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Os "Arquivos Implacáveis" de João Conde devolveram-me, muito oportunamente ("O Cruzeiro" ds 5 de
maio de 1956), o prefácio que. . . eu não escrevera para
esta reedição. Essa carta sobre a razão de ser do livrinho qus há 13 anos dediquei ao grande poeta da "Lira
dos 50 anos" tem aqui o seu lugar, agora que a amizade de José Simeão Leal aceita trazer novamente à luz
estas páginas, pelas quais conservo, confesso, um "fraco"
que me faz supor algum interesse na sua reed:ção.
Apenas se faz necessário acrescentar que, desde a
redação da carta, mais algumas páginas se vieram juntar ao pequeno volume dos "Cadernos-Inquérito", as
quais têm portanto o seu lugar indicado nesta reedição.
Mas eis a carta:
"Meu caro João Conde:
Nada mais fácil do que responder à sua pergunta
sobre as origens de meu estudo sobre Manuel Bandeira
— a admitir que a origem de alguma coisa possa ser
clara; e se, pensando embora ser obscura a origem de
tudo, não hesito em considerar fácil responder-lhe, ê
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porque, neste caso, juntamente com o indevassável
segredo que nos esconde os motivos profundos para tudo
quanto seja a razão de ser do que criamos, existem
alguns fatos, bem presentes na memória e até documentáveis, e que estou pronto a — e encantado de fazer reverter para os seus insaciáveis arquivos.
O primeiro livro de Manuel Bandeira que me
chegou às mãos foi "Libertinagem". Se pudesse neste
momento rebuscar os meus próprios arquivos (que não
são implacáveis) encontraria decerto uma carta que me
permitiria dizer-lhe com exatidão quando isso aconteceu.
Em 1931, com certeza, pois já no n.° 34 da "Presença"
saíam duas "Notas sobre poetas novos do Brasil": a
primeira sobre Ribeiro Couto, a segunda sobre Manuel
Bandeira. E aí está a origem: esse mesmo Ribeiro
Couto, cônsul então em Marselha, o qual, como já tive
ocasião de escrever algures, "mais eficiente propagandista do seu país do que ninguém", se apressara, mal
soube da existência do nosso grupo da "Presença", em
nos mandar alguns livros de outros poetas, entre eles,
de certeza, pois tenho aqui os exemplares, Bandeira
e Carlos Drummond de Andrade, "Libertinagem" e
"Alguma Poesia". E assim pois, no encadeamento das
causas, o Couto é aqui o "primum mobile". . .
Hoje custa-me a compreender o que terá sido para
mim ler, "pela primeira vez", a "Libertinagem", livro
que continua a ser para mim, o mais alto momento da
poesia de Bandeira - - e cuja descoberta foi, sem dúvida, um dos momentos de maior entusiasmo poético
da minha vida. Nele, com efeito, encontrei algo diferente de todos os' poetas do nosso tempo, uma nota
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não só inconfundível mas que era um apelo direto à
minha sensibilidade e ao meu espírito. Um daqueles
enriquecimentos em que outrem, por nós, nos revela a
nós mesmos. . . Por isso a brevíssima nota de 1932
deu lugar, em 1932, ao estudo publicado na "Revista
de Portugal" de Vitorino Nemésio, e finalmente em
1943, ao voluminho dos "Cadernos-Inqtíérito", que
contém o mesmo ensaio, acrescido de algumas páginas
escritas posteriormente, e uma breve antologia do nosso
grande poeta, antologia que, durante anos, foi a única
fonte em que a maioria dos portugueses leitores de
poesia aprendeu a amar a de Bandeira.
E mais história não há, senão dizer que nunca
escrevi sobre um poeta com tão compl&ta "identificação".
Lisboa, 15 de maio de 1952".
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MANUEL BANDEIRA
V,^ UE seja possível, apesar da incerteza e da angústia desta hora grave e dramática (1), ler poetas e
falar de poesia, sis um sinal bem revelador de quanto
é errada a opinião dos que julgam poder livrar-se dela
apodando-a de inútil jogo, de simples passatempo agradável — espécie de "complemento circunstancial" cuja
ausência não modificaria em nada a face espiritual da
terra. Podemos, pelo contrário, constatar que é nas
fases agônicas da sua história que o homem mergulha
mais profundamente na poesia, nelas se revelando o que
é ou não indestrutível, e inseparável do homem. E acentue-se: mais profundamente mergulha, como criador
tanto como leitor. Não há criação poética que, por uma
ou outra razão, não- venha a sossobrar completamente
— é questão de milhares de anos, de mais ou menos
quedas de civilizações. E ainda que se salvasse alguma,
por qualquer razão que é sempre possível imaginar, lá

(1) Escrito em 1938.

estará o fim do homem para dar a toda ela irremissível
fim. Mas o que não é crível é que existindo o homem
deixe de existir a poesia. A POESIA. Não qualquer das
suas formas, das suas encarnações. Mas a própria
poesia, ou seja aquela necessidade de corporizar e de
comunicar, de fixar em formas belas e vivas sonhos,
visões, angústias, enternecimentos. . . A "arte de fazer
versos" pode morrer, deve e tem de morrer, porque
é uma técnica, e as técnicas são o que há de mais
perecível. A própria poesia como arte pode morrer,
a poesia como beleza procurada e achada. . . Sabemos
lá que formas insuspeitadas ela poderá tomar? Mas
perdurará enquanto no homem perdurar a necessidade
de expressão de uma vida secreta que porventura todos
têm mas só a alguns é dado exprimir. E toda a ansiedade poética é dolorosa busca de expressão, é exigência
de expressão, e o homem acaba sempre por encontrá-la,
por inventá-la, com qualquer material que seja.
As épocas de grande angústia são as épocas eleitas
da poesia, como os momentos de grande angústia são
em cada homem os momentos eleitos da poesia. A mais
alta poesia é a que, sob qualquer das suas mil formas,
exprime a tragédia (e entende-se aqui por tragédia
toda a expressão de incompletude, de insuficiência, de
inconformidade, sentidas e pensadas pelo homem).
E é quando a cada passo se sente, ao nosso lado, o
abismo hiante, que a poesia se liberta e depura das
fáceis vitórias formais, dos enternecimentos palacianos,
dos jogos pueris, das glórias acrobáticas. . . Então a
poesia despe-se de ouropéis, abandona o ílirt com os
prestígios da criação puramente verbal, deixa-se de

fogos de artifício. Embora, evidentemente, nessas
mesmas épocas continuem a desfiar as contas dos seus
versos os talentosos cultores da lágrima fácil, os descrevedores da natureza, os adoradores e os explicadores
em verso de todas as mitologias, raciais e divinas, os
choramingas das paixões fatais, dos amores eternos, das
adorações infinitas, etc. Todos esses existem afinal à
margem da poesia, e só têm de comum com os poetas o fato de se exprimirem igualmente em verso.
À margem da vida, todos esses se repetem, mutatis
mutandis, de geração em geração, como se o mundo
fosse sempre o mesmo. E para eles é-o, de fato, tão
longe estão e estiveram sempre dele. Deste aparte deve
concluir, quem porventura o não tenha feito ainda, que,
ao referir-me à libertação das "fáceis vitórias formais,
e^c.", tinha em vista a verdadeira poesia e as suas
fraquezas; pois não posso deixar de considerar, num
Camões como num Junqueiro, por exemplo, como transigências e fraquezas, certas parte da obra, partes que
são o sinal que o poeta se deitou à sombra porque
a vida o deixou adormecer. Ora o paroxismo e a crise
erguem o poeta à sua maior altura - - lavam-no das
pequenezas que atacam os seus confrades das épocas
mais descansadas, em que a angústia espreita, mas não
pesa como uma garra constante sobre as suas noites
e os seus dias.
Não é contudo apenas sobre a essência das criações
poéticas que se exerce esse influxo do tempo; não são
apenas outros os motivos que se impõem ao poeta, nas
horas amargas do mundo. Mais: podem muito bem
os seus motivos não refletir nem direta nem indireta-

4

8 —

— 9

mente qualquer angústia ou qualquer drama, pois nem
tc-dos os poetas têm a jurisdição dos mesmos domínios,
e a muitos cabe aquela parte da realidade em que a vida
não penetra diretamente pelos ecos dos sucessos da
hora, mas tão só pela aura despida de atualidade que
espelha apenas a temperatura, o clima, a pressão atmosférica. Estes não revelam menos, contudo, o sinal dos
tempos, e era aqui precisamente que eu pretendia
chegar: por exemplo, não podemos asparar, das convulsões a que temos assistido e estamos assistindo, a renovação- que se deu na literatura de quase todos os países
do mundo, a qual, sob os mais diversos nomes, modernismo, futurismo, cubismo, vanguardismo, dadaísmo,
surrealismo, etc., etc., contém sempre um mesmo sentido fundamental. Por muitos dos seus aspectos,
tais movimentos não nos dizem nada sobre as circunstâncias históricas que os condicionaram - - mas nem
por isso esse condicionamento é menor do que nos casos
em que é patente. Quer dizer: angústia, drama,
incerteza da vida, agiram como um filtro que libertou
a poesia das complacências fáceis, das incontinências
verbais hugo-junqueirescas, tanto como dos hieratismos
parnasianos - - em suma, e para evitar enumerações
inúteis: de todas as riquezas suplementares com que a
poesia, ao invés de ser enriquecida, empobrece.
Não é menos importante, na poesia, "o que ela
diz" do que o "como o diz". (Há certas aparentes
sutilezas que o são apenas por insuficiência da linguagem: esta é uma delas). Este "como o diz", para uns
ouvidos moucos, traduzir-se-á por "forma": não se trata
porém de forma, mas da própria poesia numa das suas

fases essenciais, pois os assuntos, os temas, os motivos,
não são mais "assunto", "tema" e "motivo" do que a
própria expressão poética. Ora que v e m o s nós
esboçar-se já desde antes da guerra, (1) e chegar depois dela ao paroxismo combativo em que se quis destruir mesmo o que não podia ser destruído, para dar
depois os seus frutos mais puros, senão uma urgência
de expressão completa e sem disfarces, direta e nua, do
mais real do homem, do que nele subsistia depois de
desvendada a podridão de tantos sonhos, a caducidade
de tantos ideais? E como separar este "movimento
para a maior nudez" da correspondente ânsia, em todos
cs homens ainda realmente vivos, de olharem para si
e para o mundo sem interpor os véus poluídos de
sistemas e soluções, de idéias e ideais que a amarga
realidade desmentira? Quando os homens sentiram a
precaridade da existência como uma presença de todos
os dias, as ameaças que pesavam sobre a cultura e a
civilização — como não seria mais nua e mais direta
a poesia daqueles de entre esses homens que não podiam
deixar de a criar, como não seria ela mais estritamente
do que nunca o pulsar do seu coração, o palpitar da sua
angústia
como não seria mais que nunca uma
procura de expressão das mais íntimas e invioláveis
riquezas, uma afirmação das mais fundas exigências
do ser?

(1) Refiro-me à primeira guerra mundial, evidentemente.
(.Nota de 1957)
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M..ANUEL Bandeira é muito mais do que

^urn dos
poetas que iniciaram o movimento moderno na literatura brasileira" — ele é, realmente, "o S. João Batista do modernismo", como lhe chamou Mário de Andrade. Este modernismo brasileiro é a coisa mais diferente do nosso que se possa imaginar, a menos, é claro,
naqueles traces que são comuns a todos os movimentos
congêneres. Foi até mais tardio do que o nosso; pois o
CARNAVAL de Bandeira, publicado em 1919, mal o anuncia ainda. Mas deixemos a história do modernismo. O
que ihteressa para aqui é, por agora, a posição de Bandeira iniciador.
Não foi Jorge de Lima o único que veio à poesia
nova depois de um estágio no Parnaso; também Manuel
Bandeira foi parnasiano, e simbolista até, em A CINZA
CAS HORAS e no CARNAVAL. Mas o seu caso é bem mais
complexo que o de Jorge de Lima: Bandeira não pode
ser justamente avaliado se esquecermos essa fase da sua
obra. Ao passo que em Jorge de Lima se dá uma
— 13

passagem brusca, como se uma repentina iluminação
revelasse de súbito ao poeta que tudo estava errado,
que os seus "motivos poéticos" eram tão falsos como os
sonetos de chave de ouro com que ganhara fama, em
Manuel Bandeira existe uma real continuidade que
vai ligar certos aspectos fundamentais de A CINZA DAS
HORAS às obras puramente modernistas, como LIBERTINAGEM. Evitemos contudo generalizações impossíveis:
muita coisa morreu em Manual Bandeira — mas embora
se perdesse por caminhos em que o verso se antepunha
muitas vezes à poesia, o poeta do soneto a Antônio
Nobre tinha já momentos em que uma grandeza que
amaduiecia tentava despontar sob os divertimentos do
parnasiano.
•

Nos seus versos de então não havia apenas artifício
e formalismo, embora os houvesse por uma boa parte:
a amarga experiência da vida ameaçada a cada momento, o canto do poeta tísico, punha nos seus versos
parnasianos uma ressonância desesperada em que já se
continha uma criação pessoal. Mas a doença, que levou
o poeta a esse "gosto da tristeza" que se exprime em
versos como estes:

como a sua linguagem. (1). Enquanto Nobre é um
temperamento que se derrama pelas coisas e se entrega
ao sofrimento, dir-se-ia que Bandeira o cultiva, se
defende dele por uma "aceitação céptica": Manuel
Bandeira cultiva a dor mas não a doença, e neste traço
da sua fisionomia já podemos distinguir um dos veios
essenciais da obra: o interferir da inteligência nos caminhos da sensibilidade e do instinto.
Os poemas de A CINZA DAS HORAS manifestam
todas as características de uma personalidade a que a
vida nega uma expansão livre, que em plena juventude
foi cortada de todas as amarras que a ligavam à normalidade; e o poeta defende-se com o sonho e a ironia,
e ainda com esse culto à tristeza que é como um leitinotiv do seu primeiro livro. A desencantada rememoração do passado, o vazio dum presente forçadamente
baço, monótono, escravizado aos sonhos impossíveis. . .
Tédios e penas cuja memória
Me era mais leve que a cinza leve,
Pesam-me agora. . . contam-me a história
Do que a minh'alma quis e não teve. . .

Encerra em ti tua tristeza inteira.
E pede humildemente a Deus que a faça
Tua doce e constante companheira.. .

É contudo em CARNAVAL (1919) que o grande
Manuel Bandeira surge. "A CINZA DAS HORAS foi a despedida aos ritmos e símbolos herdados; o CARNAVAL
foi a primeira quebra das amarras e a inquietação da

parece tê-lo guiado por um caminho inteiramente diferente do que seguiu, por exemplo, um Nobre, esse Nobre
que, com Cesário, é dos seus mais diretos parentescos.
Aliás a poesia de Bandeira, como o têm observado
Tristão de Ataíde e outros, é de fonte portuguesa, assim

(1) "... um clássico que começou apaixonado pelas formas
portuguesas antigas, balades e vilancetes. Mas que se revelava,
sobretudo, no seu amor à língua, à linguagem sóbria e pura,
vernácula". "O lirismo de Manuel Bandeira é de fonte lusitana"
TRISTÃO DE ATAÍDE, in Homenagem a Manuel Bandeira (Rio de
Janeiro, 1936) .
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viagem" (1). Apesar de poesias como Desencanto,
Cartas de meu avô, Desalento, e mais algumas poucas,
A CINZA DAS HORAS é no seu conjunto um livro que
atesta os dons, a sensibilidade de Bandeira, mas que de
modo nenhum dá a medida do seu valor. E precisamente por o que nele há de atitude e afetação, que
não são propriamente do poeta, mas do neoparnasianismo, testemunha mais do sacrifício do poeta no altar
das convenções e das fórmulas de uma escola do que
da sua originalidade de poeta, que temos de catar por
entre muito verso falso.
CARNAVAL não marca todavia uma renovação
brusca e total; muitos dos poemas desse livro podiam
ser do anterior; contudo, Os Sapos, A Sereia de Lenau,
A Silhueta, A Dama Branca, Alumbramento, Sonho de
uma Têrça-Feira Gorda, Poema de uma Quarta-Feira
de Cinzas, bastariam para dar como nota dominante do
livro a da nova riqueza que a ele aflui. Aqui não são
apenas pressentimentos e vestígios esparsos que revelam
a personalidade do poeta. Há — embora a preocupação
da forma não seja menor do que no seu primeiro livro
- outra coisa que não a rigidez parnasiana e o rigor do
mármore desbastado a escopro. Por um lado, o poeta
mostra, flao propriamente liberdade com a forma, mas
audácias formais, isto é, aquela ousadia de quem está
a tirar o maior partido possível do instrumento consagrado; por outro, a amargura e a ironia perdem o seu
ar compassado, e em A Silhueta e em Vulgívaga temos

( l ) TRISTÃO DE ATAÍDE
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Estudos. 5.a série (Rio, 1933) .

dois exemplos desta transformação: em A Silhueta,
versos como
E uma tristeza de tal sorte
Vem nessa pobre voz humana,
Que se pensa em íugir na morte
À miséria cotidiana.

ou até um verso sozinho
O estribi'ho desesperado

estão bem mais á frente, no sentido da tensão interior
como nc> da expressão, do que quaisquer versos de
CINZA DAS HORAS, em que a intuição poética devia ter
sido pouco mais ou menos a mesma. Pelo que toca à
ironia, será até mais exato dizer que não é apenas uma
mudança de grau que se dá, mas uma transformação
dela em sarcasmo, em muitos casos.
Sarcasmo ou ironia, há nas poesias em que os
encontramos um sabor amargo de aguda sensibilidade
às exigências da vida que se quebram ante as imposi
cões rígidas do regime de cura: o pc-eta não nô-lo diz
- mas como não perceber neste CARNAVAL urn tal
estado de espírito?
Mais impuro, ou seja, mais humano, e menos formalista, ou seja, mais poeta, Manuel Bandeira, em
CARNAVAL, toma consigo e com o mundo as liberdades
próprias do carnaval, abandona o ar hierático. tira os
postiços - - embora não se esqueça do seu culto pela
pureza e pelo rigor da linguagem, pelo brilho e pela
riqueza do verso. Livro cheio de contrastes, ora terno,
ora agressivamente cínico, agora sensual, logo de uma
— 17

melancolia em que revivem os grandes temas românticos, CARNAVAL contém ainda alguns poemas que interessam especialmente para a evolução da poesia de
Bandeira, como Debussy e Sonho de uma Têrça-Feira
Corda, embora o primeiro pouco valha como poesia.
Debussy é contudo um esboço do que o modernismo
havia de desenvolver em todos os tons: nota impressionista em que se procura transpor poeticamente a própria sensação (aqui uma sensação visual); mas, insisto, este poemazinho não tem outra significação além
desta. O mesmo não se pode dizer do Sonho de uma
Têrça-Feira Gorda, onde se nos depara o primeiro ritmo
verdadeiramente ousado de Manuel Bandeira, um ritmo
já sem medo nenhum de caminhar sozinho, sem rima,
sem geometrismo métrico. Neste poema, pode dizer-se
que se sintetizam duas linhas essenciais, não só da poesia
de Bandeira, mas da poesia contemporânea do Brasil:
por um lado, o "registro" do que está fora do poeta,
de certos aspectos anedóticos que lhe interessam, não
como "motivos poéticos ricos", mas pelo que são. pelo
que são como momento presenciado pelo poeta, e por
muito pouco poéticos que se possam considerar (no
sentido tradicional da palavra), tendência que no Brasil
terá mais desenvolvimento do que porventura na poesia
atual de qualquer outro país; por outro lado. e em
contraponto com o "documentário", a expressão igualmente simples (dita e não cantada, se assim se pode
dizer) de um estado inferior em contraste com o que
se passa na rua. Mas tal contraste é caso particular
deste poema, e o que aqui me interessa é a maneira
pela qual está expresso este estado inferior, já comple-

tamente isenta de qualquer expressão parnasiana ou
simbolista, caracterizada como é pela transposição direta
da própria realidade sentida.
Eu estava contido. Os nossos dominós erain negros, e neg.as
eram LS nossas máscaras.

Era tèrça-fsira gorda. A multidão inumerável
Borborinhava. Entre clangores de ianiarra
Passavam préstiths apoteóticos.
E..am alegorias ingênuas, ao gosto popular, em cores cruasIam em cima, empoleiradas. mulheres de má vida,
De peitos enormes, — Vênus para caixeiros,
Figuravam deuuas, deusa disto, deusa daquilo, já tontas e
[seminuas.
A turba, ávida de promiscuidade,
Acotovelava-se com algazarra,
Aclamava-as com alarido.
E aqui e ali vi.gens atiravam-lhes flores.
Nós caminhávamos de mãos dadas, com solenidade.
O cr lúgitbre, negros, neg.os. . .
Mas dentro em nós era tudo claro e luminoso!
Nem a a'egria estava ali, fora de nós.
A alegria estava em nós.
Era dentro em nós que estava a alegria,
— a profunda, a silenciosa alegria. . .

Eis, condensadas neste poema, que talvez seja o
primeiro poema modernista brasileiro, algumas das
facetas mais características da poesia que vai surgir,
ao mesmo tempo que reveladas as novas linhas da
poesia de Manuel Bandeira.
Embora CARNAVAL, salvo exceções como as apontadas, não contenha, sob o ponto de vista formal, rom
que justificar uma influência como livro precursor do
modernismo, contém-na contudo por outros aspectos
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bem mais importantes; é que já está naqueles poemas
a lição da simplicidade, a vacina anti-retórica. Retórica,
não o era sem dúvida a poesia de A CINZA DAS HORAS, no
sentido vulgar de retórica; mas o seu formalismo, a
rigidez do seu parnasianismo, não valem mais do que a
retórica, e são afinal tão afins que o que é antídoto para
uma o vem a ser para a outra (retórica e parnasianismo
são dois extremos igualmente antipoéticos — 6 claro
que me refiro aqui à retórica e ao parsanianismo por
assim dizer póstumos, querendo reviver hoje o que
puderam ter um dia de vivo) . Além disso, surgem em
CARNAVAL certas imagens bruscas e fulgurantes, certos
versos trazem já o eco duma voz que sabe mistérios
indizíveis, vibram já nesses poemas as notas luminosas
da descoberta do cotidiano. O poeta tísico está vencendo
a doença, está pelo menos exorcismando-a em cantos
que impelem cada vez para mais longe a frieza e o
diletantismo a que uma resignação de céptico levara o
poeta.
A um dos poemas de CARNAVAL, Os Sapos, tem-se
atribuído grande importância. Mas aqui impõe-se um
aviso: embora a fase propriamente de luta contra os
preconceitos antipoéticos do público já esteja encerrada,
é difícil ainda, para quem a tenha vivido "de dentro",
intensamente, separar essa luta da própria poesia. Por
isso se joga quase sempre com dois conceitos diferentes
ao apreciar o valor da poesia de Bandeira, um deles
que a aprecia em si, outro em função do significado
precursor, revolucionário, que teve. Ainda estamos demasiado perto dos combates pela liberdade da expressão
poética para que nos seja possível esquecer a heroici20 —

dade de se ser poeta como Bandeira o foi, sozinho, na
certeza do seu direito a ser poeta assim, atirando ao
público com uma revelação poética que antes de germinar em receptividade compreensiva por parte deste,
lhe custou, como a todos os que vão à frente, a hostilidade e a troça - - o longo cativeiro da oposição dos
cegos e dos surdos. Não pretendo de modo nenhum
dizer que o seu valor como precursor tenha levado a
exagerar o da sua obra, mas apenas (e temos a exemplificá-lo a HOMENAGEM A MANUEL BANDEIRA) que
ainda é impossível fazer essa separação, que um dia
não apresentará sombra de dificuldade, entre o renovador e o poeta propriamente dito. Vinha isto a propósito de Os Sapos. Eis aqui uma poesia absolutamente
clássica quanto à forma, e que é por outro lado uma
espécie de proclamação contra o parnasianismo. Estranha ironia! os versos são uma maravilha de ritmo,
têm uma admirável riqueza de imagens, como se; quisessem proclamar por si sós que o mal não está na
perfeição, mas no isolamento da forma:
O sapo-tanoelro,
Parnasiano aguado,
Diz: -- Meu cancioneiro
É bem martelado.

Faço rimas com
Coninantis de apoio.
Vai por cinqüenta anos
Que lhes dei a norma:
Reduzi sem danos
A fôrmas a forma.
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E ao coro dos sapo-parnasianos responde a poesia
em três quadras maravilhosas:
Longe dessa êr'ta,
Lá onde mais densa
A noite infinita
Verte a sombra imensa;
Lá. fugindo ao mundo,
Sem glórias, sem íé.
No perau profundo
E solitário, é
Que soluças tu.
Transido de frio.
Sapo-cururu
Da beira do lio. . .

Assim se divorcia Bandeira de tudo o que nele
ainda pudesse haver de parnasiano, embora o faça num
livro que não é ainda o "canto do liberto". Diga-se
também desde já que Bandeira desconcertará todos
aqueles que o suponham renegando, juntamente com
todos quantos "reduziram a fôrmas a forma", toda a
poesia em que a forma tem uma função predominante.
Parece mesmo que Manuel Bandeira (assim se depreende de certos testemunhos da HOMENAGEM) não leva
muito a bem que se veja nele apenas o poeta pai do
modernismo brasileiro, esquecendo "o outro", ou, pelo
mencs, que se julgue que o seu modernismo matou nele
qualquer ligação com o passado. Voltarei a referir-me a
este aspecto da sua personalidade, que não deixa de ter
importância quando se procura encontrar sob as imagens
sucessivas uma continuidade profunda. Aliás, bastaria o
fato de Bandeira ter recolhido nas POESIAS ESCOLHI22 —

DAS (1) produções de todos os seus livros, para se dar
como provado que ele entende salvar qualquer coisa
de pessoal, mesmo nas fases da sua obro das quais, à
primeira vista, se non possa afigurar que deveria estar
hoje mais distante.
(1)

Civilização Brasileira Editora, Rio, 1937.

o

II

RITMO DISSOLUTO (1924: publicado pela primeira vez no volume POESIAS juntamente com A CINZA
DAS HORAS e CARNAVAL, aí reeditados) é uma obra que
me produz certo mal-estar; embora nas suas páginas
pareça afirmar-se quase definitivamente a nova orientação da poesia de Manuel Bandeira, resta contudo
que essa afirmação carece de personalidade, salvo numa
ou noutra nota, num ou noutro poema. O parnasiano
quebrou definitivamente c- seu instrumento de cordas
de bronze; mas o que lhe ficou nas mãos não é um
instrumento : são os pedaços com que o há-de construir. Nada melhor do que este livro nos pode elucidai
sobre quanto é vazia de sentido a crença nas virtudes
de qualquer renovação que afete apenas a forma. Em
o RITMO DISSOLUTO muitas são as poesias sem ritmo
de espécie alguma; mais do que ritmo dissoluto, portanto. Mas a maioria delas oscila entre a notação sucessiva de impressões desagregadas umas das outras
e a repetição de certos temas já cansados, em que a
neta da melancolia se entrelaça com a da volutuosidade, mas "sem poder de convicção". Há neste
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livro não sei o que de morno, de abatido e indiferente:
indiferença à poesia corno à vida, ausência daquela ressonância aguda, ou profunda, que é o sinal de que a poesia
desceu sobre o poema. Em suma, o RITMO DISSOLUTO
aparece-me como uma interrupção da poesia -- ressalvadas as exceções de alguns poemas — entre duas fases,
entre dois momentos de criação.
Há todavia em Bandeira, com raríssimas exceções,
uma delicadeza, uma sutileza que absolve muitos poemas da falta de unidade e de relevo que os torna
frouxos. A poesia como que se dispersa em pequeninos
toques, cuja diafaneidade não é contudo suficiente para
criar um belo poema. A poesia deposita-se em pequeninos núcleos, numa observação, numa sugestão: e essa
é a debilidade dos poemas de Bandeira nesta fase
incerta. E isto tudo porque o poeta não descobriu
ainda o sentido da sua nova poesia. Porque persistem
nele temas que não poderão tornar-se poesia -— temas
decadentes, temas envelhecidos, temas "literários".
Porque as cada vez mais numerosas intrusões do cotidiano nos seus versos têm ainda um caráter quase- puramente anedótico. Falta-lhes a repercussão de um sentido
íntimo, sem o qual ficam como que despegadas umas
das outras.
Melhor do que destacar as poesias que, em o RITMO
DISSOLUTO, manifestam um sentido mais vivo da poesia,
parece-me ser procurar já Bandeira no livro em que
definitivamente se afirma a sua autêntica e completa
mensagem de poeta modernista : refiro-me a LIBERTINAGEM, cuja data de publicação (1030) não nos deve
enganar no que respeita à influência decisiva da obra de

Bandeira nos destinos da poesia brasileira moderna.
Cc-m efeito, como tantos outros precursores, Manuel
Bandeira foi dos menos apressados a reunir os seus
versos - - e sucede que são anteriores ao seu, em data
de publicação, muitos livros que, de csrto modo, nasceram do batismo recebido dos poemas só em 1930 reunidos em volume.
Antes de prosseguir, parece-me conveniente elucidar
um ponto que diz respeito ao modernismo brasileiro em
geral: Um movimento poético nunca é só formal, nunca
se limita a afetar aquilo a que podemos chamar "a
técnica". Mais: nunca se resume a uma renovação de
temas. Na verdade, nada disto é possível sem o aparecimento de algo que não se restringe à poesia, nem
tampouco à arte; refiro-me ao "novo conceito de realidade" implicado por todas as transformações no domínio da criação. Não é apenas ter-se abusado delas
o que torna caducas certas formas de expressão, e
impede que, por seu intermédio, os artistas continuem
a poder comunicar-se; é sim o esgotamento de uma
forma de o homem se representar, a impossibilidade
de repetir ao infinito determinada construção emotiva,
mental e instintiva; ignoramos a lei que preside a este
esgotamento, mas tudo nos prova a sua realidade.
Chegadas a certo ponto de amadurecimento, as formas
de criação próprias de uma época perdem a capacidade
de conter o homem - - e surge então a fase acadêmica
que prolonga todas as épocas de criação, e, por assim
dizer, as caricaturiza.
Nada mais falso, portanto, do que alegar, contra
quaisquer revoluções literárias, essas vulgares razões:
27
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é por moda, gosto de épaíer, mania de originalidade,
etc., que os artistas recorrem a processos que chocam,
à primeira vista, os espíritos habituados a outra coisa.
Não foi por "fantasia" dos poetas que a poesia tomou
formas tão opostas à tradição dos últimos séculos.
E' indispensável assinalar a necessidade, e, digamos^
até a fatalidade desse movimento, dessa renovação.
Os poetas não "inventaram" originalidades e abstrusidades de temas e ritmos, não "resolveram" deitar
abaixo todas as tradições da poética; muito ao contrário,
tudo o que fizeram lhes foi imposto, digamos assim,
por qualquer coisa mais forte que desejos, ambições
ou manias do eu "egoísta" e aventureiro; tudo resultou
de uma necessidade vinda do mais fundo do ser — e a
"qualidade", a especificidade desse fundo levaram os
poetas a um estado de rebelião contra a aceitação das
formas estabelecidas, pois o que eram forçados a exprimir implicava, não propriamente a recusa, em todos
os casos, de utilizar as formas tradicionais, mas, sobretudo, a consciência de que elas não eram sagradas e
indispensáveis.
Insisti neste ponto porque é ainda demasiado
corrente a convicção de que as "formas" são escolhidas
pelos poetas com a irresponsabilidade com que se pode
escolher um terno ou um par de sapatos, e muita gente
persiste em crer que os poetas que "se puseram a não
rimar", etc., podiam continuar a fazê-lo SEM QUE DISSO
RESULTASSE QUALQUER MODIFICAÇÃO QUE NÃO FOSSE SÓ

FORMAL . Não há modificações só formais; e um movimento da amplidão do "modernista" indica, antes de
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mais nada, que a poesia teve urgência, não só de um
novo caminho, mas, principalmente, de novos mundos.
Quando os poemas modernistas de Manuel Bandeira
surgiram, se a novidade da forma teve a sua parte na
"revelação" por eles provocada, não será ousado afirmar
que foi outra irreverência maior do que a da expressão
a causa da importância que assumiram: refiro-me à
nudez dos sentimentos, à ingenuidade das imagens, à
forca do galopar e do rodopiar das recordações e das
visões, à liberdade com que o poeta as unia, as confundia umas com as outras, em suma, à audácia com
que todos os hábitos, do espírito em geral, e da poesia
em particular, eram repelidos, ou melhor ainda: desdenhados. De fato, um dos elementos essenciais do modernismo brasileiro é a liquidação do imenso arsenal de
hipocrisia em que estertorava a poesia; hipocrisia qus
na poesia brasileira ultrapassou, porventura, os extremes
utingidos entre nós!

III

A

revelação trazida pela poesia de Manuel Bandeira exprimiu-se em dois sentidos: na comunicação
sem disfarce da vida interior do poeta e naquilo a que
chamaremos a "descoberta do Brasil".
O que veio depois a chamar-se "verde-amarelismo",
ou "movimento verde-amarelo" está implícito em alguns
poemas de Bandeira, principalmente em Evocação do
Recife. Não se trata propriamente duma atitude patriótica, na acepção retórica desta palavra (embora
também - - pobre poesia! — tenha havido um verdeamarelismo só, demasiado só palavroso, retórico, mas
apenas me quero referir aqui ao autêntico), mas duma
"descoberta do Brasil" como realidade cotidiana por
um lado, largamente humana por outro. Em Manuel
Bandeira não há, porém, verde-amarelismo: há o que
levou alguns poetas brasileiros para esse rumo, há a
revelação de terras, paisagens e pessoas brasileiras, vistas
N
A SUA INDIVIDUALIDADE. Eis o importante: nada de
evocações ou simbolismos genéricos; nada de sínteses,
°ada de generalizações; — mas a fixação de instantes
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vivos de vida, de real experiência humana total. É este
filão que constituirá, durante um período que talvez se
possa considerar fechado com a publicação do COBRA
NORATO de Raul Bopp (não ignoro o que há de falível
nesta delimitação; seja como for, o certo é que, mais ou
menos a partir de 1930, — COBRA NORATO foi publicado
em 1931, se não me engano -- começa a desenhar-se
na poesia brasileira uma reação contra o anedótico e o
local, à qual terei aliás de me referir adiante), que
constituirá, dizia, uma das fontes mais vivas da poesia
brasileira, e que de certo modo se transporta depois
para o romance, quando neste se inicia também a época
"brasileira".
Este pequenino livro de versos, LIBERTINAGEM, contém mais poesia do que os anteriores todos juntos; e
não será ousado considerá-lo o mais rico de todos os
livros "modernistas" — pois há nele, pode dizer-se, tudo
o que de mais rico essa fase da poesia brasileira nos
deu - - embora esse "tudo" esteja em fulgurações
breves, reduzido a essências, porque Bandeira não se
repete nem insiste: a sua voz só sabe dizer uma vez.
Repugna-lhe passar duas vezes pelo mesmo ponto.
Mas que faz de LIBERTINAGEM o livro verdadeiramente modernista de Bandeira? Por que o é mais do
que o RITMO DISSOLUTO? E' que, se este livro já era
modernista na aparência, aquele é-o para lá de quaisquer formas, é-o pela estrutura de cada poema, mas
acima de tudo pela atitude do homem Bandeira neles
revelada. Principalmente: por não ter uma forma
determinada, não estar preso a nenhum preconceito,
inclusive ao de ser modernista. A riqueza deste livro,
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sob este ponto de vista, é precisamente a liberdade do
poeta, do qual não se pode dizer: está senhor da sua
técnica, mas sim: a poesia tem-no seguro, o poeta abandonou-se nos braços da poesia. Aqui a poesia está tanto
no poema absolutamente arrítmico, como nas admiráveis
traduções dos três sonetos de Elizabeth Barrett Browning; no poema "bem brasileiro" que é Não sei Dançar
como no intemporal Noturno da Rua da Lapa; não
menos na delirante libertação de Vou-me embora pra
Pasáréada, do que nas quadras perfeitas, "clássicas", do
Poema de Finados. E, contudo, Manuel Bandeira diznos, num dos poemas do livro: "Não quero mais saber
do lirismo que não é libertação". Como entender, como
interpretar estas palavras? Sem dúvida que, ao escrevêlas, Bandeira visava toda a poesia, toda a forma de
expressão poética que não serve de catarsis ao poeta
— esquecendo que de certas coisas não se poderia libertar. Mas esse grito tem um grande significado, apesar
de tudo: constatado que não pode valer para toda a
poesia de Bandeira, mesmo a que faria depois, não é
menos certo que por ele se define exatamente um dos
planos de LIBERTINAGEM, e aquele que porventura melhor pode indicar a novidade do livro: refiro-me ao que
há nele de revolta contra a primitiva atitude do poeta,
o abandono à amargura, o "gosto da tristeza" e o fecharse com a sua dor. O poeta tísico, se não poderá entregar-se à vida com a despreocupação de qualquer
homem são, saberá pelo menos amá-la, numa suprema
vitória contra o eu de outrora, que lhe ditou versos
como aquele "Eu faço versos como quem morre". A
strnosfera de quarto fechado desvanece-se; o poeta, pelo
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menos, desperta para tudo o que a sua poesia ignorou
até aí — para tudo o que até aí olhava como frutos
proibidos.
Já é tempo de apresentar alguns testemunhos
diretos da variedade de "sentidos" que se contém nos
poemas de LIBERTINAGEM. Leia-se o Cacto:
Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária:
Laocoonte constrangido pelas serpentes
Ugolino e os filhos esíaimados.
Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas. . .
Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais.
Um dia um furacão abateu-o peta raiz.
O cacto tombou atravessado na rua
Quebrou os beirais do casario fronteiro
Impediu o trânsito de bondes automóveis carroças
Arrebentou os cabos elétricos e durante vinte e quatro horas
[privou a cidade de iluminação e de energia:
Era belo áspero intratável.

O poeta abandonou aqui, não só toda a sua ciência,
toda a sua técnica da versificação, como ainda qualquer
ritmo, no sentido habitual desta palavra. Onde está a
poesia? No fato, primeiro, depois na escolha das: imagens. Porque não se trata apenas dum cacto; há não
sabemos bem que alusão, uma sugestão de grandeza,
de violência, e é o último verso que de todos os anteriores parece extrair a poesia que se diria ausente,
erguendo tudo aquilo a um plano de intensa sugestão
poética. Porém, é raro que a poesia nos surja nos poemas
de LIBERTINAGEM tão diretamente arrancada do real,
quase sem intervenção do poeta, senão como "o que
constata". O cotidiano entra em geral na poesia de
Bandeira pela porta da memória, ou então escoltado

pela ironia, por aquela ironia que está constantemente
a aflorar nos seus versos, desde os primeiros poemas,
mas se torna agora mais sã e "gratuita". Eis um exemplo
em que a memória da infância surge coada pelo humor
enternecido do poeta:
Quando eu tinha seis anos
Ganhei um porquinho da índia.
Que ò\or de coração eu tinha
Porque o bicho só queria estar debaixo do fogão!
Levava ele pra sala
Prós lugares mais bonitos, mais limpinhos.
Ele não se importava:
Queria era estai debaixo do fogão.
Nas fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. . .
- O meu porquinho da índia foi 9 minha primeira namorada.

Mas é nos poemas a várias cidades brasileiras que
essa ressurreição do clima da sua infância reveste mais
bela fisionomia. Porquinho da índia é, digamos assim,
uma "brincadeira". Mas Evocação do Recife é um dos
grandes poemas de Bandeira. Aí está inteira a simplicidade máxima da poesia totalmente desadornada, que
raramente está na beleza isolada de um verso, mas
quase sempre na "construção" emocional e mental que
se vai erguendo em nós à medida que os versos se vão
acrescentando aos versos, e o contraponto das imagens
subindo à tona da memória do poeta se vai traduzindo
para nós na visão dum mundo ignorado. A ingenuidade
redescoberta, a pureza com que o mundo da infância
passada no Recife ressurge tantos anos depois dentro
do poeta, a violência com que são projetadas as imagens
que o filme da memória vai desenrolando — tudo isso,
pela grande força da poesia com que Manuel Bandeira
o exprimiu, faz de Evocação do Recife uma grande data
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da poesia brasileira: mais —: uma grande data da
literatura brasileira, visto que foi talvez esse seu poema
que deu o toque de alvorada para uma literatura romanesca que se ia propor revelar as histórias simples dum
Brasil que não era apenas a capital, mas a vida dos homens de todos os cantos da granas nação, apresentados
na simplicidade das suas experiências cotidianas.
Recife

Não a Veneza americana
Não a Mauritsstad dos armadores das índias Ocidentaim
Não o Reciíe dos Mascates
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois —, Recife
[das revoluções libertária»
Mas o Recife sem história nem literatura
Recife sem mais nada
Recife da minha infância

Um dia eu vi uma moça nuinha no banho
Fiquei parado o coração batendo
Ela se riu
Foi o meu nrimeiro alumbramento
Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroçadas rede~
[moinho sumiu
E nos peéões da ponte do trem de ferro os caboclos desteímidos em jangadas de bananeiras

Recife. . .
Rua da União. . .
A casa de meu avô. . .
Nunca pensei que ela acabasse!
Tudo lá parecia imp:\egnado de eternidade

De repente
nos longes da noite
um sino
L ma pessoa é'ande dizia:
Fogo em Santa Antônio!
Outra cont.ariava: São José!
Totônio Rodriguss achava sempre que era São José!
Os homens punham o chapéu saíam fumando
E eu linha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo!
Rua da União. . .
Como e:am lindos os nsmes das ruas da minha infância
Rua do Sol
(Tenho medo que hoje se chame do dr. Fulano de Tal)
Atrás de casa ficava a rua da Saudade. . .
• . . onde se ia fumar escondido
Do lado de lá era o ca/s da rua da Aurora. ..
• .'onde se ia pescar escondida
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Capiberibe
_ Capibaribe
Lá longe o aertãozinho de
Banheiros de palha

Recife. . .
Meu avô morto.. .
Recife, morto. Reciíe bfam, Reciíe

brasileiro como a casa £/•
[meu Avó.

Já atrás disse que variedade de caminhos se entrelaçam em LIBERTINAGEM. Um deles, podemos considerá-lo prolongamento daquilo que Bandeira mais parecia
repudiar aqui, melancolia, gosto da tristeza, etc. Não
deixa de ser significativo que os três últimos poemas de
LIBERTINAGEM sejam os mais cheios de intensidade
dramática de todo o livro. E um deles reata as relações
de Bandeira com o "lirismo bem comportado", que ele
renega num verso de Poética, e parece posto ali para
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desmentir afirmações desta ordem, também da citada
Poética:
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

Eis então, no mesmo livro, que o poeta se vinga de sJ
próprio: Poema de finados:
Amanhã que é dia ffos mortos
Vai ao cemitério. Vai
E procura entre as sepulturas
A sepultura de meu pai.
Leva três rosas bem bonitas,
Ajoelha e resa uma oração.
Não pelo pai, mas pelo filho:
O filho tem mais precisão.
O que resta >3e mim na vida
É a amargura do que sofri.
Pois nada quero, nada espero,
E em verdade estou morto ali.

Este admirável poema é como que um aviso de
que o poeta Manuel Bandeira não se deixou dominar
— nem por si próprio, e que os novos caminhos não
anularam na sua poesia o que já revelara de verdadeiramente vivo nas fases precedentes.
Trairíamos este livro se puséssemos de lado um
outro grupo de poemas, em que desaparecem ou passam
a segundo plano o "cotidianismo", a "descoberta do
Brasil", o humorismo, etc. Nestes parece estar um
Bandeira que porventura já se anunciava, por muito
vagamente que fosse, num ou noutro verso dos livros
anteriores, e é o que mergulha em profundezas inexplicáveis, fala como a sibila uma linguagem que não se
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pode dizer ao certo o que diz, penetrando numa direção
que depois também veio a ter descendência, com a
poesia de Augusto Frederico Schmidt e de Vinícius de
Morais, de Adalgisa Nery, com a nova fase da de Jorge
de Lima e Murilo Mendes. Quando, no seu belo estudo
DOIS POETAS (1), Otávio de Faria faz o processo do
modernismo, por bastante justas que sejam as suas
observações sobre os poetas que pelo cotidiano traíram
o essencial, parece-me contudo esquecer sinais como o
destes poemas de Bandeira a que me estou referindo.
Aliás, Otávio de Faria é até injusto não estabelecendo
distinção entre os poetas que "descobriram o cotidianismo", e foram de fato os seus poetas, e a multidão de
seguidores que de tal descoberta fizeram um simples
"processo". Mas Otávio de Faria, nesse livro que
estuda a obra de Schmidt e Vinícius de Morais, sentia
aquilo que a nós, portugueses, não interessa diretamente:
o perigo de uma poesia que se fixasse no cotidiano -—
e não soubesse olhar o intemporal, o essencial, o eterno.
Insisto porém: o que Bandeira, Ribeiro Couto, Mário
de Andrade, Drummond de Andrade e outros fizeram,
tem mais importância para a poesia de que Otávio de
Faria parece crer: ela tanto periga pelo excesso de
cotidiano como pelo de abstração, e podemos dizer que
muitos poemas dos poetas acima citados vão muito além
da pura anotação; o sentido do cotidiano não é propriamente um esquecimento do essencial, porque este nem
sempre está na "essencialidade" dos temas. O cotidiano
pode ser, para os verdadeiros poetas, tão rico de resso(1) Ariel Editora Rio, 1935.

nâncias eternas e intemporais como o tema mais alheio
ao cotidiano. Mas isto é assunto que não caberia aqui.
Esse grupo de poemas a que acima me referi
compreende especialmente A Virgem Maria, Noturno
da Parada Amorim e Noturno da Rua da Lapa. O que
distingue qualquer deles é a quebra total com a realidade
cotidiana, com o "mundo acordado", com. qualquer
forma de discursividade verbal — e portanto racional.
Digamos que esses poemas são de caráter "surrealista", filiando-se assim em tendências européias afins
e que sem dúvida não foram alheias à sua elaboração;
com isto não quero considerá-los menos pessoais do que
os outros, e apenas facilitar ao leitor a compreensão do
seu caráter. Tais poemas não têm "sentido", significarão, não há possibilidade de "explicá-los": são a poesia
abandonada a si própria, se assim é lícito dizer. Tais
poemas agem pela aceitação dum mistério em que o
leitor se embrenha, sem saber que mistério seja; mas
sentir, ou pressentir esse mistério, é a chave para que
esses poemas sejam para ele mais do que uma série de
palavras, pois nenhum fio lógico, senão aparente, as
liga. Com a diferença de que Edgar Poé os revestiu
da mais espetacular construção rítmica e verbal, podiase dizer que certos poemas deste, como The Raven,
estão na mesma linha de captação do mistério sem o
revelar, que poemas como o Noturno da Rua d:) Lapa
(aliás, há no poema duas alusões a Poé, bem significativas) .
A janela estava aberta. Para o quê não sei, mas o que
entrava era o vento dos lupanares, de mistura com o eco que
se partia nas curvas cicloidais, e fragmentos do hino da
bandeira.
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Não posso atinar rio que eu fazia: se meditava, se morria
de espanto ou se vinha de muito longe.
Nes&? momento (oh! porque precisamente nesse momento? . . .) é que penetrou no quarto o bicho que voava, o
articulado implacável, implacável!
Compreendi desje logo não haver possibilidade alguma de
•evasão. Nascer de novo também não adiantava. — A bomba de
ititf pensei comigo. E' um inseto!
Quando o jato fumigatório partiu, nada mudou am mim;
os sinos da redenção continuavam em silêncio; nenhuma porta se
abriu nem fechou. Mas •o monstruoso animal FICOU MAIOR. Senti
que ele não morreria nunca mais, nem sairia, conquanto não
houvesse no aposento nenhum busto de Palas, nem na minh'alma.
o que é pior, a recordação persistente de alguma extinta Lenora.

Parece um sonho! — dirá porventura algum leitor.
E, de fato, é com os sonhos que os poemas desse gênero
mostram as mais diretas afinidades. São, como os
sonhos, aparentes fugas à realidade, embora dela só
abandonem a fisionomia imediatamente acessível aos
sentidos, sendo, no fundo, uns e outros, simbólicos dela,
impossíveis sem ela. E sob este aspecto vemos em tais
poemas de Bandeira mais uma "traição" ao que parecia
"querer ser" a poesia de LIBERTINAGEM: um abandono
à vida natural e simples, ao cotidiano, ao imediato.
Mais um sintoma de que Bandeira não se pode fechar
num rumo circular, de que todas as formas de realidade
continuam a ser necessárias à sua poesia.
O poema que pode considerar-se sintético de toda
a riqueza da poesia de Bandeira em LIBERTINAGEM é
o célebre Vou-me embora p'ra Pasárgada. Nele, ao
mesmo tempo que a mais doida fantasia, a mais total
"irrealidade", se nos oferece uma perfeita, embora menos
aparente, adesão ao cotidiano. O cotidiano, para o poeta
tísico, está mais longe do que o mais irrealizável sonho
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para o homem normal, que tem no cotidiano alimento
tão fácil que chega a enjoá-lo; mas a doença é uma
barreira terrível, e todos os sacrifícios que ela exige
fazem da despreocupação do homem são um ideal
talvez inatingível. Esta intrusão do problema de Manuel
Bandeira homem serve para nos mostrar que o "ir-se
embora para Pasárgada" significa ingressar na vida
comum, abandonar-se, ser livre. A fantasia, o "impossível" das imagens por meio das quais o poeta nos
transmite a sua vontade de libertação, não nos deve
enganar sobre o seu sentido profundamente humano. O
poema que começa assim:
Vou-me embora p'ra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama q"e escolherei
Vou-me embora p'ra Pasárgada

e que termina por estes versos:
E quando eu estiver mais trista
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar:
Lá sou amigo do rei —
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora p'ra Pasárgada

tem no ritmo apressado e ofegante, dinâmico e violento
dos seus versos o sabor das grandes libertações. Pasárgada é o mundo em que o poeta já não é tísico. A
conquista de Pasárgada é o grande caminho de Manuel
Bandeira, pois que a poesia não tem mais forte deter-

minante do que, transposta, o grande sonho, ou a grande
ânsia, ou a grande esperança que estejam no mais fundo
da alma do homem. Não é pois sem razão que Ribeiro
Couto intitulou De Menino Doente a Rei da Pasárgada
o excelente estudo com que contribuiu para a já citada
,«

HOMENAGEM

A MANUEL

BANDEIRA. Transcrevo 3 CO11-

clusão desse estudo:
"Na solidão da Ilha de Pasárgada, que bom aceitar
tudo o que a vida oferece! E' lá que os camelots (R.
Couto alude a um poema de LIBERTINAGEM) são abençoados. É lá que todas as coisas, por serem poéticas,
dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma
lição de infância.
"Nessa ilha (Manuel Bandeira Land), território
por ele descoberto, por ele incorporado ao piteux
lufttriicu d'un eníant pattvre, ele é que é o rei. Por isso,
ali faz de tudo — tudo inclusive o que no Sanatório de
Clavadel os médicos lhe proibiram para sempre, ginástica, banho de mar. Em Pasárgada, somente em Pasárgada, ele iria encontrar a felicidade, satisfazendo aspirações violentamente recalcadas:
. . . em Pasárgada tem tudo
É outra civilização.

"Mundo maravilhoso no qual haviam de ficar esquecidos os jogos poéticos de antigamente, quando as horas
eram longas e a melancolia vinha de manso insinuar a
febre.
"Agora, na sua carne e no seu espírito, a poesia
é uma coisa só. Poderá, desde então, dizer todas as
palavras. Tudo que toquem as suas "mãos dissolutas"
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será poesia. O rei proclamou a tirania: do mistério
poético".
Manuel Bandeira continua em Pasárgada: mais
que nunca, os poemas do livro que segue LIBERTINAGEM
vêm datados de Pasárgada, e o mistério poético mais
que nunca domina. Tinha razão Ribeiro Couto.
ESTRELA DA MANHÃ, se chama o livro seguinte de
Bandeira. Com raras exceções, a sua poesia já não
quer mais saber do cotidiano pelo cotidiano, nem da
realidade "tal qual". A atmosfera ultra-realista domina
— e num ou outro poema, como naquela "brincadeira'
que se chama Trem de Ferro, a fantasia rítmica, o
humor, a infantilidade, dão-se largas na construção de
coisas puramente "gratuitas". Mas o mais rico do livro
está nos poemas em que continua, simultaneamente, a
linha de Noturno da Rua da Lapa e de Vou-me embora
pra Pasárgada. Há um encanto indefinível, uma inexprimível liberdade que vai do ritmo aos temas, em todos
estes poemas. É como se o poeta tivesse abandonado
a poesia como expressão dos seus dramas, como se se
recusasse a pôr nela a seriedade e a gravidade da vida.
Por isso parece à primeira vista ter razão Lúcia Miguel
Pereira ao dizer, no seu estudo da HOMENAGEM, que
"nos poemas compostos depois, Manuel Bandeira, se é
sempre completamente poeta, tem deixado que a ironia
lhe corroa a inspiração". Embora me pareça que seria
injusto estender esta "censura" a todos os poemas desta
fase, é certo que se nota na sua maior parte uma certa
fuga do poeta a si próprio. Mas injusto seria porém
dize-lo e esquecer poemas como o que dá o nome ao
livro, como Sachá e o Poeta, como Marinheiro Triste,
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como a Canção das Duas índias e Balada das Três
Mulheres do Sabonete Araxá. Qualquer destes poemas
é admirável, e talvez alguns deles sejam os de mais
puro e rico lirismo de toda a poesia de Bandeira. Pensando bem, talvez os receios de Lúcia Miguel Pereira
resultem mais de não ter ela seguido bem o caminho
do poeta, do que de ter ele abandonado alguma coisa;
certas exigências que se têm para com os poetas mais
queridos podem significar apenas que nos faltam a nós
asas como as deles. Será de fato a ironia corrutora? E
não estará ela já em toda a poesia anterior de Bandeira? Porventura Lúcia Miguel Pereira terá sido levada a fazer aquela afirmação por um inconsciente protesto contra certas "brutalidades'' propositadas, como
seja o servir-se de motivos sagrados, nomes de santos,
etc., como elementos com que a imaginação do poeta
joga, e que surgem associados às imagens mais triviais
ou a até anti-sagradas. . .
ESTRELA DA MANHÃ como que repete, por entre
as explosões do lirismo na sua forma mais anárquica,
todos os temas queridos ao poeta, mas em notas duma
pureza extrema, numa atmosfera rarefeita em que o
soluço de Nobre, ao repercutir na Oração a Nossa
Senhora da Boa Morte, tem a serenidade dum cepticismo que a vida deixou como resíduo de todas as
ilusões perdidas.

I V
U:M Gérard de Nerval que tivesse o dom da ironia
e do sarcasmo; um Antônio Nobre que soubesse sair da
torre da doença e amar a vida apesar de tudo; um Paul
Valéry a quem fosse dado chorar; um clássico sabendo
viver profundamente todos os delíquios românticos, e
um modernista amando o sabor de tornear uma bela
estrofe de rigorosa geometria... eis o que eu diria do
Manuel Bandeira da LIRA DOS CINQÜENTA ANOS, se alguém que lhe ignorasse a poesia me pedisse para a sintetizar em breves palavras.
Manuel Bandeira viveu profundamente toda a
"experiência" poética dos últimos vinte e cinco anos, a
começar num retardado parnasianismo (o qual teve no
Brasil vida mais longa do que em qualquer parte), e,
para acabar per ser, não só o iniciador, mas até, pede
dizer-se, uma espécie de símbolo e de síntese de todo o
modernismo. À primeira vista, a uma leitura superficial, apressada, um leitor pouco cuidadoso atrever-se ia
porventura a pronunciar a palavra "versatilidade" para
o classificar, se lesse só a LIRA DOS CINQÜENTA ANOS. É
porém da multiplicidade de planos poéticos e da persistência de cada uma das cordas que se foram acrescen— 47

tando a essa lira que se deve. f alar. Num constante enriquecimento, numa constante depuração, a poesia de
Manuel Bandeira nunca abandonou, desde a CINZA DAS
HORAS, um certo número, não tanto de temas, mas, direi
antes, de "vivências", se me perdoam o calão germanizante; vivências que ele foi despindo de todos es mantos acidentais de que se revestiram nas sucessivas fases,
e às quais se foram juntando pouco e pouco outras, que
o tísico curado acrescentou à experiência do poeta tísico.
Nem o parnasianismo nem o simbolismo foram
mentira na poesia de Bandeira. Simplesmente, um e
outro foram as formas possíveis, num tatear hesitante,
ao poeta a quem o sentido plástico permitia mais do
que seria desejável para a libertação da verdadeira
poesia. E agora que, na LIRA DOS CINQÜENTA ANOS, melhor ainda do que em ESTRELA DA MANHÃ, se vê mais
a nu a poesia do que nunca, pode afirmar-se que a
diversidade de cordas em que ela vibra não é de modo
algum o borboletear de quem não tem ramo seguro em
que pouse. Levada à sua máxima depuração, numa contenção, numa economia de meios que é a pobreza voluntária de quem tem muito, a poesia de Manuel Bandeira ganha neste livro as suas formas mais puras.
A palavra "pura" é perigosa neste caso, pelo que
pode parecer querer dizer. Mas é precisamente a
palavra própria; isto é, não despojada de vida, mas
precisamente a mais rica de vida que se pode imaginar:
dessa vida especial do mundo de Bandeira, pois que
"vida" não significa forçosamente esplendor e luxúria
'— a vida tem os seus tons menores, e é da riqueza em
função das possibilidades do poeta que falo, e não na
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de qualquer peito estuante de força. A pureza e a vida
da poesia de Bandeira têm o valor precioso duma
essência rara: são os frutos que não valem pela abundância, mas pela concentração.
O poeta que brinca, o poeta que lança ao ar, de
vez em quando, um ou outro poema que é puro divertimento, é ao mesmo tempo aquele que tem dado à
poesia brasileira algumas das sitas notas de mais profunda ressonância, de mais amarga tristeza, e de mais
séria contemplação da vida. E, como nunca, o contraste
impressiona nos seus últimos livros, e é como um apelo
ao leitor para que não se deixe convencer demasiado,
quando lê as brincadeiras, de que não haja um drama,
e de que não haja fantasia, quando lê os poemas de
mais grave angústia ou renúncia. Outros poemas parecem ser a ponte de passagem entre a hora da fantasia
divertida e a hora grave; poemas em que, porém, quem
saiba ler poderá encontrar, não uma passagem, mas a
verdadeira síntese de todos os diversos rumos da poesia
de Manuel Bandeira.
Disse eu que na sua poesia não só permaneceram
sempre certas vivências, como outras se lhes acrescentaram . E é necessário dar a devida importância ao
fato de ter sido com a sua transfiguração modernista
que a poesia de Bandeira entrou nessa fase de alargamento. Creio não errar afirmando que essa época da
sua poesia deverá ter correspondido a uma época da
sua vida em que, ou a condenação da tísica terá deixado
de pesar com a crueldade de uma condenação à morte,
ou ele terá vencido, no moral só que fosse, essa opressão
de se julgar condenado. E atrevo-me a formular esta
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hipótese porque a sua poesia anterior corresponde bem
à psicologia de um homem, com o temperamento de
Bandeira, que na própria rigidez formal procura uma
couraça contra a dor. A transfiguração modernista é a
fantasia que vence o férreo domínio do formalismo, são
as imagens que criam uma "forma" cuja ausência de
formalismo lhes permite libertarem-se, é, em suma, a
"vida dissoluta" da mais autêntica poesia, ou seja: a
vibração arrítmica de todas as forças latentes.
Dos seus dois últimos livros é legítimo dizer-se
que com eles a poesia de Bandeira se enriqueceu: não
pelo que respeita a essa nota sempre desferida que
vem repercutindo desde A CINZA DAS HORAS, e que não
tem neles mais riqueza ou mais força, mas pelo que
me atrevo a chamar "novas províncias do reino de Pasárgada". Porque esse caminho apontado em LIBERTINAGEM se enriquece agora com algumas das mais belas
poesias de Bandeira, como essa Canção das Duas índias,
como a extraordinária Balada das Três Mulheres do
Sabonete Araxá ou A Filha do Rei, Rondo do Palácio
Hotel, Canção da Parada do Lucas, e, é claro, essa pequena maravilha que dá o seu nome a ESTRELA DA
MANHÃ. Estas são as poesias da libertação desenfreada,
em que nada prende as imagens, em que a imaginação
está em contacto direto com as forças descoordenadoras
do mais anárquico que há do homem.
As poesias de Manuel Bandeira formam, na sua
reunião definitiva, um volume do 170 páginas apenas,
embora de composição compacta. E contudo, qus diversidade, que riqueza de perspectivas! Dizer cada coisa
uma vez, sem insistir. . . por que me lembrei eu agora
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de Stravinsky, pelo menos do Stravinsky de certa fase?
É que de fato a poesia de Bandeira tem com a música
daquele essa correspondência, e é um aspecto pelo qual
•uma e outra revelam qualquer coisa de essencial. Não
se pode dizer que essa ascética recusa em "desenvolver",
em tirar de um tema tudo quanto ele poderia dar,
caracterize toda a arte de hoje. E vejo este mesmo
ascetismo no Soneto Inglês n.° 2 da LIRA DOS CINQÜENTSANOS .
Aceita: o castigo imerecido
TVãa por fraqueza, mas por altivez.
No tormento mais fundo o teu &emâo
Trocar num grito de ódio a quem o f e z .
Não tremer de esperança nem de espanto.
Nada pedir nem desejar, senão
A coragem de ser um novo santo
Sem fé num mundo além do mundo. E então
Morrer sem uma lágrima, que a vida
Não va/e a pena e a dor de ser vivida.

Porque é também de ascético domínio o rigor com
que o artista fecha a porta a quaisquer solicitações que
o incitassem a fazer variações sobre um tema: o tema
e nada mais, eis quanto o poeta se permite.
Mas é ascética ainda toda a atitude do poeta
perante a vida. Ele que tão admiràvelmente sabe dar,
com a mais singela expressão, o valor das coisas da
vida, talvez seja à custa de um amor insatisfeito que
tenha conquistado o dom de exprimir assim. Desse amor
insatisfeito de todos os que não se podem abandonar
à vida, dos que não podem gastar as energias sem as
contar, dos que têm de medir cuidadosamente o ar que
consomem. . . Mas o milagre é que a poesia de Bandeira
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nem por isso se tornasse num lamento, e que, pelo contrário, possamos encontrar, nesta LIRA DOS CINQÜENT'ANOS, poemas com esta Canção do Vento e da Minha
Vida tão significativa que não resisto a transcrevê-la, na
íntegra:
O vento vá. ria as folhas,
O vento varria os frutos,
O vento varria as flôrss. . .
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De frutos, de flores, de folhas.
O vento varria as luzes,
O vento varria as músicas,
O vento varria os aromas. . .
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De aromas, de estrelas, de cânticos. . .
O vento varria os sonhos
e varria as amizades. . .
O vento varria as mulhe: es...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De afetos e de mulheres,
O vento varria os meses
E varria os teus sorrisos. . .
O vento varria tudo!
E" a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De tudo.

A riqueza maior, ei-la aqui: quanto mais vazia a
vida, mais cheia. Este é realmente o poema do máximo
amadurecimento do homem e da poesia, é o poema do
momento supremo em que a vida já não pode tirar
nada ao poeta, por mais nu que aparentemente o deixe.
Quando se amou verdadeiramente a vida, esta pode
tirar-nos tudo — ficaremos sempre com ela. É talvez a
única real compensação do poeta.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TALVEZ
DESATAVIADAS EM TORNO DE
MANUEL BANDEIRA

JL ERMITA o leitor uma confissão. Não está muito
nos meus hábitos, não digo que por pudica reserva ou
coisa assim, mas por um jeito que me ficou do excesso
com que tantos outros falam de si próprios. Aliás, esta
confissão nada tem a ver com pudores propriamente
ditos. E' o caso que recebo desde há longos anos
livros e livros de autores brasileiros, que tantas vezes
(ai, quantas!) nem sequer agradeço, e aos quais raramente acontece chegar a referir-me. É certo que a
imprensa portuguesa é um pouco culpada disso, tão
raras oportunidades temos, quando não somos críticos
profissionais, para falar seja do que for; digo nós, os
escritores propriamente ditos, é claro, ou seja aquelas
pessoas que, portanto, quase nãc- têm jornais onde
escrevam. Isto pensando apenas na chamada "grande imprensa". Restaria ao escritor a "sua" imprensa,
isto é, as revistas, as folhas literárias. Mas onde estão
elas? A sua triste história ainda há-de ser contada um
dia, quando a mesma censura que não as deixa existir
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permita, deixando de existir ela, que se faça a história
ignorada, senão pelos interessados, das insuperáveis d;íiculdades que se levantam perante quem pretenda lançar
uma publicação literária —e não seja adepto do Estado
Novo.
Eis porque, pela parte que me toca, quase me sinto
desculpado perante os camaradas brasileiros - • pelo
menos pelo que se refere a qualquer forma pública de
dar sinal de ter lido os seus livros; porque, quanto à
outra, ao tantas vezes (ai, quantas!!) não mandar sequer o clássico cartãozinho que não1 tem espaço para
se dizer nada — que cômodo! — a não ser muito obrigado, isso realmente não se pode dizer que seja culpa
do Estado Novo, mas tudo isto vem a propósito do
seguinte: estar-me a atrapalhar o fato de me dispor a
dizer algumas coisas menos agradáveis acerca dum autor
que me mandou muito amàvelmente os seus livros: ora,
se eu tivesse a consciência tranqüila em relação aos
meus confrades brasileiros, não faria agora tanta cerimônia. Ao que parece, aliás, nós usamos por demais de
cerimônias com eles, e ficamo-nos em geral por aquele
"Atento, Venerador e Obrigado", que até há pouco era
remate obrigatório das cartas cerimoniosas. Quando se
trata de elogiar, vamos para a frente sem medo — e
parece até que com exagero, como já o observou o meu
amigo Wilson Martins, num artigo inserto a páginas
tantas das suas INTERPRETAÇÕES (tratava-se de Jorge
Amado, que realmente parece sê-lo mais cá do que lá...).
Somos parcos em severidade para com eles; mas como
seria de outra maneira? Quando distinguimos um autor
brasileiro que se nos impõe como de primeiro plano,
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uão haverá motivo para escondermos a admiração. Mas
no caso contrário? No caso contrário sucede que, conhecendo nós muito insuficientemente, muito fragmentàriamente, a atividade literária brasileira, surgindo as
obras que nos chegam às mãos como fragmentos isolados dum todo de que não abranjemos todas as perspectivas, dum todo que podemos adivinhar, mas que
não conhecemos com aquele pc^menor indispensável
ao crítico, mesmo amador, bem natural é hesitarmos,
e acabarmos por silenciar os juízos menos favoráveis.
Não sei se estou a falar só por mim - - tenho porém
a impressão de ser esta a atitude geral dos nossos críticos, profissionais ou de ocasião, quando lhes acontece
abordar uma obra brasileira da atualidade.
É assim que só tivemos um conhecimento pela
rama da campanha duma parte da geração de 45 contra
alguns poetas da geração de 22 — em particular
Manuel Bandeira, ou da geração de 30 — em particular
Carlos Drummond de Andrade. Eu entendo que "o
ataque" não é em si de condenar. Em princípio, todas
as gerações têm que se rebelar contra as precedentes.
Mas é preciso que os ataques sejam, de fato, a expressão
de um choque de atitudes perante a vida e perante a
arte, uma reação criadora, que tenha por trás de si
aquela necessidade de ir mais longe, mais fundo, de
abrir novos caminhos, que faz a força dos movimentos
vivos na literatura.
Mas, ai, de tal não se tratava (falo no pretérito,
porque o conhecimento que tenho desta "campanha"
não é de hoje, e ignoro se acabou, se continua) . O que
dela vi não me mostrou razões - - mas sentimentos,
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e não dos mais estimáveis .Vejam-se os ataques vindos
à lume em "Orfeu", revista carioca que pretendia ser
c> órgão duma geração de novos' poetas. Não lhes
faltava sequer aquele infeliz recurso da má polêmica,
"o Sr. Bandeira". Acho que Afonso Félix de Souza,
autor do ataque em questão, estava no seu pleno direito
não concordando com a opinião que Manuel Bandeira
exarou numa entrevista, ao dizer que a nova poesia
brasileira era um produto resultante da geração de 22.
Mas não se responde a uma afirmação com coisas deste
gênero : "Opinião de um velho que já não sabe o que
diz, vê-se logo". Noutro número da mesma revista, mas
com a mesma falta de miolo, um colaborador que não
pôs o nome debaixo da prosa dizia assim: "De todos
os livros de Bandeira, o mais sentido é sem dúvida
CINZA DAS HORAS. Quanto a temas e amadurecimento
de idéias, consegue evoluir e apresentar nos livros subsequentes alguns poemas de valor, mas quanto à forma
uá-se um fenômeno curioso: sua forma involuiu, regrediu. Fugindo à métrica e à rima apresentada no primeiro livro, que o obrigava a maior seleção de palavras
e mais trabalho e apuro dos versos, ficou no ar, desorientado, não trabalhou noutro sentido. Não soube
encontrar o ritmo seu, a forma sua, forjar seu instrumento, como Drummond e de certo modo Vinícius".
Manuel Bandeira não ter sabido encontrar a sua
forma e o seu ritmo, eis sem dúvida um dos mais inconcebíveis disparates que me tem sido dado ler nestes
últimos tempos! Porque, repare o leitor, este crítico
feroz só salva a CINZA DA HORAS - - onde não está
nenhum dos melhores poemas de Bandeira, e (onde
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ele não se afirma ainda o grande poeta que se imporia à
frente da sua geração, precisamente porque ninguém,
como ele, soube criar um ritmo e uma forma seus. . .
É pena o ataque não ser assinado, porque se é de
poeta, seria curioso estudar nos seus versos as razões,
talvez não propriamente da razão, que o impeliram a
rebuscar tão extraordinários argumentos contra o grande
poeta da LIBERTINAGEM: porque há realmente um neoclassicismo em marcha na poesia brasileira de hoje,
assunto que não caberia aqui, e de que só falarei de
raspão. De fato, uma parte da geração de 45 acha-se
em pleno divórcio com o mundo, como a realidade presente do homem, em plena crise de desvitalizr.ção; a
sua preocupação essencial parece ser realmente encontrar um novo classicismo — no pior sentido da palavra.
A qualquer desses poetas não pode realmente parecer
senão demasiado humano, e. . . involuído, o belíssimo
poema que recebi do poeta há alguns meses, e que não
resisto a transcrever, embora provavelmente já seja
conhecido no Brasil. Chama-se "Lua Nova":
''Meu novo quarto
Virado para o nascente.
Meu quarty. de novo a cavalei.o da entrada da barra.
Depois de dez anos de pátio
Volto a tomar conhecimento da aurora.
Volto a banhar meus olhos no mênstruo incruento das madrugadas.
Todas as manhãs o aeroporto em ítmte me dá lições de partir:
Hei de aprenjer com ele
A partir de uma vez
— Sem medo
Sem remorso,
Sem saudade.
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Não pensem que estou aguardando a lua cheia
— Esse sol da demência
Vaia e noctatribula,
O que eu mais quero,
O de que preciso
É de lua riova",

Sem dúvida o grande poeta que escreveu estes
versos não precisa de ser "defendido". Precisa apenas
de ser continuado. E por isso eu acho bem que ele tenha
dito - - se disse - - que os novos poetas resultavam
da geração de 22. Porque a geração de 22 não precisa
de ser imitada para ser continuada; o seu exemplo
valeu sobretudo como conquista de regiões inexploradas
da alma, da linguagem e do verso; abriu possibilidades
que, de fato, a geração de não sei quantos (emfim, a
daqueles para quem de Bandeira só se salva A CINZA
DAS HORAS, e que não é por força a geração de 45, generalização que seria injusta para alguns) não foi capaz
de explorar. Se há uma regressão e uma involução, é
naqueles poetas que não viram outra maneira de serem
pessoais, e não deverem nada a Manuel Bandeira, senão
deverem tudo a Rilke. Será uma vantagem? Parece-me
haver um "desenvolvimento" da poesia brasileira, a
partir precisamente da geração de 22, que tinha outros
frutos a dar do que um regresso a essa falsa austeridade
que pretende deixar fora da poesia a familiaridade do
homem com o mundo que o rodeia, para o encerrar num
diálogo com as sombras.
A alusão a Rilke que fiz acima não é "contra"
Rilke; é contra os rilkeanos, que não encontram em
segui-lo senão uma maneira de fugir do mundo, da
mesma forma que julgam ir atrás de Fernando Pessoa
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fazendo "formosos" versos de sábia arquitetura, e arcádica fatura. Mas isto são contos largos. . .
Publicou recentemente Manuel Bandeira dois livros
que deviam estar nas mãos de todos quantos amam a
sua poesia, e a poesia em geral: ITINERÁRIO DE PASÁRGADA e DE POETA E DE POESIA; se este último, testemunha da sua íntima familiaridade com a poesia, ITINERÁRIO DE PASÁRGADA mostra-nos como esta e a vida são para
um grande poeta a mesma coisa. Este livro é mais a
história da sua poesia do que a da sua vida; e é um
testemunho de tal simplicidade, de tão humilde gratidão
à vida, à poesia, à amizade, que não sei de mais bela
prova do que há de "exemplar" em todos os grandes
poetas: a "lição" que dá aos homens cegos uma vida
assim votada à comunicação do- "segredo" do qual os
que alcançam a altura de Bandeira são as heróis e as
vítimas.
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50 POEMAS DE MANUEL BANDEIRA

O me limitei a reler estes "50 poemas escolhidos pelo autor" que os "Cadernos de Cultura" do Ministério da Educação recentemente lançaram. Logo ao
abrir o livro, antes ainda de me entregar novamente ao
encanto dc-s versos do grande poeta da ESTRELA DA
MANHÃ, um fato me impressionou: não se encontrar nele
um único poema de A CINZA DAS HORAS, primeiro livro
do poeta - - e o único onde ainda não se vislumbra a
estatura que ele iria ter, a importância que aquela voz
iria ganhar na evolução da p&esia brasileira.
Essa verificação levou-me a um pequeno exame;
não sendo entusiasta da estatística, não a tsnho, apesar
disso, como um mal em si; acho-a, pelo menos, um divertimento inocente, que só é perigoso quando utilizado
como se c-s seus resultados tivessem força de "verdade".
Mas a estatística pode dar sugestivas imagens, aumentar a visibilidade, evitar a prolixidade -— ajudar, em
suma, a formação do juízo, quando haja outros elementos para confirmar os seus resultados. No caso
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presente só lhe pedi que desse expressão numérica do
que um relance de olhos já me deixara ver: que nesta
antologia feita por ele próprio, o poeta, além de excluir
o seu primeiro livro, incluiu número ínfimo de poemas
dos dois que se lhe seguem: 3 de CARNAVAL, 4 de o RITMO
DISSOLUTO, apenas.
Talvez alguns leitores concluam disto que o poeta
entendeu sacrificar a sua fase anterior ao modernismo.
Entendo que já seria concluir de mais; creio, sim, que
tendo de escolher 50 poemas somente, e desejando,
como era lícito, selecionar os melhores, Manuel Bandeira
não pôde deixar de reconhecer o seguinte: a partir de
LIBERTINAGEM, o seu poder de expressão alcança c1 perfeito equilíbrio com os dons até aí emaranhados nos fios
duma tradição oficinal de cuja libertação já o RITMO
DISSOLUTO nos dava mais do que um pressentimento.
E isto dá-me uma pequena satisfação, ao lembrar-me
de que o poeta, quando há muitos anos publiquei um
estudo sobre a sua poesia, reivindicou a importância da
tradição portuguesa na sua poesia contra a demasiada
preferência que eu teria dado ao poeta moderno.
Longe de mim, hoje como ontem, pretender ignorar
em Manuel Bandeira aquele sentimento que lhe ditou
o soneto A CAMÕES, o apego à pureza da língua clássica, a consciência de não lhe ser alheia toda a tradição espiritual perpetuada ao longo dos séculos, dos
trovadores medievais aos modernos poetas. Mas isso
é, para a sua inspiração, o lado mencv; o da grande
poesia implicou precisamente que ele soubesse e pudesse
ultrapassar esse culto dos valores tradicionais, para
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reconhecer que o século e o lugar pediam uma voz
diferente, que todavia não constituía um desafio à autêntica tradição, mas apenas, como muito concretamente dizem os seus versos tanta vez citados, ao "lirismo que vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo
de um vocábulo" e ao ". . .macaquear a sintaxe lusíada".
Lamento não ter comigo a carta que recebi do
grande poeta sobre o assunto, após a publicação do meu
estudo. Ia jurar, porém, que a sua preocupação era
desfazer qualquer possível dúvida que eu pudesse ter
sobre o seu apago aos autênticos valores da poesia portuguesa .
Fosse como fosse, a verdade é q.ie a surpreendente
revelação que a sua poesia nos trouxe não está sem
dúvida no "espírito" de A CINZA DAS KORAS, mas no da
LIBERTINAGEM. Sem dúvida, Manuel Bandeira não precisava de ser "contra" a referida tradição senão nesse
plano aparente, fatal em todas as revoluções literárias,
no qual as negações circunstanciais temam uma forma
demagògicamente definitiva, pois é o impacto que importa, a violência da agressão contra a correção burocrática das fórmulas, sem tempo para especificações
que destruiriam o efeito desejado.
A autêntica tradição é algo consubstanciai à evolução da poesia. Álvaro de Campos não está mencs
na tradição poética da língua portuguesa do que Fernando Pessoa "ele mesmo", porque essa tradição não
está nos "usos e costumes", está nas virtualidades fundamentais do poder criador, o qual desfaz periodicamente as formas estereotipadas que são o passivo por
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cada geração deixado atrás de si. Que menos poesia
há nestes versos de ESTRELA DA MANHÃ:
"Digam que sou um homem sem orgulho
Um homem que aceita tudo
Que me importa?
Eu quero a estrela da manhã"

do que em qualquer outro dos mais antigos poemas
de Bandeira, seja por exemplo nestes de "Chama e
Fumo":
"A chama
Tão triste
Amor?. . .
O íurrtj

queima. O fumo embaça.
que é! Mas, tem de ser. . .
— chama, e, depois, fumaça:
vem, a chama passa. . ."?

exclusão total de A CINZA DAS HORAS não indica descaso pelos seus versos mais antigos, mas a plena consciência de que, mesmo quando muito belos — como por
exemplo Cartas de meu Avô — eles não podem "representar" toda a autenticidade da sua poesia, pelo
que têm a mais e a menos: a mais, o deleite na "réussite"
formal; a menos, o batismo de sangue com que ele
fecundou a poesia brasileira, arrancando-a simultaneamente das seduções parnasianas e das seduções simbolistas — realmente seu S. João Batista, como certeiramente disse um dia Mário de Andrade.

Não há menos poesia — há outra expressão dela.
E acontece que, nos últimos citados, Bandeira podia ser
confundido com outros poetas; a quadra de Chama e
Fumo, não tem a marca inconfundível que caracteriza
a de ESTRELA DA MANHÃ, exatamente porque a sua doce
ironia possui o encanto das alusões familiares, mas
carece da expressão original que achamos na entra.
Mais ainda: os verses de "Chama e Fumo" têm a
música própria a muitos outros poetas, o embale dum
ritmo habitual ao ouvido; pelo contrário, em ESTRELA
DA MANHÃ há a aspereza, há o desmanchado aparente
(que iludiu muita gente, incapaz de distinguir métrica
e ritmo) duma forma que faz corpo com a própria
"massa" do poema, e que não procura envolvê-lo como
um vestuário aliciante.
Se, nestes 50 POEMAS, Manuel Bandeira escolheu
para nós aqueles que lhe pareceram mais "ssus", a
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MEANDROS DUMA POESIA

O

breve livro de LEDO ivo, o PRETO NO BRANCO

- EXEGESE DE UM POEMA DE MANUEL BANDEIRA, vem

mais uma vez provar que, salvo raras excepções, ninguém sabe falar melhor de poesia do que os poetas.
Isto não obsta a que tantos poetas tenham escrito quilômetros de inanidades acerca dela; mas tal restrição
prova somente que não é o ser poeta que a alguns destaca como intérpretes excepcionais de poesia, mas certa
fusão, só num poeta possível, entre a consciência de ter
feito e a compreensão da maneira de fazer, da qual
resultam essas profundas sondagens que iluminam profundamente cs recessos da poesia.
De Bandeira a Mário de Andrade se comprova
esta verdade, que não deve ofender ninguém; infelizmente, a maioria dos críticos não consegue dar o salto
da prosa à poesia que lhes permitiria ocupar-se desta
sem reduzir a sua obscura raiz a termos de interpretação demasiado literais, e sem ver apenas, da sua
complexa matéria, a parte capaz de ser tomada como
uma ilustração da realidade. Só os poetas — alguns
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poetas — sabem respeitar a unidade profunda da poesia,
e não perder de vista que, para além de tudo aquilo
com que ela se "pareça", se mantém, como seu centro
vital, aquilo que ela "é".
A exegese que Ledo Ivo faz da "Água-Forte", de
Manuel Bandeira não só deixa intacta a sua essência,
como esclarece os seus contornos. Assim, no centro dos
seus comentários, a poesia continua a brilhar como
naquelas edições de clássicos em que, contornando o
texto impresso em grifo, ao centro, a tradução e o comentário parecem a todo o momento apontá-lo e
convergir sobre ele, ao invés de o pretenderem ocultar
e anular. A "Água-Forte" de Manuel Bandeira sai da
exegese de Ledo Ivo intacta — e iluminada.
Este trabalho de Ledo Ivo é um ensaio, no sentido
que Montaigne deu a este termo. Não se limita a comentar o poema em questão, mas, numa amplificação
constante, aborda os mais variados aspectos da poesia
de Manuel Bandeira, sobre a qual podemos ler aqui
algumas das mais certeiras e profundas análises que
ela tem suscitado. Não só isso, como das mais novas,
como seja precisamente destacar a importância do
sentimento erótico na sua obra. Não menos importantes
são, talvez, a interpretação do tema do "quarto" em
toda a poesia de Bandeira, o estabelecimento das analogias com Mallarmé, e essas considerações sobre clareza
e obscuridade, de cuja excelência o leitor pode fazer
idéia por esta passagem:
"A leitura de um poema não é, habitualmente, um
combate entre a obscuridade de um texto e um arsenal
de clareza de que poderia dispor um leitor vigilante.
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É mais o choque entre a obscuridade de um leitor e a
clareza de um texto. Decerto, submetido a uma apreciação superficial, esse texto nem sempre se revela em
sua plenitude de comunicação, embora seja óbvio que
ele já vive de uma existência onde se congregam, coesos,
todos os poderes expressivos de que se utiliza um poeta.
Assim, não compete ao leitor, na penetração do seu
sentido, na apreensão de sua mensagem, tornar o texto
menos obscuro, recorrendo aos instrumentos elucidativos que uma análise gramatical ou um exame das
metáforas são capazes de oferecer-lhe. Cabe ao leitor
tornar-se, a si mesmo, menos obscuro, equiparando a
conquista de uma clareza subjetiva à clareza imanente
no texto".
Apesar da sua aparência de livro para iniciados,
eu recomendaria o ensaio de Ledo Ivo a todos aqueles
que pretendem "entender" a poesia em geral, e sentem
perante ela as inibições decorrentes duma educação que
não teve em conta que a poesia contém uma verdade
tão importante para todos os homens como a da ciência
ou de quaisquer outras formas de comunicação com a
realidade. E tanto o digo por se tratar de Manuel
Bandeira como precisamente desta maneira de ver a sua
poesia e a poesia em geral. Ledo Ivo tem a grande
virtude de, seguindo verso a verso a poesia que se
propôs colocar em plena luz, em momento nenhum
perder de vista tudo quanto na poesia de Manuel Bandeira ela esclarece e a esclarece a ela, e, simultaneamente, abrindo janelas para todos os aspectos da poesia.
A crítica de poesia corre sempre o risco de se
tornar numa estéril divagação em torno dos temas poé— 69

ticos, ou em não menos estéril estabelecimento de paralelos com toda a poesia anterior ou contemporânea à
qual ela possa assemelhar-se ou pareça assemelhar-se.
O sentido criador que a crítica deve ter exige precisamente que seja ao mesmo tempo técnica, bem apegada
ao objeto, e mantenha sempre este, não obstante, mergulhado em, envolvido por todas as alusões capazes de
o repor a cada momento no centro, no calor da sua
essência comunicativa.
Entre a obra e o seu crítico tem que existir uma
identidade fundamental; este precisa de não ser alheio
ao "mundo íntimo das correspondências, das comunicações, das metáforas, das analogias, da semântica, esse
mundo rítmico por excelência onde a poesia nasce e se
tc-rna uma realidade" (Ledo Ivo). O crítico alheio ao
"universo mental" do poeta, para usar ainda uma expressão do nosso exegeta, não fará mais do que tocar
na superfície imediatamente visível, e julgará que, enumerando os temas, estudando as características formais,
referindo as "idéias" do poeta, terá exercido devidamente
a função que lhe cabe.
Ora a crítica de poesia é ainda uma forrna de
comunicação. Sem estabelecer a atmosfera própria do
poeta estudado, sem transmitir ao leitor a mesma vibração profunda que palpita na obra daquele, e lhe dá
vida, o crítico não faz mais do que dissecar um cadáver.
A "operação" realizada por Ledo Ivo, da qual o poeta
saiu vivo, constitui um momento excepcional da moderna crítica de poesia no Brasil.
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BANDEIRA E DRUMMOND

L,

n pela prirnaira vez Carlos Drummond de Andrade
em 1930, ou 31, ao mesmo tempo que Manuel Bandeira,
como o atestam as dedicatórias de ALGUMA POESIA e
de LIBERTINAGEM que de França me enviou Ribeiro
Couto, sempre pronto, ao contrário de tantos dos seus
confrades, a estabelecer contacto entre os poetas, verdadeiro embaixador - - muitos antes de chegar a sê-lo
na carreira diplomática - - da poesia do Brasil. Este
encontro simultâneo com Bandeira e Drummond talvez
tenha, a meus olhos, rejuvenescido Bandeira e envelhecido Drummond; o fato é que a harmonia dessas duas
vozes tão diferentes se me impôs com uma evidência
que talvez não tivesse operado se tivesse conhecido,
alguns anos antes, as POESIAS do primeiro, tão longe
ainda de permitirem supor a afirmação definitiva de
um grande poeta que é LIBERTINAGEM.
ALGUMA POESIA não é, sem dúvida, um livro tão
importante como aquele. E' todavia a obra de um
poeta já amadurecido, que se estreava em volume aos
28 anos; talvez ainda hesitante a fusão que em BREJO
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DAS ALMAS já seria perfeita entre a anedota e a poes;a,
talvez ainda ausentes as inflexões profundas que marcariam o seu segundo livro. Mas nós guardamos sempre
uma particular emoção para o livro que nos deu a
conhecer um grande poeta e, 25 anos depois, quando
o FAZENDEIRO DO AR nos traz a voz de um Carlos Drummond clássico", o seu primeiro livro conserva todavia
para mim um encanto que a perfeição atual não consegue obscurecer.
LIBERTINAGEM e ALGUMA POESIA tinham a meus
olhos, independentemente do ssu específico valor, e
numa época em que ainda mal conhecia a moderna poesia brasileira, o interesse de me revelar dois caminhos
chave da evolução desta, duas versões, diferentes mas
afins, duma invasão da poesia pela realidade cotidiana,
que marcavam um nítido divórcio do verde-amarehsmo
— e acabavam por ser mais brasileiras do que este, cuja
frescura (às vezes) não era suficiente para vencer a sua
estrutural pobreza de expressão, tão evidente que ele não
pôde constituir senão uma fase, um ponto de passagem,
em autênticos poetas, como Cassiano Ricardo. Mas o
cotidiano de Drummond diverge profundamente do
cotidiano de Bandeira — é, ao mesmo tempo, mais
"pensado" e mais "material". E daí o profundo interesse
do paralelo entre ambos.
Bandeira e Drummond surgem num momento em
que a autêntica poesia só pode começar por uma recusa,
em que a poesia precisa de recomeçar a partir de zero.
De zero, isto é: lavando as mãos da excessiva sabedoria
parnasiana, da excessiva musicalidade simbolista e da
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excessiva convicção verde-amarela, pois que o verdeamarelismo é, sob a capa do modernismo, um último
estertor do convencionalismo. A poesia é mais séria do
que nunca, e por isso mesmo tem de escorraçar dos seus
domínios os homens "sérios", compenetrados da suprema
importância das tradições, das formas, do "métier", das
"verdades eternas"; é chegada a hora de reinventar a
seriedade pela zombaria, a verdade pelo descrédito
lançado sobre os donos da verdade. Esta foi a função,
mas em dois tons diferentes, que os nossos dois poetas
foram chamados a desempenhar.
Não sei qual dos dois poetas está mais "próximo"
da realidade, e nada pretendo insinuar neste sentido, ao
dizer que o cotidiano de Drummond é mais "material"
e ao mesmo tempo mais "pensado" do que o de Bandeira. Quero só insinuar que, na poesia daquele, os
elementos da realidade que têm uma função essencial
no seu "vocabulário", constituem alusões mais diretas
a coisas e a personagens, fornecendo-lhe um conteúdo
romanesco que não encontramos em Bandeira, neste
sentido poeta mais puro — isto é, aparentemente mais
alheio à realidade.
Mas seria total ilusão supor em Drummond uma
"extroversão" maior do que em Bandeira. O amor da
realidade é, nos dois poetas, igualmente adverso ao
"respeito" por ela. Mas a experiência de Bandeira é
mais diretamente uma visão que se comunica, a de
Drummond uma tentativa de anexar ao seu mundo
secreto toda a espécie de seres e às objetos, que todavia
só o povoam na medida em que servem para o tornar
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mais presente. O que acontece na poesia de Drummond
é um romanesco subjetivo, é uma participação do
cotidiano na vida de Drummond, e não da sua vida no
cotidiano.
Sucedeu porém com a poesia o mesmo que com
a própria realidade de todos os homens: os acontecimentos esfacelaram o edifício laboriosamente construído
ao longo dos séculos, dentro do qual pareciam viver
harmoniosamente as coisas e o seu nome; as palavras
deixaram de ser poéticas na mesma medida, precisamente, em que se dissipou a ilusão de conterem a
verdade; e o vocabulário dos poetas teve de procurar
nas duras, nas amargas, nas feias expressões da realidade
o contacto com a verdade, e nas coisas modestas, anônimas, cotidianas, uma significação que tinham perdido
todas as formas secularmente elaboradas, e as palavras
que as exprimiam. À derrocada do "mundo ideal" tinha
de correspondei a derrocada da palavra que idealiza.
O "poder de choque" da poesia tornou-se assim
motivo de abundantes equívocos, suscitando uma infinidade de falsos adeptos e de falsos inimigos da poesia
moderna: falsos adeptos, e falsos inimigos eram, com
efeito, todos os que julgaram ver nas "libertinagens"
da poesia o desaparecimento da forma, e por isso passaram a apreciá-la ou a condená-la, sem compreender
que o poeta era ainda o mesmo mago, embora tivesse
deixado a farda de pelotiqueiro, vindo para o meio da
multidão em mangas de camisa, e sem punhos de renda
sequer, e embora exercesse agora a sua magia como
se não fosse um iniciado, fingindo pelo contrário ser
um homem como os outros.
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E é verdade que era um homem como os outros;
e sempre tinha sido: mas a dignidade sacerdotal tinha
sido deposta, e cabia-lhe agora a mais difícil missão
de procurar a diferença através da semelhança, quando
até então o seu mundo parecia ser outro que o do
comum dos mortais. Um Bandeira e um Drummond
tiram a dignidade sacerdotal á poesia — para que ela
possa ganhar uma outra dignidade, mais humana, mais
terrena — mas que deixa na mesma incomunicável o
segredo duma diferença.
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Doze Jovens Poetas Portugueses
Respostas e Perguntas
Portugueses e Brasileiros na Guiana
Francesa
Os Estados Unidos Através de sua
Literatura
A Música no Brasil
Três Cantos do Inferno
Francisco Sanches na Renascença
Portuguesa
Teorias do Barroco
A Ilha e Outros Contos
A Poesia na Técnica do Romance
Hebe ou da Educação
Horizontes de Música
Três Gênios Rebeldes
Três Primitivos
De Poetas e de Poesia
Jornal de um Escritor
Apresentação do Jorge de Lima
Testamento de Mário de Andrade
A Universidade e a Liberdade Humana
o Movimento Modernista
Por umk Crítica Estética
3 Fragmentos
Ensaios
Roteiro do Conto Húngaro
Evolução do Conto Brasileiro
O Barão Hubner na Corte de São
Cristóvão
A Correspondência entre Monteiro Lobato e Lima Barreto
50 Poemas Escalhidos pelo Autor
Três Conferências
Reinterpretando José de Alencar
Manifesto Regionalista de 1926

