illumination was customized to an extraordinary degree to reflect the devotional,
cultural, political, economic and dynastic needs and aspirations of him and his family” (BROWN, 2006, p.36).
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Esta inscrição indica a família da qual este homem é proveniente, os Lancaster. A partir dela,
a imagem foi ligada à figura de Thomas,  Earl de Lancaster, um dos homens mais poderosos das
primeiras  décadas  do  século  XIV  na  Inglaterra.  Tendo  sido  executado  em 1322,  Lancaster  foi
posteriormente cultuado como um mártir. Analisaremos, nesta seção, os indícios que o ligam à esta
iluminura, e, consequentemente, à figura de Sir Geoffrey Luttrell.

Thomas de Lancaster pertencia ao grupo mais poderoso dentre a nobreza inglesa: os Earls.
Estes formavam a camada mais próxima ao rei, e, consequentemente, mais influente no parlamento.
Suas posses comumente compreendiam vastas áreas. Lancaster, além de possuir o condado mais
rentável no período, havia herdado vários outros, alcançando uma riqueza comparável à da casa
real (Prestwich, 2005, p.188).

Um dos condados herdados por Lancaster foi o de Lincoln, indicando uma proximidade às
terras de Sir Geoffrey Luttrell em Irham, que se localizava neste condado (MCQUILLEN, 2006, p.16).
Mas, a mais antiga relação entre Sir Geoffrey e a família Lancaster relatada pela bibliografia data do
final do século XIII, em que Geoffrey escoltou a mãe de Thomas na França: 

Em junho de 1298 ele era um dos dez homens que viajaram além-mar com a mãe de Thomas,
Blanche,  antiga  rainha  de  Navarra  e  esposa  do  irmão  mais  novo  de  Eduardo  I,  Edmund
Crouchback, o primeiro Earl de Lancaster (d.1296)3 (BACKHOUSE, 1989, p.17).

Este evento não indica, contudo, a identidade da imagem presente no  Saltério de Luttrell.
Muitas dúvidas surgem a respeito de sua investigação. Primeiramente, como identificar, a partir de
mais elementos, a identidade do homem a ser executado? Quem teria escrito o nome Lancaster
acima da imagem, e qual  seria a relação entre Sir  Geoffrey Luttrell  e Thomas Lancaster? Para
compreendermos tais questionamentos,  é necessário traçarmos um panorama geral  do contexto
anterior à confecção da imagem, que definimos como tendo ocorrido a partir de 1330.

Thomas de Lancaster destacou-se, principalmente, por sua oposição à Eduardo II. Nosso foco
se dará, portanto, no estudo de seu reinado. Curiosamente, conforme aponta Andy King (2004), a
relação entre Lancaster e Eduardo no primeiro ano de seu reinado era amigável, sendo primos, um
apoiava o outro nas questões políticas e econômicas. Mas, em pouco tempo, Lancaster se tornou o
mais importante dentre os muitos opositores à Eduardo. As razões para esta abrupta mudança são
obscuras, mas Piers Gaveston, o nobre mais favorecido de Eduardo, provavelmente estava dentre
elas (KING, 2004, p.32).

Gaveston  foi  o  motivo  de  uma  das  primeiras  crises  enfrentadas  por  Eduardo  II.  Seu
comportamento na corte, apelidando outros nobres e buscando intrigas, o tornou odiado por grande
parte da nobreza. Mas o principal agravante estava relacionado à sua influência sobre o rei e suas
decisões.  Gaveston foi  exilado,  por  pressão dos nobres do reino,  mas retornou posteriormente,
enfrentando, a partir de então, uma grande oposição liderada por Lancaster (PRESTWICH, 2005,
pp.179-181).

Mas Eduardo enfrentava, por volta de 1311, uma crise econômica e política, que culminou na
elaboração das Ordenanças pelos barões do parlamento. Imposta por diversos nobres, dentre os
quais estava Lancaster, elas se constituíam em um grupo de medidas que visava maior controle do
parlamento sobre a casa real, compreendendo várias esferas, desde a econômica à jurídica. As
principais reformas propostas são enunciadas por Michael Prestwich (2005):

3 “In June 1298 he was one of ten gentlemen travelling overseas with Thomas’s widowed mother Blanche, former Queen
of Navarre and wife of Edward I’s younger brother, Edmund Crouchback, first Earl of Lancaster (d.1296)” (BACKHOUSE,
1989, p.17).
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[...] o consentimento em uma abrangente área de assuntos deveria ser fornecido pelos barões
em parlamento. O consentimento parlamentar não era, é claro, uma novidade, mas ele não
havia sido provido dessa forma no passado, e tampouco cobria uma quantidade tão grande de
atividades. Estas compreendiam desde assuntos como a saída do rei para o exterior e a sua
declaração de guerra até assuntos como a mudança na moeda e o apontamento de oficiais. O
consentimento baronial em parlamento era principal forma prevista de controle sobre o rei e o
governo4  (PRESTWICH, 2005, p.168).

Conforme demonstra Andy King, a defesa das Ordenanças não estava necessariamente entre
as causas da mudança de lado de Lancaster. Na verdade, essa pauta foi adotada por ele após sua
mudança de posição. Conforme King, ela poderia ser uma forma de Lancaster obter uma justificação
moral  para a sua oposição ao rei,  que seria motivada, na verdade, por causas menores. Ainda
assim, foi pela defesa da implementação das Ordenanças que Lancaster lutou até a rebelião que
levou a sua morte (KING, 2004, pp.44-45).

As Ordenanças estavam diretamente ligadas à figura de Piers Gaveston. Primeiramente, pois
possuía também um forte caráter pessoal, estando, dentre suas medidas, o pedido para a mudança
de vários oficiais reais que eram conhecidamente seus aliados. Com a resistência de Eduardo para
sua implementação,  os conflitos  se extremaram e afetaram diretamente  Gaveston (KING,  2004,
pp.47-48).

Em  1312,  os  opositores  encurralaram  Piers  Gaveston  e  conseguiram  assassiná-lo,  e,
posteriormente, Lancaster tomou o posto de intendente real e governou brevemente o reino. Mas o
período de seu governo coincidiu com as graves condições climáticas que acarretaram na grande
fome na Inglaterra, entre os anos 1316 e 1317. Com isso, em 1317, Lancaster se retirou do cargo, e
Eduardo retomou certa autonomia (PRESTWICH, 2003, p.82).

Foi neste contexto, logo após a morte de Gaveston, que Joyce Coleman (1999) encontrou
mais uma evidência da relação entre Sir Geoffrey Luttrell  e Thomas de Lancaster. Em 1312, Sir
Geoffrey Luttrell  acompanhou Roger Birthorp e outros cavaleiros em um ataque ao priorado de
Sempringham. A invasão, antes considerada uma agressão pessoal, pode ser interpretada como um
embate entre aliados de Lancaster contra o priorado que seria beneficiado por aliados de Piers
Gaveston e Eduardo II.  Esta suposição pode ser feita a partir  da ordem real  que levantou uma
comissão  para  investigar  a  invasão,  mesmo  que  em  um  período  extremamente  conturbado.  A
comissão era composta por Hugh Despenser e Henry de Beumont, ambos aliados de Eduardo, e
culminou no exilio de Birthorp, enquanto que seus aliados, como Geoffrey, não sofreram grandes
punições (COLEMAN, 1999, p 109). 

Com o afastamento de Lancaster e a morte de Gaveston, novos nobres se favoreceram sob o
patronato de Eduardo. Dentre os novos ascendentes, destacam se os Despensers. Ambiciosos e
não  muito  favorecidos  pela  nobreza  do  reino,  com o  apoio  de  Eduardo  tanto  pai  quanto  filho
ascenderam à altas posições na corte,  e influenciavam diretamente nas decisões do rei,  o que
tornava a oposição ainda mais revoltosa (PRESTWICH, 2005, pp. 205-218).  Sir Geoffrey Luttrell
estava entre  os  muitos  nobres que possuíam motivos  para  se  opor  aos Despensers,  conforme
aponta Joyce Coleman:

Se  Geoffrey  suportava,  e  posteriormente  até  mesmo venerava  Thomas  de  Lancaster,  ele
também possuía razões para não gostar pessoalmente de Hugh le Despenser. Um dos clientes

4 “[…] consent on a wide range of issues was to be provided by the baronage in parliament. Parliamentary consent was,
of course, nothing new, but it had not been provided for in this way in the past, nor had it covered such a range of
activities.  These  extended  from the  king’s  leaving  the  realm and  making  war  to  changes  in  the  currency  and  the
appointment of officials. Baronial consent in parliament was the main form of control of the king and government that was
envisaged” (PRESTWICH, 2005, p.168).
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de  Despenser,  John  de  Ellerker,  havia  sequestrado  a  filha  de  Geoffrey  em  1309,  com
esperanças de casar-se com ela e,  com isso,  herdar as terras de Luttrell  (Andrew Luttrell,
herdeiro derradeiro de Geoffrey, não havia nascido até 1313). Geoffrey enfrentou considerável
dificuldade para resgatar sua filha, enquanto Ellerker recebera total perdão, “sob a instância de
Hugh le Despenser” (Não ficando claro se pai ou filho)5 (COLEMAN, 1999, p 116).

A ambição  dos  Despenser  na  região  das  Marcas  de  Gales,  da  qual  eram provenientes,
acabou gerando uma grande revolta dos senhores da região. Lancaster se mantinha em companhia
de muitos nobres descontentes com o rei e, com a situação favorável, se revoltaram. A guerra civil
foi inevitável. Lancaster liderou os rebeldes com a sua pauta de defesa das Ordenanças e seu direito
ao cargo de intendente real.  Eduardo II,  porém, obteve sucesso em deter a rebelião, vencendo
muitas batalhas e forçando a deserção dos apoiadores de Lancaster. A rebelião chegou ao fim com
a execução do magnata (PRESTWICH, 2005, pp.198-201).

Retornemos para a imagem de Lancaster no Saltério de Luttrell (Figura 1). Ela provavelmente
representaria a sua execução. Conforme aponta John McQuillen (2006, p.13), essa cena permeou o
imaginário  do  período,  tendo  grande  influência  na  iconografia  relativa  à  morte  de  Thomas.  As
semelhanças com a descrição presente na Vita Edwardi Secundi (2005), uma crônica produzida na
primeira metade do século XIV relatando os anos do reinado de Eduardo II, é vívida:

Oh, que visão! Ver o Earl de Lancaster, que recentemente era o terror de todo o país, sendo
julgado em casa, em seu próprio castelo. Então o Earl foi levado para fora do castelo, montado
em alguma besta de carga sem valor para o capitólio. O Earl esticou a sua cabeça para a
frente, como se estivesse a orar, e o carrasco cortou a sua cabeça com dois ou três golpes. E
essas  coisas  aconteceram  no  mês  de  março  do  décimo  quinto  ano  do  reinado6 (VITA
EDWARDI SECUNDI, 2005, p.215)

 A partir  da comparação com outros exemplos de imagens que tratam desta cena, Joyce
Coleman aponta  o  indicativo  mais  presente:  o  ferimento  no pescoço.  Conforme consta  na  Vita
Edwardi Secundi, foram necessários vários golpes de espada para decapitar Lancaster. Coleman
nota, ainda, que outras fontes relatam que o carrasco não seria qualificado. Na imagem do Saltério
de  Luttrell,  Thomas de Lancaster  é  retratado  com um grande  ferimento  no pescoço,  que  seria
resultado do primeiro golpe, continuando, porém, vivo (COLEMAN, 1999, p.112).

Com estes indícios, o primeiro questionamento levantado, a respeito da identidade do homem
na  imagem,  é  respondido  por  Joyce  Coleman:  “Assim,  parece  seguro  apontar  que,
independentemente da data em que a inscrição ‘lancastres’ teria sido feita abaixo da espada, a cena
na f.56r foi feita para ser, desde a sua criação, um retrato da execução de Thomas de Lancaster 7”
(COLEMAN, 1999, p.112).

A autora deixa em aberto a possível autoria da marcação. Não há forma de confirmar as
informações a seu respeito, mas, com base na forte influência de Sir Geoffrey Luttrell na produção

5 “If Geoffrey supported, and later perhaps even venerated Thomas of Lancaster, he also had reason to dislike Hugh le
Despenser personally. One of the Despenser clients, John de Ellerker, had abducted Geoffrey's young daughter in 1309,
in the hopes of marrying her and thus inheriting the Luttrell estates. (Andrew Luttrell, who ultimately inherited, was not
born until 1313.) Geoffrey had considerable trouble in rescuing his daughter, while Ellerker received a full pardon, 'at the
instance of Hugh le Despenser' (whether father or son is not clear)” (COLEMAN, 1999, p 116).
6 Oh, what a sight! To see the earl of Lancaster, who was recently the terror of the whole country, receiving judgment in
his own castle and home. Then the earl was led out from the castle, and, mounting some worthless beast of burden, was
led to the Capitol. Then the earl stretched forth his head as if in prayer, and the executioner cut off his head with two or
three blows. And these things happened in March in the fifteenth year of the reign (VITA EDWARDI SECUNDI, 2005,
p.215.)
7 “Thus it seems safe to claim that, whatever the date at which ‘lancastres’ was written under the sword, the scene in f.56
was meant to be, from its creation, a depiction of Thomas of Lancaster’s execution” (COLEMAN, 1999, p.112).
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do manuscrito, e em seu claro alinhamento com a causa de Lancaster,  que se confirma com a
identificação de Thomas na imagem analisada, Michael Camille expõe que o próprio Sir Geoffrey
poderia ser seu autor (CAMILLE,1998, p.74). Mas, conforme Janet Backhouse (1989, p.60) aponta,
o Saltério de Luttrell se tornou propriedade de membros da família Lancaster ao fim do século XIV. O
período coincide com um reavivamento do culto de Lancaster, que se deu durante a década de
1390, com isso, a marcação poderia ter sido feita nestes anos posteriores (GIVEN-WILSON, 1994,
p.568).

Michael Camille notou outras referências à Thomas Lancaster na mesma página do Saltério
de Luttrell (Figura 2). Estas iluminuras presentes nas margens não se referiam à sua execução, mas
à derrota da rebelião, em Boroughbridge: 

Na batalha de Boroughbridge, em 1322, quando o Earl rebelde foi derrotado pelo exército do
rei, os capitães ingleses adotaram táticas escocesas para alcançar a vitória e comandaram que
seus cavaleiros desmontassem. A coleção de arqueiros pode referir-se a esse modo desonrado
de guerrear8 (CAMILLE, 1998, p.73).

Logo acima, uma miniatura apresenta um homem lutando contra um leão. O homem seria, de
acordo com Joyce Coleman, Sansão, ao qual a figura de Thomas de Lancaster era comumente
associada. Assim, a imagem apresentaria, de forma alegórica, uma luta entre Lancaster e Eduardo
II, representado pelo leão, símbolo ligado à realeza inglesa (COLEMAN, 1999, p.115).

Figura 2: Marginalias da folio 56r.
Fonte: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_fs001ar

8 “At  the battle of  Boroughbridge in 1322, when the rebellious earl  was defeated by the king’s  armies,  the English
captains adopted Scottish tactics to win a victory and had their knights dismount. The collection of archers might refer to
this dishonorable way of waging war” (CAMILLE, 1998, p.73).
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Como apontamos anteriormente, Thomas de Lancaster passou a ser cultuado após a sua
morte, se tornando um santo para muitos dos homens que o seguiram anteriormente. Pontefract, o
castelo no qual Lancaster foi morto, tornou-se alvo de peregrinação, com uma proliferação de relatos
de milagres que espalhou pela Inglaterra nas décadas posteriores (MCQUILLEN, 2006, p.01). Uma
das propriedades de Sir Geoffrey Luttrell, Hooton Pagnell, se localizava muito próxima deste local, e,
segundo Michelle Brown, o tráfego de peregrinos por suas propriedades era, muito provavelmente,
constante (BROWN, 2006, p.15).

A cena da execução de Thomas de Lancaster era comumente tida como um martírio deste
santo não oficial. Alguns elementos demonstram que ela teria exercido tal função no próprio Saltério
de Luttrell, conforme indica John Mcquillen (2006), ao constatar que essa imagem se localiza em
uma seção do manuscrito  que é especialmente abundante em cenas de temática religiosa,  em
especial de martírios. Mcquillen descreve a relação entre estas imagens, em especial,  São João
Batista (fol. 53v) e São Bartolomeu (fol. 108r):

As execuções de João Batista, Lancaster e São Bartolomeu seguem uma composição quase
idêntica, em que tanto os carrascos quanto as vítimas adotam as mesmas poses. Ainda que,
provavelmente, o artista estivesse seguindo um modelo para a ilustração das execuções, a
similaridade entre as cenas continua apontando para a equiparação entre Lancaster e estes
outros santos9 (MCQUILLEN, 2006, p.15).

O texto do Salmo que acompanha a imagem também oferece indícios que contribuem com a
comprovação desta hipótese. Logo acima da espada do executor, lemos o seguinte versículo do
salmo 30 (29): “Transformaste o meu luto em dança/ e minha roupa de luto em roupa de festa”
(BÍBLIA,  Salmos, 30,  12).  Para John McQuillen, este versículo é indicativo da felicidade que os
apoiadores de Lancaster teriam mesmo após sua morte, contrastando com as grandes dificuldades
que seus inimigos passaram, como no caso de Eduardo II, que foi deposto 5 anos depois da morte
de Lancaster (MCQUILLEN, 2006, p.13).

Portanto,  Sir  Geoffrey  Luttrell  não  teria  somente  escolhido  retratar  o  poderoso  Earl nas
páginas de seu manuscrito, mas também o Santo Thomas de Lancaster. Sua provável devoção à
Lancaster não traria problemas após a deposição de Eduardo II em 1327 pois, seu filho, Eduardo III,
havia permitido o culto, sendo inclusive um de seus devotos (GIVEN-WILSON, 1994, p.568).

Como relata John McQuillen, a esfera política não pode ser vista como antagônica à religiosa
quando  falamos  do  período  medieval.  Isto  implica  diretamente  na  natureza  da  devoção  de
Lancaster. Sir Geoffrey Luttrell o teria seguido como modelo de nobre e cavaleiro, com seu projeto
político ligado às Ordenanças, ou seja, à um maior poder aos nobres perante ao rei inglês. Ainda
assim, Sir Geoffrey também o teria cultuado enquanto santo, que havia sido morto pelo bem comum.
Ao defender sua tese, McQuillen relata a importância da participação política de Lancaster para o
seu culto: 

No fim, contudo, não foi o caráter pessoal de Lancaster que o propiciou a se tornar santo, mas
sim, como Higden disse, sua verdadeira batalha – sua participação política – foi o que levou à
sua veneração. A nobreza do sangue estava intimamente conectada com a nobreza/santidade
do espírito, o que estava, por sua vez, correlacionado com o apelo de Lancaster enquanto uma
figura sagrada10 (MCQUILLEN, 2006, p.23).

9 “The executions of John the Baptist, Lancaster and St Bartholomew follow a nearly identical figural position, with the
executioners and victims each adopting the same poses. Even though the artist  was likely following a model for the
depiction  of  executions,  the  similarity  in  the  scenes  still  points  to  the  equation  of  Lancaster  with  these  saints”
(MCQUILLEN, 2006, p.15).
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4 CONCLUSÃO

Após a análise da imagem da execução de Thomas de Lancaster  no  Saltério de Luttrell,
podemos concluir que a figura deste poderoso nobre era, provavelmente, cultuada por Sir Geoffrey
Luttrell.  Primeiramente,  ainda  em  vida,  como  vimos,  talvez  como  um  modelo  de  nobreza,  ou
simplesmente  como alguém por  quem Geoffrey  nutriu  alguma simpatia.  De  qualquer  forma,  as
evidências apontam para a influência de Sir Geoffrey na composição do manuscrito, o que acarreta
diretamente no seu provável envolvimento com a elaboração desta imagem em específico.

O  posicionamento  da  imagem relacionado  com o  Salmo  que  à  acompanha  e  às  outras
marginalias da página indicam a sua estratégica localização no Saltério.  Este posicionamento à
confere, além da própria identificação do nobre a ser executado, a sua ligação com outras figuras
religiosas em seus respectivos martírios. Ainda mais, os elementos de sua página indicam a sua
sacra posição. Com isso, partindo do pressuposto do envolvimento direto de Sir Geoffrey Luttrell,
podemos deduzir o seu provável culto à figura de Lancaster enquanto santo e mártir.
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