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Capítulo 3 - Ninfas e anjos: 
O pensamento a partir da obsessão com uma imagem.

Tradução

Tradução de Marcela Tavares do terceiro capítulo do 
livro “De ángeles y ninfas: conjeturas sobre la imagen em 
Warburg y Benjamin” de Adriana Valdés, publicado pela 
editora Orjikh de Santiago de Chile em Julho de 2012.

O retrato póstumo de Walter Benjamin feito por Theodor Adorno, em 1950, 
termina com uma frase que me permitirei citar parcialmente: “Fundiu-se 
sem reserva na multiplicidade… na tentativa de analisar, apesar de tudo, o 
paradoxo com os únicos meios de que dispõe a filosofia: os conceitos”1.

Sessenta anos depois – quando chegou o tempo de outra legibilidade 
para Benjamin – cabe a pergunta: se ainda se sustenta essa ideia de que 
os conceitos são os únicos meios que dispõe a filosofia. Ou, se para dizer 
isso, haveria que redefinir a noção de conceito. Se pode conjeturar que esta 
afirmação estremece, ao menos parcialmente, frente à irrupção incontrolável 
das imagens e de muitas dimensões do conhecimento e do pensamento, 
que esta irrupção traz consigo. O conhecimento que provem da imagem é 
fulgurante; o texto (que comumente é entendido como a conceitualização 
– a verbalização) vem depois.2 No livro das passagens, Benjamin compara 
o conhecimento com o relâmpago e o texto ao trovão, que se ouve um certo 
tempo depois da visão do brilho3.

1 ADORNO, Theodor W. “Caracterización de Walter Benjamin”, em Prismas, Barcelona.
2 Seria necessário pensar no que os artistas visuais entendem hoje por “con-
ceito” para problematizar a relação entre “conceito e verbalização.
3 “In the fields with which we are concerned, knowledge comes only in light-
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Esta metáfora provavelmente irritaria a Adorno. No entanto, explica o 
caráter precursor que as atuais leituras concedem tanto a Warburg quanto 
a Benjamin, cujo momento de legibilidade chegou tantos anos depois. 
A palavra “conceito” adquire sentidos diversos em contextos distintos. É 
necessário dar uma pista: para Warburg, o “conceito” tinha relação ao mesmo 
tempo com o jogo (jogo de palavras) e com o trabalho de formulação de 
uma ideia: encontrar um pensamento e um jogo, pensá-lo desde múltiplos 
ângulos, criar variações sobre um pensamento recebido (em vez de criá-lo) 
“é o método que, na maioria dos casos, consegue a formulação definitiva que 
se estava buscando.”4

Neste trabalho, ao tratar do pensamento, me propus colocar a tônica 
menos na “formulação definitiva” do que no momento das “variações” e do 
“jogo” - de certa maneira voltando ao sentido renascentista e barroco do 
“concetto”, que serviu tanto à palavra “conceito” como ao “conceit” do inglês, 
que se relaciona com as figuras literárias do barroco (como também o faz, o 
“conceptismo” literário do século de ouro espanhol). Busco com isto, evitar 
que “os detalhes” - nos quais, segundo Warburg, se encontra o “deus bom”, ou 
“os ventos de um vestido” e nos quais, segundo Benjamin, há mais do eterno 
do que “em qualquer ideia”5 - fiquem subsumidos sob o excesso de “um 
idealismo que achata o plural para exibir a pretendida unidade do conceito”6. 
Tanto Warburg quanto Benjamin se obstinaram por persistir na diversidade, 
na pluralidade, da imagem e em resistir à sua redução ou “achatamento”.

ning flashes. The next is the long roll of thunder that follows”. “Dans le domaine qui 
nous occupent, il n’y a de connaissance que fulgurante. Le texte est le tonnerre qui 
fait entendre son grondement longtemps après” (Nos âmbitos que nos interessam, o 
conhecimento só chega como um relâmpago. O texto é o trovão, que se sente poste-
riormente”). BENJAMIN, W. The Arcades Project (N2.2) 
4 STIMILI, D. “L’impresa di Warburg”, aut-aut 321/322, Milano, maggio-agosto 
2004, p.104. Meus agradecimentos a Dra. Constanza Acuña por me mostrar este texto.
5 BENJAMIN, W. The Arcades Project, translated by Howard Eiland and 
Kevin McLaughlin, Cambridge, Mass. and London, England, Belknap/Harvard, 
1999, p.432, (N 3, 2).
6 TACKELS, B. Walter Benjamin, Une vie dans les textes – biographie, Arles, 
Actes Sud, 2009, p.713.
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O conhecimento da imagem é instantâneo. (Warburg fala de “um 
retorno fulminante a uma maneira mais primitiva de captar, de capturar”7). 
O trabalho de pensamento que isto implica gera uma busca de um texto 
capaz de expressar – mais tarde – esse conhecimento. Este trabalho escolhe 
somente duas imagens chave, a da ninfa e a do anjo, para refletir o caráter do 
pensamento dos autores que nos ocupam, assinalando o que Alfonso Reyes 
chamaria de suas “simpatias e diferenças”. 

No caso de Warburg, entre a enorme quantidade de imagens com que 
trabalha sua erudição, é a imagem da ninfa que, reiteradas vezes, foi “uma 
obsessão em toda sua vida”8 Para se referir a uma só imagem: a ninfa pintada 
por Domeico Ghirlandaio no ano de 1486, no afresco Nascimento de São 
João Batista, da Capela Tornabuoni em Florença, é a imagem que melhor 
encarna a ideia do intempestivo, da irrupção do passado em um presente, 
que até agora viemos desenvolvendo. E o que Warburg definiu como “o élan, 
o gozo, a força do antigo mito”.9

DOMENICO GHIRLANDAIO, “Nascimento de São João Batista”. 
Capela Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florença, 1486.

7 WARBURG, A. “Postscriptum alla conferenza di Alfred Doren ‘Fortuna nel Me-
dioevo e nel Rinascimento”, 1923. In: aut-aut 321/322, Milano, maggio-agosto 2004, p.16.
8 CHECA, F. “La idea de imagen artística em Aby Warburg: el atals Mne-
mosyne, 1924-1929”. In: WARBURG, A., Atlas Menemosyne, op. cit., p.135.
9 Apud FORSTER, K.W., “Introducción a Aby Warburg”. In: The Renewal of 
Pagan Antiquity – Contributions to the Cultural History of the Eropean Renaissance. 
The Getty Research Institute, Los Angeles, 1999, p. 15.
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A imagem da ninfa obcecou a Warburg e inclusive, na sua juventude, 
convenceu seu amigo André Jolles a sustentar uma correspondência sobre 
ela, em que Jolles deveria assumir o papel de um apaixonado pela ninfa, e 
a Warburg correspondia esgotar todas as possibilidades interpretativas da 
imagem.10 A correspondência não prosperou, nem a obra Ninfa conseguiu 
ser terminada, mas a persistência da imagem até os últimos trabalhos de 
Warburg no Atlas Mnemosyne, justamente antes da sua morte, dá testemunho 
da importância desta imagem em sua obra.

O afresco de Ghirlandaio indica uma irrupção, uma fulgurante presença 
do passado pagão que se introduz, leviana, dançante, em uma pintura que, 
se não fosse por ela, a veríamos como estática. “Irrompe”, escreve Warburg, 
“nesta lenta respeitabilidade, neste controlado cristianismo”11. O pintor 
usou um modelo cronologicamente e tematicamente defasado em relação 
ao modelo das outras figuras: sua ninfa se apropria de uma silhueta da 
antiguidade romana, e a introduz em um contexto completamente diferente, 
com um valor também distinto.

A ninfa, ao longo dos estudos de Warburg, vai se complexificando. Em 
Ruskin, ou Proust, ou em outras analogias mais ou menos contemporâneas a 
estes autores, a ninfa poderia ser vista somente como uma “fantasia masculina 
do período vitoriano tardio”12. Em Waburg, ao contrário, a figura da ninfa é 
muito mais potente e complicada; suas formas vão se identificando com a 
silhueta da mênade, com a força aterradora da energia dionisíaca e inclusive 
com outra figura chave para Warburg, a serpente, como foi brilhantemente 
estudado por Roberto Calasso13. “A loucura que vem das ninfas”, segundo 
ele, tem relação com “um saber líquido, fluido”, ao qual Apolo “irá impor sua 

10 DIDI-HUBERMAN, G., L’image survivante. Histoire de l’art et temps des 
fantômes selon Aby Warburg. Les Éditions de Minuit, Paris, 2002. p. 256, e FORS-
TER, K.W., “Introducción a Aby Warburg”. In: The Renewal of Pagan Antiquity – 
Contributions to the Cultural History of the Eropean Renaissance. The Getty Resear-
ch Institute, Los Angeles, 1999, p. 21.
11 CALASSO, R. La locura que viene de la ninfas. Editorial Sexto Piso, México 
D.F., 2008, p. 28.
12 FORSTER, K.W., Op. cit. p. 19.
13 CALASSO, R., Op. cit.
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medida”, menosprezando e humilhando “estes seres femininos portadores de 
um saber anterior a ele”, um “conhecimento metamórfico que se condensaria 
em um lugar que era ao mesmo tempo uma fonte, uma serpente e uma 
ninfa.”14. É, precisamente, o conhecimento perturbador; um conhecimento 
que passa não pela contemplação, mas por um ser possuído, raptado por uma 
possessão, o divino. A ninfa rapta, enraptures: Sócrates se declara “ninfolepto” 
em Fedro15. Na antiguidade pagã, diz Calasso, “todo aumento repentino da 
intensidade introduzia na esfera de um deus” e cada metamorfose era por 
si só um conhecimento, mas na esfera do pathos16. A fascinação de Warburg 
pela ninfa e pelo seu lado reverso, a serpente, esteve presente em seu episódio 
esquizofrênico, do qual emergiu, contra muitos prognósticos médicos, 
não renunciando aos seus estudos, mas ao contrário, em certo sentido 
intensificando-os até produzir a cura17, mediante “uma sabedoria dos gestos 
e das imagens” aprendida entre os índios Pueblo.

Se a partir de Warburg pensamos a imagem da ninfa, como obsessão de 
uma vida, desde Benjamin teríamos que pensar o anjo. Os anjos – o anjo da 
Melancolia I de Dürrer, o Angelus Novus de Paul Klee18 - servem de exemplo 

14 Ibid., p.14.
15 Calasso diz que Socrátes pecou contra a mitologia, por “desconhecer a lin-
guagem dos simulacros, de uma sabedoria que se expressa com os gestos e as ima-
gens” (Ibid., p. 25)
16 “Como Aristóteles definiu a experiência mistérica”, diz Calasso (Ibid., p. 21)
17 BINSWANGER, L. e WARBURG, A., La guérison infinie. Payot-Rivages, 
Paris, 2007.  Warburg menciona sua convicção de contar com “uma potência autôno-
ma de liberação da pertubação psíquica”. “Le symbole, ça panse”, e o símbolo parece 
ter sido mais saudável que o ópio ou o láudano que os mais destacados psiquiatras do 
momento receitaram a Warburg, entre eles Kraepelin.
18 WEIGEL, S., “Les chefs-d’oeuvre inconnus dans la galerie d’images de Wal-
ter Benjamin”. In: A.A.V.V. Imagens Re-vues, Hors-série n.2, 2010. Acessível em: 
http://imagesrevues.org. “Après l’acquisition de l’image à Munich, alors qu’elle était 
accrochée dans l’appartement munichois de Scholem, Benjamin, dans une lettre à 
son ami, la qualifie de “protecteur de la Kabbale” (16 juin 1921, GB II, p.160) Lorsque 
Scholem lui envoie alors le poème Salutation de l’Ange (…) pour le 15 juillet 1921, 
dans lequel un ‘Je’ lyrique adresse à Benjamin la lecture de l’image de Klee faite par 
Scholem du point de vue d’un ange, Benjamin répond par un remerciement qui dis-
simule une prise de distance: “T’ai-je dit un mot de son ‘salut’? La langue angélique 
compte au nombre de ses merveilles l’avantage qu’on ne peut lui répondre. Que faire 
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de como as imagens não ilustram, mas, ao contrário, geram pensamento. 
Em primeiro lugar, o encontro de cada uma dessas imagens produziu em 
Benjamin uma impressão intensa; depois, um longo período de latência, 
no qual a recordação da imagem foi abrindo caminho na sua reflexão. Em 
seguida, se produziu um encontro com a imagem desde uma perspectiva 
mais analítica; a gênese de um texto, o pensamento sobre a imagem dialética, 

alors sinon te prier de recevoir mes remerciements à la place de l’ange” (C I, p. 246). 
En adressant son remerciement expressément à Scholem “à la place de l’ange”, il réfu-
te son identification avec l’ange aussi bien que l’identification de la figure de Klee avec 
l’imterprétation que Scholem en fait. D’une part, le souhait de revenir em arrière que 
Scholem a placé dans la bouche de l’Angelus (“Mes ailes sont prêtes à s’ouvrir/ Tant 
j’ai plaisir à revenir”) est contraire au souci constant de Benjamin: prendre em con-
sidération la distance de l’Histoire par rapport à la Création. Mais de plus, il n’a pas 
dû échapper à la sensibilité philologique de Benjamin que le poème convoque dans 
la strophe de fin une sorte d’autorité interprétative: “Je suis chose non pas symbole/ 
Qui signifie ce que je suis/ Tutournes em vain l’anneau magique/ Aucunement je n’ai 
de sens”; revendication qui, à la première personne, se trouve em plus autorisée par 
une voix angélique, alors que le poème attribue em même temps un sens tout à fait 
précis à l’image: il interprète l’Angelus comme l’incarnation d’un être céleste qui, sur 
le ton de l’annonciation, condamme le temps vivant à être peu hereux: “Car à rester le 
temps de vivre/ mon bonheur irait s’amoindrir” (C I, p. 247) (“Depois da aquisição da 
imagem em Munique, e quando estava pendurada no apartamento de Scholem nesta 
cidade, Benjamin, em uma carta a seu amigo, a qualifica de “protetora da Cabala”. 
Depois que Scholem o envia o poema “Saudação ao anjo” (…) no dia 15 de julho 
de 1921, no qual um “eu” lírico dirige a Benjamin a leitura da imagem de Klee, que 
Scholem faz assumindo um ponto de vista de um anjo, Benjamin responde com um 
agradecimento que dissimula sua distância: “Te disse algo sobre a sua “saudação”? 
Entre as maravilhas da fala angelical, ela conta com a vantagem de não poder ser 
respondida. O que fazer, então, senão pedir que recebas meus agradecimentos no 
lugar do anjo.” (C I, p.246) Ao dirigir seu agradecimento expressamente a Scholem 
“no lugar do anjo”, refuta a identificação deste com o anjo e também a identificação 
da figura de Klee com a interpretação feita por Scholem. Por um lado, o desejo volta 
a trás que Scholem coloca na boca do Angelus (“minhas asas se dispõem a abrir/ tal 
é meu prazer em voltar”) é contrário à constante preocupação de Benjamin: levar em 
consideração a distância que separa a história da criação. Também não devia escapar 
à sensibilidade filológica de Benjamin a estrofe final do poema, na qual se convoca 
uma certa autoridade interpretativa: “Eu sou coisa e não símbolo/ que signifique o 
que sou/ Em vão rodas o anel mágico/ Não tenho nenhum sentido”, reivindicação 
que, em primeira pessoa, se encontra autorizada pela voz angelical, enquanto, ao 
mesmo tempo, o poema atribui um sentido muito preciso à imagem: interpreta o 
Angelus como a encarnação de um ser celestial que, em tom de anunciação, condena 
o tempo vivente a ser pouco feliz: “pois se resta tempo de viver/ minha felicidade 
seria menor”).
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uma teoria nascente19.

DÜRER, Melancolia I. Gravura, 1514.            KLEE, Angelus 

Novus. Desenho e aquarela     sobre papel, 1920.

19 Ibid., “Lors de la première recontre avec la Mélancolie de Dürer à Bâle, il y 
avait quelque chose du même ordre que dans la Berührung par Klee: une impression 
intense qui, après être restée contenue pendant longtemps, allait faire l’objet de la 
discussion comme exemple du ‘regard aigu de l’allegorie’ dans L’Origine du drame 
baroque allemand. Les deux images tracent une figure analogue dans les écrits de 
Benjamin: première recontre: observation fascinée de l’image et forte impression ou 
Berührung – latence: l’image dans la tête em tant que vis-à-vis imaginaire de la réfle-
xion – image de pensée: discussion de l’image et genèse de l’image dialectique d’une 
théorie naissante” (“Quando do primeiro encontro com a Melancolia de Dürer em 
Basileia, houve algo da mesma ordem que na Berünhrung de Klee: uma impressão 
intensa que, depois de haver sido contida durante um longo tempo, seria objeto de 
discussão como exemplo do ‘olhar agudo da alegoria’ no livro sobre o drama barroco 
alemão. Ambas imagens têm formas análogas nos escritos de Benjamin: primeiro 
encontro, observação fascinada da imagem e forte impressão ou Berünhrung – la-
tência: a imagem na mente, como imaginário da reflexão – imagem de pensamento: 
discussão da imagem e gênese da imagem dialética de uma teoria que nasce”)
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Como a ninfa para Warburg, estes anjos provocavam em Benjamin uma 
especie de incubação das suas imagens de pensamento “que culminava na 
análise da imagem, levando em conta sobretudo a constelação das tensões 
históricas e sociais que se entrecruzavam nele (…) até o ponto que a observação 
de imagens na imaginação atua como latência da imagem dialética”, diz um 
texto crítico de 201020. A imagem dialética - “dialectics at a standstill”, espaço 
feito tempo, tempo feito espaço, detém o movimento, recolhe e fixa um 
momento em que o passado e o presente formam uma constelação21, e o faz 
“fulgurar no momento de um perigo” quando chega um certo momento de 
legibilidade, antes impossível.

Pensando a relação imagem-pensamento, existe outro aspecto significativo 
dos anjos. Este aspecto encontramos nas duas versões do texto “Argesilaus 
Santander”, escritas em 1933 e inéditas durante a vida de Benjamin. Quase 
com as mesmas palavras, ele havia se referido aos anjos no anuncio da 
revista Angelus novus, no começo dos anos vinte. Escreve que, segundo 
uma lenda do Talmude, Deus cria a cada momento uma multidão de anjos 
novos, destinados a cantar louvores por um momento, para logo depois se 
dissolverem no nada22. Um desses anjos seria o pintado por Paul Klee. (Anjo, 
em hebreu, significa mensageiro, e diz Abulafia que estes anjos efêmeros 
desaparecem “como as chispas sobre o carvão”. Scholem o relembra ao 
escrever sobre “o anjo de Benjamin”23). Estes anjos efêmeros são a própria 
figura de um pensamento que se concebe como um relâmpago que ilumina 
de maneira fugaz o horizonte; de uma imagem dialética que fulgura e cega.

20 Ibid., “Mais les réflexions sur des images observées our leur souvenir – com-
me une sorte d’incubation de ses images de pensée – jouent un rôle important pour 
Benjamin, si bien que cette onservation d’images dans l’imagination agit comme la-
tence de l’image dialectique” (“Mas as reflexões sobre imagens observadas ou sobre 
sua recordação – como uma espécie de incubação das imagens de pensamento – 
desempenham para Benjamin um importante papel, tanto que esta observação de 
imagens na imaginação atua como latência da imagem dialética.”)
21 CADAVA, E. Words of Light – Theses on the Photography of History, Prin-
ceton University Press, Princeton, 1997. p. 31.
22 Apud BRODERSEN, M. Walter Benjamin – A Biography, traduzido por Malcolm L. 
Green e Ingrida Ligers, editado por Martina Dervis, Verso, Londres e Nova Iorque, 1997, p. 118.
23 Mensageiros de uma era secularizada: “há esperança, mas não para nós”, 
“onde antes estava Deus, hoje se encontra a melancolia” (Scholem), etc.
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Estamos em ambos os casos, tanto em Warburg quanto em Benjamin, 
diante de imagens que de maneira nenhuma ilustram um pensamento; 
estamos, em ambos os casos, diante de imagens que geram um pensamento. 
A noção de sobrevivência das imagens, e a de imagem dialética, têm um 
parentesco que foi assinalado por Agamben. Nas imagens da ninfa de Warburg 
e dos anjos benjaminianos o sentido fica em suspensão; e é a suspensão (e não 
nenhuma “síntese”) o que interessa (diferentemente da dialética hegeliana a 
que Adorno se remete). Neste caso, a dialética que interessa não é lógica, mas 
sim “analógica e paradigmática (como em Platão)”24.

24 AGAMBEN, G. Ninfe, Bollati Boringheri editore, Turim, 2007, p.31.


