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Eduardo Guerreiro

Você diz em sua tese de doutorado que as universidades de alguma maneira são 
terrenos privilegiados, ou poderíam ser terrenos privilegiados para o estudo das 
místicas, ao contrário das igrejas, que teriam se institucionalizado e assim im
pedindo uma reflexão crítica sobre o legado místico. Será que as universidades 
também não são instituições impermeáveis ao estudo da mística?

Sim, a tese foi elaborada nos quase três anos que morei na Alemanha, em 
Leipzig, e foi defendida na u f r j . Bem, para começar o estudo da mística não é uma 
coisa recente, nem localizada nem breve na universidade. Ele tem uma história, 
ele, poder-se-ia até ousar dizer, faz parte do nascimento da universidade pois ela 
começou introduzindo a teologia como a rainha das ciências. E claro que a teolo
gia tinha uma preocupação, principalmente com a escolástica, de ser uma teoria 
racional do estudo sobre Deus, parte essencial dela é um tipo de teoria do conhe
cimento, contendo a dimensão mais especulativa da teologia. Mas não é à toa 
que a chamada “mística especulativa” é uma das manifestações desse esforço da 
teologia de pensar Deus, de forma que a ênfase na experiência não diminui a 
sede de elaboração filosófica, ao contrário, fomenta-a. Justamente na época do 
nascimento da universidade surgiu a crise, no final da Idade Média, que introdu
ziu a mística Boa parte do que há de melhor na mística ocidental, Meister Eckhart, 
Johannes Tauler e Heinrich Seuse, etc. trabalha dentro da especulação teológica. 
São João da Cruz e Teresa de Ávila passaram inclusive a ser chamados, curiosa
mente, de “doutores” místicos. Então, desde o início, muitos dos textos místicos 
básicos da tradição ocidental estão ligados à teologia e à filosofia ocidental. E os 
estudos de mística propriamente ditos, quer dizer, o estudo sobre esses textos 
surgiu já  no século xix -  William James e todos os representantes da visão 
"perenialista” são considerados os estudos clássicos da mística. O início do sécu
lo XX contém uma profusão de estudos sobre mística e dos anos 1970 pra cá já  se 
elaborou uma reflexão crítica sobre os perenialistas, logo, a verdade é que a uni
versidade estudou e estuda muito a mística, possuindo não só textos canônicos 
como também estudos clássicos e diferentes escolas de interpretação atuais. A 
questão que você colocou é legitima no seguinte sentido: existe um conflito entre 
a instituição universitária e as práticas místicas. A universidade recusa a prática 
mística e mantém uma distância intransponível dessas práticas, mesmo que as 
aborde, então existe esse conflito. De qualquer modo, o conflito está menos na
queles que estudam mística na universidade do que naqueles que não entendem 
de mística dentro da universidade, aí que o conflito se estabelece porque a igno
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rância daqueles que não estudam a mística faz com que haja um desprezo a dou
trinas e práticas místicas, chegando a misturar tudo com o próprio estudo da mís
tica. Então, existe dentro da universidade uma espécie de alienação do estudo da 
mística em relação à universidade em geral, é assim que eu colocaria.

Dentro das universidades aqueles que estudam a mística também não tem um 
afastamento, senão um preconceito mesmo, com relação à prática mística fora 
da universidade, lá onde ela é ritualizada? Em outros termos, qual é a limitação, 
qual é o alcance da abordagem universitária em relação à experiência mística 
que não podería se dar dentro da própria universidade?

É verdade. Por exemplo, o livro que eu acabei de 1er, A louca e o santo, de 
Catherine Clément e Sudhir Kakar, Catherine Clément coloca logo no início que 
ela não teve experiências místicas -  ela e o Kakar -, que eles estão se relacionando 
com a mística enquanto figuras do esclarecimento. Eles insistem em dizer que 
estão fazendo uma abordagem racional, ou digamos, na fronteira do racional com 
a mística. Não é o meu caso. O alcance da ‘‘abordagem universitária”, em outras 
palavras, do pensamento, de abordar a mística não é maior do que a própria ex
periência mística, sem dúvida. Sua limitação é simplesmente a de não ser a pró
pria experiência, e esse é um problema não só metodológico, mas epistemológico 
e ontológico. Ainda assim tais estudos têm dado grandes frutos dentro de seus 
próprios limites. Se o pensamento é desafiado por seu objeto, pois não há objeto 
de estudo mais desafiador, ainda acho que seu alcance potencial promete gran
des surpresas. Faltam pensamentos e teorias que encarem o desafio e estejam à 
sua altura.

O uso da mística como a possibilidade de esclarecimento, de superação, ou de 
autonomia social, a possibilidade de se autonomizar em relação à sociedade, de 
evoluir socialmente através da mística, implica em um uso crítico, esclarecido 
da mística que de alguma maneira corresponde a uma etapa da experiência 
mística, que é a etapa do uso da razão. A mística enquanto tal, as místicas en
quanto tais prevêem diversas outras etapas na qual a razão está superada, em 
certa medida o próprio ego, o próprio eu, também colide, desaba, implode. En
tão, como isso se articula, como eu posso ter o uso esclarecido da mística ao 
mesmo tempo em que a mística prevê o desabamento do esclarecimento?

Parece-me que dentro das práticas e tradições místicas mais estabelecidas, 
mais sérias, esse problema se resolve. No budismo, por exemplo, na experiência 
de vacuidade -  que diz que todo mundo é um e tudo é indiferenciado, que a rea
lidade última -  o nirvana -  revela que os objetos estão absolutamente 
indiferenciados em relação uns aos outros -  não significa que se vai abandonar a 
realidade cotidiana e o uso da razão. Em Pseudo-Dionisio a questão é semelhan-
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te, quer dizer, a experiência vai além da razão, extravasa a razão, mas para que se 
chegue a tal experiência faz-se uso da razão. A razão encaminha a experiência, 
senão a experiência se perde, ela encaminha para sair de si mesma na experiên
cia mística. Não vejo, de qualquer forma, um desabamento do esclarecimento, 
antes uma relação dialética entre razão e desrazão. O abandono final da razão 
acorre em relação ao ápice da experiência, mas não na relação do eu com o mun
do, que mantém toda lucidez e discernimento. Portanto, penso que o salto para 
fora da razão não a diminui, antes a fortalece contra conservadores, burgueses e 
racionalistas mesquinhos. Não podemos confundir a razão com seus 
amesquinhadores; achar que é possível abandonar a razão por completo é uma 
ingenuidade que se iguala por inversão ao que se quer combater, em vez de real
mente os superar.

Você afirma que São João da Cruz de uma alguma maneira não objetifica a ex
periência mística ao passo que no Modernismo a experiência mística é 
objetificada. Que tipo de objeto é esse? Uma coisa é um poema, um invento, cla
ramente um objeto, o que também vem dessa tradição modernista; e outra coi
sa é o poema implodido, a idéia que o poema cause uma experiência, que não 
seja uma máquina fechada. Que ele seja uma escada e não uma máquina.

A diferença entre a experiência e o objeto se colocou na tese da seguinte ma
neira: a arte moderna, assim como qualquer arte, se realiza num produto artísti
co, quer dizer, no objeto estético. Não existe arte sem objeto no sentido bem con
creto, objeto sensível. E como eu coloquei na tese, o acento da mística está na 
experiência, então a mística é por definição improdutiva. Há um quiasmo 
conceituai aí que eu não desenvolví na tese -  vou desenvolver melhor, e aqui já 
fica registrado alguma coisa. O objeto artístico não existe se não for para chegar 
uma experiência, que é a experiência estética. Então esse objeto não é um fim, 
esse objeto é um meio para uma experiência, a experiência do criador e a expe
riência do receptor. E no caso da mística, o místico procura se comunicar (daí a 
insistência na comunicação da experiência interior em Bataille), expressar a ex
periência. “O homem é um ser social”, porém a ascese do místico chega ao extre
mo do isolamento, para lembrar os anacoretas do deserto. Nesse caso o místico, 
por um lado, desafia essa definição do homem, por outro lado a gente não reco
nhece o místico se não for a partir de sua comunicação, então o místico de algu
ma maneira vai produzindo um objeto, nem que seja oral e depois tenha um des
dobramento escrito. Então eu analiso uma espécie de paradoxo complexo entre a 
mística e a arte. Se, do ponto de vista dessa objetividade, um é o inverso do outro, 
ambos lidam com o mesmo conflito, que é o conflito entre o objeto e a experiên
cia, quer dizer, a arte não existe sem objeto, mas o fim dela é a experiência. E a 
mística não existe sem a experiência, mas ela só se comunica através de um objeto.
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Essa mística atéia, como ela ocorre exatamente na arte moderna?
Quem realmente pensou isso foi Michel Carrouges no livro chamado a Místi

ca do Super-Homem, de 1948, não é muito citado, mas é importantíssimo. A mís
tica atéia é a mística da arte moderna que se emancipou da mística tradicional, 
mas tem toda a sua herança e conexão umbilical. A mística moderna atéia não 
existe sem a íntima leitura e reflexão sobre a mística tradicional, ou seja, Baudelaire 
e Fernando Pessoa são simplesmente ininteligíveis sem uma leitura de São João 
da Cruz e Swedenborg, Hegel não existe sem a influência de Jakob Böhme. Quer 
dizer, existe uma influência e uma íntima ligação subterrânea da mística tradicio
nal com a arte e pensamento modernos. A partir dessa influência, ou ainda, essa 
afluência da mística no romantismo, no simbolismo, em Dostoievsky, até chegar 
no surrealismo, verifica-se a transformação da secularização. E o que é a mística 
atéia? É uma mística anti-ideológica que em geral não segue nenhuma doutrina 
religiosa propriamente dita. A tese de Carrouges é que se retira os poderes atribu
ídos ao deus cristão transpondo-o para o próprio homem, quer dizer, retira o po
der da transcendência e o coloca na imanência. Depois de Carrouges, muito 
depois, só dos anos 1980 para cá é que encontramos uma onda de estudos recen
tes sobre essa mística na modernidade, quer dizer, procura-se pesquisar e refletir 
sobre essa “neomística” como pensa Uwe Spörl, ou "mística da modernidade” nas 
palavras de Martina Wagner-Egelhaaf. Eles analisam tal mística na arte moderna. 
Minha tese parte deles para, usando a abordagem da dialética negativa de Ador
no, com eles polemizar.

Essa questão é muito interessante. Uma coisa é a mística dentro do sistema reli
gioso: um processo dinâmico que desafia o dogma, expande o dogma, buscando 
sempre uma ascese, um fim soteriológico. Gershom Scholem trabalha muito 
bem isso em seus estudos sobre a Cabala e o judaísmo. Outra coisa é essa mítica 
moderna que você aponta: um embate contra o próprio processo iluminista. A 
mística religiosa foi recalcada pelo próprio Iluminismo. A mística contra o capi
talismo, essa mítica atéia, ela existe. Qual sua função, o que ela busca?

Depende do artista, mas, como você bem colocou, o que o iluminismo e mes
mo o materialismo vulgar de uma certa diluição da teoria contemporânea produ
ziu -  o recalque da mística religiosa, e mesmo da mística em geral -  surge como 
um problema existencial da mística da modernidade na arte moderna. É bom 
lembrar que nem todos os escritores são totalmente ateus (por isso uso o termo 
mística secularizada e não atéia): Murilo Mendes tornou-se cristão, Schönberg se 
envolveu com teosofía e depois abraçou o judaísmo, Kandinsky, Stefan George e 
Fernando Pessoa se envolveram com a teosofía, Roberto Piva procura retomar 
um certo xamanismo modernizando-o, Debussy foi Rosacruz, etc. O que se deve 
enfatizar aqui é que, mesmo quando há religião ou ordens místicas, o artista não
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segue literalmente sua doutrina, mas, radicalizando o que os místicos religiosos 
já  ensaiavam, usa e abusa delas com base em sua própria autonomia e emanci
pação para elaborar não só a obra como também uma verdadeira ascese artística. 
A pergunta sobre sua busca é perfeita, muito precisa, mas por isso mesmo difícil. 
Ela toca no fato de que o ocidente - que desenvolveu tanto a linguagem artística e 
filosófica, que investiu tanto no objeto estético e no conhecimento, na forma da 
obra de arte, do tratado, do ensaio teórico enquanto objetos, produtos, direta
mente ligados à forma da mercadoria e seu fetiche, quer dizer, à produção capi
talista -  é menos desenvolvido na relação com a experiência do que o Oriente. 
Portanto, vejo a mística da arte moderna como o processo de elaboração de uma 
ascese artística que busca a experiência mística e mantém uma relação conflituosa 
com o objeto que a impulsiona para a experiência, mas posteriormente também 
a retém atrás dela: é o drama de Bataille na Experiência interior. Tal ascese é livre, 
mas também infantil, levanta a bandeira de sua autonomia e “maioridade” 
iluminista, mas desconhece a secular experiência que as asceses orientais pos
suem com a... experiência. O cristianismo em geral renunciou à ambição da ilu
minação, mas a arte moderna fez de tudo para tornar o artista uma nova espécie 
de super-homem, encarnação da poesia essencial das coisas e da vida, alquimis
ta que concebe a grande pedra filosofal, a realização do ideal da obra de arte, 
como, por exemplo, o livro de Mallarmé, Moses und Aron de Schönberg, Fausto 
de Goethe, o romance total do romantismo alemão. Grande parte do oriente, por 
outro lado, produziu culturas que trabalharam séculos focando não o objeto nem 
a inevitabilidade do pecado, mas a salvação em vida, a iluminação. Faltaria agora 
um encontro e um embate menos preconceituoso e mais dialógico do legado da 
mística cristã, do iluminismo filosófico e o anti-iluminismo da arte moderna com 
a iluminação oriental: da ascese da estética com a estética da ascese. Quem sabe 
essa não seja a luz secreta que o futuro da globalização nos oculta.

*
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