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1943, janeiro, 5 — Relendo "Don Quizots de Ia
Mancha", não como um leitor em disponibilidade, mas
como um, aluno interessado em aprender, com Cervaníes,
o mecanismo da aplicação da aventura. Detenho-me,
sem pressa, sobre os episódios. E, à proporção em que
os examino, convenco-me da observação de Menéndez
y Pelayo : "Cervantes fué hornbre de mucha lecturas".
Vejo-o lendo a "História dei invencível cavallsro don
Polindo" ou "La Crônica de los nobles cavalleros Tabíaníe de Ricamonte e de Jofre" — vejo-o sobretudo
inspirando-se em si mesmo, em sua vida agitada transfigurando o próprio destino. Guerreiro, escravo, poeta,
Cervantes não deixa dúvida quanto a Don Quixoíe.
1943, janeiro, 10 — Curioso como um dos lados
mais obscuros da estante obriga-me a reexaminar os
livros, uns sobre os outros, desarrumados. Sim, são
os íivros de Mareei Jouhandeau. E' um romancista,
o meu grande romancista Jouhandeau. Nenhum outro
conheço tão insensível como a própria morte. Homem
rude e trágico, de frieza de gelo, que inunda porém o
seu drama com um sopro que se diria de febre. Insondável e distante, quase sem nervos e sepulto de alma,
esse Jouhandeau — perdido no inferno e nas fantásticas trevas — talvez silencie agora definitivamente.

Contenham-se, neste instante, quando a noite
começa a crescer, as suas insatisfações. Imobilize as
mãos cansadas de procurar, sobre as criaturas, o limite
e a medida da eternidade e da vida. De resto, nele
as mãos se tornam inúteis. Tateiam no vazio como
se as coisas do mundo escapassem e fugissem. Em
verdade, a predição metafísica dos castigos e das penas,
a aflição que parece aguardar enquanto rolam os minutos de cada dia, ele como que as sente sobre a carne
viva e o coração que lateja. E' possível que isso o
aterrorize. Amedronte-o como a violência amedronta
os tímidos. E também é possível que nasça desse
temor, dessa força que no fim é uma recusa à própria
timidez, a fria indiferença que o reveste com uma
insensibilidade de rocha. Surge, então, o místico. Já
não é mais o homem, o cego porém que perdeu a luz
porque desejou ver em excesso. Condenado que transpôs as fronteiras proibidas. Deus é a sua obcessão.
O conflito não é com o irmão, o amigo, ou a humanidade de todos os semelhantes. Ele mesmo escreverá:
o conflito é este entre Dieu et mói. E se faz um perverso, um bruto de maldade, um possesso que escreve
livros onde só há poeira e sombra. Livros sem claras
nuvens e sem sol, onde o vento passa como uma música
capaz de enlouquecer e matar. Julga-se quase um
senhor dos homens e das mulheres. Alguém capaz de
deformar as crianças. Sim, Mareei Jouhandeau desejaria ser Deus — ser Deus por um momento para nos
recusar a vida ou nos entregá-la de um modo ainda mais
incompreensível e trágico. Mas, como não o consegue,
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à semelhança de um demônio batido, foge da própria
carne e se exila no sonho e na loucura, e não teme
confessar que prefere o fantasma ao homem, o duende
ao sangue.
Agita-se em ânsia, corno Dostoievski, tentando compreender o extraordinário tema da liberdade. O seu
"Monsieur Godeau intime" caminha nesta direção. Não
sabe, entretanto, o que seja recuar. Enfrenta os
perigos, desconhecendo o tempo e a memória, as fraquezas e os tumultos das paixões, dando-nos essa
impressão de liberdade que os pequenos peixes devem
sentir entre os vidros de um aquário. A liberdade
completa — dir-nos-á nos contos de "Astaroth" — só
se consegue através da fuga. A grande fuga dos suicidas, das mulheres envergonhadas que procuram conservar no vício as últimas alegrias.
Detenho-mt, as mãos sobre os livros empoeirados.
Entre eles — • percebo agora — está a "Introduction a
une mystique de l'enier", de Claude Mauriac. Lembrome que nos fala de Rimbaud como o maior predecessor
do romancista. Procura irmaná-lo a Gide. Também a
Nietzsche. Mas, dentre todos, apenas Berdiaeff não
receou chamá-lo gênio.
Afasto-me, a cabeça descida, e a mim mesmo digo
que Mareei Jouhandeau é um homem sozinho, insensível como o deserto, sobre o qual podemos arremessar
os nossos grites e bater com os punhos fechados. Não
recuará um passo e nem os lábios moverá numa
palavra. O mármore talvez seja mais vivo — e apenes
a morte, em verdade, poderá ser tão insensível como
ele.

1943, janeiro, 28 — Charles Dickens sabe que a
criança jamais perece dentro de nós. E tenho a confirmação nesse "A Cliristmas Carol" ("A Ghos;t Story oi
Christmsa") que leio como um prolongamento do Natal
que acaba de passar. A conversão de Scrooge é uma
extraordinária lição. Mais uma vez, como diria Chesterton. estamos em face da "natural human dignity oí
the poor". Franciscano sem hábito, certo do êxito da
sua peregrinação e convicto da irmandade da justiça
e das lágrimas. Dickens não compreende a bondade
sem o pranto, sabe que a humildade é mais forte que a
força, não esquece que nem todas as velas se apagam ao
primeiro sopro. Outro qualquer não distinguiria, corn
sua espontaneidade, a invencível presença da criança
no fundo da nossa tragédia comum. O fantasma de
Marley leva-me aos vivos : Copperfield, Tv/ist, Peggotty, o bom Micawber.
1943, fevereiro, 3 — Novamente sobre a mesa o
problema da poesia. Inutilizei, sem que ao menos
soubesse porque, todas as anotações feitas nos últimos
dias. Mas o problema se impõe, inflexível. E volto
a pensar em um lógico por vocação que me interrogasse :
— Para que a poesia ?
A pergunta encerra toda a condenação ao ilogismo.
Repressando os termos compreensivos, dispensando a
impressão objetiva, eliminando a significação na linguagem, desprezando a relação inteligível, sacrificando o
conceito e a imagem — destruindo, em resumo, a lógica
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formal —, os poetas modernos, em um grupo reduzido,
outra coisa não feriram senão a poesia em sua própria
constituição. O acontecimento, em parte decorrente do
abstracionismo plástico, a ele não se identifica em
virtude de sua natureza verbal. Ao contrário do pintor
e do escultor que visualizam a forma e dispõem naturalmente da cor e do relevo, o poeta conta apenas corn
um veículo de expressão que é a linguagem. O instrumento lírico é a palavra em seu esforço de representação.
Deformando esse instrumento, impedindo-o de
organizar em conceitos as noções abstratas, creio ser
impossível discutir a conseqüência : anulou-se a poesia
como valor racional, "un ordre logique". Extinguiam-se
simultaneamente o pensamento e a imagem. Perdida
a ideação, abrindo nova freqüência em um mecanismo
antipsicológico e meramente auditivo (como era meramente visual uma parcela do abstracionismo plástico),
o que se tornou inevitável foi a poesia despir-se também
da reação afetiva e, efeito imediato, da própria sensibilidade. Intelectualizou-se, sem a menor dúvida, em
função do vazio. E o mais impressionante, nesse divertimento inteligente, é a sua dinâmica.
Movendo a máquina de hermetismos, trabalhando
matéria impermeável à análise — a estrutura verbal
nua de logicidade — começa por negar o conhecimento instintivo (Dwelshauvers) e fugir à intuição
bergsoniana. Afastado esse ponto convergente indispensável a qualquer artista, sobretudo um poeta, termina
por esterilizar-se numa espécie de composição sem nexo.
Isolando o poeta, sua audiência começando e termin

n ando em si mesmo, elimina por outro lado a comunicação. A poesia é bem uma onda insintonizável, à
margem, da linguagem convencional, sem a menor possibilidade de repercussão. O "puzzle".
Essa dinâmica, a meu ver, produz um estado antipoético porque se traduz numa manifestação ilógica.
Não há o encadeiamento que concretiza a figuração
mental. Ausentam-se os elementos de fixação. E, o
que é mais grave, falta ao verso o lastro perceptivo •—
a linguagem poética, simbólica ou não, escapando à
eistematização que resulta inevitavelmente da "lógica
social". O ato poético, em conseqüência, será factual.
Estão sepultas as bases residuais que robustecem os
dados lógicos e conceituais.
1943, fevereiro, 10 — A determinação foi tomada
há muito tempo: leitura obstinada, regular, diária,
dos modernos romancistas dos EE. UU. Cumprindo-a,
posso dizer agora que conheço Theodore Dreiser na intitimidade. Jamais será um reformador, não será também um professor de moral pública. Homem feito pela
vida, lutando desde criança, não conseguiria apreender
as coisas do mundo senão através dos próprios olhos.
E é bem esse encontro, quase um choque com a realidade, que afasta dos seus romances o caráter de absoluta ficção. Estranha a sua lealdade para com os sentidos. Rigorosa valorização de todos os caminhos que
nascem dos instintos. Um "finalista" — na classifi»
cação psicológica de Mc Dougall.
Homem que não se exalta, bem um romancista
do nosso tempo, não faz do romance um refúgio. Mas
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o utiliza de modo quase hostil e— embora não seja
um reformador ou um professor de moral pública —
utiliza-o como um instrumento de luta. Não que
escreva um protesto, ou um libelo, ou levante simplesmente uma crítica. O que vem à tona, porém, é
um senso de condenação quase velado, acima das discussões, a vida imprimindo em si mesma os próprios
movimentos. Não há uma moldura exterior que embeleze, não há também qualquer interesse em fundamentar uma concepção filosófica. O que ressalta, em
verdade, são as histórias comuns de algumas crianças,
alguns homens e algumas mulheres.
No entanto, para chegar aí — entrosar essas criaturas em imensa atmosfera social — não precisa valerse da técnica de esquartejamento tão sensível, por
exemplo, em alguns romancistas modernos. Foge ainda
aos detalhes psicológicos, afasta-se dessa ânsia de introversão que caracteriza a obra inteira de Mauriac. O
que permanece, a matéria que deixa ficar, é bem o indispensável. A intensidade no retrato de Glyde Griffiths,
em "An American Tragedy".
Algumas vezes, como em "Sister Carne", podará
haver a divagação, o debate restritamente intelectual.
Dir-se-ia mesmo a linha de ensaio na estrutura do
romance. Problemas que se erguem com grande impulso, presença de medidas que correm num plano
lógico. Mas o que se enxerga, fora de qualquer dúvida,
é o romance em sua unidade, o perfeito acabamento
que se diria corporal em livro como "Jennie Gerhardt",
Em "Jennie Gerhardt" sempre acho que encontro
o mais humano de todos os Dreiser. Esse romanre,

como observou Frabrégues, poderá iludir e provar falsas
perspectivas. Assemelhando-se ao "Tess cf'í/rfoerv/7/e".
de Thomas Hardy (ambos constituindo uma reação ao
puritanismo) parece-me que sua força vem, da resignação. O terrível drama de consolar na aridez do coração a insatisfação do nosso maior desejo. A fixação da
vida que nasceu irremediavelmente perdida. O grito
do senador Brander: "Por que morrer insatisfeito?" E a
vida apanhada como um peixe, em plena agitação, palpitante, movimentos caindo até a morte.
Afinal, verdade que em plano inferior ao extraordinário romance de Malégue, mas ainda é aqui que sentimos bern alto a humildade. Criaturas que possuem
olhos de cão e desconhecem a salvação ante a insensibilidade de tudo. Tão humildes que não sabem sonhar.
E ignoram ser a esperança o que nos salva em face
da pobreza do mundo. Não, esses romances de Theodore
Dreiser não passam como passa a água de um rio.
Ficam, e ficam como no corpo as cicatrizes das grandes
feridas.
1943, fevereiro, 22 — Não fosse um tímido, e
Kafka seria um homem crucificado pelo orgulho. Seria
talvez o mais violento de todos, o mais bruto, o que melhor soubesse viver o ódio e a cólera. Seu pensamento
não seria móvel, indo e vindo como uma bola de tênis,
mas seria inflexível, de dureza extrema, com resistência
de ferro. Nasceu tímido, porém. Dir-se-á da sua timidez ser uma espécie de verniz que reveste com dificuldade o orgulho sensível, oculta com esforço a excitação,
o protesto quase inumano contra a presença de tudo.
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O íntimo desejo, que ferve e queima nas profundezas
do seu sangue, é bem esse de criar um universo próprio
— um universo que fâsse um trabalho seu, inferno
movente que o ajudasse a vencer a danacão.
E' a exigência da "metamorfose". E' o ódio dissimulado. E' a fraqueza reconhecida provocando esse
temperamento que Wladimir Weidlé chamou de gênio
noturno. -A miserável grandeza de alguém que chora o
próprio sofrimento, lamenta a própria condição. E,
como uma resposta ao tormento de todos os dias, ao
açoite que bate a consciência já ferida e quase em
estado de loucura, a paixão pelo abstrato, o estranho
amor por Kierkegaard. Leu Kierkegaard como um alucinado, procurou completá-lo, superá-lo, vencê-lo.
Mas Kierkegaard, que não temeu acusar Deus — e
bem o disse Gustave Thibon — como um ser decaído
entre a imutabilidade e o amor, não foi totalmente um
cego. E, o que é verdadeiramente muito mais grave,
não foi um romancista. Na verdade, apenas um romancista, e um romancista assim como Kafka, poderia chegar ao fundo invisível que chegou, tornar-se uma espécie de sombra de outra sombra. Em qualquer dos seus
livros — "O Processo", "O Castelo", "América", "A
Metamorfose" —, livros escritos sob o domínio da
mesma angústia que coagira Kierkegaard, o que mais
se sente não é a atmosfera melancólica, a vida fictícia,
mas e sobretudo isso que Max Brod disse ser a insignificância da conclusão material. O oposto, digamos em
uma tentativa de exemplo, precisamente o oposto do
Fautkner de "Men Wotiking".
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E, como conseqüência, a fragmentação de todas as
realidades, o ritmo desconexo, essa indisciplinada pulsação que faz lembrar a música de Debussy. A existência acima do solo, a incompreensão para com os mais
simples atos humanos, a negação de todos os estados
psicológicos, o imaterial se valorizando como se Kafka
nada soubesse das coisas do mundo e dos elementos
da vida.
Um morto que viesse do mais longínquo passado
e renascesse subitamente entre nós com os olhos abertas
de medo, não se sentiria tão afastado como KafkaSentir-se-ia bem mais próximo, de certo. Kafka, porém,
será um homem distante em qualquer época, estranho
que perdeu o caminho e sente a obscuridade crescer
em cada minuto que passa. Não distingue as formas
com segurança, as linhas dançam, o mundo se apresenta como um disfarce. Dir-se-á que tateia como o
Joergensen das primeiras novelas. Perde a noção do
exterior e do espaço, salta sobre a própria consciência,
e permanece no derradeiro e definitivo limite. Então,
por todos os lados, é o perigo que o cerca. Já não pode
recuar como Charles Huysmans. Debate-se, tentando
esclarecer, e cada vez mais submerge. E' um afogado
na própria angústia, é o orgulho o que ainda o sustenta — mas, já agora, compreende ser inútil recompor
os dados e reiniciar outra análise.
Nesse instante, agarra-se à morte, faz da morte o
seu tema, ama-a e odeia-a ao mesmo tempo, resigna-se
e protesta. E é dentro da morte, em paixão de insano,
que busca a força capaz de conservá-lo vivo dentro
da vida.
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Como esse homem esteve perto da crucificação!
1943, junho, 8 — Se falo de magia a propósito de
Jacob Wassermann é porque a magia, afinal, não é o
sortilégio. Ao lado da alegria e do medo pode tornar-se
uma virtude: aproximar ainda mais o homem de si
mesmo despertando no coração a idéia da origem e do
fim. Pode, desse modo, colocar-se entre os únicos e
verdadeiros abismos que nos encerram a nós dentro da
vida e do tempo. E constituir, por assim dizer, um
espaço capaz de abrigar os sonhos e as esperanças, as
alucinações e os grandes pressentimentos.
Senti-la, como visão nos olhos ou simplesmente
como um corpo pesando entre os dedos, não será difícil
a alguém que se contemple e tente rasgar a obscuridade
que envolve todos os nossos destinos. Virá menos
como uma angústia, mas virá dolorosamente como sendo
o reflexo dessa loucura e dessa cólera que em nós se
ocultam com as paixões e o próprio sangue. Surgir,
porém, e distender-se abaixo do sol — isso não é o
bastante.
Talvez que exija o máximo. E a experiência desse
mundo que é o máximo, seu retrato bruto animado pela
lentidão dos próprios movimentos, nós o encontramos verdade que de um modo patético e terrível — mas
sempre o encontramos em Jacob Wassermann. Antes
de ser o adversário da injustiça (e como será possível
esquecer O Processo Maurizius?), o inimigo quase apocalíptico da crueldade humana, o desesperado criador de
uma outra ontologia, ele é o romancista da fascinação,
dos dramas ocultos, de um encantamento místico que se
prolonga em crispação e fúria muito fora da terra.
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Sua obra de romancista, por isso, é um imenso
delírio. Desde o início, quando esboçara em Os Judeus
de Zirndorf a estranha atmosfera que apenas sugeria os
livros do futuro, já o podíamos aceitar como um apaixonado da transfiguração e um poeta. O esclarecimento
viria depois. Chegaria com os três romances do ciclo
para apontá-lo, apesar de toda a desordem e todo o
tumulto, como um apóstolo de fé que apregoa e crê na
restauração da criatura humana. O universo de piedade e ódio, renúncia e desespero, abnegação e sofrimento, tristeza e amor, aquela força das paixões que
oscilam como ondas — tudo isso, fechando-se em um
bloco único, revelaria o tema decisivo de Jacob Wassermann.
Seu tema, como se pode julgar, está relacionado
com a magia. Adere aos extremos que cercam o homem dentro da existência e do tempo. E' o tema da
restauração do homem. Não uma restauração meramente contingente, ao modo do que acontece com os
agonizantes que se tornam convalescentes, mas restauração que deve começar nos ossos e prosseguir até o
infinito. Como conseqüência dessa mística singular, a
tremenda inquietude que o obriga abrir os braços entre
as suas próprias figuras. Entre elas, algumas como
evadidas do inferno, Jacob Wassermann não permanece
impassível. Também ele tem seus momentos de alegria, sonho e medo. Conhece na própria carne a agonia
de Gaspar Hauser, ao órfão se dirige como um irmão
de igual miséria e mesmo destino. Aceita seus sofrimentos, não como o espelho a uma imagem, mas corno
um olhar humano cheio de ternura e compaixão.
14 —

E' possível que esta solidariedade pela humanidade
nascida de si mesmo explique, em parte, a tortura que
nos vem dos seus livros. Lê-los, não será apenas rir
e chorar. E não será ainda a necessidade tantas vezes
sentida de ocultar o rosto forçado pelo pudor da nossa
condição. Será compreender, antes de mais nada, que
o homem só não é totalmente miserável porque sonha,
sonha e enlouquece, durante alguns momentos da vida.
1943, junho, 16 — Inicio a tradução da novela
Golovin, de Jacob Wassermann. O melhor do seu gênio
aí está. Breve, embebida naquele sentimento de tortura que faz lembrar Strindberg, rasgando-se como uma
cortina entre duas consciências que são duas concepções
de vida, a si mesmo ultrapassa na apresentação de um
dos maiores personagens da novelística moderna: Maria
de Krüdener. O tema, aparentemente entregue à história de uma família aristocrática que foge dos bolchevistas, amparado no cenário da revolução soviética, se
revela no diálogo que fecha o livro. O duelo verbal
entre Maria e Golovin — que lemos tão ansiosamente
como se fôssemos urn ou outra das personagens — reflete uma estranha força que, vencendo nossa própria
maldade, consegue negar, pelo entendimento, a mais
primitiva coação dos instintos.
As palavras, escapando ao papel, chegam aos ouvidos. Sentimos sua presença como a uma voz poderosa,
soprada ao mesmo tempo com nobreza e aflição. A confirmação, sem dúvida, da existência daquela alma que
já se apontara em Schaefer, e que também se apontaria
em Jacob Wassermann: simultaneamente paga e mística, lírica e contemplativa.
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1943, outubro, 19 — O que se faz preciso é transigir com o próprio destino. Aceitá-lo como aceitamos
a fome e a tristeza, saber que incarna uma realidade de
maior valor porque também mais lírica. Seu universo,
em constante clima de inverno, poderá encher-se de
sombras e cores. Poderá ser ainda a própria realidade
absorvida. Ou apenas uma cavidade deserta. Sim, as
faces do destino são muitas. Transfigurando-se em aflição, pode nascer como sendo crime e remorso, simples
inquietude ou um outro inferno mais trágico. Pode ser
também o vazio. Mas, ainda que venha tão vivo e decisivo como a forma de um corpo, jamais estancará
dentro de si o sofrimento transformando-o, desse modo,
em zona de mansidão e paz.
A criatura que delira é a criatura que sofre. Engano pensar seja o delírio um corte na dor. E' excessivamente estranho e desconhecido para não deixar uma
marca, forçar o calor no sangue e o peso d.os pés
no chão.
Quem quer que o tenha conhecido, em estado de
ira como Strindberg ou no afastamento quase monstruoso de Kafka, por certo não o sentiu assim como esse
singular Hermann Hesse. Acurvando-se sobre si mesmo
como uma serpente, perdido nas voltas do desvario que
frenèticamente criara, tentando reprimir com as mãos as
paixões que se extravazam como lava, Hermann Hesse
só possui olhos para alcançar e ver "o lobo da estepe".
O lobo da estepe não é Harry, também não será Paulo,
nem Armanda — mas será Armanda, Paulo e Harry ao
mesmo tempo porque o lobo da estepe somos bem todos
nós que vivemos e amamos. Nós, criaturas que estamos
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acima das árvores e das pedras porque, afinal, possuímos o delírio.
O delírio, que encontra a sua plenitude no "teatro
mágico", é a fronteira que distingue. Não é a morte,
nem a conformação tão humana do próprio corpo — e
parece que escuto Hermann Hesse gritar do fundo da
sua cólera — o que nos distingue da areia do mar ou
das estrelas do céu. E' o delírio, a imaginação se movendo no espaço, rodando e dançando corno um acrobata
no circo.
Hermann Hesse, porém, não fundamenta o delírio
em raízes objetivas como Julien Green, certamente, o
faria. Começando embora pela poesia, da poesia agora
escapa para tombar, como um fugitivo, entre os pesadelos de um refúgio cada vez mais obscuro e quimérico.
Abrigado nessas sombras que são o seu mundo, não lhe
assiste um cenário amplo, um imenso cenário que nos
fizesse lembrar, por exemplo, as montanhas. As paredes são lisas, o céu que enxerga é tão áspero como o
próprio coração, a mão com que escreve é ríspida como
o frio olhar de uma testemunha. O sopro poético, que
suaviza as novelas de Gerard de Nerval, as histórias de
Hoffmann, mesmo a violência dos romances das irmãs
Brontè, não conseguem subsistir no seu delírio sinistro.
Resta apenas a descaracterização. O desconhecimento da norma, a sensível ignorância de tudo isso que
eu chamaria os limites. E, como conseqüência, o que
nasce é uma beleza quase inimaginável, mas tão forte
que arrebata e aprisiona. Vem para ferir a realidade,
marcá-la com dureza, afirmar que o homem pode vencer
a própria vida porque traz dentro de si o mundo do
delírio.
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O delírio é a salvação, o triunfo sobre "o lobo da
estepe". Esta, em verdade, a indicação que Hermann
Hesse põe no seu livro. Mas, embora o fechemos em
sua última página, e dele escapemos como do fundo de
uma pesada cerração, sentimos bem sobre a face que o
sortilégio permanecerá ainda por muito tempo. Talvez por muitos anos.
Acabei de ler agora O lobo da Estepe. Hoje, certamente, o sol nascerá ao meio-dia.
1943, novembro, 9 — Não sei se André Gide conheceu Rozanov. Difícil mesmo saber se, estudando
Dosíoievski, em Rozanov não pensara ao escrever que
"il n'y a pás d'oeuvre d'art sans participation démoniaque". E isso porque o refugiado do mosteiro da Trindade, sem dúvida um artista tão alto quanto Nietzsche,
nasceu com o sangue do demônio dentro das veias. Em
verdade, que se saiba, ninguém sentiu o demônio come
ele. A mensagem de Santa Catarina
sangue e
fogo — já não existe em face desse visionário que percebia, com os olhos do rosto, a trágica imagem da própria
consciência em pânico. Amigo da morte, querendo organizar religiosamente a vida erótica, paradoxalmente
entre a prece e a blasfêmia, talvez ignorasse o que realmente pudesse ser. Aparece-me como um homem que
acendeu o incêndio no abismo do coração, no fundo de
todos os ensinamentos do mundo, e ficou a gritar como
o suicida que já não pode chorar.
E' o selvagem — e como ousar defini-lo, a êie,
Rozanov, a não ser em um diário íntimo? — que não
consegue torcer a cólera, que a si mesmo se aceita em
plena misericórdia. Um condenado voluntário. O es18 —

tranho humilde que avisa sempre: o homem, qualquer
hornem, só é digno de piedade.
Não compreende, como aquele Verkhovenski, de
Dostoievski, a vergonha de uma opinião própria. O que
tem a dizer, êie o diz com violência, brutalmente, a linguagem quase primitiva. Mas, como observa Schloezer,
êie o diz com ritmo, o estilo aberto através da sonoridade
musical. Chamaram-no, por isso, de poeta. Acusaram-no de possuir um espírito infantil. E' provável que
esses intérpretes tenham razão. Rozanov, porém, que
começara estudando pedagogia, e fizera depois seus trabalhos nos jornais, não, não pode aceitar qualquer classificação! Urn poeta não escreveria Os Homens da Luz
Lunar, não escreveria um livro como o Apocalipse do
Nosso Tempo e não deformaria, como ele, a eterna fisionomia do cristianismo.
Rozanov, que todos precisam conhecer como uma
vítima de si mesmo, que a vida inteira lutou para dês
truir o veneno do próprio sangue, acabou tranqüilo como
poucos acabam. "A morte não é triste" — dissera no
seu Apocalipse. E quando a alcançou, perseguido pelos
bolchevistas, em um dos mosteiros da santa Rússia, nos
arredores de Moscou, já não podia falar. Morreu em
1918, sem medo, de inanição, pensando talvez no destino
do seu povo. As mãos, finalmente, submersas no corpo
da Igreja.
1943, dezembro, 2 — E' possível que Wladimir
Weidlé tenha razão. Muito provável que a criação imaginária esteja fugindo do romance, e o interesse do depoimento, o retrato bruto, a substituam, assim valorizando a realidade como o grande tema. No entanto,
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apesar da força do seu livro, continuo acreditando excessivamente no homem, e no destino da sua inteligência, para aceitar a realidade como o sangue do romance
moderno. Em si mesma, nos seus detalhes infinitos, a
ícalidade é muito mais que um universo insondável.
Quase desconhecida, transfigura-se — e é uma para
cada homem, e é outra para cada época, e ainda outra
para cada novo conhecimento que adquirimos. Alguma
coisa, como se vê, a supera. E o que a sacrifica é bem
isso que em nós é a nossa afirmação universal, o equilíbrio da nossa palavra, o impulso da criação, essa centelha
ignorada que fazia Schiller cantar o mar sem que o mar
houvesse visto uma única vez (lendo o "Essai sur lê
Destin actuel dês Lettres e dês Arts", de Wladimir
Weidlé).
1943, dezembro, 7 — O que melhor ele escrevera
em prosa, seus grandes poemas místicos, não, não darão
uma idéia do verdadeiro Charles Peguy. Não que se
imponha a dificuldade tão conhecida do seu estilo, menos ainda o corpo fracionado de idéias. Mas, essencialmente, porque Charles Peguy sempre esteve, na maior
parte de sua presença, distante e muito distante dos
seus próprios livros. Não o encontraremos, como a
Léon Bloy, na expressão sòlidamente fundida à própria
vida. A história do seu pensamento, o ideal franciscano
de bondade, o interesse em consolar todos os corações,
iremos encontrar no mundo que se move em sua volta,
nos amigos que freqüentam sua livraria.
Ele, esse Peguy insubstituível aos olhos dos amigos,
o TVòfre cher Peguy de Jean e Jérome Tharaud, a ser
descoberto numa visão perfeita, só poderá ser encon-

trado nos depoimentos desses mesmos amigos. Hu
milde, somente ao morrer naquele setembro de 14, e
que começará a crescer. Avançará sobre si mesmo,
sobre as obstinadas páginas dos Cahiers de Ia Quinzaine,
sobre os dois poemas de Jeanne d'Are, sobre sua própria morte na frente de batalha, para então distender-se
sobre os amigos. Desse dia em diante, nós o encontraremos em todos os caminhos, sentiremos bem perto o
movimento dos seus lábios ditando as grandes verdades.
Charles Peguy, desse minuto para toda a eternidade,
começará a viver.
E' de sua presença que sairá Maritain. Um lógico
como André Suarés, seu amigo de antigas conversas,
nele se inspirará para escrever os ensaios críticos sobre
Dostoievski e Ibsen. Em outra fonte Romain Rolland,
também colaborador dos Cahieis, não buscaria seu ideal
de humanidade. E o nosso extraordinário Stanilas
Fumet, o maior intérprete moderno do sentido metafísico da arte, distribuiria entre ele e Léon Bloy alguns
dos seus livros que um dia serão apontados como os
mais definitivos do seu tempo. Esses, para não falar
mos dos mais afastados, não falarmos, por exemplo, de
Daniel Rops que, dentre todos os seus livros, o maís
humano será mesmo o que se chama Charles Peéfiy.
Charles Peguy, porém, aquele que lutara para
"rendrai mon sang pur comme je Pai reçu", que associava simpatia de homens tão distantes como André Gide
e Maurice Barres, não será aceito com facilidade. Sua
aceitação, que exigirá confiança e um total abandono,
virá lentamente como uma criação e lentamente se expandirá sobre muitos. Exatamente em Lê Mystére de

20 —

— 21

ía Charité de Jeanns d'Are, dirá Charles Peguy: "II faut
dês créatures de toute sorte pour faire une création".
1943, dezembro, 20 — Anotação para um pequeno
estudo sobre Stanislas Fumet: Sem dúvida, é o mai:?
humano e o mais compreensivo de todos os seus companheiros de geração. Mais ainda que o próprio Charles Du Bos. Não que seja um ensaísta de estilo fácil
como Denis de Rougemont, ou um pouco ingênuo como
Daniel Rops, mas alguém que se habituou excessivamente às interrogações eternas para não saber medir
as palavras e normalizar os próprios movimentos. E o
grande exemplo que poderíamos citar seria Lê Procés
de l'Ait.
Nessa época não escrevera ainda Mission de Léon
Bloy, ainda não condensara toda a sua energia intelectual no estudo simplesmente extraordinário que é
UAmour. Era o autor que oscilava em dois livros:
um, sobre Notre Baudelaire; outro, sobre Sainte Jeanne
d'Are. O livro básico — para somente depois nos determos em face do Ernest Hélio — deverá ser o ensaio sobre a arte.
Mas a arte, para Stanislas Fumet, não é um tema
restrito de estética. Não é um tema filosófico. Ou
apenas um tema. A arie é, como queria Ernest Hélio,
a plenitude patética. Deve ser grave como a sabedoria,
urna amplidão assim como o milagre que começa no
âmago do bem e da verdade e vai acabar no insondável
abismo de Deus.
A sua caioücidade, nesse ponto, é indiscutível.
Tão indiscutível como a catolicidade que estudou np

poesia de Baudelaire e na vida de Léon Bloy. No entanto, se para com Léon Bloy revela ainda a gratidão
de amigo e discípulo, já no Ernest Hélio é o mesmo
homem de atitudes recolhidas e determinadas. Nesse
livro, que não é bem um estudo crítico, nem a comum
exibição de um drama, sentimos perfeitamente a agudeza de meditação e a obediência à norma clássica
que caracterizam os intérpretes e os mestres.
1944, janeiro, 2 — Ainda mais que Henri Delacroix, Georges Dwelshauvers viria mostrar a associação
inevitável entre a psicologia e a crítica literária. Crítico ele próprio, sobretudo na última fase, sua crítica se
transformaria numa espécie de modelo para a crítica de
análise, de penetração tão profunda que venceria mesmo
elementos aparentemente imperceptíveis. Não se contenta, pelo menos no ensaio sobre Rousseau e Tolstoi,
com a intimidade dos problemas no revestimento meramente estético ou social. A crítica precisa descer.
E descer muito, descer sempre, até a sondagem definitiva.
1944, janeiro, 8 — Admira-me que os historiadores, ainda mais que os sacerdotes, sempre acreditem no
homem. Vendo-o no seu passado, nesse passado cheio
de traições — como diria Dreed, uma personagem de
K. G. Wells — de heroísmos inúteis e muito sangue,
não esmorecem um só dia, sempre esperançados, como
se fossem médicos lutando para regenerarem os velhos
tecidos de um corpo decrépito. Deveriam ser céticos.
Mas, estejam nos caminhos mais opostos — tão afastados como Coulanges de Spengler —, o que sempre de— 23

rnonstram é uma crença infalível, mesmo total, na capacidade de aperfeiçoamento e equilíbrio do homem na
eterna agitação do seu meio social. Nesse ponto, e
não há para onde fugir, todos os historiadores se assemelham a Bossuet.
1944, fevereiro, 10 — Agitada, participante como
nenhuma outra de uma época de mudança, de discussão
agressiva e violenta das idéias, a inteligência pensou
encontrar na crítica o seu caráter mais forte, o instrumento mais apropriado à sua expressão e ao seu trabalho. A imagem ainda tão presente da guerra, que
agravou universalmente o desejo de reforma, a transposição do ideal de vida, deviam aperfeiçoar sua vocação de exame e ampliar seu interesse pelo julgamento.
Perturbavam-na, sobretudo em face do mundo artístico,
as experiências fracassadas, as tentativas empobrecidas,
quase em branco o espaço destinado às realizações verdadeiras. Não reconhecia, porém, a falência das fórmulas, das especializações, do pensamento secularizado
nos processos clássicos de criação. E, como uma compensação, talvez como último obstáculo ao ceticismo, a
ilimitada confiança na crítica que é, fora de qualquer
dúvida, o grande tema contemporâneo.
A crítica, historicamente variável em sua essência,
sempre condicionando sua significação a um estado
estético momentâneo, tornou-se, como os sistemas filosóficos e as doutrinas políticas, uma espécie de lógica
rígida — de método que sacrifica a compreensão livre
em favor do esquema quase matemático. Criticar já
não é sentir, a virtude de aceitar ou não uma paixão
humana ou uma atitude de beleza, mas simplesmente
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uma mecânica. Instrumento que mata na criação a
presença e a responsabilidade do espírito tão indispensáveis à dignidade da própria arte.
Alargaram, no fundo do seu universo, que é inspirado como o da poesia e da ficção, o valor da técnica —
substituindo, como observaria Jacques Maritain, o "ato
de agir" pelo "ato de fazer". Mensurável, talvez para
atender às imposições do racionalismo moderno, a crítica poderá ter se tornado mais fácil. Acessível ao
exercício de todos, a ninguém dificultando o seu caminho outrora extensivo e profundo. Mas, sob esse deslocamento, o que dramaticamente se percebe é a controvérsia: de um lado, a confiança ilimitada que em si a
inteligência deposita; e, do outro lado, a pobreza de
meios impedindo possa corresponder àquela confiança.
Deseja-se a crítica, espera-se de sua interferência
uma solução e de sua atuação um esclarecimento —
mas, empobrecida quando os problemas crescem e se
avolumam, tenta encontrar uma porta de saída na uniformização, no processo endurecido e invadável. Restringe-se a sua ação. E se restringe de tal modo, de tal
maneira a asfixia numa acomodação medíocre que, por
incapacidade, deixa ficar à margem as teses e as situações que estruturam o pensamento e a arte do tempo.
Em face de um período de sensibilidade anormal, de
constante preocupação revolucionária, de alarmante
nevrose política, a crítica já não constitui um equilíbrio
na ortodoxia dos seus princípios. Entrega-se, indo a
reboque, sem perceber que a própria arte reage, sobretudo a arte literária e, nesta, principalmente a poesia
e o romance.
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1944, maio, 9 — Custava-me compreender a distância em que colocávamos Ibsen, o desinteresse revelado pelos seus dramas, sua influência quase não contando entre nós. Difícil explicar sua ausência, a preferência se inclinando para alguns dos seus discípulos,
ele próprio surgindo raramente em uma ou outra referência crítica. O exílio que impúnhamos, como voluntariamente se impusera o exílio de sua própria pátria,
não poderia perdurar muito tempo. Não devíamos
exigir, porém, para ele que sempre foi um homem
sozinho, uma compreensão imediata. Conhecem-se a
complexidade do seu universo, a injustiça que sofreu
quase até à morte, a preferência que se demonstrara pelo
rival Bjoernsson, a tragédia que inunda a alma das suas
figuras, para que nem todos o aceitem na força de um
primeiro impulso. Incapaz de trair, revelaria por isso
mesmo os sentimentos humanos sem ocultar o fundo de
miséria, aquele abismo de degradação que Hovstad encarnou para todos os tempos.
Mas, em Ibsen, no seu teatro, o que primeiro se
deve observar — como anotaria André Suarés no seu
admirável Portrait d'Ibsen — é precisamente o registo
das revoltas morais. Não importa que a análise supere
a ação. O que importa é o movimento das idéias, a
agonia interior que sabia apanhar sem piedade, o diálogo
exteriorizando, no plano da operação mental, os conflitos mais violentos da consciência e do coração. As conseqüências, dessa quase hipnose pelos combates íntimos
da criatura humana, explicam o universalismo da sua
obra e a peregrinação da sua vida.
Os caminhos das suas viagens — Skien, Grimsad,
Cristiânia, Roma, Nápoles, Dresden, Munique — não
2ò

refletem outra preocupação. Possível que a mistura de
sangue, a que se refere seu amigo o conde Prezor, antes
mesmo da primeira viagem, já trabalhasse para a formação daquele universalismo que permitiria o comparassem a Nietzsche e a Tolstoi. De qualquer modo,
esse universalismo, que faria correr sua influência sobre
o melhor teatro europeu, constituiria na realidade o
centro da sua obra. E' a ele que devemos a decomposição, na maioria das vezes lúcida e penetrante, de todos
os elementos que formam as idéias e as imagens e as
relações entre as idéias e outras imagens.
A ação interior é captada em um espantoso movimento de unidade. Exteriorizada, essa ação não convence apenas em virtude da clareza e da estrutura sintética, mas, e sobretudo, pela articulação que executa
entre o ritmo da frase e a organização do pensamento.
E' desse modo que devemos explicar o grande êxito de
Ibsen, a simpatia que sempre acabava conquistando,
mesmo quando o drama foi Os Espectros e a primeira
manifestação veio em forma de indignação popular.
Mas Henrik Ibsen confirmou principalmente que se não
pode reduzir o teatro tão somente à comédia. Torna-se
indispensável o alargamento do espaço da cena. Como
Racine e Corneilíe, demonstrou que o teatro sempre pediu — e continua a pedir a sombra de alta poesia.
1944, agosto, 13 — O injusto será classificar. Descobrir um espaço para situar. Determinar uma posição,
um grupo, uma origem, uma tendência. Escrever como,
por exemplo, Sampson: "Shaw é um discípulo de Ibsen,
não um imitador". Ou, como o mesmo crítico, afirmar
ter sido Shelley sua primeira influência. A verdade,
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porém, é que Bernard Shaw, como todo homem que se
perde na criação de muitos mundos, não tem precisamente uma origem. Podemos encontrá-lo sempre igual
em todos os momentos. Seu trabalho literário, que
corre dos fins do século passado até os nossos dias, não
desce em curvas, não se prolonga em extensão que vá
acima de si mesmo. Dir-se-ia um plano horizontal, de
nível batido, que não oscila. Uma planície.
No entanto, esse equilíbrio não se presta apenas ao
novelista, ao ensaísta, ao crítico de música, ao crítico —
mas, e sobretudo, ao homem de teatro, ao autor de
Arms and the Man. O teatro seria seu verdadeiro
clima, estrada que lhe permitiria alcançar todos os
rumos, ferir todas as teses, atingir os altos problemas
humanos. Como John Galsworthy, e bem observou
E. R. Church, Shaw possuiria o destino não de renovar,
mas de fazer ressurgir o velho teatro inglês. Abrir uma
outra perspectiva ao lado de Spender e Sherriff. Argumentos que se sucedem, temas que se cruzam em grandes voltas, a criação tanto mais poderosa porque não
sofreada, e é uma forma de liberdade que transforma o
diálogo em um movimento que logo identificamos com
a vida. Não há um instante irregular, a eclosão patética, como em Eugene O'Neill. Os efeitos não são premeditados, seu enorme espetáculo não conhece prudência .
Bernard Shaw, porém, não é um revolucionário.
Sua técnica é antiga, o jogo de combinações, a sátira
montada em base tradicional. Qualquer francês moderno, Giraudoux ou Cocteau, é mais revolucionário do
que ele. No entanto, apesar da ausência de força levolucionária, não perdendo as raízes clássicas, força neces-

sàriameníe um clima próprio. Em certos limites, é um
autor de transição. Alguém que tudo enxerga: os problemas da vida moderna, sociais ou religiosos, com suas
paixões e seus ódios, suas grandezas e seus ridículos.
E recua também, como no caso de César and Cleopatra,
peça que flutua num extraordinário fundo de emoções e
debates. Ou se detém então no leito psicológico.
E* Pyémalion. A penetração no mundo interior, livre
de qualquer preocupação crítica, o problema da linguagem explicado como uma tese, a experiência individual
se transfigurando em face da experiência social.
A análise seria infindável, teria que crescer tão amplamente quanto o universo do seu teatro. Quando leio
Shaw — e eu o venho fazendo nestes últimos dias parece-me que os olhos sacrificam a minha compreensão em favor dos sentidos.
1944, setembro, 2 — O Papa do Ghetio, de Gertrud
von Lê Fort, levantando a vida do antipapa Anacleto II, fugindo a qualquer plano literário estabelecido,
movendo-se em estranho clima poético, é na verdade
um livro sem família. Escrito há quatorze anos, desde
então traduzido da língua original alemã para inúmeras
outras línguas, não o entenderemos assim no primeiro
exame. Torna-se necessária certa intimidade, uma espécie de aceitação sem censura. Impressionante, ao
leitor desprevenido, a rutura que abre em sua rotina
comum de vida. Literaràriamente, é uma inovação que
se agarra à fidelidade histórica, verdadeiro drama que
evolui conservando, em equilíbrio, duas atitudes. De
um lado, a face da Igreja, imutável e eterna, distendida
sobre três gerações. De outro lado, a contribuição lite— 29
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rária, seu extraordinário esforço em corresponder, sobretudo pela poesia, à elevação do tema e do livro. Melhor que ninguém, a romancista — que dispõe de excelente formação clássica - - sentiu a exigência da
nivelação.
E não temeu realizá-la. Para isso. suavizando a
tragédia com o gênio lírico, modelou aquela espécie de
crônica que já asseguraram ser nova no romance universal. Em verdade, estamos em presença de uma
arte física, que se materializa em volume e pesa como
um corpo. A utilização de um aparente surrealismo
que se manifesta no corte rápido das imagens é batido
pela necessidade da expressão adequada à moldura exterior. O romance, porém, não se reduz tão somente a
essa organização técnica. Mas exerce a penetração na
própria vida íntima da Igreja, a queda dos olhos em um
espaço que se situa entre o homem e o tempo, entre as
paixões que .correm do ódio para o amor e do amor para
esse sofrimento que estará eternamente simbolizado no
canto de Míriam.
Naturalmente, aí penetrando, Gertrud von Lê Fort
visava a sondagem, com segurança e frieza, da consciência de um homem. A história de Píer Leone, do nascimento até o instante do grande cisma de Roma, em todos
os minutos, é a história de uma consciência. Os acontecimentos que se combinam, as sombras vagas que erram longinquamente, a transformação de certos períodos
em estranha linguagem musical, tudo se concentra em
torno daquela consciência. Seu desenvolvimento é descrito em todos os detalhes, fixadas todas as reações, apanhadas as intenções mais ocultas.
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1944, novembro, 11 — Tarde esplêndida, lendo as
Memoires, de Saint-Simon. Antes que fale no livro,
penso no destino do autor. Homem metódico, escritor
medíocre, entrará na corte de Luiz XIV pela mão do
pai, feito duque por Luiz XIII. E a história daquela
Corte, a narração "écrit jour aprés jour", no tempo
largo que corre de 1691 a 1723, constitui o livro — as
Memoires. Vivendo uma existência vazia de aventuras, a não ser quando fez a guerra e pediu a mão da
filha do rei da Espanha para Luiz XV, o mundo que
aproveita para inundar de tinta as páginas do seu livro
vale naturalmente pelo rigor das observações e sua
natureza histórica.
Sem dúvida alguma, trata-se de um notável depoimento. Não psicológico, como o de Amiel, mas de
fundo sobretudo político e social. Revisto no castelo
de La Ferté-Vidame, é provável que Saint Simon tenha
pressentido o destino que aguardava essas Memoires.
'Não, a publicação não seria fácil. Não o publicando
em vida, pois Deus o levava em 1755, Choiseul o confiscaria como papéis do Estado. Sete anos depois, em
1762, é entregue ao público, em forma de fragmentos
porque censurado. O primeiro resumo, em três volumes, é publicado vinte e seis anos decorridos. Mas,
completo, só seria publicado em 1829, em vinte e um
volumes, numa iniciativa do marquês de Saint-Simon.
Foi então que o mundo o leu — e pôde conhecer,
em todo seu desregramento, o melhor, o mais rude, o
mais objetivo retrato de Luiz XIV. O estilo é árido,
sem qualquer preocupação literária. Terrível inquiridor, porém, amando as minúcias, não oculta o extraordinário realismo, o conhecimento da miséria da cria— 31

tura humana. Ele mesmo dirá: "Chaque visage vous
rappelle lês soins, lês intrigues, lês rueurs employés à
1'avancement dês fortunes..."
Cortesão, levando
Luiz XIII ao elogio que se confunde com a idolatria,
Saint-Simon não pouparia Luiz XIV. Não sendo injusta, sua pintura não perdoa. Ao rei que é "un fort
gros homme, blond et court, l'air grossier et paysan",
representaria com toda crueldade. Alain, no estudo
que sobre ele escreveu, dirá: "Saint-Simon a represente
cruelement cê rói".
A representação desse rei e de sua Corte, no livro
desse homem que viu o rei e viveu na Corte, provará
ainda uma vez ser muito difícil a morte de um passado. E — Deus louvado — como os homens são
iguais!
1944, novembro, 22 — Não sei bem onde buscar
as raízes da aventura no romance católico. E ignoro
mesmo ser possível falar, exatamente, de um romance
católico. Mas o que se percebe, no plano católico, é a
contemplação sobrenatural da própria vida, uma sombra
descendo sobre a grande excitação dos sentidos. Talvez seja difícil alcançar a sua natureza essencial. No
entanto, sei que sua presença não se pode caracterizar
através de um destino problemático. Hoje mais do que
ontem, seu destino é coisa tão certa quanto sua penetração na alma e no coração da criatura (após a leitura de
Job, lê Predestine, de Baumann).
1944, dezembro, 15 — Hawthorne e Põe (nota a
ser aproveitada no ensaio Ficcionistas da América):
No ano em que Edgar Allan Põe morreu, exatamente
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em 1849, Hawthorne concluía The Scarlet Letter. A meu
ver, embora os críticos aceitem uma atitude menos ampla, embora o autor de Fanshawe contasse com melhores
recursos técnicos, The Scarlet Letter afirmaria, na ficção americana, quando não toda a obra, pelo menos a
impressão universal que se começara a sentir em Narrative oi Arthur Gordon Pym. Hawthorne, no meado
do século passado, como Faulkner nos nossos dias, ao
lado das grandes reservas extraídas da própria vocação,
auxiliaria melhor conhecimento do gênio de Põe. Am
bos estão debruçados sobre a mesma fonte.
1944, dezembro, 20 — Todos nós, que lemos e rp
lemos seu romance, que primeiro alcançamos sua poesia
no drama quase inumano de Wuthering Heights, não
devemos pensar, como o biógrafo da sua família Robert
de Traz, em influências literárias. Não será justo pronunciar o nome de Byron. Muito menos lembrar a
presença de alguns românticos alemães. Seu sonho, que
poderá ser de silêncio como nos poemas, ou de pesadelo
como na angústia de Heathcliff, será tão somente seu.
Ela apenas — essa enigmática Emily Brontè — o
sentiria, com violência, desde a infância tão triste até
a morte que a venceu aos vinte e nove anos de idade.
Encerrar-se-ia nele como em uma habitação inacessível
à realidade. Dir-se-ia o único abrigo possível à tragédia imposta pelo destino, o espetáculo cotidiano de um
irmão louco, o pai rude e quase cego, a tuberculose herdada da mãe espreitando os seus e os passos da delicada
Anne. Haworth, os túmulos que cercavam sua casa.
anesmo a charneca, não violariam o a»ilo interior que
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erguera numa série de imagens ainda hoje vibrante
como o ritmo dos seus poemas.
Esses poemas, menos que o romance, serviriam
sempre para explicar — como Virgínia Moore tentaria
fazer em um ensaio desgraçadamente medíocre e desonesto — uma parte, qualquer parte, a menor parte
daquele infinito sonho. As portas e as janelas fecha
das seriam entreabertas. Sentir-se-ia neles, e de um
modo que nos faz lembrar as lições paternas, a profunda
consciência em Deus. Abaixo porém dessa impressão
teândrica, que exclui a possibilidade de uma aproximação com William Blake (como Swinburne jamais pensara), reside por certo o outro polo essencial da sua
poesia. Não perceberemos, como em Blake, a menor
preocupação filosófica ou mística. Descobriremos o
nascimento das emoções em pleno clima original, as
imagens conservando isso que só poderemos chamar a
experiência da introspecção.
Nenhum conceito a ser transmitido. Nenhuma expressão simbólica. Nada de uma predisposição intelectual ou crítica que facilmente degenera no artifício
. da poesia de escola. O que existe, sobretudo em
Remembrance, é o sentimento aparentemente confessado. O abandono da forma convencional e, em resposta, a estrutura composta como as linhas de um delírio. Não espanta, pois, o entusiasmo com que Charles
Morgan acolheu a poesia de Emily Bronté. O que espanta, no flagrante de uma injustiça, é o paralelo já
feito entre a sua e a poesia de Chrisíine Rossetti.
Seu maior privilégio, entretanto, será outro. A determinação de uma origem que não poderá ser herdada',
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que nenhum outro poeta conseguirá prolongar. Nas
cendo do sonho que foi a evasão de uma vida, subsistindo como em estado de vigília, não, não alcançaria
a realidade por nenhum caminho. Aviso poderoso de
que sempre esteve fora do tempo.
1945, janeiro, 3 - - Em resposta à desordem moderna, aos intelectuais que sacrificam a verdade crítica
numa atitude de passividade ideológica, aos tolos que não
querem admitir a inteligência como submissa a um passado histórico de cultura, eu gostaria de aconselhar a
leitura dessas lições pronunciadas por Igor Strawinski
na Universidade de Harvard. Aos que se intitulam
revolucionários, e que são na verdade autênticos criadores de implacável tirania estética, Strawinski aparecerá, não como o admirável humanista que ocupava s
cadeira de poética Charles Eliot Norton, mas como o
reacionário que se apegava tragicamente à aventura da
restauração.
A verdade, porém, é que a voz de Strawinski, em
Poétique Musica/e (Harvard Üniversity Press), não
corre como moeda falsa. Articulada no fundo de um
estilo espontâneo, imprime-se com extraordinária consciência. Ao mesmo tempo, investigação e procura de
solução lógica para todos os problemas — sobretudo
para o problema da arte. Particularmente, o que me
surpreendeu foi a identidade de compreensão com Stanislas Fumet. Estou para escrever — e provavelmente
o direi, também, em artigo — que Poétique Musicais
completa, não se contando o clima metafísico, Lê Procés
d'Art. Completa ainda, numa ligação certamente mais
profunda, o colnceito de Ernest Hélio. A arte, para
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Hélio, Fumet e Strawinski é organicamente anti-revolucionária .
Não, a arte não justificará — e Strawinski insiste
no seu ponto de vista — qualquer atmosfera revolucionária. Escreve: "L'art est constructif par essence.
La révolution implique une rupture d'équilibre. Qui
dit révolution dit chãos provisoire. Or, l'art est lê
coníraire du chãos". E adiante: "J'avoue donc que je
suis completemeat insensible au prestige de Ia révolution". Melhor que ninguém, criador ele próprio no
sentido mais puro, Strawinski sabe que a revolução corta
a continuidade, elimina a ordem estabelecida, implanta
o barbarismo na mudança arbitrária e violenta.
Este, em verdade, o livro que gostaria fosse lido
por todos esses que, de um ou de outro modo, concorrem para a desordem moderna. Os que não refletem
sobre o drama da inteligência, na traição que realizam
quando a exilam de suas raízes históricas. E se apegam
a isso que é o pensamento em sua representação imediata, matando o grande universo que Strawinski afirma
ser "un élement de communion avec lê prochain — et
ayec l'Être".
1945, março, 14 — Apontamentos para o capítulo
"Renovação do Espírito da Tragédia" (do ensaio "São
João da Cruz e o Mundo Inocente"): a) Difícil precisar
com firmeza onde começa a renovação do espírito da
tragédia. Morta por assim dizer a medida clássica, o
equilíbrio das formas, aquela permanência da língua
numa tradição quase estratificada de cultura, o que se
sentiu foi um estado ainda desconhecido na expressão
literária e filosófica. Fugindo-se à hierarquia imposta

pela antigüidade helênica, conservada de algum modo
na disciplina medieval, assistia-se pela primeira vez a
um acontecimento que influiria decisivamente na história intelectual do Ocidente.
Não, como queria Nietzsche, o desprezo à ilusão
das artes. Nem tampouco um corte no refinamento
grego que ainda hoje sentimos (em um dos melhores
trechos de Homero, nas lágrimas de Ulysses ao ser reconhecido pelo cão ausente há vinte anos). Mas, e tão
somente, na desfiguração da palavra realizada por Petrarca. A palavra, sugestivo reflexo da linguagem
viva, seria ferida em suas raízes. Cantando Laura, ela
o inspirando na criação do seu novo humanismo, Petrarca — que se diria viesse de Tito Livio —, como
muito bem observa Denis de Rougemont, reformava
totalmente o latim.
Não se pode afirmar, com justiça, tenha sido ele
o responsável pelo perecimento da medida clássica.
Concorria, porém, anatematizando o espírito metafísico
da escolástica, concorria para favorecer, muito depois, a
onda cartesiana. Facilitava a vinda de um círculo filosófico que se apoiava na determinação geométrica.
A inspiração lírica, de aventura tão espantosa na epopéia, que avançava sobre a realidade batida como em
Sófocles, já reduzida em Eurípedes, não mais reafirmaria sua posição de domínio.
O essencial, entretanto, na mudança radical que
se processava, concentrava-se, como vimos, na desfiguração da palavra. Petrarca, associando a vida contemplativa à natureza, concedendo à língua um valor formal
secundário, reduzindo a palavra a um movimento flu37

tuante, impunha a desordem. Não pressentia talvez o
que iniciava. Sua visão, tão arrebatada na arte de
poematizar o amor, não alcançava as conseqüências.
b) À noite. Na verdade, o germe mais antigo da
negação do clássico — e, em conseqüência, da própria
tragédia — se encontrava nas profundezas da alma
grega. Nietzsche não o esqueceu. Mostrava-se palpitante na paixão lógica do raciocínio, naquela obstinada
atividade mental subordinada à razão. E' o racionalismo socrático concedendo ao homem de pensamento o
direito de influir no valor absoluto da palavra, deformá-la cem vezes na simultânea criação de cem novos
sentidos. Nesse ponto, Petrarca torna-se um discípulo
de Sócrates e socráticos seriam os seus continuadores,
isto é, todos os modernos, esses que, partindo da Renascença, chegariam até nós, até este momento em que ee
processa a renovação do espírito da tragédia. Sua força
poética, despojada de qualquer depuração de estilo, seria
o sinal bem aberto da involução que a linguagem adotava. Digo linguagem, não digo uma língua. Mas linguagem nesse conceito atual, criado por Humboldt, de
paralelismo estabelecido entre o pensamento e a língua,
entre a língua e os próprios estados afetivos. Não uma
conseqüência social, na tese de Dwelshauvers, uma longa
conseqüência da evolução coletiva. Nem tampouco uma
subordinação, como queria Karl Vossler, ao fenômeno
estético puro.
1945, junho, 8 — Quase um mendigo, aquele vagabundo que Henri Clouard aproxima de Villon, Gérard
de Nerval é alguém que já não distingue o sonho da
vida. Inúmeros os pesadelos. Singulares, os pressenti38 —

mentos. Na verdade, o trágico alucinado que deforma
os autênticos elementos do mundo, vítima de espantosa
dominação imaginária. Impossível calcular a extensão
do seu sofrimento. De um visionário sem salvação, a
sua experiência. Que encontro extraordinário o da sua
vida com a sua obra! Órfão ainda criança, jamais conseguiu disciplinar as paixões. Leitor de Klopstock, de
Schiller, também de Goethe. Publica, aos vinte anos —
já então colaborando no "Mercure de France" —, uma
tradução do Fausto, de Goethe, ainda hoje não superada.
Ama Jenny Colon, pobre e medíocre atriz que, em conseqüência do seu instinto poético, se transfiguraria na
eterna Adrienne. E viaja. Enorme o itinerário. Alemanha, Áustria, o Egito, Constantinopla, a Ásia. E' a
saúde que falta. São os livros compostos nos intervalos da febre e da fome. Sente as primeiras alucinações. E' um homem sem domicílio. Escreve nos cafés.
Abriga-se, nos dias de maior miséria, na casa de Alexandre Dumas. Refugia-se na residência do seu antigo
colega de colégio, Théophile Gautier. Finalmente, o
suicídio.
E pergunto-me, como se estivesse a ver o corpo de
Gérard de Nerval na rua Vieille-Lanterne: houvesse
sido um banqueiro, Gérard de Nerval seria assim tão
digno da admiração do mundo e dos homens?
1945, junho, 9 — Não sei se o estilo é uma invenção — como Brunetiére atribuiu a Rabelais — ou se
nasce com o escritor como qualquer dos seus órgãos.
1945, junho, 11 — E' realmente surpreendente
como o tema da morte se restringe na inspiração dos
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poetas. Em nossa época — esse período sanguinário,
violento, anti-evangélico —, a última e insuperável devoção da morte foi exercida por Rainer Maria Rilke.
Em uma das Elogias de Duino, servindo-se daquela
paixão transfiguradora que anima as variações da sua
poesia, Rilke revela a morte. Mas não encontro na
transformação definitiva, que o poeta empresta à morte,
o alimento que a mantém como uma visão extraordinária. A morte me parece mais simples, menos apocalítica, um bem de Deus tão pobre e comum quanto meu
corpo e minha própria vida. Eu a sinto, em caso extremo, no monólogo do Hamlet.
1945, agosto, 26 — A crítica francesa já observara
de maneira quase unânime que The Fotmtain é, sem a
menor dúvida, o melhor dos livros de Charles Morgan.
Relendo-o, verifico que se liga ao resto da obra do romancista inglês pela mesma expressão poética, aos outros
romances se associando pelo retorno ao ideal estético
platônico. Ao contrário dos outros, porém, consegue
vencer a fase meramente literária. E' o começo de uma
penetração. O debate de todos os problemas, estéticos
ou metafísicos, que os neo-naturalistas vêm desprezando. A indicação finalmente, de não ser possível ao
romance subsistir sem um grande esforço de criação
nascendo de um grande esforço de cultura.
1945, setembro, 4 — Se R. me perguntar porque
voltei a ler, quase de um fôlego, Adolpbe, por certo nãjo
saberei responder. Simples curiosidade, talvez, de leitor viciado. Mas a história de Adolphe, que já se provou recolhida da experiência sentimental do próprio
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Benjamim Constant, e que impressionaria Byron, adquiria como caminho mais direto a tragédia do coração.
Pouco importa — sei bem agora — o espaço de agonia
que a abriga. Também importaria menos surgi&se em
forma de confissão, episódios lembrando o tímido e incompreendido Amiel. Nela, na narração que se realiza
através da forca de um só impulso, o que se guardaria
seria naturalmente a fidelidade em trazer para o sol
uma zona humana complexa em sua distância e difícil
em sua obscuridade. Examinando-a, um crítico como
Sainte-Beuve — que também tentara, com Volupté, o
romance de igual densidade psicológica — não temeu
escrever: "il trouvait moyen d'atteindre et de fixer lês
impressions intérieures lês pius fugitives et lês plus contradictoires". E não exagerava. Os elementos, aparentemente erguidos na disciplina que o estilo impõe, realmente nascem de uma inquirição que se extrema nos
menores detalhes. Uma penetração que disseca, feita
com sutileza, mas bastante poderosa para não permitir
que a vida dos sentimentos se ocultasse.
1945, outubro, 12 — Embora ficcionista (como já
demonstrara em Barometer Rising, seu livro de estréia)
e ficcionisía capaz de atingir plenamente o universo da
poesia, da aventura e da grande imaginação, Hugh Mac
Lennan não pode fugir ao apelo do Canadá. A solicitação vem da história e da terra, poderosa ern demasia a
presença do meio físico e humano. E outro não é o
motivo porque Two Solitudes, antes de ser rigorosamente
um romance, é o melhor retrato, em beleza e vida, dos
últimos anos do Canadá. Lendo-o, sentia não ter sido
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f]
traído na impressão que me deixara o lápis de Frank
Hennessey.
1945, outubro, 14 — Na verdade, não se pode permitir citar Là-Bas como sendo o romance normal de
Huysmans. Esse, como se sabe, publicado em 1891, é
o último livro da fase materialista. Em 1892, convertia-se. E, já em 1895, narrava a conversão nesse livro
extraordinário da literatura católica contemporânea:
En Route. O autêntico Huysmans é o segundo.
1945, outubro, 20 — Lettres à Véionique numa
leitura que poderia ter sido calma, não fosse Léon Bloy
gritar nos meus ouvidos, incapaz de confessar-me vencido. Levantei-me inúmeras vezes, o livro na mão.
E Léon Bloy, que logo depois ensinaria a Maritain o
caminho da Igreja; Léon Bloy tão nobre, tão digno, tão
humano no seu destino; Léon Bloy que tudo arriscou
contra a ignorância e a crueldade do mundo; Léon Bloy
faminto e amargurado; esse Léon Bloy que teve mais
que nós outros o Cristo na sua loucura — o Léon Bloy
que proclama ter sido apenas um mendigo. Recusaram tudo, emprego, audiência, a própria esmola. Mas
não venceram a sua coragem, seu direito à verdade, sua
voz que compensava a miséria denunciando os poderosos.
1945, outubro, 20 (um pouco mais tarde) — Lettres
à Véronique novamente na estante. E volto a escrever
este diário, humilde, como se Léon Bloy estivesse perto.
Adianta, adiantará alguma coisa a enorme ambição que
se divide entre o poder e a glória? O egoísmo dos que
não se envergonham com a miséria da própria condição?
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Adianta, se as ofertas do mundo são pobres e tão raras?
Cada um responde a seu modo, depõe com o seu destino,
testemunha com a sua própria existência. Na base, o
que assim deforma monstruosamente a criatura humana
é a incapacidade de sentir o tempo, de conhecer a debilidade do corpo, de calcular o espaço que ocupa no
universo. Mas — perversa e inconcebível determinação —, sempre cego e rude, o homem se ilude para subsistir. Sua alegria é dramática. Dolorosa, a sua esperança. Triste, o seu amor. Fosse possível olhar-se,
medir sua loucura, e não perdoaria a si mesmo o pavor
que encontraria na descoberta de si próprio.
1945, novembro, 5 •— Muitas vezes, nestes últimos
dias de inquietação política, intolerância intelectual,
tanta covardia e má-fé, tenho pensado inexplicavelmente
em Cézanne. Expulsaram-no de Paris — os senhoras
da pintura, os críticos eruditos, os donos das galerias.
Refugiou-se, para não morrer de fome, em sua aldeia
de Aix. Mas, fiel à sua vocação, não abandonou um
só dia o pincel. Pintava para si próprio, para satisfazer
a exigência que vinha do fundo do sangue, abandonando
as telas no campo, sobre os cavaletes, sem saber talvez
que rudes e analfabetos camponeses as recolhiam, comovidos, guardando-as. Hoje, cinqüenta anos depois,
os sábios que o repeliram não podem ser confrontados
com os camponeses. . . Em que Cézanne me faz pensar — ele, tão só, em um mundo assim hostil — é precisamente na fragilidade dos julgamentos, na melancólica
estupidez das "autoridades".. . Consagraram-no, afinal,
quando já tinha os pés na sepultura. Melhor sorte,
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porém, que Van Gogh, somente aceito depois que paralisou o coração com uma bala.
1945, novembro, 18 — Moderno, no sentido eru
que a palavra possa indicar atualidade, Daniel de Foe
criou um processo objetivo e humano de ensino. Disciplinando a imaginação — que o arrastava à ficção romanesca, aos livros como Mo!i Flandets e Á Journal oi
the Plague Year — seria ele próprio que o traria até
nós. Desde que Selkirk lhe narrou a história do marinheiro náufrago, e essa história entregou às crianças do
mundo, que Daniel de Foe é moderno. Publicado no
século XVII, Rousseau, no século seguinte, aconselhava
ao Emílio a leitura do Robinson. Baden Powell, nos
dias de hoje, incluiu-o como indispensável na bibliografia dos escoteiros. Seu autor vem sendo assim um contemporâneo de três séculos.
Se esses séculos o aceitaram, e o transfiguraram
numa tradição, foi porque lógica era a sua lição. Montaigne, como ele, desejou fosse o mundo o único livro
do seu discípulo. A criança, como o marinheiro da sua
história, conceberia, prepararia e executaria sua própria
ação. Alcançou, assim, os mais recentes sistemas científicos de educação. Vendo-o, poderemos situá-lo entre
Maria Montessori e Helena Parkhurst. Colocá-lo mesmo ao lado de Dewey. No entanto, quero dizer apenas
ter sido Daniel de Foe muito mais que um simples
precursor de sistemas.
Em educação, foi um humanista e um idealista.
Peter Petersen assim o definiria porque, afinal, ele fez
da educação um problema autônomo de ser humano.
Associou, talvez sem o pressentir, o ato de educar-se à
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experiência da criação independente, identificando-se
com a mais atual psicologia genética. Mas, escrevendo
talvez para todos os tempos, Daniel de Foe o fazia porque conseguira aliar qualidades literárias — a poesia
das idéias e da aventura — à realidade psicológica.
Antes da própria história que ouvira, não se esquecera
de colocar o mundo da criança. E, trabalhando como
em função de um princípio didático, como antevendo a
significação pedagógica da literatura, marcou o livro infantil como um veiculo decisivo de influência e
educação.
1945, novembro, 22 — Alguém cita Faulkner a
propósito de Agnes Smedley. A romancista de Daughter oi Earth poderá ter revelado um trecho brutal da
América. Traga-se o nome de Michael Gold, de
Caldwell, bem. Mas Faulkner, não. Como seu antecessor Sherwood Anderson — um dos maiores contistas
do nosso tempo (Wineabvrí, Ohio, Horses and Men e
Death in ihs V/oods), retratando a personagem em um
traço, dispondo de capacidade emotiva excepcional, superando definitivamente companheiros de geração como
Dreiser e Sinclair Lewis — William Faulkner é um ficcionista que utiliza o social apenas como um meio, a
chave que abre a porta a esse mundo oculto que é o
conflito interior dos homens. Leia-se, por exemplo,
As I Lãy Dying. Veja-se, por exemplo, o raciocínio de
Vardaman, o amor (que Agnes Smedley ignora) de
Cash pelas ferramentas. A humanizacão com que impregna os corpos materiais, canoa ou caixão, mesmo
uma corda. Em Faulkner, no respeito selvagem que
demonstra pela vida, aceita-se uma inocência quase ir— 45

reconhecível. Sempre a violação do nosso grande inferno. Um homem que sente o abismo como Dostoievski, Jacob Wassermann e, em outra latitude, André
Gide.
1945, dezembro, 4 — Guy de Maupassant, que
começou a escrever sob os olhos de Flaubert, transformaria o conto, caracterizando-o. Em suas mãos, o conto adquiria uma estrutura revolucionária, a plasticidade
sem excesso, a expansão contida naquele equilíbrio que
representa um limite literário justo. Dar-se-ia a morte
do conceito sintético, a compreensão que o asfixiava
numa espécie de romance sem espaço. Mas, o que é
verdadeiramente singular, foi encontrar-se Maupassant
com o naturalismo. E o naturalismo francês. Tchekov,
por exemplo, mais moço do que ele apenas dez anos,
realizando em outro plano um trabalho quase idêntico
ao seu, não encontraria assim tão vivo um ambiente
literário. Maupassant não podia evitar o contato, a
presença do naturalismo impondo uma reação inevitável.
Seu anticlericalismo é um sintoma expressivo.
1946, abril, 2 — Escrito durante a guerra, o pequeno livro de Jacques Maritain — Christianisme et
Démocratie — é um dos primeiros sintomas da preocupação universal, talvez a primeira palavra ferindo o
mundo de idéias que animará a discussão entre os homens. O filósofo francês, responsável em parte pela
existência do melhor pensamento moderno, entregavanos, dentro mesmo da violência do século, uma espécie
de manifesto, vontade de esclarecer, quando nada uma
plataforma que, julgando, procurava reconstruir. Co-

meça, com esse livro, a discussão rigorosamente especulativa sobre os maiores problemas sociais do mundo.
Sente-se, antes de tudo, em conseqüência da extensão e profundidade dos assuntos — o destino da
democracia ao lado de uma idade que se esgota, o
problema comunista atualizado em oposição aos interesses das novas elites —, já não ser possível admitir
o julgamento dos fatos no círculo da reportagem. Ao
trabalho de jornalismo devia suceder a análise desinteressada, o exame sem ortodoxia condicionado à pesquisa legítima, todo o pensamento teórico fundamentado na objetividade e na consciência da verdade.
A amplitude das considerações invalida ensaios como o
Lost Continent?, de Noel Busch; House oi Europe, de
Paul Mowrer; ou planos como aquele de Morgenthau
Júnior em Germsn is Our Problem.
Nesse ponto, Christianisme et Démocratie abre uma
zona digna no pensamento moderno e, na bibliografia
do autor de Lê Docteur Angélique, é o livro capaz de
completar Lê Crépuscule de Ia Civilisation, publicado
em 1939. No ano mesmo em que se dava a explosão
da guerra, o filósofo do Antimoderne, que castigava a
pedagogia dos partidos e criticava a divinização do chefe,
não esquecia a censura ao comunismo existencialmente
ligado ao ateísmo. Pedia uma ressurreição espiritual e
social. Clamava pela renovação profunda das energias
interiores do ser humano.
Entre as tendências contraditórias, Maritain, como
os escritores do grupo Esprit, colocava-se numa posição
que agora, com Christianisme et Démocratie, se esclarece de modo inequívoco. Mostra claramente que velhos perigos de antes da guerra fazem, de repente, vir
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à tona tremendas possibilidades. E, afirmando que assistimos à liquidação do mundo moderno, detendo-se
sobre a tragédia das democracias modernas, conclui pela
necessidade em descobrir-se a organicidade da democracia — encontrá-la, como queria Bergson, na inspiração
evangélica. Já que as classes dirigentes faliram moralmente, o que resta é apelar para as reservas morais do
povo, encontrar "homens", as "novas elites dirigentes".
Opor-se sobretudo — e como são justas as palavras
de Maritain! — ao comunismo que, sendo uma filosofia
de vida, é uma doutrina irreformável e logicamente dominada pelo ateísmo. Catástrofe "totalitária e ateísta",
o comunismo não pode participar da "democracia renovada". E, preocupado com o regime que não ofenda
a lei natural e a lei de Deus, Maritain exige das democracias o esforço "para reintegrar o povo russo na
comunidade ocidental". Esta será a grande prova da
generosidade dos outros povos e dos cristãos do mundo.
Na austeridade dos problemas abordados, o livro
de Maritain recomeça o ciclo dos grandes estudos
interrompidos pela guerra. Antes de ser uma exposição de idéias extraída das próprias condições sociais
universais, é na verdade uma apresentação de problemas. Maritain, nesse pequeno JÍVTO, entrega-os à compreensão e à inteligência dos homens.
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