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I. P. Couliano, Eros et magie a la renaissance - 1484, "ColI. 
Idees et Recherches», Paris, Flammarion, 1984. 

Professor na Universidade de Groninga (Holanda), loan 
Peter Couliano e um historiador das religioes, especialista 
do Gnosticismo, da Antiguidade Tardia e Balcanologo. 

Prefaciado por Mircea Eliade, este seu livro - em que 
reline varias estudos anteriares - e a versao francesa, revista 
e aumentada, do original romeno de 1979. Na linha de outros 
grandes investigadores que pretendem a reabilitac;ao dos estu
dos sobre Hermetismo e Ocultismo - Burckhardt, G. Gentile, 
E. Garin, P. O. Kristelles, Gombrich, F. Yates, D. P. Walker 
ou A. Debus - 0 A. prop6e-se estudar a imaginac;ao humana 
tal como se exprime nos documentos referentes ao Eros e 
Magia no Renascimento. Recusando emitir julgamentos de 
valor sabre as constatac;oes historicas, tenta perceber as rela
c;oes de um homem do Renascimento com os seus fantasmas, 
e quais as causas produtoras da enorme mudanc;a no imagi
nario que acompanha a passagem de uma sociedade predo
minantemente magica a outra cientifica. 

Nao !he parece possivel 0 estudo da Magia sem 0 conhe
cimento previo dos principios e mecanismos que a ligam a 
Eros, aArte da Memoria, aAlquimia e it Cabala prMica. Assim, 
explora as diversas formulac;oes da «inaudivel linguagem entre 
alma e corpo» que estao na base da sintese helenistica entre 
a problemMica do olhar platonico e 0 pneuma aristotelico. 
Desta primeira arte de sondar as possibilidades latentes da 
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alma, com 0 fito de surpreender «os segredos do pals por 
onde viaja 0 intelecto" - a que se associa a Gnose universa
lista de Mani - emerge 0 postulado fundamental que serve 
de base, nao so a substitui<;:ao dos codigos trovadorescos por 
outros, mais rigidos e cientificos, como tambem a todas as 
opera<;:6es fantasticas do Renascimento. Eros estabelece a con
tinuidade entre os pneumas individual e cosmico, e 0 veiculo 
astral que permite a transforma<;:ao dos objectos captados 
pelos sentidos em fantasmas sinestesicos, e a sua liga<;:ao a 
Magia vern a ser conseguida pela Arte da Memoria. 

Atribuindo a Marsllio Ficino a paternidade da equa<;:ao 
Eros = Magia, considera que este tera procUl-ado fundamentar 
transcendentalmente a psicologia emplrica de Eros, e analisa 
a fusao entre astrologia e teoria dos humores, decorrente da 
reflexao neo-platonica sobre a regencia satumina da melan
colia (relevante para 0 posterior conceito romfmtico de genio). 
Desmontando a poIemica que se gera entre Picino e Pico 
della Mirandola sobre as tradu<;:6es do Baquete de Platao, 
seus seguidores e oponentes, 0 A. vai centrar-se na figura 
de Giordano Bruno. Para Couliano, Bruno sintetiza a aliena
<;:ao de Ficino com a mistica de Pico e, tendo posta a mnemo
tecnica ao servi<;:o de Eros, reformula 0 conceito de Mago. 
Este e agora 0 manipulador capaz de livre arbitrio, nao mais 
entravado pelas for<;:as da natureza que aprendeu a conhecer 
e controlar: 0 cavaleiro do espirito. Ao apogeu de Bruno 
segue-se 0 principio do declinio detectado nas figuras do 
Abade Tritemius e de Agripa. 

E 0 subtitulo deste estudo que aponta para 0 inicio da 
grande censura ao fantastico. ReveIa-nos 0 A. que 1484
devido a uma conjun<;:ao de Saturno com Jupiter em signos 
de agua - foi considerado pelos astrologos do tempo como 
prenuncio da chegada de urn «pequeno profeta» que desen
cadearia profundas altera<;:6es de caracter religioso. Curio
samente, constata ser esse urn dos hipoteticos anos do nas
cimento de Lutero, e data da Hula de Inocencio VIII que 
desencadeia a «ca<;:a as bruxas". Explora entao 0 que chama 
paradoxo historico: a identifica<;:ao entre Reforma e Con
tra-Reforma num mesmo rigor de censura ao imaginario (ico
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noclastia e Inqnisi.;iio). Ap6s uma analise - que nalguns mo
mentos se torna polemica - das estrategias de sobrevivencia 
dos grandes names do Renascimento, 0 A. usa, como exem
plo da manifesta9iio das regressivas for9as reformistas, a 
lenda de Fausto. Nela encontra, acumulados, todos as tra90s 
ideol6gicos da rejei9iio do fantastico, iconoclastia, culpabili
dade intrinseca da natureza e da sua principal representante, 
a mulher. 

Termina afirmando que a civiliza9iio ocidental moderna 
e urn produto da Reforma, tanto pelas suas institui90es, comO 
pela recusa unilateral do imaginario 0 que, teoricamente, 
tera provocado 0 aparecimento da ciencia exacta. 0 hornem 
moderno apresenta-se-Ihe como uma muta9iio que recalca em 
si 0 homem do Renascimento: para Couliano, a Magia e a 
ciencia perdida da manipula9iio dos fantasmas psiquicos, e 
dirige-se, em primeiro lugar, a imagina9iio humana. 0 Mago 
do Renascimento - entre psicanalista e profeta - e encarado 
como urn precursor das modernas profissoes associadas as 
rela90es publicas, comunica9iio de massas, publicidade, pro
paganda, ou ainda politica e espionagem. Detecta tambem 
la90s entre as recentes tecnologias e a Magia renascentista 
pois, embora por outros meios, ambas buscam os mesmos 
objectivos: comunica96es a distancia, transportes rapidos, via
gens interplanetarias. 

Helena de Mesquita Barbas 
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