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Peter Birkhäuser nasceu em 7 de junho de 1911 na Basiléia, Suíça. Quando 
tinha cerca de 10 anos de idade, visitando o museu da cidade, deparou-se em 
um altar gótico com um quadro que mostrava um cavaleiro em sua armadura 
de ferro. Ficou muito impressionado e um pensamento o tomou imediatamente: 
“quero ser um pintor e pintar um cavaleiro assim.” Desse momento em diante 
sabia que nenhuma outra profissão seria possível. Pintar, para ele, transformou-
-se em uma destinação. O impulso era tão forte que deixou a escola regular 
um ano antes da formatura indo para a Escola de Arte da Basiléia. Por duas 
décadas o quanto era versátil na produção de desenhos, posters, rótulos, gravu-
ras, cartoons para uma revista satírica, logotipos para lojas e também, com um 
entusiasmo crescente, começou a pintar retratos. O seu trabalho passou a ser 
reconhecido e procurado. 

Em 1939 Birkhäuser casou-se com 
Sibylle Oeri, que teve uma grande influ-
ência em seu desenvolvimento artístico. 
Em 1940 passou por uma grande crise 
criativa. Não queria produzir uma arte 
comercial ou imitar os grandes mestres. 
Mais tarde, em 1970, em uma entrevista a 
Dean Frantz,1 ele falou que não só a falta 
de dinheiro o impedia de fazer um traba-
lho artístico, mas também uma crescente 
neurose: “Durante anos”, ele disse, algo 
me impedia e destruía minhas intenções 
conscientes; e então deprimi e tive de 
ceder. Foi como uma experiência religiosa 
que me forçou a seguir um caminho que 
não era o da minha escolha”. 

Por essa época Sibylle passou a anotar 
os sonhos de Birkhäuser e o pôs em conta-
to com a obra de C.G.Jung. Sibylle era filha 

de Albert Oeri, um amigo de infância de Jung. Preocupada com Birkhäuser, foi 
até Jung e relatou o estado do marido. Logo depois, em 1942, ele marca uma 
entrevista com Jung e escuta o “diagnóstico”: “Você tem um enorme complexo 
materno, um complexo do tamanho de uma casa, mas eu já sou muito velho 
[Jung tinha 67 anos] para cuidar disso, você precisa da força de um jovem.” E 
o encaminhou para Carl Meier. Birkhäuser fez terapia com Meier por 10 anos e 
depois foi para Marie-Louise von Franz, que por essa época iniciava sua carreira 
como terapeuta. E ali ficou por 25 anos. 

Em seu primeiro sonho, em 1941, regis-
trado por sua esposa, ele se via deitado 
sobre uma cama, muito cansado, tendo 
ao seu lado uma mulher desconhecida. Ela 
o força a sair da cama dizendo: “Agora 
você deve, você tem de ir em busca da lua 
azul”; Birkhäuser sabia que este seria o 
objetivo da sua vida. Nesse primeiro sonho 
a mulher lhe propõe um objetivo, um 
caminho, uma direção. A lua azul, soube 
depois, é a luz que vem do inconsciente e 
a cor azul simboliza o mundo espiritual: é 
a individuação. Esse sonho, assim podemos 
considerar, foi o início do seu processo.

Peter Birkhäuser 

Retrato Noturno de Sibylle; óleo (1946) 

1) A MAriposA (1944/45) 
Pintura feita ainda no estilo descritivo e que talvez expressem o que ocorria 

no inconsciente do autor: Realizada em 1944/45, ainda do período da “estag-
nação espiritual” (que em termos junguianos poderíamos denominar de meta-
nóia). Birkhäuser relata que certa noite, quando trabalhava em seu estúdio, sua 
atenção foi despertada por uma mariposa que, do lado de fora da janela, atraída 
pela luz, esvoaçava contra a vidraça. E que em certo momento pousou. A cena 
tocou profundamente a Birkhäuser e a dimensão emocional da experiência se 
materializou em uma pintura em que a mariposa parece ter um tamanho gigan-
tesco (fig. 1). 

A mariposa, sabemos, é a própria imagem da alma em busca da luz, mas que 
no caso é impedida pela vidraça do ego. O grande significado encontra-se no 
seu processo de metamorfose, em que ela passa do ovo para a lagarta e daí para 
o casulo, onde é como que condenada à morte e à dissolução, até que possa 
renascer como um ser alado em busca da luz. Todo esse processo se propunha 
a Birkhäuser. 

2) A BonecA negrA (1944/45) 
A “Boneca Negra” (fig. 2) foi pintada em marrom. O marrom é a cor onde 

todas as cores luminosas desaparecem, é onde naufragam as paixões. A “bone-
ca” é um corpo não habitado por uma alma; a anima/boneca é um ser inerte, 
desconjuntado, voltado para o chão e sem vida. 

Nessa época Birkhäuser teve então um sonho em que a boneca negra 
ganhava vida, erguia-se e caminhava em sua direção. Talvez o fato de começar 
a registrar seus sonhos, assim como suas tentativas iniciais de pintá-los e tam-
bém a análise que há pouco iniciara, fizessem a boneca acordar de seu sono de 
abandono. A boneca adquire vida à medida que a consciência se volta para o 
inconsciente. 

Mas, ao mesmo tempo em que a pintura mostra o abandono da boneca, 
há em um dos seus pés um sapatinho verde. É a única cor que se sobressai dos 
tons marrons. Da mesma forma que em seu sonho a boneca ganha vida, em seu 
quadro o sapatinho verde é um símbolo de renascimento. 
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Figura 1: A Mariposa;
(aquarela e crayon, 1944/45) 
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3) “nA noite de 13 de outuBro de 1942” (1975) 
Esta pintura (fig. 3) foi precedida por um sonho, na época incompreensível, 

mas que em 1975 Birkhäuser escreveu que este talvez fosse o mais significativo de 
sua vida, que pressagiou tudo o que lhe aconteceu. Foi somente muito mais tarde, 
cerca de 33 anos depois, que ele se voltou para o motivo central do seu sonho em 
uma pintura intitulada “Na noite de 13 de outubro de 1942” (pintada em setem-
bro de 1975). Restava-lhe então apenas mais um ano de vida quando se tornou 
totalmente consciente do mito orientador que lhe fora revelado pelo sonho. 

“Eu e minha esposa íamos para a análise [Birkhäuser e Sibylle começaram 
a fazer análise na mesma época]. O analista [Meier] encontrava-se na parte 
mais alta da torre da catedral da Basiléia. Nos dirigimos para dentro da torre, 
um espaço quadrado, escuro e vazio, com suas paredes construídas metade em 
pedra e metade em alvenaria. Ao invés de escadas havia uma rampa de madeira 
com somente uns 30 cm de largura, que levava para a escuridão acima. Minha 
esposa começou a subir, mas eu a segurei exclamando: ‘olha, esse é o animal 
com que sonhei’! Era uma criatura metade peixe e metade inseto ou aranha que 
emergiu do solo, pendurada em fios como os de uma teia de aranha. O animal 
estava subindo e ao mesmo tempo crescendo até tornar-se uma grande cabeça 
de peixe, resplandecendo em prateado e em todas as cores do arco íris. Uma luz 
azul emanava de sua boca aberta. Deslocou-se até bem próximo do rosto da 
minha esposa e ela aguardou sem demonstrar medo; mas eu estava apavorado 
com tudo isso. A visão de algo tão delicado e corajoso me deixou profundamente 
comovido. O peixe-inseto se aproximou cada vez mais dela, banhando sua face 
de uma luz azul cujo brilho espectral se destacava na escuridão. Por fim o peixe 
a alcançou tocando-a suavemente, permanecendo por um momento como se a 
estivesse beijando, cobrindo-a com sua refulgência azul. Então eles se separa-
ram e minha esposa pode subir agilmente pela rampa. Não ousei segui-la, pois, 
o peixe impedia a passagem e eu tinha muito medo dele. Finalmente venci o 
medo, passei por ele e tentei subir a rampa. Mas a rampa cedeu e eu afundei no 
buraco até o joelho. Empregando toda a minha força consegui sair e reiniciar a 
difícil subida. Era quase impossível fazer algum progresso, não havia nada em 
que eu pudesse me segurar. Fiquei admirado pela agilidade da minha esposa 
que há muito já alcançara o topo. Ela, como se fosse um guia, me chamou, pro-
curando me encorajar e eu, com um esforço enorme, avancei um pouco mais. 
Encontrei então uma corda estendida ao longo da parede e por fim alcancei 
o primeiro andar. Estava completamente escuro. Seguindo a voz de Sibylle eu 

Figura 2: A Boneca Negra;
(aquarela, crayon e tinta, 1944/45) 

achei a entrada que levava ao andar de cima. O caminho por onde subia foi se 
transformando em uma caverna de pedra, que subitamente terminou e eu me 
encontrei na borda do abismo, prestes a cair no interior da torre. Na parede 
oposta da torre havia uma abertura por onde o caminho continuava, mas para 
se chegar ali era necessário pular para uma saliência estreita que saía da rocha 
e, a partir dali, dando um segundo salto, eu alcançaria a outra porta. Mas esse 
segundo salto era muito perigoso. Eu arrisquei o primeiro e cheguei a saliência, 
ficando de frente para a parede, segurando-me numa barra de ferro. Fiquei ali, 
exausto e com medo. Subitamente aparece na rocha, não longe do meu rosto, 
uma imagem: era o olho de Deus! Ele olhava para mim, brilhando, dentro de um 
triangulo de fogo, emitindo uma luz azul penetrante, dominadora. Era como se 
eu estivesse sob um encantamento. Fiquei apavorado. Eu estava desfalecendo e 
caindo no vazio. Acordei em pânico.” 

Para Birkhäuser, esse sonho indicou o trajeto de toda uma vida, mas isso não 
foi entendido à época do sonho, em 1942, mas só em 1975, quando pintou o 
quadro. Não é incomum que o sonho de uma fase inicial ou que antecede uma 
terapia condense uma visão de todo um desenvolvimento futuro – neste caso, a 
busca da luz azul, o olho de Deus. 

O caminho ascensional e circular da torre da catedral é uma imagem que 
traduz um processo de desenvolvimento através do tempo. A torre é o eixo do 
mundo, o fator que une os três níveis: o mundo subterrâneo, a terra e o céu. E 
é desse mundo inferior, inconsciente, profundo, que emerge o peixe-aranha. O 
alto da torre, como o cume da montanha, é onde ocorre o contato com o céu. 

Temos um paralelo da torre no atanor, o forno onde acontecem as transmu-
tações alquímicas, que tem a forma de uma torre, querendo significar com isso 
o processo de “elevação” que ocorre durante o “opus”, o trabalho que transforma 
o chumbo em ouro “não vulgar”, na pedra filosofal, ou, simbolicamente, o pro-
cesso que leva da carne ao espírito. 

Figura 3: Na Noite de 13 de 
Outubro de 1942; (óleo, 1975)
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A torre, do sonho de Birkhäuser, sai do contexto cristão quando o caminho 
se faz através de uma caverna, remetendo-nos para camadas mais profundas, 
a uma experiência básica, coletiva, fundamental, anterior ao cristianismo. No 
caminho ascensional da torre passa-se por todas as dificuldades, o medo, o 
salto no escuro, a possibilidade de queda no abismo, mas, como Beatriz foi para 
Dante, a esposa-anima é uma voz que indica o caminho. 

Cristo, obviamente, é o exemplo mais conhecido no ocidente, adorado na 
imagem de um peixe que traz um novo espirito para uma nova era, traz o divino 
para o humano, tirando-o de um estado de inconsciência. Religiosamente, o 
peixe é uma imagem arcaica e simbólica de um Cristo que ainda não podia ser 
revelado inteiramente, um Cristo adorado nos subterrâneos e catacumbas, mas 
que indicava o cristianismo ao cristão. 

Psicologicamente, o peixe é um símbolo do Self, mas ainda de uma forma 
velada, primitiva, animal, ou seja, ainda bastante inconsciente. De qualquer 
forma é a nova consciência que virá do inconsciente. É o impulso inconsciente 
em direção a uma renovação espiritual. 

O aspecto aranha, desse peixe-aranha com seus fios, evoca as Moiras da 
mitologia grega, evoca o próprio destino. A aranha é a grande tecelã do tecido 
do mundo, a tecelã da realidade ou também do véu de ilusões que esconde a 
Realidade Suprema. Por essa razão ela é também um símbolo da alma, um psi-
copompo, uma intercessora entre duas realidades: a humana e a divina, como 
ocorre neste sonho em que a aranha-peixe, através do fio que tece ascende do 
mundo inferior ao superior, faz um elo entre o inconsciente e a consciência. 

A ascensão rumo ao olho de Deus é como uma peregrinação em que parte do 
trajeto é feito no escuro, onde não se tem certeza do caminho a seguir e onde, 
quase sempre, envolve saltos sobre o vazio. Vislumbra-se, ouve-se vindo do alto 
a voz indicativa da anima: algo em nós sabe, mas teme. A ascensão termina no 
medo do último salto. O olho de Deus é aqui um elemento julgador, punitivo. 
O olho de Deus é aquele aspecto do Self visto como adversário do ego. É a fase 
quando o ego capitula e cai. 

Na psicologia junguiana clássica há um momento em que o ego se percebe 
como sendo objeto de um sujeito transpessoal: o Self. “Mas, em um primeiro 
momento, ser conhecido equivale a ser vítima do conhecedor” (Edinger, p.49). É 
quando os valores egóicos que nos dirigem e aos quais damos tanta importância 
parecem já não fazer sentido, quando os conseguimentos nos parecem banais e 
o véu das ilusões é subitamente afastado. É quando então o ego se rende, não 
mais se vendo como o “senhor da própria casa.” Agora, o que é verdadeiramente 
significativo quer vir à vida; é quando se despenca da torre. Jung diz que “quan-
do se atinge o ápice da vida, quando o botão desabrocha e do menor emerge o 

maior, então, como afirma Nietzsche, ‘é-se transformado em dois’, e a figura 
maior, que sempre foi mas que permanecia invisível, aparece diante da persona-
lidade menor com a força de uma revelação” (Jung, CW 9i, par.217). 

Como comentou Birkhäuser em 1975, já ao final de sua vida, “uma mudança 
fundamental começou por essa época: alguma coisa fundamental destruía meus 
ideais conscientes [...] até que tive de ceder – desistir por puro sofrimento. E 
obedeci antes de compreender. Foi somente mais tarde, ao longo dos anos, que 
pude ver um sentido. Mas algo dentro de mim sempre soubera o sentido. [...] foi 
uma longa estrada, mas hoje quando eu olho para trás, aos milhares de sonhos, 
a todo o processo que vivi e a todo o sacrifício envolvido, vejo que foi uma 
experiência preciosa.”

4) A gAtA (1949/55) 
Temos aqui a feiticeira ou o materno terrível representada em sua forma 

quase que totalmente instintiva: uma gata. É a grande mãe com suas garras de 

predadora que prendem, impedem, 
dilaceram e com seu olhar atento, 
vigiam e hipnotizam. 

Mas se por um lado paralisa, 
também guarda os segredos do ins-
tinto e da natureza. Poderia trans-
formar-se então, como a deusa-gata 
egípcia Bastet, em uma doadora de 
alegria e vitalidade. 

Jung mantinha esse quadro em 
seu gabinete. 

 

5) o cindido – A FeridA
do Mundo (1/1953) 

Birkhäuser considerava o “cin-
dido” a primeira pintura originada 
inteiramente do seu mundo interno. Até essa época ele estava ainda preso 
a modelos, à antiga tradição artística, não se sentindo livre para pintar seus 
sonhos e fantasias. Na época de o “cindido” ele chegava a um ponto crucial em 
que seus valores egóicos pareciam não mais ter sentido e nada novo preenchia 
o lugar do antigo. Então, em 9/6/1949 ele sonhou com o “cindido”. Nesse sonho: 

“um homem me perseguia pela rua querendo se aproximar e eu, com muito 
medo, tentava fugir. Ele tinha uma face assustadora, dividida por uma enorme e 
malcuidada ferida. Seu crânio estava fendido do topo até o queixo; era como se 
as duas metades da face estivessem separadas pela fenda. Parecia que fora aban-
donado, estava esfarrapado e sujo [...]. Já o vira antes perguntando para as pes-
soas o meu endereço e, por conta disso, fui para casa e dei instruções para que, 
caso tocassem a campainha, não abrissem a porta em nenhuma circunstância.” 

Ao acordar, Birkhäuser lembrava cada detalhe da figura: sua pela clara, a 
razão da existência da cisão, a duplicidade do olhar em que um dos olhos espe-
lhava a dor e o outro algo de misterioso, algo próximo da loucura. Lembrava 
do seu casaco marrom puído, assim como o chapéu de feltro cinza. Aparentava 
ser um mendigo e “parecia precisar de mim, parecia querer se aproximar... e, ao 
mesmo tempo em que me assustava, inspirava compaixão.” 

Birkhäuser não conseguia se livrar 
do assédio da imagem e teve muita 
resistência em pintá-la. “Pintei-o 
pressionado pelo inconsciente; não 
queria pintá-lo.” Birkhäuser resistia, 
cremos nós, porque talvez se eviden-
ciasse ali a sua cisão, seu outro lado, 
a sua sombra, o desprezado, o que 
parece que pode enlouquecê-lo, que 
o atemoriza, que o persegue, mas ao 
mesmo tempo o que pode torná-lo 
inteiro. 

Ele mostrou o “cindido” a Jung, 
quando da abertura da sua exposi-
ção, em 1958, em Zurique, e Jung, 
impressionado, disse: “Esse foi o 
quadro mais importante que você 
já fez.” 

Figura 4: A Gata;
(óleo, 1949/55)

Figura 5: O Cindido
ou A Ferida do Mundo;
(óleo, 1/1/1953)
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6) os QuAtro olHos (1953/54) 
Poucas semanas mais tarde Birkhäuser teve um novo sonho do qual originou-

-se uma pintura que ele denominou de “Os quatro olhos”. No seu sonho 
“Uma jovem, alta e magra, entra em meu estúdio. Ela sofre de uma doença 

mental. Tem quatro olhos, dos quais dois, um do lado direito e outro do esquer-
do, são estrábicos. Os olhos estrábicos também mostram evidentes sinais de uma 
doença. Em volta das pupilas castanho claro há um círculo de pequenas úlceras. 
A jovem está pálida, com os seus cabelos vermelhos desarrumados e usa um 
vestido cinzento indescritível. Senta-se à mesa do estúdio em oposição a mim e, 
apoiando a cabeça com as mãos olha em minha direção. Eu fico com muito medo.” 

Este sonho tem uma correspondência com o “cindido”, pois essa figura de 
anima com os seus quatro olhos é supra pessoal, uma imagem arquetípica que 
pode estabelecer uma ponte entre a consciência e o inconsciente, ou seja, pode 
reparar a cisão. 

Essa mulher entra em seu estúdio, quer ser recebida e relacionar-se com ele. 
Ela precisa expressar-se através dele, de sua criatividade, de sua arte. Mas ele 

a teme. Para ele é difícil lidar com o seu outro lado, fazer uma pintura que 
não seja utilizando um modelo externo; é difícil entregar-se àquela forma de 
fazer arte que Jung denominou de “arte visionária”, a arte que vem de dentro, 
da camada comum a todos nós: a arte do inconsciente coletivo. O medo faz com 
que ele lhe volte as costas, faz com que ela permaneça inconsciente e não se 
manifeste através de suas pinturas. E assim ela adoece, tem uma doença mental. 

Um fragmento de um outro sonho que precedeu a pintura d’ “Os quatro 
olhos” parece bem significativo: 

“Uma estátua de mulher fora jogada ao solo por um homem. Subitamente 
ela golpeia a mão contra o chão pedindo ajuda. Ela tinha, anteriormente, sido 
transformada em pedra e, mesmo agora, só podia mover seu antebraço direito 
com esforço. Pusemo-nos imediatamente a trabalhar visando libertá-la (...).” 

Aqui temos o artista que pode devolver a sua anima à vida, que pode tirar a 

Figura 6: Os Quatro Olhos;
(óleo, 1953/54) 

imagem que simboliza a sua alma de seu sono mortal, que pode libertá-la de sua 
rigidez de pedra e se relacionar com ela. É o artista que assimila o feminino, que 
pode trazer de volta à vida um feminino moldado e petrificado pela consciência 
masculina. 

Neste momento da vida de Birkhäuser a figura da anima, a sua alma criati-
va, ao contrário da rigidez da boneca marrom (fig. 2), começa a se libertar das 
pedras, a adquirir vida.

7) olHAr pArA dentro (1954/55) 
Os olhos que se fecharam para fora, abrem-se para dentro. O colorido 

da figura autorretratada do pintor migrou para o inconsciente, deixando-o 
embranquecido, sem vitalidade, ao mesmo tempo que energiza suas fantasias. 
Aqui, a mulher petrificada ganha vida, dissolve-se a rigidez que a paralisava, mas 
seu apelo é apenas sexual. Na parte inferior da pintura vemos possivelmente o 
próprio autor como que esmagado pelas garras de um crustáceo, presumivel-
mente é o próprio braço da velha que esmaga a parte inferior do seu corpo, 
provocando assim a infertilidade, enfraquecendo a força masculina. Das cama-
das ainda mais inferiores emerge como que uma membrana amniótica esbran-
quiçada que circunda a figura feminina separando-a apenas em parte da mãe 
terrível, aquela górgona que tem um olho sempre desperto. A figura da anima 
ainda não se desprendeu do complexo materno. A criatividade do autor ainda 
permanece presa no complexo. 

Um sonho de 1951 ilustra bem esse fato: Birkhäuser sonhou que uma pomba 
maravilhosa, com uma plumagem branca, pousou na sua mão esquerda. 

Figura 7: Olhar para Dentro;
(óleo, 1954/55)
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Ele tentou afagá-la com a mão direita, mas não conseguiu, pois esta estava 
paralisada, adormecida. Foi então que ele se deu conta que uma criatura assus-
tadora estava sobre a pomba, agarrando-se a ela com uma força extraordinária. 
“Parecia um cruzamento de uma aranha gigante com um sapo;” ele disse, “tão 
assustador que eu não ousava olhá-la.” Marie-Louise von Franz interpretou: “A 
pomba é o espírito Santo, o pássaro do espírito, a criatividade. O sapo-aranha é 
o poder paralisante da mãe. O inconsciente criativo está ali (na mão esquerda), 
mas a mão operativa, a direita, o lado consciente, está paralisado. Esse sapo tem 
de ser subjugado! (...). Você não deve hesitar em resistir a esses avanços da mãe 
devoradora.” 

A serpente transparente que emoldura a pintura pode representar as forças 
inconscientes e ameaçadoras, mas também a força espiritual, a arte que vem das 
profundezas; e a rã (ou sapo) aos pés da mulher, é a acompanhante sinistra da 
bruxa, mas também a possibilidade de transformação, de renascimento.

8) depressão (1954/55) 
Tempos de depressão: vira-se as costas para o mundo e para a tela; as cores 

enegrecem e a imagem medonha o toma vinda do inconsciente. A libido se 
introverteu e energiza o que virá. A depressão destrói a imagem do antigo, fixa-
da no ego e, no inconsciente, engravida o novo, o criativo. Ao mesmo tempo que 
paralisa, dá início ao processo de dar forma a conteúdos e torná-los conscientes. 
Se a depressão retira a libido que era investida no mundo exterior, ilumina o 
drama interior. 

 
9) Ascendendo (1954/55) 

A depressão traz o novo conteúdo e alguma luz. O corcunda, o desprezado, o 
feio, aquele que foi relegado ao esgoto e vive nas profundezas, sobe pelo bueiro. 
Esse garoto pálido de cabelos avermelhados, proletário, infeliz, inspira piedade e 
respeito. E traz a luz para um mundo escuro. 

 

10) A QuArtA diMensão (1956/57) 
Para melhor se entender “A Quarta Dimensão”, o nome dado por Jung à pin-

tura, ou “A Face das águas”, o nome dado por Birkhäuser, é importante vermos 

Figura 8: Depressão;
(óleo, 1954/55)

dois sonhos que a antecedem. Em julho 
de 1956 Birkhäuser sonhou que obser-
vava alguns de seus quadros (que na 
realidade nunca foram pintados) e em 
um deles, entre outras pessoas, estava 
Cristo. Ele fora pintado de forma não 
convencional. Seu corpo era de um 
branco brilhante, parecendo escul-
pido em vidro. Várias outras pessoas 
estavam dispersas pela tela, sem que 
houvesse conexão entre elas. Pareciam 
ocorrências simultâneas. Sibylle olhou 
para as pinturas (no sonho) e com 
grande emoção disse: “você é um 
grande artista.” 

Para Eva Birkhäuser o sonho pode 
ser visto como a energia de Deus nas 
profundezas da psique e não mais um 
Deus projetado em uma divindade 
exterior. Trata-se do “Deus interior”, 
o Self, tentado se materializar na vida 
de Birkhäuser. Precedendo a pintura, 
Birkhäuser teve um segundo sonho. Em suas palavras: “Um caçador em seu uni-
forme verde chegou à porta do meu estúdio. Era alto, tinha um estilo marcial e 
portava um rifle. Eu trabalhava neste quadro e ele pareceu insistir para que eu 
me comunicasse com ele.” 

Para von Franz o caçador verde é, sem dúvida, Wotan – o caçador selvagem, 
o lado obscuro e mortífero de deus. Deve ser tomado seriamente e não simples-
mente ignorado. Wotan (que aparecerá também em alguns quadros à frente) 
é um sintoma do abismo que nos separa do mundo instintual. Wotan, pode-se 

Figura 9: Ascendendo;
(óleo; circa 1954/55) 

Figura 10: A Quarta Dimensão;
(óleo,1956/57)
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dizer, incorpora o espírito da natureza e é perigoso quando atua autonomamente. 
Neste sonho Wotan, o espírito da natureza, deseja ser retratado em uma pin-

tura como fora Cristo no sonho anterior. Busca o artista para que este possa lhe 
dar uma expressão (é exatamente esta a função maior do artista: dar expressão 
às forças arquetípicas consteladas no inconsciente coletivo), para que Birkhäuser 
o possa reunir a Cristo. (Aqui Wotan é uma outra representação do menino cor-
cunda, aquele que é rejeitado, o espírito desprezado e reprimido, mas que traz a 
luz). É necessário que seja representado, integrado. 

A pintura reúne a tensão desses opostos, espírito e natureza, que observamos 
nesses dois sonhos. “A Quarta Dimensão” é uma tentativa, um primeiro passo em 
busca de uma solução. 

No quadro, a silhueta vermelha da cidade seccionou a pintura horizontal-
mente. A cidade é o mundo tridimensional, a consciência coletiva (não se vê nin-
guém, não há indivíduos), que parece flutuar no ar, sem conexão com uma base 
mais profunda. E é tomada pelas “águas” do inconsciente por todos os lados. Nela 
percebe-se olhos humanos e de animais, “espíritos” do inconsciente coletivo. 

Entre esses dois mundos há um único ponto de intercessão: o ponto onde a 
“água” leitosa transpassa a cidade vermelha formando uma cruz. Nesse mundo 
de opostos inconciliáveis reside a tensão do pintor: a consciência flutuando 
no ar, dissociada de suas raízes. Para o mundo tridimensional da consciência o 
inconsciente coletivo representa a quarta dimensão – a “alma do mundo.” 

Eva Birkhäuser conjectura que, de certa forma, o plano consciente abriu-se 
por instantes para Birkhäuser, dando um vislumbre da dimensão cósmica da psi-
que coletiva. E de lá, olhando para ele, algo parece possuir uma personalidade e 
uma inteligência que pode ser vista e que vê: o mesmo motivo que encontramos 
no sonho inicial: o defrontar-se com o “olho de Deus”. 

Na “Quarta Dimensão” encontramos a possibilidade da imagem de Deus, da 
totalidade, que compreende o espírito e a natureza, o humano e o animal, a luz 
e a sombra; uma imagem de Deus que é uma compensação necessária em vista 
da alienação representada pelo mundo tecnológico, do humano dissociado dos 
instintos. É necessária uma nova forma de nos relacionarmos com o mundo 
natural, um novo tipo de enraizamento, estabelecer uma relação com o “homem 
de 2 milhões da anos de idade” que existe dentro de nós. 

Um terceiro sonho, tido após Birkhäser ter pintado a “Quarta Dimensão” nos 
esclarece quanto ao fato de que esse mundo oculto ou sélfico busca com que o 
indivíduo possa ter um relacionamento consigo mesmo: 

“Um objeto voador (OVNI) olha para mim desde o fundo do oceano como 
um peixe; então alça voo até a colina onde estou e pousa próximo a mim. Uma 
das suas ocupantes caminha em passos largos em minha direção (seria humana?) 
Essa mulher fala-me que eles, do outro mundo de onde vinham, me conheciam 
bem e observavam como eu estava sendo bem-sucedido na realização da minha 
missão. Ela parecia atribuir grande importância a essa missão”. 

Do mundo oculto das águas algo tomou uma forma e alcançou o sonhador: 
um OVNI que se parece com um peixe e revela-se um interlocutor. Este sonho 
lembra o inicial, o do interior da torre da catedral. Ali também um peixe se ele-
vava da escuridão em direção a Birkhäuser. Agora uma nova revelação parece 
vir do inconsciente, intermediada pela senhora da alma, pela anima. Também no 
sonho da catedral a anima, a esposa do artista, fazia a intermediação entre ele e 
o peixe extraordinário. Mas agora ele não mais desmaia e despenca torre abai-
xo. Agora, a anima possibilita uma relação com o inconsciente: uma ponte foi 
construída e os mundos separados encontram-se na psique individual do artista. 

Esse quadro foi utilizado por Jung no seu artigo “Um mito moderno sobre 
coisas vistas no céu” (CW X, cap. XV, 1958). 

 
 

11) o poder criAtivo AprisionAdo (circa 1958) 
A pintura foi denominada por Birkhäuser de “O Poder Criativo Aprisionado”, 

mas é conhecida também por “A Besta da Montanha” ou o “Terremoto Animal”. 
Poucos meses após ter sonhado com o peixe-OVNI, Birkhäuser ficou bastante 

impressionado por causa de um novo sonho, que acabou por dar origem a um 
novo quadro. Eis seu relato: “Andávamos de carro ao sopé de uma alta monta-
nha rochosa quando subitamente tivemos que parar devido a um deslizamento. 
Pedras caíram na estrada, bloqueando-a. Pulamos do carro em pânico e corre-
mos através do campo. Quando viramos para trás vimos que toda a montanha se 
movia como se o seu interior estivesse em ebulição. Havia uma parte que parecia 
mais estável e escalamos por aquele lado. As chamas saíam através das fendas 
da rocha. Eu olhei para baixo, para um buraco cheio d’água, sem fogo. No fundo 
havia um dragão imóvel. Eu o olhei como se fosse um cão ou um urso selvagem. 
Mas, seu corpo era todo coberto de escamas, brilhando em variações de cinza, 
suas pernas musculosas estavam estendidas, a cauda abaixada e sua estranha 
cabeça, demasiadamente grande, inclinava-se para o chão. Chamei Sibilly para 
que viesse olhar.” 

Para von Franz, de acordo com as anotações Birkhäuser, é o espírito da terra 
que quando se move provoca um terremoto; o deus do plano inferior, Vulcano 
–o deus que ao se virar faz o solo todo tremer. O fato de o animal estar voltado 
para a esquerda do quadro significa que ele não está orientado na direção da 
consciência, razão pela qual está aprisionado. 

O próprio nome dado a pintura por Birkhäuser já nos fala do que implode a 
montanha: “O poder criativo aprisionado”, a grandiosidade da energia acumu-
lada no inconsciente, a força criativa que quando não acha um canal adequado 
de expressão explode a integridade do ego. Dessa forma, para alguns, fazer arte 
é uma forma de não enlouquecer. Mas visto mais amplamente, para além do 
criativo aprisionado, ele é Beemot, da história de Jó. O que foi reprimido pela 
atitude cristã, o que não coube no deus do “summum bonum, o que foi relegado 
ao inconsciente e ao domínio do diabólico. E o diminuto homem da pintura apa-
vorado e sem cor demonstra que toda a energia está no inconsciente. Voltamos 
a tensão da “Quarta Dimensão”, a dicotomia entre o mundo egóico e as forças 
inconscientes, a matéria e o espírito, mas aqui o instinto parece forçar seu seu 
caminho à superfície e as pedras rolam da montanha que treme e impedem o 
caminho do carro. 

Figura 11: Poder Criativo Aprisionado;
(óleo, circa 1958) 
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12) WotAn nA esQuinA ou TürsT2 (1959) 
Neste quadro de 1959 temos também um sonho associado a pintura: 
“Estávamos no porto do Reno, na Basiléia e atrás de nós havia casas imun-

das, caindo aos pedaços, que pertenciam a um antigo bairro proletário. Em uma 
esquina miserável, pintado em verde escuro, havia um grande mictório onde 
um homem de aparência estranha estava ocupado com a desagradável tarefa 
de limpar as toaletes públicas. Embora fosse velho ele dava a impressão de ser 
forte como um urso. À parte disso, emanava dele uma grande influência espi-
ritual, uma aura misteriosa incomum, uma força escura provinda das regiões 
ínferas, mágicas. Ele possuía o que poderíamos denominar de um conhecimento 
enciclopédico sobre tudo o que fosse obscuro, sujo, criminal, secreto, incluindo-
-se aí tudo o que fosse primariamente feroz, natural e sexualizado, tudo o que 
estivesse associado aos impulsos naturais e perversos. Ele parecia o polo oposto 
e escuro de toda a luz. Era puro e nobre, mas, era ao mesmo tempo como se 
estivesse carregado de dinamite. A energia e vitalidade vibravam em torno a ele, 
mesmo que mal se movesse. Usava um macacão de trabalhador azul, imundo e 
gasto que se ajustava aos seus membros poderosos. Então precisou urinar e, sem 
nenhum embaraço tirou o seu grande pênis semiereto. Tinha urgência. O jato 
que saiu poderia ter vindo de um hidrante, grosso como o braço de uma criança 
e com uma enorme pressão. Parecia água já que não era amarelo como a urina. 
Urinou por um longo tempo.”

Figura 12: Wotan na Esquina ou "Türst";
(óleo, 1959)

O cenário do sonho, a “Little Basel”, o porto do Reno, era uma região pouco 
considerada nos tempos antigos. Era um reduto dos pobres, dos artistas, dos 
bêbados e dos prostíbulos. Birkhäuser e Sibylle moraram lá durante algum 
tempo. Poderíamos dizer que a região do porto é o oposto da região da Catedral, 
com sua ética refinada. Psicologicamente temos uma cisão entre a região das 
sombras, dos instintos e a da luz. É da região da sombra que chega Wotan. Ele 
é o mesmo desprezado que antes saíra dos esgotos, o mesmo que enfurecido 
explode a montanha que o continha, ou, aquele que em sonho Birkhäuser o 
vê através da fenda na rocha. E ele vem ainda com sua aura ígnea das regiões 
inconscientes. Chega como um deus do êxtase explodindo as restrições. 

Este é o Wotan querendo se relacionar com Birkhäuser, como foi prenunciado 
no sonho de 1957, na época da “Quarta Dimensão”. Lá, ele era o caçador de uni-
forme verde que chega ao estúdio do pintor. É o mesmo Wotan que, um pouco 
antes, no sonho de 1956 quer ocupar o mesmo quadro em que está Cristo, como 
que para preencher a sombra faltante na divindade cristã. 

Agora ele chega envolto em fogo e como Cristo ocupa a parte mais humilde 
da cidade, aquela que acolhe os pobres, bêbados, prostitutas e artistas. Um lim-
pador dos dejetos humanos nos mictórios. O seu fogo ainda pode destruir, sua 
mão direita é como a garra de um urso que pode dilacerar. Mas sua descarga de 
urina é apenas aparente, é como, fazendo um paralelo, a descarga sagrada de 
Osíris, que forma a água do Nilo, a força que traz a humidade, que faz a vegeta-
ção e a vida possível. Seu fogo pode ser transformador e purificador. 

Cabe a Birkhäuser colocá-lo no mesmo quadro que Cristo. Integra-lo é inte-
grar o fluxo espontâneo das emoções, o impulso criativo, o impulso da natureza, 
a força humificante do inconsciente que traz a vida. Fazer a união das regiões 
opostas de sua Basiléia interior. 

13) o puer Aeternus (ABril de 1960) 
Para Eva Birkhäuser o quadro “O Puer Aeternus”, pintado no começo de 1960, 

representa o clímax dos trabalhos de Birkhäuser. Até então seus quadros assina-
lavam a sombra reprimida, a depressão, o seu sofrimento. Mas já vemos o início 
de uma explosão de cores e de formas que o fogo criativo toma. Parece-nos 
que, com o aparecimento do símbolo a libido cessa o seu movimento regressivo, 

Figura 13: Puer Aeternus;
(óleo, abril de 1960)
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tendo se retirado em boa medida do complexo materno e em um movimento 
progressivo, teleológico, perfaz um processo que Jung denominou de individu-
ação. O fogo criativo parece poder sair agora com algum controle, manejado 
pelo menino-cavaleiro. Na noite de solstício de inverno Birkhäuser teve um 
sonho onde um menino maravilhoso, uma criança divina, entra no jardim de 
sua casa. Ele vem visita-lo. “Seu cavalo”, disse Birkhäuser, “era pequeno, mas ao 
mesmo tempo era uma criatura selvagem extremamente poderosa: pura energia. 
Lembrava-me um javali selvagem”. O menino apeou e levou o seu animal, cuida-
dosamente, através das jardineiras floridas. Por ser noite de solstício, Birkhäuser 
denominou seu quadro de “A pintura de Solstício” e, somente mais tarde, de “O 
Puer Aeternus”. A nível pessoal o “menino do solstício” é a “criança eterna”, o 
potencial sélfico, a renovação, o elã vital e a possibilidade cura da cisão. Em sua 
pintura, Birkhäuser colocou o menino cavalgando no céu, entre as estrelas, o que 
parece indicar que não se trata apenas de algo relativo à sua psique individual. 
Aqui, vemos um jovem deus com seus quatro braços, à semelhança de Shiva, em 
que três apontam para frente e um para trás. À sua frente, como que brotando 
das mãos, uma flor mágica de oito pontas. O motivo da quaternidade é sempre 
uma expressão de totalidade, iluminada por um “sol noturno” alaranjado, a luz 
nascida da noite. 

O cavalo-javali é o mesmo dragão do interior da montanha, o mesmo Wotan, 
o poder criativo agora liberado e que ainda solta um vapor ígneo pelas narinas. 
Agora os deuses, a criança divina e Wotan, formam uma unidade, andam jun-
tos e têm uma direção. Individuação, de fato, significa concordar consigo e ao 
mesmo tempo aceitar o deus em sua natureza dupla. É importante vermos que 
o menino divino da pintura é diferente de Cristo – é seu irmão escuro e próximo 
da natureza, como demonstra a sua aura verde. Ele não está no céu durante o 
dia, mas é a luz verde da natureza e da noite. 

Em 6 de junho de 1961 Birkhäuser foi conversar com Jung a respeito das 
pinturas “O Poder Criativo Aprisionado” agora liberto da montanha, e o “Puer 
e o javali”. Jung ficou muito impressionado e comparou-os a Pégaso e Vishnu. 

E, de tão impressionado, enviou em 02 de novembro de 1960, uma carta 
a Birkhäuser dizendo-lhe que “o javali-monstro causou efeitos posteriores em 
mim”. Fala-lhe então, ao término da carta, que ao fim da idade cósmica Vishnu 
transforma-se em um cavalo branco e cria um novo mundo. Jung morreu não 
muito tempo depois de ter escrito esta carta. 

14) o proscrito (1960) 
Em 1960 Birkhäuser nos apresenta novamente uma figura com uma face 

cindida, mas agora sob uma perspectiva diferente. Aqui, o “proscrito” foi pintado 
fora de escala, enorme, como que se sobrepondo à cidade industrial que está a 
seus pés. Aqui, talvez, ele nos mostre uma cisão muito maior, coletiva, perten-
cente a nós todos. Ele não mais persegue Birkhäuser individualmente, mas agora 
como que domina toda a tela, como que mostrando para nós todos uma cisão 
entre a consciência tecnológica do homem moderno, representado pela cidade 
industrial e o espírito imaterial. O espírito é o verdadeiro proscrito. Já não é 
a sombra pessoal que o persegue e que ele não a integra, mas, agora a cisão 
arquetípica que todos temos de carregar. O proscrito se retira para a esquerda 
do quadro, na direção do inconsciente, levando consigo todo o colorido da tela, 
deixando a cidade monocromática. Ou seja, o proscrito leva para o inconsciente 
sua cauda ígnea, o espírito, ou em outras palavras, uma enorme quantidade de 
libido que sai do ego e se acumula no inconsciente. A energia suprimida do ego 
pode significar uma depressão, ou pode também ocasionar um surto capaz de 
destruir a cidade (simbolicamente, o ego). 

15) o peixe Mágico (1961) 
O quadro “O peixe mágico”, é também conhecido como “o peixe gêmeo”. 
No solstício de 1961, Birkhäuser teve um novo sonho que deu origem ao “O 

peixe mágico”. Uma reflexão sobre o retorno da luz. O Sonho: 
“Alguém teve um sonho, em 1861, em que olhava o seu reflexo na água. 

Então, feito um raio, um peixe nadou criando ondas e estilhaçando o reflexo em 
milhares de fragmentos”. 

Figura 14: O Proscrito;
(óleo, 1960) 

Figura 15: O Peixe Mágico;
(óleo, 1961) 
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Semanas depois Birkhäuser teve um novo sonho: “Estava com Sibylle em uma 
praia rochosa, maravilhosa, quando vimos dois jovens nus nadando em nossa 
direção. Estavam estranhamente juntos, abraçados, como se fosse uma criatura 
com duas cabeças; vieram deslizando suavemente pela água, avançando em 
pequenos movimentos. Pareciam um torpedo. Chegaram a praia e então ficaram 
de pé. Eu sabia que eram soldados e que estavam vivendo uma grande frustra-
ção sexual, após um longo período de atividade. Olharam para nós, cochicharam 
entre si e então, subitamente, lançaram-se sobre nós. Um deles tentou me segu-
rar, enquanto o outro raptava Sibylle”. 

No primeiro sonho observamos que algo profundo, antigo, distante da cons-
ciência (ancestral? “alguém” tivera o sonho em 1861), impede que Birkhäuser 
veja o próprio reflexo na água, ou seja, Birkhäuser deixa de se ver. Algo (o peixe, 
um conteúdo inconsciente) convulsiona um inconsciente mobilizado. Vimos, no 
sonho do “proscrito” (fig.14), que ele retornava ao inconsciente; talvez seja essa 
a energia que agita as águas. 

No segundo sonho o peixe fica visível, sai d’água em forma de dois homens 
que dominam um ego fragilizado que não tem força suficiente para se defender. 
A sombra de aspecto duplo rapta, retoma o aspecto feminino, sensível, de um 
Birkhäuser impotente. 

A pintura “o peixe mágico” era, de qualquer forma, uma das favoritas de 
Birkhäuser, e ele a deu para Sibylle. Entretanto, em certa ocasião, por problemas 
financeiros, foram obrigados a vende-la. “Mas”, diz Birkhäuser, “a pintura não 
quis nos deixar”. Uma americana a comprou e pediu que fosse enviada para a 
América, mas, por algum motivo, ela ficou retida na estação da Basiléia e depois, 
quando finalmente seguiu viagem, ficou novamente “esquecida” no porto de 
Roterdan. Depois de algum tempo, “o peixe mágico” retornou a Birkhäuser, ao 
seu estúdio, e a americana nunca foi encontrada. 

16) À MesA do estúdio (1964) 
“À mesa do estúdio”, também denominada de “a grande força”, teve também 

sua origem em um sonho: “Estava sentado à minha escrivaninha, concentrado 
em meu trabalho, e me esquecera que o meu cachorro estava deitado sob ela 
(meio cachorro, meio javali selvagem, muito grande e forte). Ao me levantar 
acabei por chutá-lo. Fiquei muito sentido por isso. Eu o acariciei e me desculpei. 
Ele era muito manso e ficava roçando minha perna de forma afetuosa”. 

Dando continuidade às imagens dos sonhos anteriores, aqui o javali tam-
bém é Wotan. Mas aqui o javali é manso e afetuoso, meio cachorro, quase que 

Figura 16: À Mesa do Estúdio; 
(óleo, 1964)

domesticado, quase como um componente do ego. Ele como que “sustenta”, 
como que é a base do trabalho de Birkhäuser; uma imensa força criativa. Aqui, 
diferentemente do quadro “Olhar para dentro” – onde sentado em uma escri-
vaninha Birkhäuser se perde em devaneios eróticos, com uma anima ligada 
ao materno – aqui, ele agora tem aos seus pés o javali, uma representação do 
impulso criativo. 

No sonho, ao se levantar da escrivaninha, Birkhäuser colide com o javali, não 
percebendo à força que tem aos seus pés. A colisão é a possibilidade de consci-
ência, da união dos opostos. 

17) o inescApável (1965) 
Em um sonho dessa época, Birkhäuser se vê instalando 

triangulações de ferro em uma escavação quadrada. Era 
uma cova profunda, revestida de tijolos e suficientemente 
grande para conter uma casa, e “nós estávamos no sub-
solo quando um garanhão negro vem até mim, barrando-
-me o caminho, gentilmente se encostando e derramando 
seu sêmen em minha mão”. 

É interessante notar que no sonho do “reflexo na 
água”, que “alguém” teve em 1861, vimos que se tratava, 
possivelmente, de um conteúdo “ancestral” e, neste sonho, 
Birkhäuser parece participar de escavações arqueológicas, 
ou seja, procura algo em de outras eras. É importante o 
fato que ele tenha esse movimento de busca consciente 
de conteúdos “enterrados” e não que, ao contrário, seu 
ego seja invadido pelos conteúdos, como vimos aconte-
cer naquele sonho em que os dois homens chegam na 
praia e raptam Sibylle. Mas, mais do que isso: aqui, para 
marcar a escavação ele faz uma triangulação dentro de 
um quadrado, ou seja, vemos por esse símbolo que essa 
busca envolve a ideia de totalidade psíquica, de integra-
ção. E quando ele se defronta com o garanhão negro com 
uma aura vermelha é fertilizado por essa imensa energia 
“wotânica”. Como estamos acompanhando nesta série de sonhos, o garanhão 
(que já foi um javali furioso) significa o impulso criativo, poderoso, ígneo, que 
agora o fertiliza. Esse é o “inescapável”, um cavalo que é parte dele, ou seja, a 
energia ou a libido que conduz o cavaleiro ao destino. E o terreno, o caminho, 
está sendo demarcado com o quadrado e o triângulo, os símbolos da totalidade. 

18) A MoirA (1965) 
Esta pintura, de 1965, foi precedida do seguinte sonho: 
“Vejo uma estátua de bronze adorável: é uma jovem deitada, nua, com os 

cabelos como se fossem um grande rio, como ondas que saíssem de sua cabe-
ça e formassem um grande divã quadrangular – uma cama para seu homem 
(sonhei após ter limpado o estúdio e pensado com tristeza sobre meu passado).” 
Birkhäuser denominou-a de “a moira”. 

Marie-Louise von Franz disse-lhe a respeito do sonho: “Limpar também me 
deixa triste... Todos nós nos tornaremos poeira e cinzas [...] Por isso o inconscien-
te o conforta dizendo que está sendo preparado para você um lugar no além [...] 
uma nova casa para morar – como o sonho que Jung teve perto da sua morte, 
em que via que já fora concluída, do outro lado do lago, uma outra Bollingen [a 
Bollingen do “além”] [...]. Repousar ao seu lado significa uma união. É um sonho 
muito profundo! A morte é como um casamento.” 

Figura 17: O Inescapável;
(óleo, 1965) 
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E quando ela viu o quadro terminado disse: “Ela está fazendo um ninho para 
você com os fios que ela fiou – o destino de um homem depende das fantasias 
da anima. Ela é a ‘fiandeira”.” 

Interessante a colocação de von Franz, que parece antever uma possibilidade 
de morte real e próxima. Foi por essa razão que Birkhäuser deu à sua pintura 
o nome de “a moira”, a antiga deusa do destino, a divina fiandeira, a que tece 
o fio do destino e o tempo de vida. A anima que traduz os planos dos deuses 
do além ao tempo presente, tornando-os realidade. A que traz o que o homem 
busca, os interesses maiores que ele persegue através da intuição o do ímpeto 
que se origina no inconsciente. 

Há muito tempo atrás ela já estava lá propondo que ele se levantasse e 
procurasse a lua azul. Ali ela tinha um plano, tecia um destino enquanto anima 
fiandeira. Para isso tinha que se desligar do materno que o prendia, e da quali-
dade “apenas sexo” do sonho do “olhar para dentro”. 

 

Figura 18: A Moira;
(óleo, 1965) 

Figura 19: À Porta;
(óleo, agosto/setembro de 1965)

19) À portA (Agosto/seteMBro 1965) 
O quadro “À Porta” foi também inspirado por um sonho, aqui relatado de 

forma resumida: 
“Possuíamos uma casa adorável, antiga, às margens do Reno, [...] Estou de pé, 

no que parece ser a galeria de uma mina, sob uma lâmpada. Na escuridão, a pou-
cos passos de distância, à minha esquerda, um homem alto e estranho, parecendo 
um touro, me observa. Seu corpo é forte e está vestido com farrapos miseráveis. 
[...] Ele se volta um pouco, me olhando desafiadoramente. Não quero fazer con-
tato com ele e vou para a sala. Sibylle estava colocando a mesa para o jantar”. 

O artista, o grande artista, é aquele que tem acesso (ou que é acessado) pelos 
conteúdos do inconsciente profundo, que é capaz trazê-los ao mundo dando-
-lhes uma forma. Esse é o artista que faz o que Jung chamou de “arte visionária”. 
Mas o touro, a força criativa, o fogo criativo, tem aqui o acesso negado. Talvez 
Birkhäuser tema as imagens caóticas da loucura, ou a imagem da moira, a que 
corta o fio da vida, que lhe são propostas. Mas a força criativa força a entrada. 

20) coM o FilHo (1965/66) 
O quadro “Com o Filho”, ou “A Semente” ou ainda, “Gravidez”, mostra-nos 

que um novo símbolo é gerado. Gesta-se uma nova imagem – um vir a ser. A 
porta representada no quadro anterior, após alguma resistência, finalmente 
se abriu e o que a defesa impedia se revelou. Talvez o que se temesse fosse a 
entrada da morte. A morte – que é como entendemos a presença da moira, a 
que corta o fio da vida, como foi prenunciada no quadro (fig. 18) – é sempre 
seguida por um novo nascimento. O gérmen que o garanhão depositou em sua 
mão, o fertilizou. E para ele, Birkhäuser, a mão fertilizada é a mão que fertiliza. 
É a mão que agora pode reter o pincel com maestria. Não mais a tenaz, não mais 
as garras, não mais a força do complexo materno. Agora gesta-se, envolto em 
luz, um novo símbolo. Anuncia-se o Self. 

Das anotações de Birkhäuser temos o sonho que originou a pintura. Seu 
sonho: 

Figura 20: Com o Filho;
(óleo, 1965/66) 
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“Estou escrevendo para a anima [...] então ela chega envolta em um véu e 
gentilmente inclina-se em minha direção. Eu a abraço e vejo que ela está grávida 
[...]. Ela se prepara para fazer uma longa viagem, para a Ásia ou para a África, 
para estudar o fundo psicológico obscuro de uma grande transformação psíqui-
ca que ali ocorre. É um empenho ousado, fascinante e urgentemente necessário. 
E muito importante para a nossa civilização [...] Em segundo plano, em paredes 
escuras, imensas, lia-se sílaba por sílaba em inglês: “revolta mundial”. 

Birkhäuser em seu sonho estabeleceu um relacionamento consciente com 
a anima. Escreveu-lhe uma carta e ela, a anima, se faz presente e se mostra 
grávida. E se prepara para estabelecer uma ponte com as regiões mais distantes. 
As regiões que, através dela e com sua obra, com suas pinturas, pode ajudar a 
tornar mais consciente. Atrás das muralhas brilham chamas desconhecidas. Uma 
energia ígnea que sempre, também, pode ser destrutiva. 

Um pouco depois desse sonho com a anima grávida, Birkhäuser teve um novo 
sonho em que estava trabalhando com um cano cuja energia fluía para longe 
como um poderoso jato d’água – mas ela era imaterial como a luz. “Meu tra-
balho”, ele anotou, “consistia em reforçar alguns segmentos dos canos. Era um 
trabalho perigoso, pois a energia era explosiva ou quando em alta concentração 
poderia explodir”. 

Essa imagem lembra o sonho com o “Wotan na esquina” e o seu poderoso 
esguicho de urina. Essa poderosa energia wotânica, essa imagem arquetípica, 
corre sempre o risco de não ser contida, de explodir. Mas Birkhäuser parece ter 
condições de lidar, de canalizá-la, de simbolizá-la. Afinal, é a matéria prima do 
trabalho do artista, é a tarefa que a vida ou o Self lhe impõem.

21) A AniMA coM uMA coroA de luz (seteMBro de 1966)3 
Embora a anima ainda se apresente com elementos do complexo materno, a 

mãe terrível já não ocupa uma tão grande extensão do quadro como víamos no 
“olhar para dentro”, pintura em que a velha górgona, feiticeira do olho sempre 
aberto, triturava com mão de crustáceo – semelhante a uma vagina – o corpo 
do artista (fig. 7). Agora, embora as imagens ainda estejam fundidas, temos uma 
nova representação desses complexos. Agora, a imagem da anima e da mãe 
devoradora é representada com a mão esquerda (o lado mais inconsciente) tendo 
a forma de uma tenaz de louva-deus, inseto que se caracteriza pelo fato de a 
fêmea devorar o macho imediatamente após o coito; mas, se temos esse aspecto 
devorador, ao mesmo tempo, resplandece em sua cabeça uma coroa de luz. 

Nessa imagem, em que pese a presença da tenaz que tritura, o feminino per-
faz uma ponte que leva ao Self. Aqui está constelada a anima como portadora 
de luz. De sua cabeça resplandece 13 luzes insinuando um agrupamento em 
torno ao centro, ou a imagem alquímica das “centelhas” de luz que aparecem do 
escuro, da prima materia e assinalam o momento da transformação da escuridão 
à luz – imagens da totalidade! 

Desde há muito tempo, antes mesmo do início de sua terapia, Birkhäuser 
tinha sonhos em que se apresenta esse aspecto duplo do complexo: o mater-
no e o da anima. Em um sonho daquela época ele entra em uma farmácia e é 
atendido pela proprietária, que era uma velha. Em suas mãos estava o produto 
que curava, ou seja, como o próprio Birkhäuser disse, “por detrás do complexo 
materno está aquilo que vai me curar. Mas, de repente, da parte mais escura da 
farmácia, pula um cão enorme e abocanha minha garganta com seus dentes – 
fiquei paralisado; sabia que se ele mordesse eu morreria, então tinha de esperar 
que a velha feiticeira o mandasse embora.” 

Se a ameaça do tenaz do louva-deus nos mostra a necessidade de lutar 
com o complexo, de não se deixar devorar pela mãe terrível, a coroa de luzes 
que recobre a cabeça da anima indica a possibilidade espiritual. O arquétipo do 

Figura 21: Anima com uma Coroa de Luz;
(óleo, setembro 1966) 

feminino se mostra em toda sua extensão, do fogo do instinto à luz do espírito. 
Como nos diz Jung, uma coroa irradiante é um símbolo por excelência do grau 
mais elevado de evolução espiritual, corroborado aqui por uma flor luminosa, 
ou uma lâmpada de luz azul, a cor do espirito. Uma imagem que no primeiro 
sonho era um peixe-aranha emitindo a luz azul, ou olho de deus apavorante 
também refulgindo em azul e que agora aparece como uma flor mandálica azul 
e luminosa que repousa na mão direita da anima. 

Poucas semanas após ter terminado “a anima com uma coroa de luz”, um 
sonho mostra que a Grande Mãe, terrível por tanto tempo, se apaziguara. 
Birkhäuser fala que em seu sonho as imagens parecem ser atravessadas por uma 
luz dourada: “Estou no topo de uma escada de pedras brancas, no cume de uma 
montanha. Parece que a escada leva ao céu. Lá em baixo, o solo iluminado. Estou 
sentado aos pés de uma deusa. Ela está sentada um pouco acima, sendo visível 
apenas a bainha de sua roupagem. Mas posso escutar sua voz que diz: ‘recen-
temente canonizei 276 das suas pinturas’ – falando em um tom que sugere: ‘O 
que mais você quer?’” 

Agora, em seu sonho o complexo materno como que mudou de “oitava”, 
descolou-se do complexo à imagem da deusa, passando para o nível arquetípico, 
aquele conteúdo que não pode ser integrado pelo ego, que devem permanecer 
no nível arquetípico. 

 

22) A FAce FlAMeJAnte soBre MinHA cAsA (1968) 
O urso é uma manifestação do inconsciente ativado que pode se tornar peri-

goso, como vimos acima nas palavras de Jung. Um deus que quer se manifestar 
conscientemente e encontra um ego que resiste. E aqui, na “Face flamejante”, esse 
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espírito ctônico agora se torna cósmico, ocupando todo 
o espaço do quadro, tingindo-o de vermelho, salientan-
do o seu aspecto ígneo e furioso. Os quatro olhos como 
luzes brilhantes e enfileiradas sugerem uma ordem supra 
pessoal e o seu formato, uma “mandala cósmica”, como 
denominou-o Eva Birkhäuser. Salienta-se na parte azu-
lada da pintura a presença como de dois glóbulos ou dois 
grandes olhos. Esses “olhos” podem ser encontrados em 
várias outras pinturas de Birkhäuser (como, por exemplo, 
eles aparecem nas águas que circundam o “peixe mági-
co”). Esses olhos, como vimos anteriormente nas palavras 
de Edinger (p.7), denotam a presença de um sujeito 
transpessoal que observa nosso ego e propõe uma ação. 

23) A FAce QuádruplA (1969) 
O urso, um deus oculto que aparece aqui em uma 

dimensão cósmica, certamente tem um significado, não 
apenas para Birkhäuser, mas para nós todos. Ele assume 
o primeiro plano do quadro, perde muito do seu caráter 
agressivo, os tons ígneos, e sua aparência se organiza 
com a quaternidade dos olhos da pintura anterior agora 

se completando em uma face quádrupla. O ígneo que antes a tudo incendiava 
se concentra agora em um sol que nasce, uma nova luz que agora ilumina e não 
mais incendeia. A nova luz que surge do inconsciente. 

O urso, aqui um símbolo da totalidade, traz uma autoridade nos seus olhos 
quádruplos que se fixam sobre nós. Olhares que nos olham a partir do fundo 
do inconsciente, que nos tornam o objeto desse olhar – o Self que ao surgir, 
nas palavras de Edinger, faz que num primeiro momento “que o ser conhecido 
equivalha a ser vítima do conhecedor”. Ele nos aparece, às vezes, como a força 
cega do destino, como um algoz dos nossos quereres, como o Javé diabólico que 
nos põe a prova. Talvez seja este o símbolo do planeta negro, a grande escuridão, 
cósmica e inevitável, que se distingue quando o sol se levanta. 

Dois sonhos, por volta da época desse quadro, poucos meses antes da morte 
de Sibylle, podem estar associados à pintura: 

“Caminho através de um belo campo ao entardecer. Fico pensando nas 
palavras inglesas “anoitecer – amanhecer”, como uma ideia maravilhosa! Há um 
humor peculiarmente exaltado, quase que extático”. 

Figura 23: A Face Quádrupla;
(óleo/pastel, 1969)

Figura 22: A Face flamejante
sobre minha casa; 
(desenho e óleo,1968)

Após umas semanas, segue-se um novo sonho: 
“Alguma coisa sombria, imensa, poderosa, mas invisível para mim aproxima-

-se pela esquerda. Sibylle gritou: “Você pode vê-la?” Eu a senti vindo, me agar-
rando, quebrando-me como se fossem ondas muito fortes, erguendo-me com 
sua força irresistível como se eu fosse uma folha ao vento. Completamente 
impotente, gritei, “Ela está me matando!” Então eu fui morto. [...] após o que 
[...] eu estava vivo novamente, ainda que um tanto distanciado ou em um nível 
diferente. Crayons eram afinados e havia uma discussão sobre como retratar 
conteúdos psicológicos”. 

Os sonhos falam da alternância inevitável da vida, o amanhecer e anoitecer 
de cada dia e de cada vida, independente de nós. Que nos faz expostos a uma 
força maior. Que de certa forma nos mata e nos deixa vivos. E que no caso de 
Birkhäuser devem ser pintadas.

24) uMA JAnelA soBre A eternidAde (Agosto de 1970) 
Birkhäuser passa a ter consciência do espírito cósmico que agora o habita e 

este, então, vai adquirindo feições quase humanas. Birkhäuser agora, – ou esse 
espírito que o habita – é quem realiza a pintura, como demonstra o crayon em 
sua mão. Assim, cumpre-se a destinação que antevira quando criança no quadro 
do cavaleiro medieval, no museu da Basiléia. 

Se antes existiam olhos que o miravam desde o fundo do mar (como no 

Figura 24: Uma janela para a eternidade;
crayon (agosto de 1970) 
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“peixe mágico”), agora a posição se inverte: é Birkhäuser que olha para o espaço 
cósmico. E, com a sua pintura ele abre uma janela para a eternidade. 

O espírito sélfico faz a intermediação entre Birkhäuser e o mundo cósmico 
do inconsciente.

25) A senHorA BrAncA (MArço de 1971) 
Birkhäuser pintou esse quadro no inverno de 1970, alguns meses antes da 

morte de Sibylle. Na ocasião sonhou que via essa mulher toda vestida de bran-
co, com um rosto também muito branco, e que lhe deu a impressão de rígidez. 
Trazia nas mãos, vindo lhe oferecer, uma vasilha, um cálice de vidro. Birkhäuser 
comentou na entrevista dada a Dean Frantz4: “Foi um sonho impressionante. 
Pensei: É a anima, a imagem da alma, mas o que ela traz para mim? O que ela 
quer? Sinto que é alguma coisa séria, perigosa, algo desconhecido por todos... 
[...] talvez uma mudança para uma consciência maior. Eu nunca pude imaginar 
que pudesse significar a morte [...]. Mas, a chegada de uma mulher esbranquiça-
da é frequentemente vista como uma mensagem de morte”. 

Birkhäuser discutiu esse sonho com Sibylle e ela não pensou que pudesse signi-
ficar algo em relação à morte, mas que, talvez, se tratasse de uma mudança. Sibylle 
gozava de excelente saúde e a mensagem, claro, só foi entendida após o fato. 

Três meses antes da morte de Sibylle, Birkhäuser teve um outro sonho que 
também falava da morte da esposa. Ele a via descendo por um corredor escuro e 
que terminava em um muro. No alto, uma pequena janela que ela abriu, passou 
para o outro lado e desapareceu, fechando-a atrás de si. “Eu pensei”, ele conta 
a Dean Fritz, “onde ela vai? Eu a segui, olhei através dessa janela e vi algo como 
uma montanha muito alta e barreiras contra avalanches. Era um longo corredor 
de concreto, uma galeria semiaberta, com um piso cheio de pedras que torna-
vam difícil a passagem. Ao final via-se um facho de luz brilhante. No final do 
corredor ela parou, olhou para trás, para mim, e viu que eu tentava desesperada-
mente abrir essa janela e segui-la. Ela fez um gesto como querendo dizer ‘não’, 
voltou-se e desapareceu dentro daquela luz. Eu sabia o que estava acontecendo, 
para onde estava indo: um local de luz maravilhoso, bem alto na montanha, uma 
casa linda... Então forcei a janela e caí do outro lado; deslizei sobre as pedras, saí 
do foco da luz e daquela plataforma natural. Daquele ponto eu podia ter uma 
grande vista das montanhas e entre elas via-se um mar azul. Sibylle desapare-
cera. Então, quando olhei para o mar, vi que suas águas se ergueram por inteiro, 
levantando-se como uma montanha que se tornou sólida”. 

Mais tarde Birkhäuser contou esse sonho a M.L.von Franz e ela lhe disse 

Figura 25: A Senhora branca;
óleo (03/1971) 

que, obviamente, tratava-se de um sonho de morte e que ele não devia tentar 
segui-la. Essa era a razão da revolta do inconsciente, do mar que se levanta de 
uma forma não natural. “No primeiro momento eu, atordoado, queria morrer 
também, queria abrir aquela janela; mas o inconsciente foi contra”. 

Birkhäuser pintou esse quadro antes da morte de Sibylle, mostrou-o, e ela 
ficou muito impressionada, mas não o entendeu como uma possibilidade de 
morte. “Esse quadro”, disse Birkhäuser, “trata do motivo da mudança, da trans-
formação e a mulher esbranquiçada vem anunciar essa mudança. Só não imagi-
návamos que seria da vida para a morte [...]. Ela foi para um lugar maravilhoso, 
cheio de luz, do outro lado da janela, que me foi mostrado não como um fim, 
mas como uma mudança”. 

Eva Birkhäuser escreve, em “Windows on Eternity”, da surpreendente sincro-
nicidade ocorrida enquanto este quadro estava sendo pintado: Sibylle, fazendo 
uma Imaginação Ativa, um mês antes de sua morte, entrou em contato com o 
“espírito urso”. Na sua Imaginação Ativa o urso a acompanhou à casa, isto é, a 
uma delicada e indestrutível “flor sobrenatural” que crescia em um jardim fecha-
do por muralhas. Era uma flor milagrosa, que trazia a cura, e a medida que ela se 
aproxima da flor foi, gradativamente, se tornando uma parte dela. 

Eva traz alguns trechos do registro da Imaginação Ativa da mãe: 
Sibylle: “Eu sinto tamanha felicidade aqui em casa, no centro... as flores emi-

tem uma luz maravilhosa, restauradora”. 
E, alguns poucos dias mais tarde: 
“Aqui, com as flores, me sinto segura do calor e do frio exteriores”. 
E uma semana depois: 
“O mistério das flores está dentro de mim. Eu sou elas e elas me são – vieram 

para dentro de mim e se fizeram humanas [...]. Eu sou essa flor cintilante [...]. 
Daqui em diante, quando eu for a flor, sei que estou indo para mim”. 

E ainda depois: 
“Olho para a flor e enquanto medito me transformo na flor, crescendo desde 

as raízes, brilhando fora do tempo. Ela me deu a forma da eternidade”5. 
Sibylle morreu na manhã seguinte a essa Imaginação. De acordo com Eva, 

“ela permaneceu flor”. 
O urso espírito-guia, que levou Sibylle ao “centro”, para fora do tempo, que 

lhe trouxe a “forma da eternidade”, parece presente no inconsciente familiar. 
A morte prematura de Sibylle – ela tinha 57 anos – trouxe a Birkhäuser, 

como consequência, uma doença pulmonar incurável, que o levou à morte cinco 
anos depois. Também de acordo com Eva, “o sofrimento o levou a um profundo 
diálogo com as trevas, com o urso ainda perigoso. Ao mesmo tempo, foram anos 
de grande criatividade”. 

 

26) 24 de MArço de 1971 (1971) 
O urso, na sua versão cósmica, não se mostra tanto como o deus irascível e 

perseguidor, mas também não é exatamente o espírito guia que levou Sibylle 
a ser flor no “centro”. Aqui ele aparece como um agente do destino. Birkhäuser 
chamou-o de “espírito do mundo com cara de urso” – e ele parece incorporar 
a inexorabilidade do destino. É sempre o deus obscuro, o astro negro que se 
antepõe ao sol em a “Face quadrupla”. Ele já anunciara nos sonhos a morte que 

agora ocorria. O urso lança raios sobre a casa que ocasionam um fogo que 
não queima, mas que pela dor pode levar a transformação. 

Na entrevista dada a Dean Frantz, em 1976, Birkhäuser comenta: “Acho que 
Sibylle morreu tão cedo porque ela já tinha alcançado o ponto máximo de com-
pletude, enquanto eu estou ainda longe desse estado. Teria ainda de sofrer uma 
grande perda para sozinho, conseguir lidar com o inconsciente. Enquanto ela
vivia, uma mulher talentosa, sua boa crítica sempre me ajudava. Quando fiquei 
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só, tive de encontrar as minhas próprias soluções e abrir meu próprio caminho, 
sem a sua ajuda”. 

Enquanto este quadro estava sendo pintado, Birkhäuser sonhou que um 
urso negro entrou em sua casa através da chaminé. “Eu atirei uma caixa em sua 
cabeça”, disse ele, “que se quebrou, lançando para fora a comida, que foi ime-
diatamente comida pelo urso. Saímos correndo”. 

Von Franz assinalou que esse sonho se referia ao quadro que estava sendo 
pintado. A chaminé é o canal de comunicação com o mundo dos espíritos. “O 
espírito que levou Sibylle”, diz von Franz, agora entra no quarto. Se fez pequeno 
o suficiente para entrar no seu espaço humano”. 

O urso ainda é um inimigo, mas agora procura habitar o mesmo espaço, a 
mesma casa, quase que se integrando à consciência. Mas Birkhäuser ainda o teme. 

24 de março de 1971 foi o dia em que Sibylle morreu. 
 

27) AniMA-estrelA (1971) 
O urso da “face quádrupla” com seus olhos autori-

tários, esvanece-se quase que completamente, restando 
apenas as bordas marrons esverdeadas. No que seria a 
face quadruplicada emergiu uma face branca, serena, da 
anima-estrela. A anima, tanto tempo vista em Sibylle, 
transformou-se em uma estrela brilhante, que agora 
pode ser vista da janela que se abriu para a eternidade. 
Talvez seja a anima-estrela indicadora de caminhos, 
a que pode levar até a “flor que nasce no centro”. 

Birkhäuser produziu esse desenho em pastel, e de 
acordo com Eva Birkhäuser, nessa época ele parecia 
expressar um profundo senso de aceitação e serenidade. 

28) o nAsciMento dA BorBoletA li (1971/76) 
Birkhäuser pintou vários quadros a respeito do nasci-

mento da borboleta. Este é uma litografia de 1976, mas 
retirada de um desenho em crayon de 1971. 

A borboleta (ou mariposa) foi uma das primeiras pin-
turas aqui apresentadas (p.3), realizada em 1944/45. Ali, 

Figura 26: 24 de março de 1971;
óleo (1971) 

Figura 27: Anima-estrela;
pastel (1971) 

ela era impedida pela “vidraça do ego” de fazer parte 
da vida de Birkhäuser. Agora, 32 anos passados, uma 
imagem de anima, também com os olhos fechados à 
semelhança da anima-estrela, segura o casulo como se 
fosse um bebê. Nesses anos todos um grande processo 
de transformação ocorreu, do ovo à lagarta, daí ao casu-
lo, e agora é o momento do voo. Parece que é o último 
estágio de transformação da anima. 

Uma anima-borboleta tem vida breve. Na icono-
grafia cristã é a alma liberta de seu invólucro carnal; 
na mitologia, a alma deixa o corpo na forma de uma 
borboleta.

29) o espírito do urso
coM o nAsciMento do cAvAlo (1972) 

Este quadro teve sua origem em uma Imaginação 
Ativa em que Birkhäuser conversa com o espirito divino, 
o Urso. Aqui ele é o Urso cósmico, um arquétipo do 
inconsciente coletivo, o mesmo urso da face quádrupla 
que agora surge à sua frente e torna-se um interlocutor. 
Uma entidade que emite luz através de suas garras e do 
seu olhar, e que, uma gema verde formando um terceiro 
olho denota sua origem divina – o olho de Horus que tudo vê, que é a cobra que 
está na cabeça do faraó e que pode ser um motivo de terror quando furiosa. 

Este urso é, uma vez mais, o seu deus inescrutável, o fogo, que agora arde 
dentro dele: é o fogo da transformação – e dolorosa, no caso de Birkhäuser. É a 
dor de um parto necessário, uma vagina que se abre em seu peito para o nasci-
mento, em meio a chamas, do cavalo. A energia necessária para a missão de sua 
vida: o deus urso lhe traz a energia domesticável à sua mão para a sua tarefa de 
vida. Birkhäuser deixou uma nota sobre essa pintura, onde se lê: “O nascimento 
desse potro provavelmente significa a necessidade de encontrar um sentido para 
a morte de Sibylle. O potro, a nova vida, deve ser partejada. Um cavalo traz a 
energia, a vitalidade, o élan vital. 

Birkhäuser recebe do deus e do cavalo ou, em outras palavras, do arquétipo 
por eles representado, a energia para prosseguir no cumprimento do objetivo de 
sua vida, do seu trabalho criativo. É também o objetivo da individuação 

Figura 28: O nascimento da borboleta II;
litografia (1971/76) 

Figura 29: O Espírito do urso com
o nascimento do cavalo; óleo (1972) 
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30) guiAdo pelo espírito do lince (1972) 
O lince e Birkhäuser, olham para frente e caminham juntos na mesma 

direção. Mais do que isso, o lince passa seu braço em torno a Birkhäuser num 
gesto que não só indica proteção como também direção, sustentação. Isso nos 
mostra que o ego e o inconsciente não mais se contrapõem, mas têm agora 
uma direção comum. A figura do lince aparecerá novamente um pouco antes da 
morte de Birkhäuser. Ele escreveu sobre esta pintura: “Quando te tornas velho 
um ‘outro’ te envolve e te conduz para onde não desejas”. O lince, uma outra 
versão do cavalo, é entendido como o acompanhante, guia e também como a 
energia arquetípica necessária para o caminho à frente. Seus olhos emitem as 
luzes características das pinturas de Birkhäuser, significando aqui a capacidade 
do artista de dar forma a conteúdos que estão à frente dos seus dias. A luz é o 
seu potencial criativo. 

Figura 30: Guiado pelo espírito do lince;
óleo (1972) 

Figura 31: Defrontando-se com deus;
pastel, (1973) 

31) deFrontAndo-se coM deus (1973) 
Birkhäuser desenhou este pastel em novembro de 1973. Esta obra teve como 

ponto de partida um sonho onde ele via uma mulher que usava um chapéu 
de pele bastante caro. “Ela olha então para um espelho que tem uma moldura 
artística muito valiosa, e vê surgir ali uma imagem misteriosa. É um ícone com 
um fundo em ouro e cores luminosas que mostra um homem que se defronta 
com Deus; ou talvez seja a cena da criação do homem, como mostrada em “Deus 
criando Adão”, de Michelangelo. [...] O homem fora pintado muito pequeno, 
junto a uma também diminuta faixa de natureza. Ele se encontrava abaixado 
sob as plantas e era todo dourado. Portava, em uma das mãos, um raio apon-
tado para deus (como uma arma). Eu pensei – ou alguém disse – ‘Esse raio é a 
consciência humana’”. 

Imediatamente após o sonho, Birkhäuser desenhou as imagens que apare-
ceram no espelho. No sonho, é como se ele olhasse para a anima e através dela 
obtivesse do espelho as imagens que se constelavam no inconsciente. Ela inter-
media seu contato com um deus que se apresenta e que, como na sarça ardente 
bíblica, precisamos nos proteger porque também cega e queima. 

A associação com a “cena da criação”, de Michelangelo, nos mostra que se 
trata de um contato que cria a vida e não um confronto com a criação; obviamen-
te, o homem é muito pequeno frente ao inconsciente e ao enorme poder divino. 

O raio, são os mesmos dos olhos do lince, do urso e de outros. Esses raios 
sempre tão presentes nas obras de Birkhäuser, representam uma projeção de sua 
missão artística e, como vimos, menos uma arma que uma ligação com deus. O 
raio é uma ligação entre o céu e a terra, entre deus e os homens, só que agora 
essa ligação se faz consciente e parte do homem consciente para Deus. 

A figura divina apresenta os tons de ouro esverdeado do urso quádruplo que 
é, por sua vez a anima-estrela da face branca. Lembra o peixe mágico, e também 
o peixe-aranha do primeiro sonho, só que agora com uma espiral de fogo em 
seu interior. 

Deus, aqui, é em si uma espiral ígnea. A espiral simboliza a viagem da alma 
após a morte através de caminhos desconhecidos, mas que conduzem, através 
dos seus rodeios ordenados, à morada central do ser eterno. Uma viagem ao 
destino final. 

A espiral significa o tempo eterno, o caminho ao centro, à flor de Sibylle. 

32) o nAsciMento do pássAro de Fogo dA Flor de ágAtA (JAn./1974) 
O fogo é uma imagem frequente em Birkhäuser. Ele já tentou fazer parte 

da sua consciência em “O visitante”, na forma de um touro ígneo (fig. 19), uma 

Figura 32: O nascimento do pássaro
de fogo; óleo (janeiro 1974) 
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representação da manifestação do poder criativo, que 
forçava a sua porta exigindo a entrada na casa. Já o ame-
açou também em incêndios (fig. 20 e 26), e foi o cavalo 
de fogo gerado pelo urso (fig.29); foi o sol que nascia 
atrás da face quádrupla do urso (fig. 23) e já foi simboli-
zado como o tempo infinito no interior de Deus (fig.31).

Birkhäuser passou pelos vários significados do fogo: o 
poder criativo que quer se manifestar, o fogo que tortura, 
o que queima e o que forma a têmpera que solidifica e 
fortalece; e o fogo que liquefaz a borboleta e cristaliza 
uma nova forma de vida; o fogo divino do tempo infinito 
do peixe e por fim, agora, o fogo que morre e renasce e se 
liberta alçando voo: o fogo da Fênix. A comunicação com 
o fogo divino do quadro anterior se consubstancia aqui. 

Se a Fênix, na psicologia é aquilo que em nós nos per-
mite renascer da morte com um outro aspecto mais adap-
tado à nova fase da vida, simbolizando a eterna mudança; 
e se na mitologia cristã é o triunfo da vida eterna sobre a 
morte, na alquimia ele é a regeneração da vida e também 
a finalização da obra. 

Após esse quadro Birkhäuser teve um pequeno sonho 
que lhe causou uma grande emoção, que lhe sugeria que 

ele estava próximo de compreender o significado do fogo em sua vida: ele se 
viu mostrando o fogo eterno de Deus, sendo então lhe permitido acender o seu 
fogo no d’Ele [...]. O fogo deu origem ao “Fogo de Deus” ou “Acendendo a Tocha”, 
uma pintura de 1974. 

33) o Fogo de deus ou Acendendo A tocHA (1974) 
O fogo se personaliza e se nos apresenta; o fogo sempre mutável em seus 

muitos aspectos, agora nos mira e parece nos perguntar se entendemos os seus 
significados, a necessidade das suas faces mutantes como produtor da têmpera. 
Agora ele se nos apresenta com uma face mandálica como uma flor de oito 
pétalas querendo significar a totalidade. É o fogo divino, o fogo do quadro 

“defrontando-se com Deus” que agora estabeleceu, de 
fato, uma ligação com Birkhäuser em sua própria essência 
ígnea. Birkhäuser acende sua tocha. 

É importante notarmos nesse quadro que o espíri-
to divino como que cria, com a sua mão esquerda, o 
novo homem, feito não à sua semelhança (como em 
Michelangelo), mas à sua essência ígnea. 

Birkhäuser acendeu sua chama na chama divina, a 
chama ígnea da espiral do tempo infinito, a chama ígnea 
da Fênix que sempre renasce. 

 

34) A dAnçArinA do Fogo (1974) 
Se encerra a fase do fogo nas obras de Birkhäuser. Chegou 

ao clímax e agora é um fogo pessoal, integrado, como 
parte de uma figura de anima diáfana. Ela e o fogo brilham 
na escuridão do nada. É a portadora da “quinta essência”, 
o final da obra, o fogo de Deus, a chama divina em nós. 

Ela é a anima, a noiva-alma, a eterna intermediadora, 
aqui uma dançarina do cosmos ligada ao fogo divino. 

Eva Birkhäuser diz que os quadros pintados nos dois 

Figura 34: A dançarina do fogo;
óleo (1974) 

Figura 33 O fogo de Deus
ou acedendo a tocha; óleo (1974) 

últimos anos de vida do pai foram uma espécie 
de recapitulação dos estágios mais importan-
tes da sua individuação. “Durante esse tempo”, 
nos diz Eva, “Birkhäuser reviu todos os sonhos 
(quase 3500) dos 35 anos anteriores, tentando 
montar as partes do seu mito. Ele chamou a esse 
projeto de “roter faden”, (encontrando o fio). 
E, embora o que tenha deixado fosse somente 
um esboço, nos proporciona uma grande ajuda 
na compreensão da sua arte. Nessa revisão ele 
compreendeu muitas das coisas que, não inten-
cionalmente foram para as telas. Elas passaram a 
ter um sentido”. 

 
35) o lince 1976) 

Com uma doença pulmonar avançando rapi-
damente, Birkhäuser pintou, dois meses antes da 
sua morte, “O Lince”. A anima, a alma-dançarina, 
inicia sua dança, com o fogo divino, pelo cosmos, 
enquanto aqui, agora, seu corpo carnal é ele-
trocutado por raios. O lince, um lince terreno, escuro, com olhos que não mais 
emitem luzes, como que executa um ato final. 

Birkhäuser teve um sonho que o deixou muito abalado e que lhe disse que 
a morte não é um fim. Ele deixou anotado seu sonho: “Eu falei para ela – uma 
mulher idosa, rechonchuda, uma camponesa – no jardim: ‘Isso é maravilhoso, o 
renascimento’ [ele se referia ao fato de tudo desaparecer no outono]. E, então, 
ficamos ambos admirando uma plantinha de apenas 30 cm. de altura que tinha 
brotado do solo escuro como uma fonte, germinando em uma profusão de folhi-
nhas de um verde brilhante”. 

E logo depois ele teve um segundo sonho sobre o “além”, contendo o motivo 
do casamento com a morte: 

“Em uma casa confortável de uma cidade antiga, onde meu amigo [falecido] 
vivia, eu senti magneticamente formar-se uma escada em espiral [...]. Eu olhei 
para o meu amigo brevemente e então segui andando pelo corredor estreito. 
Ela estava lá, a jovem encantadora, em um quarto pequeno e bonito, repleto 
de quadros, andando para cima e para baixo. De repente voltou-se para mim 
e falou: ‘Eu lhe disse, não foi?’ [...] significando que alguém me chamava [...]. 
Foi como um ciclone de sentimentos que me pegou e me arrastou para ela”. 

Em março de 1975, Birkhäuser pintou o “homem cindido” novamente; mas 
as cicatrizes permaneceram e ele passou a ter consciência da cisão inevitável do 
humano. 

36) diálogo (1975) 
Birkhäuser tinha sonhado, em 1949, com o homem “cindido”. O sonho lhe 

dera tanto medo que ele só conseguiu pintá-lo em 1953. Além de o “cindido” 
ele denominou-o também de “a ferida do mundo”, nome que nos dá a impres-
são de que, já na época, ele pressentia tratar-se de algo maior do que a sombra 
pessoal (foi a respeito dessa pintura que Jung comentou que fora o quadro mais 
importante que Birkhäuser tinha pintado). 

Birkhäuser pendurou o “cindido” frente à sua cama e por ali ficou por 26 
anos. Em 1975, já perto da sua morte, ele fez uma nova pintura em que retrata 
um diálogo com o cindido. Agora, no seu novo quadro, o cindido não é mais 
uma figura tão aterrorizadora, que o faz pedir, no sonho de 1949, que tranquem 

Figura 35: O lince;
óleo, (setembro de 1976) 
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todas as portas para que o impeçam de entrar na casa/ego. Agora o cindido não 
parece mais um louco assustador, mas suas feições exprimem apenas sofrimento. 
De sua ferida verte sangue, o que pode significar um sofrimento sempre renova-
do. E o que é mais importante: eles agora estabelecem um diálogo. Na pintura, 
da boca da “sombra” parece fluir uma “fala luminosa”. 

Na entrevista a Dean L. Frants, em 1975, Birkhäukser afirmou que o cindido 
foi fruto de uma Imaginação Ativa onde “ele emergiu novamente, mas mudado. 
Não estava em sua forma original. Sua cabeça cindida é luminosa e acho que 
isso significa que o sofrimento trouxe uma nova luz. O deus sofredor tornou-se 
consciente ou real através do sofrimento”. 

Birkhäuser deixou a seguinte nota sobre a pintura: “Constantemente, nos últi-
mos dias, eu estive estranhamente afetado pela visão desse “espirito cindido”, que 
me confronta a partir do inconsciente. Somente agora percebo que esse ser terri-
velmente ferido é, na verdade, um retrato do meu Deus – Agora a ferida brilha!” 

Em seus apontamentos Birkhäuser assinalou um trecho de uma carta de Jung 
a Victor White (1955): “Mas, ainda que nossa natureza pacífica tenha alcançado 
um grau superior de consciência, ela não consegue escapar do conflito violento 
dos opostos em sua alma, pois Deus deseja unir seus opostos no ser humano. 
Assim que for estabelecida uma consciência mais honesta e mais completa para 
além do nível coletivo, o ser humano já não será um fim em si mesmo, – mas 
um instrumento de Deus [...] (Jung, cartas, V.2, p.409). 

Como nos diz Eva Birkhäuser, “esse pensamento produziu uma espécie de 
reconciliação com a escuridão.” Assumindo a carga dos opostos, o “cindido” tem 
um profundo significado no drama divino: ele torna possível o processo contí-
nuo de Deus tornar-se consciente no ser humano. Essa compreensão, continua 
Eva, “serviu como uma contribuição para a cura da ferida. A tensão dos opostos 
começou a se dissolver. Birkhäuser entendeu tudo isso como um fazer as pazes 
com Deus”.

Figura 36: Diálogo
(óleo, 1975) 

37) A AniMA dorMente (1976 – inAcABAdA) 
...e Birkhäuser a fez toda branca, diáfana, recostada, de olhos fechados, à 

espera... 
Sibylle, anima-estrela, alma e amada, aguarda... 
Ele morreu em 22 de novembro de 1976. 
Aqui, a anima dormente ficou inacabada.

notas

1. A entrevista de Peter Birkhäuser, realizada por Dean Frantz, pertence a biblioteca C.G.Jung de 
Zurique. Agradeço a Paulo Corazza a cessão desse material. 
2. É como é conhecido o deus germânico Hylic, na Suíça.
3. Há discrepâncias quanto ao ano em que a “anima com coroa de luz” foi pintada. Eva assinala o ano de 
1964 e M.L. von Franz janeiro de 1966. 
4. Birkhäuser relatou este sonho a D. Frantz no dia 27 de março de 1976. 
5. Manuscrito privado. Os extratos foram discutidos em “Encontros com a alma”, Cap. IV, de Barbara Han-
nah e em “Os Sonhos e a Morte”, p.38, de M.L.von Franz. 
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Figura 37: A Anima Dormente
(óleo, 1976) 
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