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ESOTERISMO E HUMANISMO (SEM MESTRES)

Helena Barbas
Cada urn estava so, pensou. Nao havia respostas em nenhum lugar.
Nem havia mestres, porque tambem nao havia verdades nem
caminhos. Cada urn tinha de ser 0 seu proprio caminho. Embora as
vezes, fugazmente, as pessoas se cruzassem - e esse era urn ins
tante fulgurante, como se uma luz se acendesse.
Os Teclados, Teolinda Gersao
(Dom Quixote, Lisboa, 1999, pag. 89).

Embora invocando Os Teclados de Teolinda Gersao, este texto pre
tende antes usar como ponto de partida para reflectir sobre 0 conceito de
Mestre - e a metamorfose que os novos media (em particular a Internet)
lhe esta a infligir - outras duas narrativas: Margarita e 0 Mestre, de
Mikail Bulgkov, e 0 Mestre de Ana Hatherly. A escolha nao foi moti
vada pela existencia de quaisquer influencias ou intertextualidades, mas
apenas pelo mais geral tema das rela90es de aprendizagem, indiciadas
pela presen9a do vocabulo "Mestre" em ambos os tftulos.
Sera pois necessario que se comece por considerar apenas 0 substan
tivo Mestre, com a sua raiz etimol6gica do latim magister, e 0 sentido
imediato de grande. Masculino, 0 seu referente mais antigo e medieval, e
define 0 trabalhador ou artesao qualificado para ensinar os aprendizes;
tern pois 0 sentido de professor - actualmente significa ate urn grau aca
demico, e e tambem 0 nome de urn dos graus das ordens de segredo. Tern
sido utilizado para qualificar alguns chefes religiosos, e outros tantos
artistas exfmios. Pode apontar para uma grande figura do passado, cuja
vida ou obra sirva de modelo ou ideal a seguir. Ou pode ser 0 Superior
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Desconhecido, 0 Avatar que orienta a vida de alguns homens - ou gover
na invisfvel 0 proprio mundo.
Implica, pois, a ideia de alguem com autoridade sobre outrem; mas
tambem 0 original - chave-mestra -, a matriz que serve de molde para
futuras reproduc;6es. Hoje, tern todos estes sentidos, que se resumem na
posse de urn conhecimento superior, e na implfcita func;ao de passagem
desse conhecimento: sem discfpulos nao ha Mestre.
A palavra tern 0 seu equivalente em quase todas as lfnguas: e 0
Mullah arabe, 0 Tzu chines, 0 Rabi judeu, 0 Tathagata indiano. Nalguns
casos, precisa de urn adjectivo ou de urn complemento para se especificar
melhor: Mestre espiritual, Mestre de iniciac;ao. Trata-se pois de urn con
ceito que foi sendo construfdo ao longo dos tempos, num acumular de
nomes recolhidos de personagens historicas ou lendarias que de alguma
maneira marcaram a cultura, dando origem a uma longa linha de tradic;ao:
Lao-Tzu, Confucio, Buda, Jesus Cristo.
Em comum, e qualquer que seja a tradic;ao ou a nacionalidade, temos
que a todos os Mestres e atribuido urn duplo ensinamento: 0 publico e
conhecido de todos, e urn outro privado, destinado apenas a alguns elei
tos, definido como "esoterico", secreto. E sera 0 modo de transmissao do
conhecimento que permite qualificar 0 Mestre, e defini-Io como "esote
rico" ou "exoterico". Porem, quer 0 conhecimento em si seja exoterico
(publico) ou esoterico (privado), distingue-se ainda pelo tipo de discurso
utilizado para 0 veicular, que pode receber a adjectivac;ao de hermetico
(com minuscula), ou de inteligfvel. Isto implica que tanto podem existir
Mestres exotericos muito hermeticos, e/ou Mestres esotericos com urn
discurso perfeitamente claro e inteligfvel. Aqui, esoterismo e hermetismo
nao sao sinonimos nem vao de par.
Por outro lado, qualquer que seja 0 tipo de informac;ao e 0 modo
pelo qual e transmitida, a palavra Mestre traz implfcita a ideia de que 0
aprendiz e apenas urn vasa receptor e passivo, ate quando quer activa
mente aprender - e perante os Mestres com maiuscula todos alunos que
rem aprender, passando ate a categoria de Discfpulos -, ou mesmo
quando 0 conhecimento e alcanc;ado por uma revelac;ao subita, como no
caso do satori do Zen.
Porem, para quem 0 procura ou recebe, 0 ensinamento e sempre
revelac;ao, seja mfstica, seja apenas qufmica pela ligac;ao inesperada entre
alheias ou adormecidas sinapses do cerebro. Alem disso, para aquele que
nada sabe, para 0 que da os primeiros passos no caminho de alguma cien
cia nova, todo 0 conhecimento e hermetismo.
Por absurdo, a justificar a epfgrafe escolhida, pOder-se-ia chegar a
conclusao que todo 0 conhecimento e pessoal e intransmissfvel. Que os
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Mestres nao ensinam: bern ou mal sao os discfpulos que aprendem. E que
mesmo quando os Mestres ensinam mal, ha quem aprenda bern. Que os
Mestres podem ser: "Corruptores ou interruptores", como se diz em Ana
Hatherly (p.68).
E uma brincadeira com esta ideia, a subsequente desconstruyao e
inversao do conceito de Mestre que vamos encontrar apresentado de
maneira muito divertida no romance Margarida e 0 Mestre de Mikhail
Bulgakov (1891-1940), e na novela 0 Mestre de Ana Hatherley. A esco
lha nao se baseou na (im)possibilidade de influencias entre as obras, nem
foi de facto apenas motivada pela coincidencia dos titulos, mas porque os
textos se apresentam como formulayao especular de urn mesmo proble
ma: 0 desaparecimento da possibilidade de urn Mestre nos termos tradi
cionais.
Intitulado 0 Mestre e Margarita tanto no original russo quanta em
tradw;6es noutras linguas, 0 romance de Bulgakov foi escrito e rescrito ao
longo de 20 anos, dando-o 0 seu autor por findo em 1930, embora nunca
o tivesse visto publicado na totalidade. S6 saiu em livro na Europa pos
tumamente em finais dos anos cinquenta. E editado na antiga Uniao
Sovietica entre 1966-67, ainda censurado, porque 0 consideram como
uma critica-par6dia ao comunismo, e a Moscovo de Lenine.
Mas 0 romance de Bulgakov e bern mais do que uma mera satira
politica. Traz por epigrafe uns versos do Fausto de Goethe, uma pergunta
do her6i a Mefist6feles:
FAUSTO:
[...] Quem es tu afinal?

MEFISTOFELES:
Sou parte daquela for~a
que etemamente quer 0 mal e etemamente quer 0 bern.

(vv.1335-37)
Mefist6feles continua a autodefinir-se: "Eu sou 0 Espfrito que so sabe
negar!".
Numa das vers6es previas do texto, 0 Mestre-her6i de Bulgakov foi
chamado de Fausto, e 0 romance organiza-se de facto como uma par6dia
em mundo as avessas do poema-drama alemao, desde a estrutura e epis6
dios, 0 tempo da Pascoa, ate as personagens disfaryadas sob nomes alusi
vos. Trata-se, assim, de uma "negayao", uma inversao do mito de Fausto,
o her6i literano que e 0 Discfpulo-Mestre por excelencia. Em qualquer
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das variantes do seu mito - do sec. xv, passando pela pe~a de Marlow
ate as mais recentes experiencias em filme - Fausto possui a condi~ao do
Mestre-negativo, e aquele que ja tudo sabe, ja tudo leu do que esta escrito
e ao alcance dos humanos. Mas, autista, nao vai transmitir esse conheci
mento, apenas conserva-Io e tentar aumenta-Io por todos os meios ao seu
dispor, pagando 0 que for preciso, ate a alma num pacto com 0 Diabo.
Porque procura conseguir todo 0 conhecimento, e tambem 0 discfpulo,
desmascarando algumas manifesta~5es do desejo de conhecer como mera
ansia de poder mundanal.
Talvez inspirado pelas estrategias de Joyce para 0 seu Ulisses, Bul
gakov parodia 0 poema de Goethe, e logo a sua interpreta~ao musical por
Robert Schumann (1862), Berlioz (1846), Franz Liszt (1853) ou Gounod
(1859), os versos de Valery (1941), ou 0 romance de Thomas Mann
(1947). A figura desmultiplica-se, degrada-se, e conduz-nos a tese deste
ultimo: Fausto e urn artista genial, logo, urn doente condenado; 0 pacta e
feito em troca do genio, e 0 resultado e a solidao e a loucura. 0 Mestre
-Fausto de Bulgakov e tambem urn criador. Romancista, indeciso de von
tade, vai pelo seu pe internar-se num asilo de loucos depois de ter tentado
queimar 0 manuscrito onde escrevera a historia de Pilatos e Cristo - urn
Evangelho. Acaba por ser 0 Diabo, aqui de nome Woland, quem 0 retira
do manieomio depois de uma promessa feita a Margarita.
Nao e so a estrutura de Margarita e 0 Mestre que segue 0 drama de
Goethe num espa~o as avessas, com 0 natural resultado de se transformar
numa parodia sua. 0 efeito comieo surge ainda e principalmente de uma
descontextualiza~ao das personagens a reencarnarem, no presente do
autor, uma Moscovo leninista anos 30, com os nomes e tiques do passado
das suas vidas literarias anteriores. Este desfazamento motiva a ambiencia
de loucura geral, que se agrava com uma caracteriza~ao por excesso das
gentes e lugares, a conduzirem aos antfpodas do tradicional, a inversao de
hierarquias e papeis.
Assim, 0 Mestre-Fausto-Artista-Mago-Louco, cansado porque ja viu
tudo, ja leu tudo, interna-se e so e reconhecido pelo Poeta Ivan Nikolae
vitch Ponirov, que escrevia sob 0 pseudonimo de "Bezdomni" - 0 sem
-abrigo - tambem inscrito na socializa~ao da marginalidade que e 0 mani
comio, 0 espa~o da loucura, regido pela for~a da Lua, e logo feminino.
Ao contrario das suas ingenuas e enganadas homonimas, Margarita e
uma alma viril, depois feitieeira assumida, tendo herdado das sacerdotizas
da Deusa-Mae 0 conhecimento empfrieo da terra, 0 dom de ler 0 Livro da
Natureza. Como boa feiticeira, tambem se dirige ao Shabat montada na
sua vassoura, depois de ter passado no corpo 0 unguento misterioso e tra
dicional que the e trazido pelo lacaio Azazel. Emula 0 registado no pro
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cesso de Margaret Murray (1453), a primeira a usar este meio de trans
porte. A vassoura e a arvore invertida, com os ramos a varrerem a terra 
ou a varrem de novo os ceus sob 0 controle da Feiticeira, tomando-se
simbolo do uso magico dos utensflios domesticos que transformam a
cozinha em laborat6rio de alquimia. Tambem a metamorfose das feiticei
ras parodia ados alquimistas: podem recuperar a juventude, como Marga
rita, dar saude, a vida ou a morte. Nao a partir de urn unico elixir, ou
pedra filosofal, mas da multiplicidade de po<;6es e filtros extraidos das
plantas, e unguentos a base de gordura animal e humana. Enquanto 0
alquimista usa 0 atanor para aperfei<;oar 0 cosmos a partir do reino mine
ral, a feiticeira serve-se do caldeirao para alterar a ordem do mundo e dos
seres a partir dos reinos vegetal e animal.
Junta-se pois Margarita as noivas do Diabo, porque aceitou aliar-se
-lhe na tarefa de inversao de valores, a tomar 0 homvel bela, e bela 0
homvel - ''fair is foul and foul is fair" como preconizam as Bruxas de
Macbeth (v.lO). Reencarna<;ao da rainha Margot, protege agora os margi
nais e pecadores condenados do outro mundo, obrigando 0 Diabo a ali
vi*-los das suas penas. Psicopompa, mediadora entre 0 reino dos viyos e
dos mortos, esta tambem indiscutivelmente associada com a Lua-Hecate.
Margarita nunca deixa de chamar Mestre ao seu amado, mas tomou
-se ela a guia, a representante de uma outra faceta da gnose, e e pelo seu
esfor<;o que se alcan<;a a conjun<;ao dos opostos figurada na uniao do par
no acto da morte e para alem dela, sempre auxiliados pelo Diabo, pese
embora por instru<;6es superiores vindas de Cristo.
Assim, Margarita e a verdadeira heroina do romance - como 0 des
cobriu mesmo se involuntariamente 0 titulo portugues. Da mesma manei
ra que a Discfpula e a heroina da novela 0 Mestre de Ana Hatherly, urn
livro com a primeira edi<;ao em 1963, e mais duas publica<;6es em 1976 e
1995.
Apesar de completamente diferentes, ha curiosas semelhan<;as de
caminhos entre algumas personagens que reencenam as estrategias dos
percursos iniciaticos dos textos chamados esotericos, ou obedecendo as
leis tidas por ocultas. 0 primeiro encontro entre 0 Mestre e Margarita e
considerado por ambos como predestinado e karmico. E urn encontro ful
gurante. Exactamente aquele por que anseia a Discfpula de 0 Mestre e
lhe e constantemente roubado: "Esta confusa porque tem a mania do
encontro das almas e niio consegue seguir a pista do Mestre ou traze-lo
para a dela. A Discipula tem a mania do conhecimento, da aprendiza
gem, e curiosa, avida, credula, inquisidora, persistente." (p.24). Depois,
em 0 Mestre, Hatherly inverte as regras do percurso iniciatico, criando
urn mundo tambem ele as avessas, mas por outra ordem de motivos.
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A intriga do romance e logo dada nas primeiras tres paginas, uma
especie de mote que se ira expandir pelas dez partes seguintes, cada uma
delas a varia9ao sobre urn tema e a sua frustra9ao.
o mote e a procura de urn Mestre por parte da Discipula, urn Mestre
que the ensine a Verdade, a Alegria e 0 Amor. E a primeira inversao 0
facto de ela 0 buscar atraves de urn anuncio de jornal. As dez partes
seguintes desenvolvem as qualidades do Mestre, em falta naqueles que a
discipula vai encontrando - a come9ar pelo facto de existir urn "plural"
da especie.
As falhas acumulam-se numa gradual constru9ao da personagem que
sera 0 her6i do titulo - que tambem cita 0 encontro entre Fausto e Mefis
t6feles (p.75) -, tendo como consequencia a destrui9ao do pre-conceito
de Mestre. E estendem-se pelo aspecto fisico, moral, intelectual e espiri
tual da personagem encontrada, reduzindo-a a urn manequim, urn esque
leto, e por fim urn cadaver ligeiramente putrefacto. Tal como todos os
outros mais antigos:
Tolstoi! Meu Mestre Tolstoi! Entao 0 Senhor tambem mente? Entao eles
nao se amaram tocando a sonata para violino e piano? Ela nao morreu
apunhalada por causa de uma pe~a de musica? Beethoven, meu Mestre
Beethoven! A sua musica hoje ja nao consegue provocar a morte de
nenhuns amantes! Goethe! Goethe! Porque e que inventaste 0 Werther, 0
Doutor Fausto, a Margarida? Oh amor proven~al, trovadores, guerreiros e
donas, Tristao, Romeu, Paulo, Otelo!. .. Esta tudo morto? Sao tudo cada
veres?
E os esqueletos?
Agora estao na mao dos arque610gos. (p.72)

Ou dos literatos. Outra ironia e que, simbolicamente, a conjun9ao
dos opostos ja aconteceu, e e-nos dada atraves da impossibilidade de
apartar os elementos femininos dos masculinos, no caso exemplar, a rosa
e 0 solitario:
A rosa e 0 6rgao sexual de uma planta extremamente evolufda. A Discf
pula tinha uma rosa com 0 pe dentro de urn solitario. Emergia dele para
fora como urn animal, a cabe~a atirada para a frente e as patas ou asas ou
barbatanas, logo abaixo, prontas a avan~ar. Parecia talvez uma salaman
dra. Eu estava sempre a espera de que a rosa abrisse a boca e mordesse a
poetisa vestida de negro que estava sentada junto dela. Nunca tinha visto
uma flor assim. Mas nas maos da Discfpula tudo se transforma: a sua casa
e a casa dos misterios. Neste momento a rosa estara talvez lambendo 0
rosto da Discfpula amorosamente. Ela deve possuir 0 dom 6rfico de
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amansar as feras, mas ha-de vir a transformar-se numa estatua porque esta
sempre a voltar-se para tras. (p.85)

A discfpula tern tambem ela artes de bruxa: nas suas maos tudo se
transforma, 0 reino vegetal passa a animal, alem de ter ainda 0 poder de
civilizar este ultimo, "domesticando" as feras. Os dons de Orfeu - aquele
que por ter olhado para t[(1S perdeu a sua amada Eurfdice - e tambem a
ela, no feminino, the virao a ser nefastos, mas agora como a mulher de
Loth: quando se abandonam os Infernos nao se pode olhar para tnis.
Depois, para ela, 0 acto de pensar e uma forma de Alquirnia:
1a estou aqui a fazer uma associac;:ao de ideias: pego numa das minhas
ideias-fantasmas e misturo-a com outras, fac;:o urn breve enxerto e entre
tanto mudei-lhes a forma. E muito interes()ante. E a alquimia do pensa
mento, esse laboratorio ou cozinha onde eu gostaria de estar sempre ten
tando as infinitas combinac;:oes da materia. Mas 0 que eu sou e urn
misturador. Urn shaker. Nao so misturo como sacudo. Melhor, abalo.
Abalo-me a mim, sobretudo. (p.91-92)

Da-se, pois, uma outra inversao: acumulando-se as frustra<;6es da
Discfpula e falhan<;os do Mestre, aquela decide por necessidade que e
preciso mata-lo nem que seja na sua imagina<;ao. Vma decisao mais com
plexa e ir6nica do que as aparencias perrnitiriam supor, dado que a situa
<;ao e paradoxal- sendo a morte do 'outro' tambem a morte do 'eu' con
firma-se a aventada existencia de fusao, ou "conjun<;ao", previa.
Assim, 0 final vai representar a morte do Mestre, que e tambem a
morte da Discfpula: ela perde a cabe<;a, deixa-a como trofeu junto do
cadaver do Mestre; mas e a Discfpula quem observa 0 facto, acabando
assim por simbolizar uma liberta<;ao pr6xima da ideia base veiculada pela
filosofia gn6stica.
Para os gn6sticos, todos os Mestres tern discfpulos, e estes s6 conse
guem recuperar 0 estado de "perfeitos" se inspirados e contagiados pelo
pneuma do Mestre. Mas redescoberto esse estadio, 0 discfpulo torna-se
no Mestre, torna-se Mestre: mata 0 mestre. Mas tambem se mata a si pr6
prio enquanto discfpulo, pois passou a pensar pela sua pr6pria cabe<;a, a
verbalizar as suas pr6prias ideias, a escrever 0 seu pr6prio Evangelho,
que sera 0 unico para si, mesmo se em contradi<;ao com 0 dos seus ante
cessores. E este facto que perturba os Padres da Igreja - entre eles, Hip6
lito, Tertuliano, Clemente de Alexandria, e mesmo Orfgenes - cujos tex
tos fazem cora no grito de apostasia e trai<;ao contra a ideia proposta,
entre outros, no Evangelho do gn6stico Marciao: "0 Disdpulo nGO esta
acima do Mestre; mas todo aquele que epeifeito sera como 0 Mestre".
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Assim, simbolicamente em Bulgakov, disfar~ado sob urn registo ale
gorico e surrealisante em Ana Hatherly, encontra-se este conceito de
conhecimento: presente na forma metaforica do aspecto vampirizador,
devorador do Discfpulo relativamente ao Mestre; na forma literal pela
ultrapassagem feita por crescimento e capacidade de auto-reflexao, que
paradoxalmente e sempre inata. Em ultima instancia, 0 Mestre nunca sera
aquele que da 0 peixe, mas 0 que ensina a pensar.
Teorica e gnosticamente, 0 aluno torna-se prolongamento do Mestre
porque participa do mesmo fluxo continuado da ilumina~ao que e 0
conhecimento revelado e impartilhavel; 0 discfpulo torna-se Mestre, por
que 0 conhecimento e uno e 0 mesmo; mas porque verbalizado de modo
individual e original, marginaliza-o tambem relativamente a qualquer
ortodoxia. Por sua vez, a interacc;ao Mestre-Discfpulo nao e mais 0 pre
encher de papeis comportamentais pre-determinados, cumprir com a rela
~ao dramatica encenada pela sociedade para reproduzir a passagem de
informa~ao que se substitui a ideia de saber.
o Discfpulo-Mestre do Mestre gnostico nao tern nem precisa de
intermediarios - a reprodu~ao dos conteudos de todo os empoeirados
livros de todos os Faustos - para aceder ao conhecimento.
E este processo de auto-didactismo, de auto-gnose, que e tornado
acessfvel pelas bases de dados da Internet. E mais do que as "paginas"
que nos escorrem no ecra, como os velhos rolos de pergaminho, de con
teudos gnosticos, magicos, esoteric6s, hermeticos, e a possibilidade de
aceder individualmente a urn conhecimento - eterico - e de acordo com
os gostos e necessidades idiosincraticas que transforma a Rede em mais
do que uma metafora, na materializa~ao dos pressupostos dos Mestres do
gnosticismo, abrindo as portas as ciber-humanidades, onde coexistem e se
fundem todas as areas do conhecimento, todos os modos da gnose.
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