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Teoria crítica da mística e teoria
da literatura
Eduardo Guerreiro Brito Losso'

O poeta fit turo j á se encontra no meio de vós.
Ele nasceu da terra.
Preparada por gerações de sensuais e de místicos:
Surgiu do universo em crise, do massacre entre irmãos,
Encerrando no espírito épocas superpostas.
(Murilo Mendes)

Introdução
Muitos teóricos escrevem o adjetivo e o substantivo “mística” , seja a favor
ou contra, sem muita noção do que o termo quer dizer. A mística tradi
cional, supostamente pré-moderna, é algo já bem difícil de entender. Po
rém, ainda há não só resíduos ou restos, mas elementos constitutivos da
mística na literatura moderna, cuja existência, por isso mesmo, é ainda
mais difícil de apreensão. O início do poema “O poeta futuro” , de M u
rilo Mendes, fornece-nos algumas pistas: o poeta moderno, “futuro” , já
está “no meio de vós” , preparado por “gerações de sensuais e místicos” . Se
há uma mística da poesia moderna que se configura com o uma verdadei
ra mística moderna, ela se dá com pressupostos diferentes da tradicional,
que nasce de doutrinas religiosas que postulam a transcendência. C o n 
tudo, os místicos tradicionais, eles mesmos, foram, em sua época, tão
subversivos quanto os “sensuais” , os heréticos. Alguns teóricos pensam
que a mística ocidental foi um fenômeno avançado de antecipação do
pensamento e da arte moderna. Por isso, surgem questões com o: até que
ponto os místicos tradicionais são já modernos? O que a arte moderna
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herdou ou rereve e transfigurou da mística? Com o poderiamos pensar
uma mística da literatura moderna? Para respondê-las, é preciso praticar
uma abordagem histórico-dialética complexa da mística e sua conexão
com a literatura moderna.
O artigo visa expor uma visão abrangente das teorias da mística
mais recentes, quais são seus problemas do ponto de vista da teoria
crítica e como poderiamos pensar o fenômeno a partir de certos
trechos da obra de Theodor Adorno que se referem à questão. Depois,
examinaremos pesquisadores que pensaram a mística na literatura
moderna, introduziremos nossas diferenças teóricas do ponto de vista da
teoria crítica e concluiremos com a determinação das tarefas básicas da
teoria da literatura para a sua abordagem e para o aproveitamento de seu
potencial epistemológico e crítico.

História e teoria da mística: Michel de Certeau
Não poucos estudiosos recentes da mística observaram que ela é um ob
jeto constante de fascinação.1 Michel de Certeau (2005: 330) vai mais
longe e afirma que ela fascina e irrita alternadamente. A dificuldade de
delimitar esse objeto provoca tanto em meios científicos quanto na socie
dade em geral a adoração que eleva e o aborrecimento que ridiculariza,
violenta e despreza. Portanto, a mística é um daqueles fenômenos que
não permitem neutralidade ou indiferença. A dificuldade de defini-la
levou Scholem a dizer que é o próprio pesquisador que produzirá a deli
mitação do conceito (Scholem, 1980: 4; Wiebke, 2002: 10).
O artigo de Certeau sobre o assunto nos permite entender ainda
melhor suas razões (Certeau, 2005: 323-341). Segundo o autor, o con
ceito de mística é produto do ocidente e não pode ser generalizado em
outras culturas sem perder boa parte dos traços que nele reconhecemos
(Keller, 1978: 96-97). Keller observa que quando procuramos termos
equivalentes naquilo que denominamos misticismo em outras culturas
como o tasawwuf muçulmano, o bhakta indu etc., tende-se a ignorar
uma estrutura linguística e cultural muito distante.
1 Ver Certeau (2005: 3 3 0 ,3 3 9 ), Katz (1978: 1), Wiebke (2002: 9). Esta lista náo se esgota
nesses exemplos.
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Certeau procura, por isso, fazer a genealogia do conceito moderno de
mística. Antes da modernidade, ele era empregado como parte intrínseca
da devoção cristã e do mistério divino, da trindade, do advento de Jesus
etc. Mas, a partir do século XVI, e consolidando-se no século XVII,
iniciou-se uma marginalização dos homens espirituais (Certeau, 2005:
54), um isolamento do discurso místico que deu lugar a uma genealogia
do “tesouro” e da tradição mística (Certeau, 1982).2 Nesse momento
separou-se a mística permitida e legitimada pela igreja da herética. A
partir daí houve uma segmentação discursiva, um banimento institu
cional e uma tipologia do sujeito místico no espaço social. Logo, esse
saber criado para diferenciar e regulamentar o místico é produto direto
da contrarreforma. Por isso o conceito de mística não pode ser separado
de uma organização própria da sociedade ocidental moderna. A mística
é um conceito que sofreu um processo de diferenciação e marginalização
semelhante ao da loucura, e Certeau não deixa de se inspirar em Fou
cault ao perseguir relações entre saber, discurso e poder.
Os fenômenos estranhos, excessos de afetividade, coleção de estig
mas especiais, enfim, uma extraordinária psicossomática configurou uma
linguagem do corpo e motivou sua regulamentação pela igreja apologé
tica e pelas observações científicas da psiquiatria e da psicologia, como,
por exemplo, chegando ao século XIX, a Charcot e a sua caracterização
da histérica (Certeau, 2005: 328-329). Lá onde a igreja apontava o de
mônio, a ciência criava e estudava a anormalidade. A solidariedade entre
igreja e hospital é bastante clara no caso da mística, quando se analisam
as relações entre sujeito e instituição.
Vale lembrar que a abordagem de Certeau, por mais esclarecedora
que seja, tende a privilegiar a história francesa e provavelmente exagerar
na ruptura do século XVII, mesmo que situe seus princípios do século
XIII. Outros pesquisadores continuaram observando a tensão entre mís
tica e autoridade em outros contextos, como Scholem. Mesmo Pseudo-Dionísio, no século IV, contém elementos que se tornaram heréticos,
e a oposição entre gnosticismo e a patrística fundadora da instituição
2 Sobre a heresia (p. 30), já no século XIII iniciou-se a separação entre mística e instituição
(p. 115), para em seguida trabalhar para seu retorno no seio da igreja e da tradição (p. 117),
com a releitura do Dionisio Areopagita (p. 140-143).
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eclesiástica me parece já emblemática (e mesmo nos componentes de
um padre fundador como Orígenes, também tornados heréticos, como a
doutrina da apocatástase).
Foi a partir dessas recorrências constantes na historia que empurram
a mística para o lado da heresia que Adorno (1986: 484) pensou ver na
mística um potencial libertário e esclarecedor. Por isso é difícil entender e
avaliar até que ponto as místicas sao fruto do seio da tradição e tornam-se
forçosamente dela separadas ou dela se diferenciam intencionalmente.
Peter Moore, por exemplo, tende a diminuir a importância do aspecto
herético da mística, afirmando que “os místicos não são mais heterodo
xos do que os não místicos” e que a dificuldade de entender a linguagem
mística deriva da ignorância do investigador de não conhecer o seu am
biente cultural e linguístico, seu background (Moore, 1978: 114-11 5).
Podemos contra-argumentar que não é por ser a mística, possivel
mente, menos herética do que outras manifestações sociais que ela deixa
de conter potencial herético próprio e que deve ser analisado no seu caso
particular. Ainda prefiro a visão mais dialética de Scholem (1957: 6-7),
que sabe avaliar tanto a derivação intrínseca da mística da tradição como
o seu potencial subversivo, provado em vários momentos históricos e re
lações de tensão. Nesse sentido, Scholem sabe pensar a mística como um
elemento problemático observando sua intensificação e vivificação da se
dimentação ortodoxa e, a partir daí, seu potencial heterodoxo (Scholem,
1973: 11-48).
Não há dúvida de que essa “heterodoxia” perde o sentido no lado
oriental, em religiões como o budismo, o hinduísmo e o taoísmo, que
seriam já místicas por si mesmas, e diminui de intensidade no próprio
judaísmo. Nesse caso, há uma diferença entre sistemas monoteístas, es
pecialmente o cristianismo, e outras formas de religiões orientais que
certamente dificultam a questão e dão alguma razão a Moore.
A posição de Certeau, por outro lado, é a de diagnosticar, pelo me
nos no século XVII, a marginalização como um fenômeno cultural onde
ambas as partes contribuíram simultânea e mutuamente para esse pro
cesso, não havendo relação causal de uma para a outra (Certeau, 2005:
54). A abordagem de Certeau em La fable mystique é valiosa não só por
analisar as características que foram sendo construídas em torno da mis-
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tica - urna linguagem exagerada como no uso do oxímoro, maneiras de
falar, produção de corpos, confissão de experiências privadas, desejo que
produz o próprio excesso, o “marchar” do viandante etc. - mas também
toda uma dinâmica de transformações históricas da história moderna
que levaram a mística a se constituir, almejando tornar-se uma ciência
com seus santos doutores (cognominando desse modo São João da Cruz)
até se esfacelar, sobrando hoje uma verdadeira presença fantasmática e
subterrânea na poesia, nas questões radicais da filosofia a respeito da ex
periência, nas patologias etc. (Certeau, 1982: 410-411).
De qualquer modo, foi por causa desse tipo de controle e banimento
social da mística que apareceram os primeiros estudos filosóficos e
religiosos que se configuram hoje como os grandes estudos clássicos sobre
o tema: William James, Henri Bergson, Maurice Blondel, Jean Baruzi,
Friedrich von Hügel, Mircea Eliade, Rudolf Otto, Evelyn Underhill,
Scholem etc. (Certeau, 2005: 323, 329). Há neles em geral uma ruptura
com a tipologia dos “fenômenos” místicos e a ênfase na radicalidade
existencial da experiência. Além deles, apareceram abordagens que
definiram melhor a entrada institucional católica (Maurice de La Taille,
Joseph Marechal, Dom Stolz) ou protestante da mística e, também,
para abordar outras religiões e culturas, a sociologia e a antropologia
nascentes (Durkheim, Lévy-Bruhl, Mauss etc.), isso sem contar com os
historiadores de místicas específicas como Scholem, Suzuki e outros. Há
também o caso das místicas sem Deus, mais ou menos intencionalmente
transgressivas ou esotéricas.
Nessas reflexões Certeau observa que a dimensão filosófica ou teo
lógica abandonou muito rápido à psicologia e à etnologia a linguagem
simbólica do corpo (Certeau, 1982: 108).
A partir deste ponto da história vê-se que os trabalhos do pós-guerra,
também clássicos, mantiveram a insistência na dimensão existencial da
experiência e deram a ela tentativas mais ousadas de reflexão epistemo
lógica da mística em todas as culturas em Walter Stace e R. C. Zaehner,
ou ligando as tradições com experiências mais modernas, como Huxley.
Naqueles dois autores há uma polêmica a respeito da unificação da expe
riência mística em todas as culturas. Stace, seguindo a tendência comum
de todos os outros filósofos anteriores, pretende provar que a experiência
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mística em todas as culturas é a mesma, o que é diferente é a interpreta
ção e as crenças religiosas específicas. Zaehner parte do princípio de que
a experiência é fruto de sua própria interpretação. Stace (I960: 31-37)
discorda de Zaehner (1937) replicando que ele não observa a diferença
entre experiência e interpretação/crença.3

Katz e o contextualismo
E a partir desse ponto que se inicia a crítica de Steven Katz a todas as
abordagens anteriores, inaugurando um novo paradigma nos estudos da
mística, chamado de

co
n
texu
alism,simultâneo aos esforços de Certea

na França, e, embora já tivesse sido praticada e parcialmente pensada
pelos melhores especialistas em místicas de tradições específicas como
Scholem, configurou nos anos 1970 uma ruptura explícita e necessária.
Katz segue a ideia de Zaehner de que a interpretação é a causa da
experiência mística, radicalizando-a. Ele delende que todo o contexto
cultural - político, social, econômico, histórico etc. — condiciona a in
terpretação e a experiência. O próprio Zaehner (1960: 188), nesse caso,
arrisca-se a tipificar a mística como monista ou teísta, favorecendo inclu
sive uma abordagem dogmática (Katz, 1978b: 31). Equívoco semelhantre aparece na diferenciação de Stace (1960: 55-133) entre experiências
místicas introvertidas e extrovertidas (Katz, 1978b: 49).
Katz assume uma postura crítica a toda generalização redutora de es
pecificidades culturais que podem chegar às mais tendenciosas avaliações
ideológicas. Essas visões “perenialistas”, para usar o termo de Aldous Huxley
(1947), afirmam haver uma relação entre a mesma experiência existencial
e a revelação de uma verdade filosófica que atravessaria épocas e culturas,
pensando ver, na presença e subsistência da mística ao longo de toda a his
tória de diversas culturas, um elemento nunca ausente da verdade mesma
na experiência humana. Katz chama atenção para a “variedade de verdades”,
para as diferentes realidades, inclusive insistindo que nenhuma tradição mís
tica é superior ou normativa em relação às outras, como o universalismo da
teologia católica ou protestante tende a afirmar (Katz, 1978b: 49, 51, 64).
3 Katz (1978b: 27-31). Ver as três teses sobre mística de Katz onde ele mostra até onde vai o
grau de complexidade das abordagens da mística antes dele nas páginas 23 e 24.
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Náo há, para Katz, urna experiência imediata: toda experiência é me
diada pelo seu contexto e aculturação. A meditação budista leva a uma ex
periência completamente diferente da oração cristã. Se um acredita numa
aproximação íntima da alma com Deus e numa relação de amor, e outro
pretende aniquilar o Eu sem nenhuma crença num Deus monoteísta, en
tão as duas experiências precisam ser essencialmente diferentes. Até no ní
vel mais individual não há como encontrar denominadores comuns, pois
quando alguém alega que foi sujeito de uma experiência, esse sujeito não
pode ser separado de sua própria experiência (Katz, 1978b: 64).
Katz defende, portanto, um pluralismo mais sensível a diferenças e
especificidades, que respeite e aprecie a variedade mesma das diferentes
místicas. Essa visão contextualista tem como pano de fundo todo o movi
mento dos estudos culturais que foi evoluindo do pós-guerra até os anos
1980, quando se estabeleceram de forma mais consistente até se tornarem
uma escola teórica influente dos anos 1990 até hoje. E inegável que a crí
tica a essa tendência ideológica da generalização foi e está sendo muito
importante para não reduzir culturas com voz minoritária. Esse problema
apareceu nos estudos de mística e está sendo tratado.
A defesa que Katz presta a seu objeto é, portanto, dar valor à
riqueza e à pluralidade de diferentes experiências. Tentar reduzi-las a um
denominador comum é ferir sua singularidade em nome de uma verdade
universalista duvidosa.
Contudo, Katz foi alvo de críticas. No livro organizado por ele, há
também tentativas de estabelecimento de tipologias das práticas místicas,
como, por exemplo, no valioso artigo de Peter Moore. Moore desfaz o
mito de que só quem experienciou a mística pode falar dela. A experiên
cia mística não é inacessível a uma compreensão e a uma análise crítica
substanciais (Moore, 1978: 107). Além disso ainda afirma que a literatu
ra mística, por mais que insista no fato de que a experiência é indizível,
esforça-se para criar uma linguagem própria de transmissão.
Sem dúvida a mitificação, ou ainda, a mistificação da experiência
em si é sempre um perigo em discussões sobre mística, especialmente
vinda de uma posição dogmática, que muito frequentemente denigre
o papel estético ou até mesmo filosófico do texto místico a favor da
inefabilidade fundamentada pelo dogma. Esse tipo de posição di-
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minui o próprio valor existencial tia dimensão estética, como se ela
não passasse de mera beleza textual, e da dim ensão filosófica, como
se não passasse de exercícios conceituais e intelectuais. Assim, nada
mais previsível, por reação, do que encontrar rapidamente opositores
que vão denegrir a própria experiência mística, afirmando que ela
tem uma pretensão absurda e irracional, tanto do lado dogm ático,
quanto do lado das com unidades esotéricas e teosóficas. Nesse tipo
de briga vã, os opositores se defendem com suas piores características
e minimizam suas melhores qualidades.
Moore defende, de forma sensata, a análise laica das práticas místicas,
a maneira pela qual tais práticas incorporam, refletem e assimilam a in
terpretação, como elas descrevem e selecionam características específicas
daquilo mesmo que experiendam para seus objetivos (Moore, 1978: 108).
Contudo, vale observar que nessa análise da prática ele generaliza
a mística ao afirmar que ela contém basicamente dois tipos básicos de
exercícios: a meditação, caracterizada pela aplicação criativa da imagina
ção, e a contemplação, que envolve a concentração intuitiva num sim
ples objeto ou ideia (Moore, 1978: 113). Deste modo, Moore esquece a
“variedade” das práticas e as teorias da prática que não se reduzem a essa
oposição estanque entre imaginação e concentração, ou que não utilizam
nenhuma das duas atividades. Com o se vê, ele não foge à regra da qual
Katz pretende se emancipar.
De fato, mesmo Katz caracteriza a mística como um todo de inten
cional (1978b: 63). Katz é facilmente refém de seus próprios pressu
postos, e pensa poder avançar em generalizações mais fundamentadas e
cuidadosas que Zaehner. E partindo daí que Robert Forman questiona as
próprias generalizações de Katz e ataca sua tese contextualísta com o que
ele chama de “descontextualismo” (Forman, 1998: 3).

Forman e o descontextualismo
Forman informa que 43% dos americanos e 46% dos ingleses - dos
quais a maioria é formada por pessoas graduadas em universidades e não
pessoas imersas em crendices - afirmam terem tido uma ou mais expe
riências místicas.
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É interessante observar que, apesar de esse tipo de experiência ser
um objeto de comunicação tão difícil entre as pessoas, isso não se deve
ao faro de ela ser privilégio de uma minoria, e sim, arrisco-me a dizer
(Forman não pensa as implicações disso), a uma espécie de tabu que
tal experiência mesma sofre cm diversos círculos sociais (universidade,
religiões, comunidades), como até mesmo na própria constituição
psíquica do sujeito.
Sua aura de pretensão e estranheza - ou, como Certeau (1982: 329)
escreveu, com muito acerto, como fenômeno estranho e essencial - até
mesmo por conter grande potencial de autossuperação, na maioria das
vezes impede, em vez de ajudar, a sua comunicação despretensiosa a uma
outra pessoa, principalmente se a linguagem que o portador da experiência
usa para traduzi-la não for aceita por quem ouve, seja por diferenças espe
cíficamente religiosas, seja por toda sorte de diferenças culturais em geral.
Para falar sobre o essencial, que ainda se apresenta como estranho, é
preciso o maior de todos os cuidados com a menor das expectativas de
compreensão e solidariedade. A teoria de Katz fornece para isso uma fácil
resposta: a comunicação é difícil porque a experiência mesma é diferente.
Cabe ao interlocutor aceitar ouvir experiências que ele não teve, em vez de
tentar entender o que ele não pode. Contudo, a aura de estranhamento e
pretensão da experiência corre o risco de ser rapidamente taxada de pato
lógica e megalómana, apontando o “caminho” do místico direto para o
hospital e dificultando em muito uma audição mais receptiva da diferença.
Para solucionar problemas como esse, Forman, de maneira muito
ousada, propõe uma nova visão perenialista, não sob bases ontológicas,
mas psicológicas e mentais. Segundo ele, Katz ignora alguns fatos. Mui
tos místicos iniciam uma experiência antes de entrarem em contato com
uma doutrina específica ou formas de interpretação da mística e só por
isso procuram saber a respeito. Embora muitos indivíduos nunca tenham
tido experiências desse tipo (Forman, 1998: 12), outros tantos tiveram,
assim como nem todo mundo se apaixona, por exemplo.
Por esses e outros argumentos, Forman acredita que estamos diante de
um novo estado de consciência. Nesse estado, em sua forma mais pura, há
uma perda da capacidade da consciência de se concentrar em um objeto.
Ele cita Hume afirmando que não há consciência senão sempre ligada a
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um objeto (Forman, 1998: 17), assim como aparece na fenomenología.
Forman afirma que esse tipo de afirmação só revela a experiência do pró
prio filósofo e não qualquer tipo de experiência da consciência.
Para além de uma experiência cotidiana da consciência, há urna que
isola a consciência de si mesma sem introduzir nenhum objeto, de modo
que a própria consciência não se perceba como separada de qualquer
outra coisa, e, portanto, tenha uma experiência de introversão que rapi
damente encontra uma qualidade de extroversão, isto é, sente-se parte do
todo sem que se definam seus próprios limites. Daí a sensação de união
com a totalidade dos entes - em linguagem cristã, a criação - e com Deus
—a fonte da bem-aventurança e da graça, da felicidade proporcionada —
em uma palavra: a

uniomystica (Albert, 1986: 12).

Logo, na consciência cotidiana, há uma ligação da consciência
sempre a um objeto (sensível ou intelectual), mas na consciência mís
tica, ou, na terminologia inventada por Forman, no pare
event (PCE), há uma reflexividade, não de natureza intelectual e filosó
fica, mas de natureza experiencial, em que o sujeito se encontra com a
pureza inata da capacidade humana mesma de ser consciente. Forman
afirma que em outros estados essa forma introvertida inicial pode dar
lugar à PC E em atividade simultânea com outras percepções objeti
vas, explicando o fato de ser possível a existência da experiência mís
tica na rua mais movimentada de um centro urbano (Forman, 1986:
27). Forman sofistica seu conceito de PCE com discussões filosóficas
e psicológicas, retirando parte da terminologia de William Jam es, de
descobertas da filosofia da mente e relações com estudos científicos de
estados de consciência alterados.
Em oposição a Katz, Forman afirma que há na mística um estado
de consciência inato do ser humano que independe de diferenças
culturais. Para alcançá-lo, há métodos culturais específicos de práticas
e interpretações, e para dar a ele marcas culturais, ele pode encontrar
“sabores” diferentes em diferentes tradições e culturas (Franklin, 1998:
233-234), mas isso não diminui seu caráter imediato e inato.
Forman observa que, para alcançá-lo, há em todas as culturas um
“processo transformador” para retirar a consciência de sua dependên
cia de objetos e se concentrar em si mesma, de modo que a consciên-
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cia alcança esse novo estado em oposição ao saber-por-conhecimento
(terminologia de William James, o saber adquirido pelos sentidos) e ao
saber-sobre (reflexão conceituai e representacional). Esse novo saber For
man chama de saber-por-identidade, que explicaria o fato de o místico
não conseguir dizer o objeto de sua experiência. Não há como descrever
a experiência simplesmente porque ela não se dá a partir de um objeto,
antes, de uma reflexividade não representativa (Forman, 1986: 18-24).
Por isso, trata-se de um fenômeno não pluralístico que se coloca frontal
mente contra a intencionalidade da consciência a favor de um estado não
intencional e puro da mesma. Por isso a tese contextualista de Katz cairia
por terra juntamente com sua tentativa de generalização.
A meu ver, a teoria de Forman nos oferece inegáveis avanços e
não deixa de ter suas razões em contestar a intencionalidade de Katz.
Forman diz que Katz não leva em conta os próprios textos místicos
explícitamente contrários à intencionalidade e, naturalmente, à li
mitação contextual de sua experiência. O que eles reivindicam de
divino e universal se fundamentaria psicologicamente, sem taxá-los
de patológicos, e fornecería - esse é o passo mais ousado de Forman
- inclusive chaves essenciais para o entendimento da consciência hu
mana, especialmente pelo fato de refutar a tese de que a consciência
é sempre consciência de alguma coisa.
Como argumenta belamente Forman, a falta de isolamento da cons
ciência, teorizada com grande complexidade por diferentes filosofias,
ignora um estado em que a consciência não possui objeto, logo, sua exis
tência psicológica sustentada por uma fundamentação filosófica não seria
tão contraditória assim (Forman, 1986: 17). Além disso, teríamos uma
base teórica mais plausível para entender por que tantas tradições insis
tem em dizer que há um estado de consciência para além de sensações
e representações conceituais. Forman expõe o sistema místico-filosófico
hindu da Samkhya-Yoga, o qual diferencia duas realidades inatas e inde
pendentes, a

prakrti,realidade material, e a consciência de si mes

mo. Diferentemente de nossa visão da realidade material, esse sistema vê
nela não só percepções sensíveis, mas também representações intelectuais
e do ego. A purusa., ao contrário, não contém nenhum conteúdo, nem
intencionalidade (Forman, 1986: 10).
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Na cultura ocidental cristã, sabe-se que em Dionisio Areopagita,
Meister Eckhart e São João da Cruz há um estado de participação na
divindade para além não só das percepções sensíveis, mas também das
representações intelectuais.
Diante desses exemplos e muitos outros (budistas, taoístas, de di
ferentes estudos antropológicos etc.) de que poderiamos dispor, penso
que a tentativa de Forman de teorização da mística como um todo é
mais arriscada, mas também mais avançada, que a de Katz. Mas é claro
que tanto risco envolve problemas. Para começar, o próprio conceito de
consciência, em completa falta de diálogo com a psicanálise, além da
reintrodução de conceitos de “reflexividade” e “pureza” , mas sobretudo
- o que é bem mais grave - as noções muito questionáveis de ser “ inato”
e imediato .
Com o não podería deixar de ser, as críticas a Forman geralmente se
dão a partir deste último ponto. Fica difícil colocar em primeiro plano
a categoria de imediação para tratar de qualquer experiência, mesmo da
experiência sensível, de onde esse conceito derivou.

Psicanálise: conflito psíquico e dimensão ontológica
Na psicanálise, contudo, também há contribuições preciosas que podem
corrigir os problemas de Forman. William Barclay Parsons mostra que
Freud duvidou da fonte transcendente da mística em sua correspondência
com Romain Rolland. A psicanálise, em sua abordagem inicial, revelou
a tendência a desmistificar o perenialismo dos primeiros estudiosos da
mística antes de Katz, Scholem e Certeau, mas em geral caiu no extremo
oposto de interpretar a união mística como regresso pré-natal, negação
maníaca, despersonalização e desrealização. Tais interpretações eviden
ciam posturas que se perpetuam ainda hoje na avaliação do budismo,
por exemplo, e que Parsons considera fazer parte de um mainstream. Isso
tende a tornar a própria psicanálise reducionista, especialmente pela falta
de interdisciplinaridade para entender o assunto (Parsons, 1999: 10).
Mas já nos anos 1960 e 1970 houve a emergência da escola “adaptativa” de Fingarette, Horton, Fromm, que levou a estudos mais recentes
de Meissner e Kakar. Em seguida apareceu uma terceira escola “transfor-
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m adonal” , que emerge dentro de comunidades psicanal(ticas e se baseia
em teóricos como Bion e Lacan, e que já contém elementos teóricos
intrínsecos simpáticos à mística.'* Parsons observa que o conceito de “O ”
de Bion, assim como o de jouissance e real de Lacan (eu acrescentaria
o “objeto a” e a “coisa”) são claramente retirados de uma influência da
mística especulativa, do apofatismo e da mística feminina. Julia Kriste
va, seguindo as pistas de Lacan, teorizou estruturas psíquicas do gozo
feminino essenciais à constituição do sujeito (Kristeva, 1999: 75-94),
Kohut elaborou o conceito de “narcisismo cósmico” e o próprio Certeau
observou similaridades entre o misticismo e a psicanálise (Parsons, 1999:
134; Certeau, 1982: 15-18).
Vale sublinhar que o psicanalista indiano Sudhir Kakar escreveu um
importante ensaio sobre o místico Ramakrishna. A partir de Lacan, ele
observa que o desejo humano é essencialmente perverso, o que a mística
hindu interpreta como o reino do maya, da ilusão. O místico almeja um
verdadeiro caminho de sanidade na procura de realização no real. Ele
não pode enganar sua própria sede por essa realização e é o “único” que
tenta ir além das ilusões do imaginário e mesmo do registro simbólico.
Assim Kakar vai além da tradicional ênfase regressiva e cria um espaço
metapsicológico para a ligação entre misticismo e criatividade. A
experiência mística chega a descobrir as vias criativas da psique (Parsons,
1999: 132-133; Kakar, 1991: 22-32), e o objeto primário da experiência
criativa é o fundamento desconhecido da criatividade, incluindo as fases
do caos e da desintegração (Kakar, 1991: 34).
Ao analisar as visões de Ramakrishna, como, por exemplo, a de que
Deus reside na vagina, como signo de um uso da imagem para dela sair,
do desejo sexual para encontrar a “primeira feminilidade” (em oposição à
secundária, que define a diferença sexual psíquica), Kakar situa o estágio
em que o elemento feminino e o masculino se misturam num misticismo
emocional, e que apenas adiante dará lugar ao íe^(Kakar, 1991: 33-40).4
4 Lacan (1975: 71): “Ces jaculations mystiques, ce n’est ni du bavardage, ni du verbiage,
c’est en somme ce qu’on peut lire de mieux - tout à fait en bas de page, note - y ajouter les
Ecrits de Jacques Lacan, parce que c’est du même ordre. Moyennant quoi, naturellement,
vous allez être tous convaincus que je crois en Dieu. Je crois à la jouissance de la femme en
tant qu elle est en plus, à condition que cet en plus, vous y mettiez un écran avant que je l’aie
bien expliqué."
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Jeffrey J. Kripal me parece ter ido mais adiante num duplo movimen
to. Ele também analisou as tendências homossexuais, misóginas da sexu
alidade de Ramakrishna, tendo como base traumas infantis específicos,
ou seja, trabalhando com conflitos psíquicos analisáveis, para daí deduzir
o desenvolvimento de seu ascetismo. É a partir dessa situação psíquica
que ele chega a uma experiência religiosa de relevância ontológica. Em seu
trabalho místico-erótico, Ramakrishna está colocando em jogo ao mesmo
tempo um grau divino e um conflito sexual (Parsons, 1999: 137; Kripal,
1993: 326). E nesse sentido que Kripal parece ir mais fundo na ambigui
dade da experiência mística entre conflito psíquico e elaboração criativa.
O que me interessa, nesse sentido, é sublinhar que o potencial do
místico não reside em superar a sua própria sexualidade ou abandonar
por completo as ilusões imaginárias (até porque, como estamos obser
vando, ele corre sempre o risco de nelas recair muito facilmente), antes,
de servir-se de seus próprios sintomas para superá-los na experiência mís
tica, sem deixar de, retornando à vida cotidiana, reencontrá-los de novo.
O místico ultrapassa seu limite psíquico momentaneamente, torna seus
limites, por um momento, indefinidos, e por isso consegue experimentar
uma real superação, mas não sem retornar para tais limites mais uma vez.
A ascese e a disciplina meditativa pretendem tornar essas experiências
esporádicas um estado permanente, o que levaria, no seu ápice possível,
à iluminação. Não vou discutir aqui a questão de até onde a iluminação
pode chegar, basta dizer que boa parte das ilusões religiosas se baseia na
revelação experimentada por determinados profetas ou santos, motivo
pelo qual revelações a respeito da existência da realidade da transcen
dência são de fato duvidosas, mas é algo a se estudar até onde a prática
da meditação e a vida mística podem superar determinados problemas e
estruturas psicológicas. A vida mística póe em questão algo da finitude
do humano, mas não se trata de uma pura e simples superação absoluta.

Dialética da mística
Há várias outras abordagens contemporâneas que não vou expor aqui. Os
estudos da mística foram extremamente desenvolvidos ao longo do sécu
lo XX, embora nos deem a sensação de que ainda estão no seu alvorecer,
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e de fato estão em plena ascensão, por causa de uma série de implicações
decisivas (filosóficas, psicológicas, teológicas, filológicas, críticas etc.), o que
torna impossível a tentativa de minimamente dar conta deles no momento.
Concentrei-me numa exposição rápida da história dos estudos sobre mística
e na polêmica entre Katz e Forman, porque ela teve grande repercussão, e
me parece conter em germe muitos dos dilemas que nos interessam para en
tender, simultaneamente, qual o papel da mística para a teoria crítica e qual
a contribuição que a relação indireta de Adorno com a mística pode fornecer
para a teorização da mesma. O complemento da psicanálise serve para en
contrar instrumentais teóricos menos problemáticos do que a abordagem de
Forman, ao mesmo tempo em que retemos a tendência atual predominante
de Parsons, Kristeva, Lacan, Kakar e Kripal de não patologizar a mística.
A avaliação provisória que eu faria da discussão é que todas as abor
dagens expostas são preciosas e possuem seu lugar. Mas Forman conse
gue ser simultaneamente o mais problemático e provocante, conseguin
do refletir sobre questões essenciais da mística de modo mais penetrante
do que Katz e outras abordagens psicanalíticas, excetuando Certeau,
que talvez tenha alcançado ser simultaneamente cuidadoso e certeiro em
grande parte do que escreve, embora excessivamente fascinado com uma
linguagem teórica pós-estruturalista, cheia de maneirismos, “maneiras de
dizer ”, forçosamente poéticas, atualizando a seu modo, sintomática ou
esteticamente, aquilo mesmo que analisa na mística.
Forman escolhe uma terminologia extremamente problemática aos
olhos da psicanálise e da teoria crítica: “saber por identidade”, “consciên
cia de si mesmo”, “uma consciência superior à representativa”, o que nos
parece um retorno ao paradigma da identidade antropológica com novas
vestes cognitivas. Na ânsia de se opor a Katz, que no seu contextualismo
não é menos redutor e exagerado, mas pelo lado oposto, ele afirma que
a PCE é inata, imediata e não intencional; de outro lado, a PCE conteria todo o percurso transformador da prática mística. Parece que ele é
simplesmente incapaz de ser dialético, assim como seu opositor Katz. A
briga dos dois passa a se assentar numa oposição terminológica.
De fato há imediação na experiência metafísica, mas ela “não nega
o quanto é mediatizada” (Adorno, 1973: 365). Dizer, como Katz, que
não há imediação é tão falso quanto dizer que há somente imediação. O
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acontecimento imediato da experiência, muitas vezes espontâneo, ines
perado e surpreendente, pressupõe toda a mediação cultural e linguística,
assim como não deixa de encontrar uma intensidade única e uma reve
lação instantânea. O trabalho transformador dos exercícios e reflexões
místicas, assim como toda a leitura e fundamentação na tradição, serve
principalmente para uma revelação imediata. Portanto, tal imediação
não só depende da mediação, como é o objetivo da mediação. Não há,
dessa forma, como separar uma coisa de outra e discuti-las em duas po
sições estanques e excludentes. Não há aí antinomia kantiana sem saída.
Há uma dialética semelhante no problema da intencionalidade. A
intenção do místico é simplesmente alcançar um estado sem intenção.
Sem a intenção da não intenção, não se chega à experiência; mas pensar
que no momento da experiência ainda há intenção é entender mal gran
de parte das experiências místicas. A saída dialético-freudiana de Adorno
é - de maneira semelhante ao pós-estruturalismo em geral - abandonar a
primazia do sujeito, da intencionalidade, da identidade e da consciência
e interpretar o arrebatamento como aniquilação do eu.
A primazia do objeto em Adorno se opõe ao paradigma da identi
dade, ligando-se assim à experiência estética do sublime moderno com
o seu aniquilamento do indivíduo, despido da manutenção positiva da
transcendência moral kantiana (Adorno, 1970: 235). Ainda assim, em
bora não haja segurança de um princípio subjetivo moral unificador e
superior ao abalo (Erschütterung) da identidade na experiência trágica
da obra de arte moderna, há um abandono da autoconservação sem que
o eu real desapareça (Adorno, 1970: 363-364). Nesse sentido, tal aba
lo serve para seu fortalecimento, ao contrário do enfraquecimento da
indústria cultural, e, portanto, não pode ser reduzido a um completo
abandono da subjetividade.
Forman acerta ao relacionar a experiência de perda da intencionalida
de com um nível mais fundamental da consciência, mas erra ao pensar que
se trata de uma consciência pura. Seria, em termos adornianos, o abalo da
subjetividade, a consciência da finitude da consciência, de si mesmo, e sua
ultrapassagem. Nesse gesto de lançar-se para além de si, violentando sua
própria autoconservação, há o fortalecimento de si (e é aí que se situaria a
sua diferença essencial em relação ao pós-estruturalismo).
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Portanto, é uma atividade feita em pleno conflito psíquico, sem con
ciliação consigo mesma, sem autoidentificação transcendental. Tanto
em Katz quanto em Forman não encontramos a dinâmica do conflito
psíquico. Adorno analisou essa dinâmica na experiência “neossublime”
da obra de arte moderna, mas o conceito mesmo de Erschütterung, com
todo o seu sentido original de abalo sísmico, apresenta grandes seme
lhanças com o “arrebatamento”, o “êxtase” místico, e não recusaria uma
curiosa aproximação, que não desenvolveremos aqui, mas deixaremos
em aberto, com relação ao ataque epiléptico. Algumas abordagens dos
“fenômenos” e dos espetáculos performativos dos místicos não deixaram
de ser interpretados como epilepsia, e Dostoiévski não me parece ter ex
posto seu próprio sintoma em seus romances sem consciência da íntima
conexão entre uma coisa e outra.5
O que vale salientar dessa hipótese é que ela fortalece o argumento de
que há uma íntima conexão entre a experiência trágico-sublime da arte
moderna e a experiência mística, de modo que Adorno tende a aproximálas, até confundi-las (supondo o místico como herético), com razão.
Muitas questões poderíam ser levantadas a partir daí: ainda estamos
falando da mesma experiência, ou voltamos a dividir interpretação e ex
periência? Parece que a maior dificuldade na discussão sobre a experiência
mística é o problema da sua generalização em oposição à diferenciação
cultural e histórica. O modelo de experiência mística e da própria noção
de mística está, ao que me parece, menos no século XVII - momento
em que o termo assumiu a feição atual, passando da função adjetiva ao
substantivo, como o conhecemos hoje (Certeau, 1982: 133, 133, 145) do que na aurora da modernidade, quando efetivamente surgiu em uma
série de textos e movimentos, nos séculos XII e XIII, daí estendendo-se
até o século XVII, quando seu caráter idiossincrático foi estigmatizado.
Eu veria, diferentemente de Certeau, não uma mudança brusca (mo
delo estruturalista da história), mas um processo paulatino, pois os dados
históricos autorizam tal interpretação. Esse foi um período de crise radical
de valores ainda mal consciente de si mesma. Nesse momento, a mística

5 Alajouanine (1963: 209-218; 1973: 309-324), Gastam (1978: 186-201), Amâncio (2005:
1099-1103), Souza e Mendes (2004: 558-564). Sobre outra relação entre epilepsia e êxtase,
ver Ristol (2003: 879-887).
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despontou como uma das principais introdutoras do espírito renascentis
ta, logo, do esclarecimento (Certeau, 1982: 15).6 Quando se vê a mística
como fenômeno da Idade Média, esquece-se frequentemente seu estado
de passagem, e não se percebe inclusive a relação desse estado inicial com
o resultado estigmatizado posterior.
Não quero entrar na polêmica, também muito frequente, de avaliar
até que ponto a mística medieval já é ou não expressão da subjetividade
e da individualidade modernas, como alguns têm afirmado ou indigna
damente contestado. O que me parece mais razoável é obter uma visão
mais extensa do movimento do esclarecimento na história e observar
qual o papel da mística nesse processo.
Se Adorno defende a força precursora da mística, interessando-se
pelo que ela contém de estranheza, isolamento, conflito interno, essencialidade etc., todas essas características nos levam a supor que, inde
pendente de sabermos ou não até que ponto Eckhart, São João da Cruz,
Santa Teresa D ’ávila, Hadewith, Magdeburg e outros préfigurant já algo
da subjetividade moderna, é razoável afirmar que eles fazem parte de
um processo de transformação histórica, dentro dele encontrando-se em
estágio especialmente adiantado, e tornando-se assim influência decisiva
para vários artistas modernos laicos.
Adorno pensa que o espírito na arte moderna só existe por meio da
objetivação material. Logo, há imediação sensível da experiência estética
no próprio posicionamento da objetividade. O abalo, nesse caso, se dá
na imediação objetiva da aparência {Schein), que não permite segurança
nem certeza para a subjetividade (Adorno, 1970: 364). A imediação não
é uma atualização, é antes seu potencial, seu “como se” , mas a vivência
estética como tal é real porque objetiva.
Por isso, a imediação não é realização, não se torna fato, mantém-se na
suspensão mesma da aparência, mas é por isso ainda mais real. A consciência
e o eu tornam-se parte da aparência que pretendem romper. A arte é, para o
sujeito, o representante histórico da natureza recalcada, contra o princípio do
eu enquanto agente do recalque (Adorno, 1970: 363). Natureza e aparência
se efetuam objetivamente na história por meio da expressão artística da expe
riência do abalo, expressão essa que produz e é produzida por ele.
6 O próprio Certeau chega a exagerar, vendo nela signo de modernidade.
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Toda essa dialética entre espírito e objetividade, realidade e aparên
cia, natureza e história, está presente em germe na experiência e na litera
tura mística em geral, especialmente na relevância da minúcia mundana
que a mística dá para a busca do absoluto. A mística, como grande pre
cursora da arte moderna e já representante legítima da arte pré-moderna
e renascentista, praticou justamente essa espiritualidade negativa (que
radicaliza a proibição das imagens, como fica patente em São Joáo da
Cruz, “noite escura do espírito” , “noite dos sentidos”) (Cruz, 1944: 454568), por meio da extrema valorização estética dos rastros mundanos,
e deu voz à natureza recalcada com a vanguarda de seus instrumentos
formais históricos.
A mística consegue, desse modo, atualizar e elaborar o núcleo da

proibição das imagens (
to
b
rev
d
liB) com toda a movimentação
rica da sensibilidade que possui à disposição. Por isso Adorno não
pôde deixar de sugerir, analisando Schönberg, raízes de suas obras na
idade barroca da música e da literatura mística (Adorno, 1978: 463).
Mas poderiamos dizer, com todos os problemas que uma afirmação
como esta implicaria, que a mística independe completamente de sua
produção, e nem por isso é menos objetiva, já que o seu cerne está na
experiência. Adorno foi extremamente lúcido ao sugerir que a expe
riência pode ser mais objetiva que seu produto, e os místicos sabem
dessa verdade melhor que ninguém. Se o objeto é muito mais que o
fato e não se deixa restringir pela adequação entre sujeito e objeto,
o que é realmente objetivo é a radicalidade existencial da experiência
mística, e não o fato bruto científico, midiático ou repetitivo, que
neutraliza o cotidiano.
A aproximação possível entre a mística e a arte moderna não para
neste nível. Um ponto muito discutido é 0 caráter paradoxal da lin
guagem mística (Katz, 1978b: 54; Certeau, 2005: 332; 1982: 198).
A falibilidade da experiência, que deriva de sua própria radicalidade,
desafia os critérios da racionalização instrumental e até do princípio
de realidade, motivando uma linguagem que fere as regras da lógi
ca e do entendimento, justamente numa época em que idéias sobre
hermetismo estavam florescendo (Certeau, 1982: 132). A poesia tam
bém pratica tais dissonâncias verbais, mas os textos místicos (sendo ou
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náo também poéticos) são ainda mais surpreendentes, pois tematizam
questões teológicas e filosóficas, subvertendo a linguagem precisamente
nesse território.7
Lembramos logo da prática dialética contraditória de Adorno, do
parentesco de Hegel com Eckhart e Jakob Böhme, e todas as implica
ções dessa relação entre dialética moderna, uso da contradição e o pen
samento do inefável nos textos místicos, especialmente na mística espe
culativa, sublinhada por Adorno. Meister Eckhart é, para citarmos um
dos nomes mais importantes, um dos primeiros textos filosóficos em
língua alemã; o primeiro grande nome que praticou, efetivamente, uma
dialética filosófica na Alemanha. Para tentar expressar a sublimidade da
experiência, usar e abandonar a linguagem na ânsia pelo absoluto, não
há outro caminho senão o paradoxo e a contradição. Mas, como bem
nos mostra Burkhard Mojsisch, o processo de abandono da linguagem
e da razão faz parte do próprio exercício da razão, é uma espécie de
luz divina que faz a própria razão progredir, desafiando seus próprios
limites, para em seguida encontrar um salto para fora de sua autar
quia e não se reconhecer a si mesma como compreensível (Mojsisch,
1986: 138-139). Essa dialética da razão não se assemelha à teoria crítica
da razão por acaso.
Repito que não estamos querendo produzir comparações e meros
paralelismos de conteúdos históricos essencialmente diferentes, e sim ob
servar por que Adorno valoriza a mística, e quais os aspectos dela carac
terísticos que ele reteve e desdobrou, enfim, que ele pôs em movimento,
para revelar melhor, afinal, seu potencial emancipatório. Não se trata de
pensar em termos de relações de influência, mas de situar um processo
histórico em que se percebe a solidariedade essencial entre a razão crítica
e a razão paradoxal da mística, demonstrando o quanto aquela possui
aspectos inalienavelmente místicos, ainda que ambas não deixem de ser
duas coisas diferentes.

7 Para uma clássica abordagem da cumplicidade entre poesia e mística, ver Bremond (1926)
(o livro inteiro é sobre isso e desemboca nessa questão; ver especialmente da página 79 à 221 )
e Bremond e Souza (1926: 137-145, 310-318).
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Mística na arte moderna
O processo de modernização da mística, com resultados e implicações
culturais abrangentes, levou a resultados perceptíveis em movimentos
artísticos e políticos.
A secularizaçáo da mística - tal como Adorno (1970) a denominou
—na arte moderna não significa uma retomada ou regressão de idéias e
práticas do passado, antes, a elaboração laica daquilo que já carregava
boa parte das raízes da arte moderna. Nunca é demais insistir, reafirmar
e repetir, como tenho feito em vários artigos, que a teologia negativa e
a mística modernizada ocorrem não por um retrocesso a velharias teo
lógicas e asceses tradicionais, e sim por meio do avanço destruidor de
dogmas, ideologias e ilusões religiosas fixadas para filtrar e reelaborar
o conteúdo de verdade que sobra, evidencia-se e impregna-se no valor
existencial da experiência ontológica, ética e estética.
De meados dos anos 1980 até hoje iniciaram-se estudos sobre mística
que focam não a mística de sociedades arcaicas, orientais, a mística clássica
da Grécia (orfismo, mistérios de Elêusis, dionisismo), da Antiguidade Tar
dia (gnosticismo, hermetismo, neoplatonismo), a paradigmática do oci
dente do final da Idade Média, nem a do Renascimento e Neoclassicismo
(Jakob Böhme, Schwedenborg, Rosenkreuz etc.), mas a da Modernidade.
Logo, tomando todas as devidas precauções historiográficas, teó
ricas e terminológicas, para quem não desconfiava, há uma mística da
modernidade, tão rica quanto as paradigmáticas, e que se localiza mais
próxima do que pensávamos: na arte moderna.8 Ela se inicia no interior
dos próprios introdutores da modernidade: Novalis (Rommel (1998),
Herzog (1926), Stockinger (1997: 167-186)), Friedrich Schlegel, Bau
delaire (especialmente em sua influência de Schwedenborg), atravessa
grandes e não tão grandes nomes do século XIX - Rimbaud, Mallarmé
(Williams, 1970), todo o simbolismo e o decadentismo; há alguns estu
dos sobre a mística em Nietzsche (Theierl, 2000; Spörl, 1997: 134)9 - e

8 Há cambem movimentos políticos, esotéricos, teológicos e científicos que náo nos interessam,
a não ser na medida em que tenham alguma relação com práticas artísticas e teóricas relevantes.
9 Theierl trabalha a partir deste trecho de NacbLiss que retiro da página 5: “Wenn Skepsis und
Sehnsucht sich begatten, entsteht die Mystik. Wessen Gedanke nur ein Mal die Brücke zur
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chega ao século XX, efetivando-se em pré-modernistas - escritores como
Rilke, Stephan George, Hofmannsthal, T. S. Eliot (Murray, 1997; Wolosky, 1995), James Joyce (Jaurretche, 1997), pensadores como Georg
Simmel, Gustav Landauer, Fritz Mauthner e outros —e ñas vanguardas,
como é o caso bastante claro do surrealismo.
Depois do arcadismo na literatura brasileira, nosso simbolismo, Clarice
Lispector (Nunes, 1976: 103-112; 1989) e Guimarães Rosa (Uteza, 1994),
para dar exemplos bem próximos e decisivos, não nos permitem ignorar
o fenômeno e impressiona que a temática seja pouco estudada no Brasil;10
quando encontramos estudos, são frequentemente mal pesquisados, hora
do Brasil e do circuito literário e erudito da Europa encontramos também
o acaso zen de John Cage, a contracultura, o psicodelismo, a literatura fan
tástica e outras numerosas manifestações pós-modernas. Há dificuldade de
obter uma visão geral e ainda muito o que fazer no campo teórico, crítico,
histórico e comparativo.
Em todas essas manifestações, cabe ao teórico procurar pensar, afinal,
o que é uma mística secularizada, neomística ou mística da modernidade.
Precisaríamos pensar até que ponto aspectos dessa mística já impregnam a
arte moderna em geral (Bremond, 1926; Crastre, 1995),11 o que faz certas
obras artísticas ou artistas específicos serem destacados como possuidores
de

características

místicas,

quais

deles

chegaram

a

assumir,

refletir ou inventar explícitamente uma prática ou poética mística (como
Georges Bataille), uma dívida de leituras da filosofia e da literatura mística
(Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, surrealismo), ou, ainda, um pertencimento direto a religiões ou ordens místicas (como na relação de Kandinsky
e Schönberg com a teosofía); isso sem esquecer da fundação de comuni
dades esotéricas propriamente místicas e estéticas (Stefan George e surre
alismo). Cabe ao crítico discernir até onde ocorre a existência da mística
moderna nos diferentes casos; que tipo de efeito provoca na obra; como

Mystik überschritten hat, kom m t nicht davon ohne ein Stigma au f allen seinen Gedanken.”
(“Se o ceticismo e a saudade copulam, nasce a mística. Daquele pensamento que atravessou
somente uma vez a ponte que leva à mística, náo se sai sem um estigma para todo o seu
pensamento.”)
10 Nunes e Uteza contribuíram para avanços preciosos, mas falta muito em termos de
diálogo com a discussão internacional.
11 D aí a aproximação muito frequente entre poesia e mística.
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se constrói a relação recíproca entre prática ascética individual moderna,
experiência mística, produção e recepção da obra artística; quais são as
consequências ontológicas e éticas desse tipo de atividade estética.
Tudo o que estamos mostrando na relação entre mística e arte mo
derna também vale, com o mesmo interesse para nós, na relação entre
mística e filosofia-teoria moderna, se pensarmos em nomes canônicos
como Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Bérgson, Bataille, Heidegger,
Buber, Benjamin, Bloch e, como já analisamos, Adorno,12 não deixando
a teoria contemporânea ao abrigo de determinadas cumplicidades. Final
mente, na arte, como na teoria, é preciso fazer o duplo movimento de
ressaltar a dignidade existencial da experiência e da reflexão mística con
tida numa determinada obra ou autor e criticar, desmistificar possíveis
regressões ilusórias. Se houver só um lado dessa dupla tarefa, o resultado
é desconsiderar nosso estado de suspensão e recair em fundamentalismos
originados da religião ou do próprio esclarecimento.
Todo esse panorama de inserção na problemática está se desenvolvendo
de forma crescente desde meados dos anos 1980. Gostaria de expor
rapidamente alguns aspectos teóricos que considero necessários para
nosso uso e proveito da discussão.

Teóricos da mística na modernidade:
Martina Wagner-Egelhaaf e Uwe Spörl
Na língua alemã essa discussão está especialmente produtiva, e Martina
Wagner-Egelhaaf é sua principal introdutora.13 O não saber místico
libera a linguagem da coerçáo do conhecimento e torna-se um meio ar
tístico. A metáfora da

visão,com toda sua imagética lig

mística, dirige-se sempre já a um sentido estético e torna-se a signifi
cação dinâmica e transcendente da imagem. O próprio texto literário
coloca em questão o valor de sua imagem, signo e visão para ligá-los à
função estética.

12 Diga -se o mesmo de nomes náo cão conhecidos como Gustav Landauer e Fritz Mauthner,
na Alemanha, ou Agostinho da Silva, em Portugal.
13 Antes dela houve uma antologia com a valiosa introdução de Wolfgang Böhme, que
preparou com êxito o terreno da discussão (Böhme, 1982).
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A mística moderna nos apresenta um sujeito que, devido à sua perda
de horizonte de valores metafísicos, remete cada vez mais para si mesmo.
A falta de orientação metafísica torna a própria subjetividade incerta e
deixa aparecer a busca pela verdade e autenticidade, assim como a sau
dade, direcionada a si mesma através da aniquilação de si, da experiência
da diferença e do desenraizamento radical (Wagner-Egelhaaf, 1989: 58).
Ao contrário da mística anterior, que proporia a união mística com
o absoluto, a indistinção de sujeito e objeto, a mística na modernidade
procura o contato com o outro já em si mesmo. Em vez da humilhação
que é também um sentimento de elevação, da aurodiminuição que tam
bém é autoengrandecimento, o artista moderno duvida desse modelo de
aniquilamento do eu e inventa outro. Seu modo de aniquilamento é fa
zer da incapacidade da linguagem e de sua negação uma chance artística,
ideia estética e mística que desenvolve uma exigência de verdade ainda
maior, fundamentada pela própria incerteza e reflexão individual eman
cipada de religião e ideologias (Wagner-Egelhaaf, 1989: 60).
Logo, a negatividade é levada às últimas consequências, apostando to
dos os seus trunfos no jogo estético, observando a ficção da própria subje
tividade e da verdade procurada. A reflexão do sujeito se faz no território
do objeto exterior, onde a linguagem é a visão negada do ideal de unidade
entre sujeito e objeto. Na procura de palavras e imagens, transforma-se o
sujeito místico artista e produz a si mesmo enquanto sujeito e obra de arte.
Percebendo-se no espelho de sua própria obra, torna-se o sujeito para a
obra de arte de si mesmo. Ele se mantém sempre atrás do ideal de obra de
arte que produziu no instante de sua inspiração mística, mas a partir do
qual pode avaliar a si mesmo (Wagner-Egelhaaf, 1989: 61).
Essa mímese que a vida faz da própria obra é constatada também
por Uwe Spörl (1997: 2 3 5 ).14 Sua pesquisa se restringe a determinados
autores alemães do final do século X IX e início do século XX, e defende
a tese de que há uma “neomística” ateia, sem deus, dogmas nem crença
que separaria a mística de Deus, tornaria a experiência completamente
privada e a revelação da divindade transcendente seria buscada no plano
imánente, tentando, de igual modo, fazer do impossível possível de ser
expresso (Spörl, 1997: 16-10, 74) e experimentar o alargamento do eu.
14 Analisei esse fenômeno de forma mais detalhada em Losso (2004: 72-90).
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A crítica da linguagem, fazendo dela um novo uso, é um caminho
da mística. De acordo com alguns pensadores do final do século XIX,
especialmente Gustav Landauer, há a ideia de que somente os grandes
célicos foram também místicos (Spörl, 1997: 50, 78). Spörl insiste que
em vários pensadores dessa época, dos quais Nietzsche é mais um dos
exemplos que ele analisa cuidadosamente, a mística tende a se tornar
unidimensional, superficial, acentuando o êxtase e a exaltação do instan
te, conciliação de matéria e forma, processo e eternidade, entre o sono e
a vigília (de acordo com a etimologia de mística, muo, olhos cerrados).
O método de absoluta negação (geralmente cético) faz um uso dialético
da mesma enquanto passagem para um modo mais elevado de afirmação
(Spörl, 1997: 134), o que mostra claramente o deslocamento da teologia
negativa para um contexto ateológico.
Observa-se apenas nesses pesquisadores um progresso considerável
na tentativa de entender a mística na modernidade. Mas há neles ainda
muitos problemas. O principal deles aparece na tentativa de diferenciar a
mística moderna das épocas anteriores. Devido à dificuldade de definir a
mística pré-moderna, caracterizá-la, teorizá-la e mapeá-la, especialmente
no que se refere à discussão de sua antecipação da subjetividade mo
derna, muito do que Wagner-Egelhaaf e Spörl apresentam como dados
próprios da modernidade não nos parece, às vezes, tão distante assim da
mística barroca, por exemplo.
Defender que haja uma completa ausência de Deus, como quer
Spörl, é extremamente duvidoso, pois essa ausência pressupõe um outro
modo de presença, como bem pensaram Tillich, Adorno, Laurens ten
Kate e Ilse Bulhof. Talvez alguns pensadores sejam mais explícitos no
seu ateísmo, outros menos. As vezes aqueles que foram bem claros não
parecem servir de exemplo para a totalidade. Nietzsche, que é o mais
conhecido, insiste na imanência e na afirmação da vida, sem dúvida,
mas é suficientemente ambíguo e complexo para permitir outras inter
pretações da mesma imanência e experimentar intensamente a morte de
Deus como algo mais que uma constatação resolvida, já entrevendo a
dificuldade de pensar uma ausência absoluta.
Parece-me mais adequado, mesmo em místicas imanentes explíci
tas, diagnosticar o conflito próprio da negatividade da transcendência
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do que seu abandono absoluto. De qualquer modo, Spörl foi coerente
em seu recorte e reproduziu a leitura imánente de seu objeto, mais do
que seria desejável.
Wagner-Egelhaaf, por sua vez, baseia-se na noção de alteridade e di
ferença de forma muito comprometida com certos estigmas de teorias
contemporâneas, em especial com a desconstrução, e baseada nisso força
uma diferenciação com a terminologia da mística tradicional que nem
sempre é tão fácil quanto faz parecer. É duvidoso dizer que não há mais
experiência de autoengrandecimento: basta observar o super-homem
nietzschiano, a autodivinização de Stefan George.
A capacidade de autossacrifício motiva uma autossuperação, para pensar
a partir da dialética do senhor e do servo hegeliana, e dessa dialética, mesmo
que com modificações, os modernos estão impregnados. O ideal da obra de
arte não está tão distante assim da divinização do artista, e a hipervalorização
da dimensão estética e, consequentemente, do artista moderno (até mesmo
em simultaneidade com o anonimato das comunidades vanguardistas e dos
happenings da arte informal), tão presente até o início dos anos 1970, só
começou a ser posta em dúvida em meados dos anos 1970.
A aura mística, profética e visionária que se fez do artista moderno,
do dandy, e que ele fez de si mesmo, ocorreu de modo simultâneo à
prática estética de aniquilamento do eu, relativização da autoralidade,
profanação e desauratização da obra de arte. Por isso o visionarismo, que
Wagner-Egelhaaf com muita propriedade analisa, contém mais preten
sões megalomaníacas do que ela supõe (Amend-Söchting, 2 0 0 1 ).15 Ador
no já tinha percebido algo dessa configuração psicológica em George e
Schönberg. Com o o perigo de abordar esse assunto delicado é diminuir o
valor teórico de tais obras, Adorno ainda sabe reconhecer nessa pretensão
um momento de indistinção entre ilusão e potencial emancipatório, ou
ainda, em termos dialéticos, somente aí se revela a chance da superação,
mesmo que sempre relativa.
15 Amend-Söchting (2011) mostra com o o escritor do fin de siècU procura resolver o estra
nhamento do mundo e o conflito entre o Eu e o mundo construindo mundos imaginários c
sistemas narcísicos íntimos, tentando, através da fantasia, uma reconciliação do singular com
o todo no sistema individual da imaginação (p. 77-78). A “glorificação” e "megalómana ele
vação do Eu” (p. 330), o "Ichkulte” ou "culte du m oi” pretendendo salvar o mesmo, torna-se
o substituto para uma relação simbólica nunca construída.
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