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1 ATLAS MNEMOSINE  (1929) 

“O Atlas Mnemosine pretende”, afirma Warburg, “com seu material de imagens ilustrar o processo” 

[de desdemonificação da herança das impressões cunhadas pelo phóbos], “que se poderia 

designar como uma tentativa de introjeção na alma dos valores expressivos pré-formados na 

representação da vida em movimento”.  

Este Bilderatlas consiste numa série de pranchas contendo montagens de fotografias que unem 

uma série de obras de arte: vestígios do Renascimento, mas também achados arqueológicos da 

Roma e da Grécia antiga, bem como publicidade, recortes de jornais e selos da cultura do século 

XX. Estas imagens constituem assim uma forma de dizer o mundo, condensando na imagem a 

impressão e a memória de um evento, transformando-as no suporte principal e o veículo da 

tradição cultural e da memória social.  

“Nos seus ensaios e conferências, Warburg estabelece a base para uma ciência da iconologia, 

desenvolvida mais tarde por Panofsky, Gombrich, Saxl e outros. Contudo, no momento em que 

começa Mnemosine abandona uma certa abordagem redutora da interpretação das imagens 

simbólicas alimentada pela atenção da iconologia em estabelecer significados estáveis ou 

“intrínsecos”. Pelo contrário, Warburg trabalha no sentido de interpretar as imagens e o seu 

simbolismo como uma forma de metáfora e metonímia que coloca os significados (meanings) num 

movimento constante, mesmo quando inventa aquilo que Agamben cunhou de “ciência sem 

nome) das imagens, uma ciência que cresce nos “intervalos” das disciplinas e dentro de um círculo 

hermenêutico que se transforma para Warburg “numa espiral  que continuamente expande as 

suas fronteiras. Para compreender melhor esta “ciência sem nome” e as tensões que produz na 

obra de Warburg entre explicação e implicação, representação e expressão, iconografia e 

iconologia, não será suficiente:uma noca metaforologia é necessária” (Johnson, C.D. (2012), 

Memory, Metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of Images, Ithaca, New York: Cornell University Press, 

p.60) 

 (Apresentação e síntese: Luísa Arroz Albuquerque)
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Waizbort, L. (org.), “Introdução à Mnemosine” in Aby Warburg, Histórias de Fantasmas para Gente 

Grande – Escritos, esboços, conferências, Lisboa: Companhia das Letras, 2015 

 

A. 11/6/1929 

A criação consciente da distância entre si e o mundo exterior pode ser designada como o ato 

básico da civilização humana; tão logo esse espaço intermediário se torne o substrato da figuração 

artística, satisfazem-se as precondições para que tal consciência da distância possa se tornar uma 

função social duradoura, que, por meio do ritmo da imersão na matéria e da emersão na sofrósina, 

indica aquele circuito entre a cosmologia das imagens e a dos signos cuja adequação ou cujo 

colapso como instrumento espiritual de orientação são justamente o que indica o destino da 

cultura humana. 

Tanto a memória da personalidade coletiva como a do indivíduo vêm socorrer de um modo todo 

peculiar o homem artístico, que oscila entre a visão de mundo matemática e a religiosa: ela não o 

faz criando prontamente o espaço de reflexão, e sim atuando junto aos polos limítrofes do 

comportamento psíquico, de modo a reforçar a tendência à contemplação serena ou à entrega 

orgiástica. 

Ela aciona mnemicamente a herança indelével, não com uma tendência primariamente protetora, 

mas com a inserção na obra de arte, formando o estilo, o ímpeto pleno da personalidade crédula, 

tomada pelo phóbos passional e abalada pelo mistério religioso — assim como, por outro lado, a 

ciência, ao fazer seus registros, grava e transmite a estrutura rítmica na qual os monstros da 

fantasia se tornam os condutores da vida que determinam o futuro. 

 

Para que se possa penetrar a fundo nas fases críticas do desenrolar desse processo, ainda não se 

utilizou plenamente, na interpretação dos documentos, esse expediente do conhecimento, a 

saber, a função polar da figuração artística entre a fantasia imersiva e a razão emersiva — algo 

possível por estar documentado na configuração das imagens. Entre a apreensão imaginária e a 

visada conceitual está o tateio no manusear do objeto, com o subsequente espelhamento na 
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escultura ou na pintura, que se usa denominar “ato artístico”. Essa duplicidade entre a função 

anticaótica (que pode ser assim chamada, uma vez que a forma da obra de arte realça a unidade 

de modo seletivo e com clareza de contornos) e a entrega ao ídolo criado (que requer o olho do 

observador, e está culturalmente arraigada) é formada pelos apuros do homem espiritual, que 

precisariam constituir o objeto próprio de uma ciência da cultura que escolhesse como tema a 

história psicológica ilustrada do espaço intermediário entre o ímpeto e a ação. 

O processo de desdemonificação da herança das impressões cunhadas pelo phóbos — que 

abrange toda a escala dos estados de comoção expressos em linguagem gestual, indo da cisma 

desamparada à antropofagia assassina — confere à dinâmica do movimento humano, mesmo nos 

estágios que se acham entre os polos limítrofes do culto orgíaco (lutar, andar, correr, dançar, 

pegar), uma borda de vivência aterradora que o renascentista instruído, crescido na disciplina 

clerical do medievo, via como um território proibido, no qual apenas os ateus de temperamento 

liberto podiam se espraiar. 

O Atlas Mnemosine pretende, com seu material de imagens, ilustrar esse processo, que se poderia 

designar como uma tentativa de introjeção na alma dos valores expressivos pré-formados na 

representação da vida em movimento. 

 

B. 10/6 

A Mnemosine , com seu alicerce de imagens (caracterizadas no Atlas por meio de reproduções), a 

princípio pretende ser apenas um inventário das pré-formações de inspiração antiga que 

verificadamente influenciaram a representação da vida em movimento na época do Renascimento, 

contribuindo assim para a formação do estilo. 

Uma consideração comparativa como essa precisou limitar-se (especialmente em virtude da 

carência de estudos preliminares de síntese sistemática nesse domínio) à investigação das obras 

completas de uns poucos tipos principais de artistas, ainda que tentando conceituar o sentido 

desses valores expressivos armazenados em forma de memória como uma função técnica e 

espiritual plena de sentido — e isso por meio de uma investigação sociopsicológica aprofundada 

e penetrante. 
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Nessas tentativas, já em 1905 o texto de Osthoff sobre a natureza supletiva da língua germânica 

veio em socorro do autor: Osthoff demonstra de forma sintética que, em adjetivos e verbos, pode 

ocorrer uma alteração no radical da palavra quando esta é flexionada no comparativo ou 

conjugada, sem que com isso se enfraqueça a ideia da identidade energética da propriedade ou 

da ação, mesmo que se perca a identidade formal da expressão de base que a palavra formou.  

Mutatis mutandis, é possível constatar um processo semelhante no domínio da linguagem gestual 

da figuração artística, quando, por exemplo, a Salomé dançarina da Bíblia aparece como uma 

mênade grega, ou no momento em que a servente que traz o cesto de frutos de Ghirlandaio vem 

correndo bem ao estilo da Vitória de um arco do triunfo romano, em uma imitação plenamente 

consciente. 

É na região da comoção orgiástica de massas que se deve buscar o mecanismo formador, que 

martelou na memória as formas expressivas do estado de máxima comoção interior (tanto quanto 

esta se deixa expressar na linguagem gestual) com tal intensidade que esse engrama da 

experiência passional sobreviveu como herança armazenada na memória, determinando, na 

condição de modelo, o contorno do que a mão do artista cria, tão logo os valores máximos da 

linguagem gestual pretendam, pela mão do artista, trazer a figuração à luz do dia. 

Estetas hedonistas obtêm a aquiescência barata do público consumidor de arte ao explicar tais 

mudanças formais com base na aprazibilidade das linhas decorativas mais grandiosas. Quem 

quiser, pode se contentar com uma flora de plantas belas e perfumadas — mas a partir dela não 

há como desenvolver uma fisiologia botânica capaz de tratar da circulação e da formação da seiva, 

pois esta se mostra apenas àquele que investiga a vida em suas raízes subterrâneas. 

Prefigurado pela escultura da Antiguidade, o triunfo da existência apresenta-se — em meio à 

oposição completa e perturbadora de afirmação da vida e negação do eu — perante a alma de 

seus descendentes, tal como o veriam no sarcófago pagão de Dionísio (na procissão extasiada de 

sua comitiva orgiástica) e nos arcos triunfais (o carro triunfal do imperador). 

Temos, em ambos os símbolos, movimentos de massa na comitiva de um soberano; mas enquanto 

a mênade meneia o cabrito (que fora dilacerado no frenesi) em homenagem ao deus da 

embriaguez, os legionários romanos entregam a César cabeças degoladas de bárbaros, como um 
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tributo devido ao Estado bem organizado (assim como, também nesses relevos, se festeja o 

imperador como mandatário da assistência imperial a seus veteranos). 

É certo que o Coliseu, a poucos passos do Arco de Constantino, implacavelmente lembrava aos 

romanos da Idade Média e do Renascimento que a pulsão primitiva ao sacrifício humano tivera 

forçosamente na Roma pagã seu local de culto, e a aterradora duplicidade entre a coroa de louros 

do imperador e a do mártir permanece até hoje em Roma. 

A disciplina clerical do medievo, que experimentara na deificação do imperador seu adversário 

mais impiedoso, teria destruído um monumento como o Arco de Constantino caso os heroísmos 

do imperador Trajano não tivessem se preservado sob o manto de Constantino, em virtude da 

fileira de relevos acrescentada posteriormente. 

A própria Igreja transformara a gloriosa exaltação de si do relevo de Trajano numa atitude cristã 

— e isso por meio de uma saga, ainda viva na obra de Dante. Na famosa narrativa da piedade do 

imperador perante a viúva que rogava por justiça, encontramos talvez a mais refinada tentativa 

no sentido de metamorfosear, por meio da atribuição de um sentido energeticamente inverso, o 

pathos imperial em piedade cristã: o imperador que se projeta à frente no relevo (onde atropela 

com o cavalo um bárbaro) torna-se o arauto da justiça, que exorta sua comitiva a parar, pois o 

filho da viúva caíra sob os cascos do cavaleiro romano. 

 

C. 8/6 

A tarefa de caracterizar a restituição da Antiguidade como um resultado da incipiente consciência 

historizadora dos fatos e também da empatia artística dotada de liberdade de consciência não 

passaria de uma teoria da evolução descritiva e insuficiente, caso ao mesmo tempo não se ousasse 

tentar descer às profundezas do emaranhado das pulsões do espírito humano com a matéria 

sedimentada.  

Só então se obtém o mecanismo que forjou os valores expressivos da comoção pagã, do qual se 

origina a vivência orgiástica primordial: o thiasos dionísico.  

Desde os dias de Nietzsche, não é mais necessária uma atitude revolucionária para visar a essência 

da Antiguidade no símbolo de uma herma dupla com Apolo e Dionísio. Pelo contrário: o uso 

rotineiro e superficial dessa teoria dos contrários para observar as formas da arte pagã antes 
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dificulta o esforço sério em conceber a sofrósina e o êxtase, na unicidade orgânica de sua função 

polar, na definição dos valores limítrofes da vontade expressiva humana. 

O desagrilhoar do movimento expressivo do corpo, tal como consumado especialmente na Ásia 

Menor com a comitiva dos deuses da embriaguez, abarca toda a escala da humanidade 

cineticamente abalada (escala que vai da cisma desamparada ao frenesi sanguinário), e todas as 

ações mímicas entre seus extremos (tais como andar, correr, dançar, pegar, levar, carregar) 

permitem ouvir o eco da entrega passional, inclusive naquelas obras de arte da Antiguidade que 

pertencem ao círculo cultural das comoções promovidas pelos mistérios (mesmo quando tais 

obras mantêm a atitude estilística plena do mundo artístico antigo). 

Ora, o Renascimento italiano buscou introjetar essa herança do engrama fóbico com uma 

ambivalência peculiar. De um lado, tal herança foi um estímulo auspicioso para os homens então 

libertos e de temperamento voltado para o mundo, conferindo aos que lutavam pela sua liberdade 

frente ao destino o ânimo para que articulassem o inaudito. 

Mas, considerando que esse estímulo se realizou como função mnêmica (isto é, por meio de 

formas pré-formadas já buriladas e abarcadas pela figuração artística), a restituição foi um ato 

situado entre a exteriorização pulsional de si mesmo e a figuração formal, consciente e 

domesticadora — ou seja, justamente entre Dionísio e Apolo —, que alocava o gênio artístico no 

lugar anímico em que ele pode desenvolver sua linguagem formal mais pessoal rumo a uma 

expressão própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


