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Neste  artigo,  Peter  Bindon apresenta  um pouco do  fascinante  simbolismo e  história  por  trás  do  Emblema 21  do
intrigante trabalho de Michael Maier, Atalanta Fugiens.
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No segundo volume de De Alchimia opuscula complura veterum philosophorum, publicado
em Frankfurt  em 1550,  um Filósofo desconhecido diz:  “Faça  um circulo  redondo ao redor  de
homem e mulher, e desenhe um quadrado fora dele, e fora do quadrado um triangulo, faça um
segundo circulo redondo e você terá a Pedra Filosofal”. Nossa ilustração demonstra esta declaração,
mas aparece como Emblema 21 na publicação de 1618 de Michael Maier,  Atalanta Fugiens, em
Inglês “Atalanta Fleeing” (em Português Atalanta Fugindo). Este título refere-se ao bem conhecido
mito Grego, mas o mito foi pobremente integrado à iconografia alquímica, portanto iremos ignorar
o  mito  propriamente  dito  e  nos  concentrar  na  ilustração  que  acompanhava  o  texto  que
aparentemente  se  refere  diretamente  à  fórmula  dada  setenta  anos  antes  em  De  Alchemia…
(conhecida  mais  familiarmente  como  Rosarium  Philosophorum ou  O  Rosário  dos  Filósofos).
Embora seja  ilustrada com vinte  fascinantes tábuas de interesse alquímico e Rosacruz,  ela  não
mostra o tema de nosso símbolo. O texto de Atalanta Fugiens de Michael Maier que acompanha
esta ilustração repete a citação de  Rosarium Philosophorum, e então apresenta uma versão mais
elaborada na forma de música. Maier desta forma nos dá uma meditação em verso e melodia que
pode ser usada como inspiração para posterior contemplação. Versões multimédia recentemente
publicadas de “Atalanta Fugiens” oferecem gravações da música para quem se interessar. Vamos,
entretanto, examinar a gravura que acompanha a fuga vinte e um de Maier e tentar interpretar uma
das muitas camadas de significado nesta ilustração alquímica.
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Maier viveu entre 1568 e 1622, mas publicou muito de seu trabalho em sua última década de
vida. Ele havia sido um médico e secretário particular do Imperador Rodolfo II e provavelmente o
auxiliou  a  coletar  itens  para  seu museu,  um dos  primeiros  conhecidos.  Maier  havia  visitado a
Inglaterra e provavelmente servia como algum tipo de embaixador itinerante ou espião para seu
Mestre em Praga. Suas publicações cobrem uma amplo espectro de assuntos e indicam que ele tinha
lido muitos livros anteriores sobre alquimia e outros temas.

Adam  McLean,  um  comentarista  contemporâneo  de  alquimia  e  do  Rosarium
Philosophorum, aponta que há muitas maneiras úteis nas quais um leitor moderno pode explorar a
alquimia.  Duas  delas  são  especialmente  relevantes  para  os  estudantes  Rosacruzes.  Primeiro,
alquimia  pode  ser  vista  como  uma  maneira  de  agrupar  conjuntamente  poderosos  símbolos
arquetípicos que os estudantes podem usar como uma plataforma de lançamento a partir da qual
começam suas viagens interiores meditativas. A segunda pode ser considerada como uma tentativa
preliminar  de  gravar  em  palavras  e  imagens  um  tipo  de  misticismo  no  qual  a  transformação
alquímica  é  uma  alegoria  para  experiências  místicas,  e  talvez  para  algumas  ideias  religiosas.
Pretendo discutir a ilustração usando uma combinação dos dois pontos de vista.

Não há duvidas de que constantemente nos escritos alquímicos encontramos imagens de
transformações nas quais elementos, líquidos, e pessoas são cambiadas de uma forma inferior para
uma forma supostamente superior. O que não é sempre óbvio é que o processo de transformação é
uma metáfora para uma jornada à mente Divina que é feita por aqueles que praticam os sistemas
alquímicos de conhecimento. Apesar da conhecida capacidade para tais mudanças ocorrerem em um
nível espiritual, qualquer um que tenta os experimentos químicos sugeridos nos textos alquímicos
precisam ter o seu nível de arrogância humana reduzida. Seguir as explicações literais da alquimia
inevitavelmente leva a uma falha contínua que nunca irá transmutar elementos simples no nobre
ouro. Precisamos olhar abaixo da superfície das escrituras alquímicas para o seu real significado.

Na ilustração, o Filósofo, emblemático do leitor, está oficiosamente desenhando o círculo
final ao redor de seu desenho, que é feito em uma parede, uma que precisa de muitos reparos.
Vamos assumir que isto é uma sugestão de que podemos encontrar alguma explicação da ilustração
na linguagem do ofício daqueles que constroem paredes. A parede talvez deva ser interpretada como
um símbolo de separação dividindo de um lado o reino mundano e do outro lado o reino do espirito.
Um exemplo óbvio deste símbolo é encontrado nas paredes do exterior dos templos, nas paredes do
tipo fortaleza ao redor das igrejas e afins. Se não são bem mantidas, fissuras aparecem nesta parede,
que  poderá  finalmente colapsar  e  permitir  a  entrada  de uma torrente  de influências  diabólicas.
Nosso Filósofo trabalha na parte interna da superfície do muro espiritual indicado pelos outros
prédios que se encontram do lado de trás. Como sua parede está sem reparos, nós entendemos que a
tábua espiritual onde ele desenha permanece imperfeita. Aberta, como está, aos céus, entretanto,
influências  Cósmicas  também podem descer  e  operar  reparos.  Por  este  símbolo  nos  tornamos
atentos  para que há  potencial  para  o sucesso no exercício esotérico,  ao contrário da falha que
acompanha uma perspectiva literal no trabalho à frente.

Para reafirmar esta ideia, Maier inclui um simbolo de união de opostos no manuscrito que
repousa no chão logo atrás dos pés do Filósofo. Em um circulo claro podemos ver dois triângulos
interligados  formando  um hexagrama.  Estes  podem ser  simbólicos  da  conjunção  alquímica  de
macho  e  fêmea  que  iremos  discutir  depois,  mas  no  contexto  Neoplatônico  das  ideias  que
influenciaram Maier, eles são simbólicos da queda da força do Cósmico que formaram o universo e
a ascensão da criatura em direção ao eterno.

A combinação dos dois triângulos então enfatiza o processo duplo de ascensão e queda que
culmina com nossa religação à Consciência Cósmica.



Na Tradição Esotérica Ocidental, o compasso segurado pelo Filósofo é usado para medir e
comparar distâncias. Eles são usualmente emblemáticos da geometria e proveem uma ligação visual
com a matemática Pitagórica. Também usamos o compasso para construir um círculo perfeito, e
portanto eles são considerados símbolos de exatidão e indicam a necessidade de adesão às regras
estritas necessárias para alcançarmos um objetivo. O circulo externo maior com um centro é uma
alegoria do todo, circunscrevendo cada parte da criação. Tradicionalmente o centro do círculo é uma
alegoria da natureza de Deus ou de como os Rosacruzes dizem, do Cósmico. Nestes símbolos eles
estão  apresentados com o objetivo de  nossa jornada  alquímica que é  encontrar  a  união com o
Cósmico.

Dentro do círculo externo de nossa ilustração está um circulo menor contendo imagens de
uma figura  masculina  e  uma figura  feminina,  símbolos  potentes  e  inconfundíveis  da  união  de
opostos. Somos lembrados de Adão e Eva, o casal primordial da Criação ao qual autores bíblicos
atribuíram o começo da raça humana. Vamos imaginar que estas duas figuras se amalgamam, duas
formas interpenetrando uma à outra até que elas formem apenas uma existência. Através de sua
união, a humanidade se manifesta e começa uma jornada alquímica que irá resultar na reunificação
de indivíduos com o gênio criativo do Cósmico. As palavras de Maier acompanhando a ilustração
descrevem sua  busca  na  linguagem alquímica  e  em outros  escritos  ele  explica  o  processo  da
seguinte forma. A quadratura alquímica do círculo consiste em adicionar uma cruz (que repousa aos
pés do Filósofo) a uma esfera microcósmica que então é convertida em um quadrado (os quatro
elementos), e então em um triangulo (corpo, espírito e alma). O triangulo finalmente se transforma
na grande esfera do macrocosmo, chamado de Pedra Filosofal.

Para os alquimistas não havia nada de estranho na quadratura do círculo. Eles usavam o
quadrado derivado do círculo para mostrar que todo corpo simples contém os quatro elementos.
Como pode ser isto? Imagine a rosa na interseção dos braços de uma cruz Rosacruz crescendo para
fora até que este círculo de pétalas alcance o fim dos braços. Use os braços da cruz para dividir o
circulo igualmente em quatro segmentos. Um esquadro de pedreiro, formando um quarto de circulo,
repousa na base da parede sugerindo que nossas interpretações estão corretas. Agora separe a rosa
circular em quatro segmentos e os rearranje para formar um quadrado que sobrescreve um círculo
(formado pela  ponta da rosa enquadrada).  Coletando os quatro segmentos e  os empilhando um
sobre o outro combinamos ao quatro elementos em uma figura mais ou menos triangular, que agora
representa os quatro elementos formando o corpo humano. Pela transformação deste quadrado neste
triangulo os alquimistas ensinaram que a pessoa deve trazer à tona o espirito, o corpo e a alma, que
aparece  brevemente  em  suas  cores  simbólicas  antes  de  recombinar  em  uma  esfera  vermelha
brilhante (a rosa). Ao corpo (terra) é designada a cor preta de Saturno, ao espírito (água) é dada a
cor  branca da Lua e à  alma (ar)  é atribuído o amarelo pálido do Sol.  Como o triangulo agora
alcançou sua máxima perfeição, ele precisa por sua conta se tornar em um círculo, colorido de
vermelho como o fogo eterno do quarto elemento. Tornando-se agora esférico o resultado final dos
esforços do alquimista, a “alma das substâncias”, é transmutada no ouro da Pedra Filosofal.

Usando este segmento de circulo ou  protractor nos pés da parede o Filósofo checou os
desenhos nos planos que se apresentam atrás dele. O segmento de círculo é uma forma primordial
de esquadro, familiar aos pedreiros, carpinteiros, encadernadores e muitos outros artesãos. Agora
filosoficamente, o quadrado é equivalente à matéria, enquanto o compasso é símbolo de espirito e
de seu poder sobre a matéria. Ao operar com forças espirituais e materiais o Filósofo sugere que
precisamos balancear estes dois aspectos da existência.

Neste caso, matéria é simbolizada pela figura masculina e o espírito, o sopro Bíblico de
Deus, pela figura feminina.  Através desta transformação operativa que foi descrita, a mulher se



retorna  ao  homem  (revertendo  a  imagem  Bíblica),  os  dois  indivíduos  tornando-se  uma  única
entidade.

É  fascinante  perceber  que  os  alquimistas  da  Idade  Média  entendiam a  necessidade  dos
humanos  de  reconciliar  os  dois  aspectos,  masculino  e  feminino,  contidos  em  cada  indivíduo.
Pessoas que conheciam que sua personalidade é composta de atributos que podem ser vistos como
femininos ou masculinos, e que são levadas a aceitar estas características tornam-se mais completas
e balanceadas em sua personalidade. Indivíduos que se digladiaram para encontrar sua verdadeira
identidade  psicológica  percebem que podem alcançar  uma nova perspectiva  de  vida  depois  de
aceitarem os presentes recebidos à guisa do gênero oposto.

               O Homem Vitruviano – Leonardo da Vinci

                         O Ancião dos Dias – William Blake

Você pode ponderar ainda mais a imagem de nossa ilustração à luz de dois outros trabalhos
elucidativos.  Leonardo  da  Vinci  (1452-1519)  fez  um  desenho  impressionante  de  uma  figura
masculina  circunscrita  por  um  círculo  e  enclausurada  em  um  quadrado.  Enquanto  isso  é
superficialmente  interpretado  como  um  estudo  de  proporções  da  figura  humana,  outras
interpretações  são  possíveis.  Isto  é  particularmente  verdadeiro  uma  vez  que  é  conhecido  que
Leonardo  era  familiarizado  com os  escritos  ocultistas  incluindo  a  estranha  mistura  dos  ideais
Cristãos com o pensamento pagão conhecido como Corpus Hermeticum de Marsilio Ficino (1433-
1499). Um desenho relacionado de William Blake (1757-1827), “O Ancião dos Dias medindo o
Tempo” o mostra sentado em um disco solar e estendendo um vasto compasso em direção à Terra.
No sentido usado por estes dois artistas e pelos Cabalistas, compassos foram interpretados como
imagens do pensamento capaz de construir com muitos círculos concêntricos o mundo teórico. Os
leitores perceberão familiaridade com muitas imagens Rosacruzes,  Cabalísticas e alquímicas do
mundo  que  fazem uso  deste  simbolismo encontradas  na  publicação  Os Símbolos  Secretos  dos
Rosacruzes dos Séculos 16 e 17.
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