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N.
AO se pode compreender bem a atitude e procedimento de Mário de Andrade em relação à questão
da língua sem o situar dentro de sua atitude e procedimento como homem, como brasileiro e como artista.
O poeta começou a fazer versos quando tinha os
seus treze ou quatorze anos. Como teriam sido essas
primeiras tentativas ? Não o sabemos, mas sei eu que
foram acolhidas em casa com gargalhadas, salvo da
parte do pai., que não lhes fez outro comentário senão
um muxoxo. Pai que escrevia o português corretamente, sabia; o francês e o italiano, conhecia a fundo
as matemáticas, era lido nos realistas franceses e amador
da música italiana. Emudeceu o poeta até aos vinte
anos, idade em que, por excessos de estudo de piano e
pelo abalo que lhe causou a morte de um irmão muito
querido, caiu em grave neurastenia. de que lhe foi
penosissimo arribar. Mas arribou. E coincidiu que,
arribando, voltou a fazer versos, parece que mais exercícios de metrificação, em que se inspirava de parnasianos e simbolistas. Escarmentado pela primeira experiência, não os mostrava a ninguém. Já repontava nesse

sigilo a desconfiança, depois fortalecida em certeza
que irá nortear toda a sua atividade intelectual: a de
jamais vir a ser um grande artista criador. Desses
cujo destino é a permanência depois da morte. Tudo
a que poderia aspirar seria o papel de artista transitório,
suscitador de inquietações e pesquisas, agenciador de
movimentos, sacrificando a possível beleza de suas
criações egoístas ao arriscado convite de criação para
os outros. Sacrifício em que, muito orgulhosamente,
encontrou a felicidade.
Adotado o princípio de só escrever, ou pelo menos
de só aparecer para agir socialmente, nunca publicou
esses primeiros versos, até que, em 1917, a comoção
da guerra, o horror de ver os homens separados por
ódios terríveis, inspirou-lhe uma série de poemas pacifistas, que editou sob o título Há uma gota de sangu&
em cada poema.
Já havia nesse livro uma evidente procura de
formas novas e novos elementos de expressão. Não
porém tão pronunciados como no livro seguinte, Paulicéia desvairada, onde o sofrimento de vinte meses de
dúvidas e cóleras fê-lo explodir em excessos de liberdade estrepitosa. Não tinha o propósito de mandar
imprimi-lo, e isso porque não lhe parecia um livro no
sentido social da palavra. Era uma. . . bomba. Mas
a celeuma provocada pela publicação de um desses
poemas em artigo laudatório de Oswald de Andrade
para um jornal de São Paulo, a saraivada de remoques
com que esses versos foram recebidos nas rodas literárias e pelo público em geral, levaram o poeta a considerar na importância que o livro teria, se publicado,

como fermento de renovação e ainda como pedra de
escândalo que iria tornar imediatamente mais aceitáveis
os versos de outros poetas igualmente empenhados na
prática de novos processos de expressão.
Embora desabafo pessoal, uma diretriz bem definida se afirma no livro: o interesse brasileiro, ainda
que circunscrito àquele "orgulho de ser paulistamente".
Principia com Paulicêia a obra de Mário de Andrade
em função do momento atual brasileiro. "Só sendo brar
sileiro", escrevia-me então o poeta, "é que nos universalizaremos, pois asim concorreremos com um contingente novo, novo "assemblage" de caracteres psíquicos
pró enriquecimento do universal humano".
Não lhe satisfazia a solução regionalista, criando
uma espécie de exotismo dentro do Brasil e excluindo ao
mesmo tempo a parte progressista com que o Brasil
concorre para a civilização do mundo. Uma hábil
mistura das duas realidades parecia-lhe a solução capaz
de concretizar uma realidade brasileira "em marcha".
Abrasileirar o brasileiro num sentido total, patrializar
a pátria ainda tão despatriada, quer dizer, concorrer
para a unificação psicológica do Brasil — tal lhe pareceu que devia ser sempre a finalidade de sua obra, mais
exemplo do que criação. Nesse sentido Rui Barbosa se
lhe afigurava a certos aspectos (não certamente o
lingüístico!) como tendo mais valor para o Brasil do
que cem anos de vida independente e unida, porque
foi um ideal humano brasileiro e concorreu para a
nossa solidarização psicológica muito mais do que todas
as nossas necessidades comuns; porque foi um ídolo,
não mais baiano, mas brasileiro. Como homem e como

artista, Mário de Andrade viveu e produziu sempre em
função desse destino, que se impôs como um apostolado,
onde quer que exercesse a sua atividade intelectual
—na poesia, na prosa de ficção, na crítica literária,
musical e plástica, no domínio do folclore. Em nenhum
desses setores fez ele maiores sacrifícios à verdade e
t beleza de suas criações do que na questão da língua,
e aí se tornou muito mais irritante e contundente,
muito mais inaccessível, em suas nobres intenções, aos
julgamentos superficiais. A verdade é que a questão
do abrasileiramento da linguagem literária não passa
de um detalhe em sua obra, detalhe mais visível, é
certo, mas sempre detalhe do problema mais vasto e
mais complexo de aprofundar harmônicamente o tipo
brasileiro.
No prefácio de Paúlicéia, escrito em 1921, dizia
o autor: "Pronomes? Escrevo brasileiro". Escrevia
mesmo, mas espontaneamente, como toda a gente que
no Brasil escreve com naturalidade. A advertência em
relação aos pronomes era desnecessária. Todos estão
colocados segundo a disciplina aprendida ao tempo
nas gramáticas, e só se percebe o hábito do brasileiro
falando num caso em que antepõe o pronome ao particípio presente (Rápidas se desenrolando, Paisagem
n.° 4). As liberdades, às vezes excessivas, do livro são
de outra ordem: neologismos fabricados por necessidade
ocasional de expressão, sem nenhum propósito de diferenciação brasileira, como "luscofuscolares", "suaviloquências", "jocotoarn", etc.; um gosto de substantivar
advérbios, autorizado na tradição da língua mas estendendo-se aos advérbios em "mente" (Sentimentos em

mim do asperamente, "O trovador"; E os perenementes
da ligação mensal. "As enfibraturas do Ipiranga").
Todavia a frase do prefácio mostra que já havia latente
no escritor a vontade de abrasileirar a dição. Começou
ela a se concretizar em sistema depois de ele tomar
conhecimento das Memórias sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Lembro-me bem do
alvoroço do poeta diante das sabotagens gramaticais
saborosíssimas do companheiro. O seu espírito construtivo principiou logo a organizar em corpo de doutrina
o que no outro era apenas escaramuça de agente provocador.
A sistematização lhe parecia absolutamente necessária, porque sem ela o escritor ficaria sentimentalmente popular, e ele queria ser um escritor culto.
Escrever brasileiro sem cair no caipirismo. A tentativa
não significava, aliás, reação contra Portugal. Esquecer
Portugal, isto sim. Certa vez João Ribeiro ponderou
que, por mais que os novos escritores se esforçassem
na diferenciação, estariam sempre escrevendo português.
Isso dizia um João Ribeiro ou diria um Sousa da Silveira. Já o Rui chamava ao dialeto brasileiro "rótulo
americano daquilo que o grande escritor lusitano tratara por um nome angolês". Retrucou Mário de Andrade que não tinha a mínima importância discutir critério
de línguas e dialetos para saber se falamos português
ou brasileiro. Achava que João Ribeiro e Roquete
Pinto estavam, como quase todos, colocando errado o
problema. Tratava-se simplesmente de uma questão
pragmática. "Pouco me incomoda", escrevia-me ele,
que eu esteja escrevendo igualzinho ou não com Por-

tugal: o que escrevo é língua brasileira pelo simples
fato de ser a língua minha, a língua do meu país, a
língua que hoje representa no mundo muito mais o
Brasil que Portugal: enfim a língua do Brasil. O resto:
maior ou menor sintaxização brasileira dos nossos escritores, isso é a contribuição pessoal, não tem importância pragmática nem distingue fala dum e outro". E
em 27, escrevendo para o Diário de Notícias, frisava :
"Nenhum de nós não tem a pretensão de criar uma
língua que um português não possa entender. Não se
trata de inventar uma fala de origem brasílica e inconfundivelmente original, não. Se trata apenas duma
libertação das leis portugas, as quais, sendo leis Jegítimas em Portugal, se tornaram preconceitos eruditos
no Brasil por não corresponderem a nenhuma realidade
e a nenhuma constância da entidade brasileira".
O primeiro escrito impresso em que Mário de
Andrade empregava literàriamente a fala brasileira
data de 1924 e foi um estudo sobre a minha poesia,
aparecida na fase paulista da Revista do Brasil. A
linguagem do artigo suscitou naturalmente numerosas
reservas, mesmo da parte de amigos que, como eu,
simpatizavam de todo o coração com a tentativa no seu
sentido de aproximar a língua literária da fala dos
brasileiros cultos (afinal de contas aplicação ao Brasil
do são princípio de Vaugelas, o qual sempre valeu
em todas as literaturas da Europa). Acusei meu amigo
de, querendo escrever brasileiro, estar escrevendo
paulista. "Injustiça grave", defendeu-se ele. "Me tenho
preocupado muito com não escrever paulista., e é por
isso que certos •italianismos pitorescos que eu empregava
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dantes por pândega, eu comecei por retirar todos eles
da minha crítica de agora. Mais tarde vamos ver o
que a gente pode aproveitar deles. Por enquanto o
problema é brasileiro e nacional. Não estou escrevendo
paulista não, ao contrário. Tanto que fundo na minha
linguagem brasileira de agora termos do norte e do
sul. Mas, e vem outra injustiça, vocês não viram senão
a parte mínima do que eu já fiz nesse sentido. Viram
um artigo ou dois e já fazem crítica como se fosse uma
obra inteira. Mais calma. Esperem por um livro ao
menos".
O livro veio, e foi A escrava que não é Isaura, publicado em 1925 e preterindo cronologicamente os poemas do Losango caqui, editados no ano seguinte mas
escritos em 22 e "traduzidos" para o linguajar brasileiro desde 24. Neste último livro começa o poeta a
anunciar entre as suas futuras publicações urna Grarrtatiquinha da fala brasileira. Na realidade não chegou
a escrever uma só linha que fosse. Nunca teve mesmo
intenção de escrevê-la. Por que a anunciava então?
Explica-o em carta a Sousa da Silveira: "Eu anunciava
o livro apenas pra indicar a todos que o que eu estava
tentando não era tentado assim ao ata das recordações,
mas uma coisa séria, sistemática e bem pensada. Nem
isso valeu aliás. Até amigos íntimos imaginavam que
eu estava orgulhosamente querendo. . . inventar a língua do Brasil! Mas eu previa, em principal, o perigo dos
moços se lançarem em toda a sorte de facilidades, sem
sequer pensar que fugir do erro português por muitas
partes era ou podia ser cair no erro brasileiro. Não se
contentaram de que eu caísse sozinho neste erro brasi-

leiro, ficava tão fácil escrever (pra eles)... E caíram
também, com a volúpia da incompetência^ com a estupidez da facilidade, num mimetismo de desesperar. E
a mim tudo isso doeu bastante, acredite, sofri muito.
Tanto mais que eu não pretendia ficar em tantos exageros, que não passavam outra vez de novos exercícios de
estilo. Estava dando um rebate, não podia gritar que
esse rebate era falso! Estava forçando a nota..."
Esse forçar a nota para chamar a atenção sobre o
problema (ressalvada mentalmente a intenção de, no
futuro, quando o problema estivesse bem em marcha,
voltar a uma menos ofensiva verdade), esse forçar a
nota para irritar, fundado na psicologia dos homens,
aos quais é preciso exigir muito para que eles nos cedam
um pouquinho, sempre me pareceu um erro na atitude
do meu amigo — erro em si, erro em sua obra de
criação literária, que por ele se tornava afetada., erro
em suas conseqüências, como aquela de que se lastimou
na carta a Sousa da Silveira. Aliás erro desnecessário
numa terra em que até a elegantíssima sobriedade de
>tm Alencar levantou verdadeira atoarda; em que até
o "cochilar" de Machado de Assis já vi repelir como
africanismo indigno da língua branca do rei D. Dinis.
A ,afetação a que aludi acima era sensível ao
próprio escritor, que a justificava deste modo: "Não
posso escapar dela por enquanto, porque essa afetação
é psicológica. A minha naturalidade agora é afetação
porque o problema está me preocupando a todo o instante e por isso me desvirtua o modo natural. Mas
também não foi afetação que fez a gente policiar a sua
escrita e pôr o pronome aqui porque Camões botara
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aqui? Foi. Foi a afetação que fez você escrever policiadamente com o jeito de Portugal uma infinidade de
escritos seus. E eu também. E toda a gente. Depois
e porisso a afetação ficou geral e mudou de nome".
Em princípio estava certo. Mas cedendo freqüentemente em artigos e cartas ao uso de exageros de pândega, para rir, ou ainda em artigos e livros ao de ousadias
para irritar, expunha-se ao risco de transformar também
em naturalidade essa afetação de brincadeira ou com
segunda intenção. Sem dúvida todo escritor tem o direito de brincar, sobretudo em cartas espontâneas aos
amigos, mas a importância da causa em que o meu
amigo se empenhara, a sua atitude sistema) izadora
exigiam o sacrificiozinho a mais de não brincar. Pelo
menos nos artigos, e Mário sempre fêr distinção entre
escrever para público e escrever para amigos. Mas
brincou também nos artigos.
Façamos-lhe, porém, justiça. Quando viu que o
problema estava notória e suficientemente proposto.
isto é, quando os seus erros já não t>odiam ser atribuídos à ignorância e sim a um propósito sistematizador
de introduzir no estilo literário os modismos da fala
corrente, sobretudo os bem representativos da psicologia brasileira, procurou despojar-se dos excessos, de que
é documento a segunda edição do Compêndio da História da Música. Pôde assim chegar à forma brasileiramente pura dos admiráveis Poemas da negra e dos
Poemas da amiga. Sobretudo os primeiros mostram o
que poderia ter sido toda a sua obra de criação se
ele a tivesse escrito mais livremente, isto é, sem a
subordinar ao critério de sublimação do romantismo
jj

brasileiro. Romantismo que se lhe afigurava traduzirse "num carinho molengo muito sensual e pegajoso,
nurh carinho gostoso semitriste. E a ironia de scpetão".
Estas suas palavras definem exatamente o sentimento
e a maneira a que por demais se entregou e que atingiu a mais esparramada realização na "Lenda das
mulheres de peito chato". Ora, o tema dos Poemas
da negra era mais que nenhum outro propício a esíadear aquele gosto, que cumpria aqui policiar-se rigorosamente para banir de sua poesia todo exotismo. E
conseguiu o que queria. Nem por isso os Poemas da
negra são menos brasileiros, no sentimento e na língua
do que a "Lenda" e outros versos em que o poeta se
aproximou deliberadamente, por intenção pragmática
de exercício e exemplo, de Caíulo da Paixão Cearense
e dos cantadores populares.
Se passarmos agora ao exame das diferenciações
fixadas na sistematização lingüística do escritor, veremos
que elas se estendem aos domínios do vocabulário, da
morfclogia e da sintaxe. Não tenho presentemente lazer,
nem aqui haveria espaço, para uma análise a fundo
da linguagem do escritor em cada um desses aspectos.
Assinalaremos apenas alguns pontos mais característicos.
Quanto ao vocabulário, salta logo à vista a enorme
cópia de termos regionais, usados baralhadamente,
dições de toda a rosa dos ventos do Brasil. Essa mistura, que era uma novidade, é que concorreu mais visivelmente para artificializar a linguagem do autor de
Macunaíma. Neste sentido, que afinal não é língua
de ninguém senão do próprio poeta. Pretendeu ele
o quê? Escapar ao regionalismo pela fusão das carac12

terístioas regionais. Ligar o gaúcho ao pernambucano,
o paulista ao paraense, o mineiro ao carioca, e, como
em outros domínios de seu convite à verdade total
brasileira, "fusionar lingüisticamente a desigual, desmantelada, despatriada entidade nacional". À argüição de
ser um escritor difícil, mesmo para brasileiros, e o é de
fato, e aqui pôs de lado o critério pragmatista, respondeu em 1928 com o "Lundu do escritor difícil", que
termina por este remoque :
Você sabe o francês "sirtge"
Mas não sabe o que é "guariba"?
— Pois é macaco, seu mano
Que só sabe o que é da estranja.

Fora dos regionalismos, em muitas dições acentuou o jeito brasileiro, usando as formas protéticas (o
molengão "abasta"), a pronúncia suarabáctica ("adiquirir", "iguinorar"), o diminuitivo "inho" (que achava
mais brasileiro do que "zinho"), o superlativo analítico
construído com "muito" ou "por demais", o adjetivo
qualificativo posposto ao substantivo, o verbo "ter"
usado impessoalmente, os lugares-comuns da prática
familiar brasileira, etc. Não esqueceu certos casos
curiosos de sincretismo, como o fino, o delicado, o caricioso "poucadinho", e o "obsecar", a propósito do qual
me escreveu: "Os galiciparlas dos jornais, querendo
obséder, mas lembrando o luso "obcecar" (cuja grafia
naturalmente não lembravam), fizeram "obsecar", verbo
novo com o sentido tão necessário de obséder. Sustento
o "jornalistismo", palavra que ainda não foi lembrada
pra classificar certos vícios de linguagem".
— 13

O caso do "pra". . . Ah, esse deu pano para mangas! Se o meu amigo continuasse escrevendo "p'ra",
como sempre se fez, ninguém implicaria com a sua preferência (preferência apenas, porque não renunciou ao
"para"). Mas a supressão do apóstrofo, e sobretudo a
adoção literária das combinações da preposição com os
artigos definidos suscitaram viva repugnância. No entanto creio que nesse ponto se trata tão somente de
uma idiossincrasia de artista: o "para" lhe parecia
quilométrico e mais tipográfico do que outra coisa. Os
românticos também preferiam a forma apocopada :
louvando a linguagem saborosa de Castro Alves ("de
excelente libertação nacional"), aponta-o Mário de
Andrade como o primeiro sistematizador do "pra".
que "troca oitenta vezes sobre cem ao lerdo e tipográfico "para".
Em matéria de vocabulário,, julgava^se o poeta
suficientemente rico para não fazer fincapé nesta ou
naquela forma, o "sube" (soube) por exemplo, que
considerava legítimo e empregou até em livro.
Fincapé brabo fez foi, em sintaxe, no caso do
pronome pessoal oblíquo iniciando o período. De fato,
não se pode negar que é de uso corrente no Brasil, não
só entre o povo, mas também na fala habitual da gente
culta, mesmo da parte de escritores de sabor arcaico,
como Carlos de Laet e João Ribeiro, aos quais ouvi
dizer "Me dê". Todavia o uso brasileiro não abrange
indistintamente todas as variações pronominais. E'
geral para a forma oblíqua da primeira pessoa, porém
já não tanto para as outras. Mário de Andrade sistematizou o emprego e me parece que aqui incorreu no
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mesmo erro que os gramáticos da segunda metade do
século XIX quando começaram a impor como leis
inflexíveis o que era apenas tendência, sujeita aliás a
toda sorte de exceções determinadas por necessidades
de expressão ou de ritmo. E' verdade que o meu amigo
não impunha nada, nem tinha a pretensão de criar
uma língua. A esse respeito escreveu-me: "Não sei
qual será num século a língua brasileira. Sou um fenômeno individual, trago a minha contribuição pessoal
pra um fenômeno que só pode ser coletivíssimo. A
principal função minha não está nas minhas "invenções", pois que sei lealmente quanto elas não são
minhas, mas no trazer o problema, prós que me lêem,
como uma realidade permanente. Nada mais".
Considero perfeitamente legítimo o emprego da
variação "me" no princípio de qualquer período. Considero perfeitamente legítimo o emprego das outras variações em começo de período, quando continuam nele
a mesma construção usada em período anterior (é o
caso literário do "Te vejo, te procuro" de Gonçalves
Dias, esclarecido por Sousa da Silveira na Ordem, número de junho de 42), e ainda em qualquer caso,
por necessidade psicológica, das variações "te", "lhe",
"nós". Considero, porém^ erro iniciar o período pelas
formas oblíquas "o", "a", "os", "as" ou "se" com o
futuro e o condicional, por não se basearem estes casos
em fatos da língua falada, popular ou culta: o povo
não diz "O vi"u diz (e muita gente boa também)
"Vi ele", forma que Mário só admitiu quando o pronome
é sujeito de um infinito seguinte ("Vi ele fazer");
ninguém, nem povo nem pessoa culta, diz "Se diria".
— 15

Discuti muito esses dois pontos com o meu amigo, sem
que nenhum de nós lograsse convencer o outro. As
suas razões eram de ordem lógica: "Se emprego flexões
pronominais iniciando o período, coisa que literàriamente é erro ("Me parece", etc.), devo empregar literàriamente "O desespera", porque o caso é absolutamente
o mesmo. Se trata duma ilação, é verdade, mas ilação
absolutamente lógica do ponto de vista filosófico, e
tirado da índole brasileira de falar, o que a torna, além
de filosòficamente . certa, psicologicamente admissível.
Diz você que não se trata dum fato de linguagem brasileira. Poderia estar de acordo. Mas isso se dá simplesmente porque o povo, pelo menos o povo rural, que é
a grande e pura fonte, ignora o "o" pronominal e diz
por exemplo "Ele se desesperava", "Desesperava ele".
Você tem o argumento dos alfabetizados da cidade: se
estes dizem "Me parece", porque então não dizem "O
desespera"? Não dizem? Veja Leonardo Mota, Sertão
alegre. Diz o cantador popular: "O padre disse: —
O protejo. . ." E caso análogo vejo na "Peleja de Antônio Batista e Manuel Cabeceira", da autoria do
famoso rapsodo nordestino Leandro Gomes de Barros:
Fiz Romsno atropelar-se
E fiz Germano correr,
Abocanhei Violino
Porém não pude morder,

São os dois únicos exemplos que eu encontrei na
minha papelada, sem levantar da cadeira. O primeiro,
porén\ é categórico. Você não dirá mais que não é fato
de linguagem. Porém no caso o que me leva mais a
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sustentar o meu jeito não é a existência desta prova,
mas sim a dedução lógica, filosófica e psicológica. E'
incontestável que nem sempre essa dedução lógica tem
me dirigido os passos, mas convenhamos que a lógica é
terrível e às vezes um homem se fatiga dela e busca
viver com as suas afeições. Assim, se a lógica me leva
pra escrever "pruns" como falo "prós", nunca cheguei
a tamanho atrevimento, por, meu Deus, por amor de
mim!" Isso me escrevia em 33. Depois Mário se levantou da cadeira, mas só dois anos depois comparecia
com outro exemplo, que aliás não interessa ao caso
brasileiro porque foi colhido num cantador açoriano
alfabetizado, como era também o rapsodo nordestino.
Tanto o meu amigo sentiu a falta de base nos fatos da
linguagem, a única em que se pode assentar qualquer
regra, que se declarou apoiado sobretudo na dedução
lógica.' Mas o critério lógico em matéria de linguagem
tem sido sempre o responsável por tantas regrinhas cerebrinas que afinal acabaram criando este abusivo regime gramatical contra o qual reagimos. Está claro que
um escritor e um grande escritor como Mário de Andrade, tem o direito de ir, por necessidade psicológica, contra o uso geral, mas o caso dele era todo especial, e ele
estava agindo como sistematizador justamente do uso
geral brasileiro, e nessa qualidade violando a sua espontaneidade de poeta criador, sacrificando o que chamou
"a lógica liberdade de mim mesmo".
Outro ponto em que Mário de Andrade forçou a
nota para focalizar o problema foi o do emprego da
preposição "em" com os verbos de movimento. Em
princípio tinha razão. Era em Portugal legítima sintaxe
— 17

Iiterária4 como se prova com textos clássicos, inclusive
de Camões, mas arcaizou-se, mantendo-se todavia em
numerosas locuções ("ir de casa em casa", "voar de
flor em flor", etc.) . Conservou-se porém na fala brasileira, e não vejo também motivo para que não a admitamos em linguagem literária. Às vezes, no entanto a
construção com "a" evita a ambigüidade, ou dá mais
vigor ou movimento à expressão. No poema "Arraiada"
escreveu o poeta :
Manhãzinha
A italiana vem na praia do ribeirão

Interpreto que o que se quis dizer no poema é que
a italiana veio à praia do ribeirão para lavar roupa.
Podemos dizer "na praia" ou "à praia", mas imagino
que se Mário não andasse preocupado com a sistematização, teria escrito naturalmente "à praia", construção
que imediatamente excluía a possível interpretação
de que a italiana vinha pela praia, ao longo da praia.
Confusões dessas também ee podem evitar não usando
sistematicamente o verbo "ter" por "haver" impessoal.

de sua liberdade de artista., escreve páginas e pagines
onde nada nos choca e são exemplos admiráveis de boa
linguagem literária brasileira. De resto um exame profundo de sua contribuição pessoal à resolução do problema de abrasileiramento do estilo literário reclamaria
a análise de todos os seus livros e artigos, sobretudo a
análise de Macunaíma, coroamento dessa nobilíssima
busca de Brasil, definição da entidade nacional, que é
o sentido geral de toda a obra do escritor e do homem.
Não posso concluir estas linhas apressadas sem
contestar formalmente a idéia que o poeta fazia de si,
segundo o que expus no começo deste ensaio: o de não
poder vir a ser um grande artista criador. Foi e dos
mais bem dotados que já teve o nosso país. E não me
estendo mais em elogios porque li na sua correspondência esta frase, que podia servir de epígrafe a estas
notas: "Para mim a melhor homenagem que se pode
prestar a um artista é discutir-lhe as realizações, procurar penetrar nelas, e dizer francamente o que se
pensa".

O que aí fica são breves notas e informações colhidas quase todas na correspondência do escritor e reproduzindo mesmo., tanto quanto possível, as suas próprias
palavras. Leve-se em conta que o meu amigo escrevia
sempre desabaladamente, como ern conversação íntima,
e às vezes nem relia as cartas depois de escritas. Leve-se em conta também que o sistematizador, o revolucionário, se moderou bastante e nos últimos anos, salvo
uma ou outra estrepolia que já podem correr por conta
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O CENTENÁRIO DE STÉPHANE MALLARMÊ

N.AO

foi sem grandes perplexidades que recebi
do presidente desta casa o encargo de celebrar a passagem do centenário de Mallarmé. Como fazê-lo?
A homenagem mais cara ao mestre seria esculpir em
soneto um túmulo à maneira dos que ele próprio
levantou, em versos imperecíveis, à memória de Põe,
de Eaudelaire e de Verlaine. Seria para mim demasiada ambição: lê pitre serait châtié. Os versos de Mallarmé são daqueles que nos introduzem de golpe na cidadela mesma da poesia. Temi o desastre numa tentativa
de interpretação depois das palavras magistrais de
Valéry e Claudel, para só citar dois críticos que são
dois grandes poetas. Relembrar-lhe a vida exemplar ?
"Ordonner, disse ele, en fragmenta intelligibles et probables, pour Ia traduire, Ia vie d'auírui, est tout jusíe
impertinent". Mas já que o fez a propósito de Rimbaud, julguei-me autorizado à cê genre de méíait.
Singular momento este, de universal convulsão,
para falar de um homem que no seu tempo deu resolutamente as costas à vida, considerando a época em que
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viveu, como um interregno para o poeta, um interregno
de efervescência preparatória, em que o seu papel não
deveria ser outro senão trabalhar com mistério en vue
de plus tard ou jamais. Trabalhar em quê? Na interpretação do universo, pois exprimir pela humana linguagem, reconduzida ao seu ritmo essencial, o sentido secreto das aparências do mundo era para ele a única tarefa que autenticava a existência terrestre do verdadeiro
artista. A poesia foi o seu culto, e a sua iniciação literária na adolescência assumiu o aspecto de uma clausura religiosa. Mal saído do liceu de Sens, onde terminou
os estudos, e tendo aprendido o inglês para ler Põe no
original., partiu para a Inglaterra, a fim de fugir principalmente (toda a sua vida e obra foi sobretudo uma
evasão do "vomissement impur de Ia bêtise"), mas
também para aprender a falar o inglês e ensiná-lo num
curso,, sem outro ganha-pão obrigado, conquistando
assim a independência literária. Tinha então vinte anos
e já se havia casado. Um ano depois de regressar à
França, evocava ao calor do seu cachimbo a Londres
onde viveu pobremente de lições de francês, muito só,
porque a esposa não pudera acompanhá-lo e visitava-o
de raro em raro. Mallarmé amava os nevoeiros londrinos, inseparáveis da cidade, nevoeiros monumentais
"qui emmitoufflení nos cervelles ei ont, là-bas, une
odeur à eux, quand ils pénètrent sous Ia croisée", Essa
página em que ele revive os seus dias na Inglaterra
é das mais simples e das mais comovidas que escreveu:
"Mon tabac sentait une chambre sombre aux meubles
de cwr saupoudrés par Ia poussière du charbon sur
fesguels se roulait lê mai^re chat noir; lês granda
22 —

íeux! et Ia bonne aux bras roubes versant lês charbons,
et lê bruit de cês charbons tombant du aeau de tôle
dans Ia corbeille de fer, lê matin — alors que lê facteur
happait lê double coup solennel, qui me íaisait vivre!
J'ai revu par lês fenêtres cês arbres malades du square
désert — j'aí vu lê large, si souvent traversê cet hiver-là,
grelottant sur lê pont du steamer mouillé de bruine
et noirci de fumée — avec ma pauvre bien-aimée
errante, en habits de voyageuse, une longue robe terne
de couleur de Ia poussière dês routes, un manteau qui
colait humide à sés épaules íroides, un de cês chapeaux
de paille sans plume et presque sans rubans, que lês
riches dames jettent en arrivant, tant ils sont déchiquetés
par l'air de Ia mer et lês pauvres bien-aimées rsgarnissent pour bien dês saisons encore. . ." Cito o trecho
para mostrar aos que só conhecem Mallarmé pela sua
fama de hermetismo, a funda ternura existente nesse
homem que poderia, se quisesse, ter conquistado o grande público, mas preferiu isolar-se, quase inaccessível,
no seu altivo sonho de absoluto. Onde. ern qualquer
literatura, alguma coisa de mais tocante que esse triste
chapéu batido "que lês pauvres bien-aimées regarnissent
pour bien dês saisons encore"?
Em setembro de 63 obtinha Mallarmé o certificado de habilitação ao ensino, e dois meses depois era
nomeado professor no colégio de Tournon, com l. 700
francos anuais. Começa então seu martírio. Era a
independência literária que desejara, mas a que preço!
o ramerrão das classes em face de alunos desatentos
que o chamavam lê bonhomme Mallarmé e chegaram
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muitas vezes ao desplante dos apupos e das pedrada.*;,
as manhãs e as tardes perdidas no ofício insulso e fatigante, o extenuamento aussitôt que tfallume Ia lampe
du soir, ô dêrísion!
Entretanto, os seus primeiros poemas — "Lês
Peneires", "Lês fleurs", "Azar", "Brise marine", —
publicadas em L'Artiste ou no primeiro Parnasse começavam a despertar a atenção e a estima das rodas literárias parisienses. Eram versos onde se traía ainda a
influência absorvente de Baudelaire, mas aqui e ali
já repontavam as "deliciosas., pudicas metáforas" malarmeanas. Assim em "Soupir", jogo d'água com a sua
parábola perfeita e aquele sortilégio de dissolver ern
imagens os elementos esparsos da beleza para reordená-los em seus valores essenciais :
Mon ame vera ton íront ou revê, ô calma soeur,
Un automne jonché de taches de rousseur,
Et vers lê ciei errant de ton oeíl ar.gélique
Monte, cornnie dans un jardin mélsncòlique,
Fidèle, u/1 blanc jet d'eau scupire vers 1'Azut!
— Vers 1'Azur attendri d'Octcbre pâle et par
Qui mire sux granas bassins sã lanéueur intimo
Et laisse, sur 1'eatt morte ou Ia íauve agonie
Dês íetiillea erre au vent et creusa un iroid sillon,
Só traíner lê soleil jaune d'un long rayort.

realizar o Livro a que converge toda a vida, para escrever a versão condensada e definitiva do único assunto :
1'antagonisme du revê chez l'homme avec lês iataíitéa
à son existence départies par lê malheur, o drama da
impotência criadora., da ação consciente do artista —
o lance de dados — em luta com o acidental, com o
acaso. Foi em Tournon, aos 24 anos, que Mallarmé
teve o que chamou "a visão horrível de uma obra pura",
cometeu o pecado "de ver o Sonho em sua nudez
ideal". Dessa noite de vigília, dessa iluminação fulminante e dolorosa resultou Igitur, que Maílarmé só leu
para alguns raros amigos e nunca publicou que Claudel
classifica como um drama, "o mais belo, o mais comovente produzido no século XIX". Trinta anos depois a
vitória do herói-criança — lê hasard vaincu mot par
rnot — se converte na catástrofe do velho náufrago:
não, un coup de dês, jamais, quand bien même lance
dans dês circonstances éternelles, ríabolira lê hasard.
Todavia a visão da obra pura apontou ao poeta
o seu caminho, e desde aquela noite de Tournon ele
poderia dizer o que exprimirá mais tarde na Prose pour
dês Esseinte-s :
Glorie da long désir, Idées
Toat en mói s'exaltait devoir
La íamiíie dês iridées
Surgir à cê nouvesu devoir.

Bastaria a Mallarmé persistir a meio de sua personalidade para se revelar,, como disse Valéry, o que de
fato era — o primeiro poeta de seu tempo. Mas ele

Em 65, nascimento de sua filha Geneviève, a que
devemos os quatorze versos de "Don du poème" com o
seu maravilhoso alexandrino inicial:

não nascera senão para tentar o desastre obscuro, para

Je t'apporte 1'enlant d'tme nuit d'Iduméc!
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Já aqui vemos aplicado o conceito orquestral de
poesia desenvolvido em prosa nas Divagations: através
dos véus da ficção, desprender o assunto de sua estagnação acumulada ou dissolvida com arte — começar
por uma afirmação como um pórtico de acordes triunfais convidando a que se componha, em retardes liberados pelo eco, a surpresa; ou o inverso: atestar um estado de espírito em certo ponto por um sussurro de
dúvidas para que delas saia um esplendor definitivo
simples. O primeiro processo, empregado em Don du
pcème como em L'après-midi d'un íaune (Cês nymphes,
je lês veux perpétuerl); o segundo mais freqüente, em
vários sonetos, rematados por um verso que se diria
organizar todo o poema numa constelação de que ele
fica sendo a estrela alfa :
Ainsi qu'ime joyeuse et tutélaire torche. . .
De scintillations sitôt lê septuor. . .
Une rose dans lês ténèbres. . .

Em 66 as manobras, junto à administração, de
alguns pais de alunos escandalizados com os versos do
professor-poeta conseguem, senão a demissão, ao menos
a remoção do funcionário para Besançon, onde a vida se
lhe tornou ainda mais dura, longe dos seus caros felibres, Mistral, Aubanel, Roumanille, Gras, Roumieux.
Felizmente um ano depois volta ele ao sul e até 72
assiste em Avignon. No mês de outubro, graças ao historiador Seignobos, seu ex-aluno de Tournon, que aliás
o considerava uma espécie de degenerado inofensivo,
Mallarmé obtém a nomeação para o liceu Fontanes,
depois Condorcet, em Paris. A vinda para a capital
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encheu-o de grandes esperanças, e houve um momento
mesmo que aquele Hamlet-professor, como lhe chamou Remy de Gourmont, teve a ilusão de poder
evadir-se do ingrato ofício de ensinar inglês em liceus,
lançando uma revista — La Dernière Mode, na qual,
desde o título até os anúncios, tudo, salvo algumas
colaborações literárias, era da própria mão de Mallarmé.
A revistazinha definia-se como uma gazeta do mundo
e da família,, onde se promulgavam as leis e verdadeiros
princípios da vida estética, com o exame dos menores
detalhes: "toilettes", jóias, mobiliário e até espetáculos
e "menus" de jantares. Oito páginas de pequeno formato in-folio, capa azul-turquesa, e no texto, aqui e aíi,
vinhetas desenhadas por Morin. Durante nove números Mallarmé despendeu em benefício de suas caras
leitoras desconhecidas, de sés três vraies chères abonnées,
os tesouros de suas delicadezas de poeta. As descrições
de vestidos na Dernière Mode têm o sabor de poemas
compostos especialmente para lisonjear a imaginação
feminina. As senhoras aqui presentes gostarão de ouvir,
estou certo, um ou dois exemplos dessa literatura de
modas introduzida no domínio da grande arte de um
grande poeta:
Toilette de diner (en cachemire, je l'ai vue rose,
comme vous potrvez Ia voir bleue): lê tablier de Ia
première jupe est garni de maint bouillon horizontal,
ironcé à deux íils avec têtes étroites de chaque cote. . .
Continua a descrição e acaba com estas palavras que
esclarecem a origem do costume atual dos Worth e das
Schiapparelli, de dar nome aos vestidos-modelos: Â
celle d'entre vous, Mesdames, qui Ia première portera
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cefís toiíeíte, 1'honneur de l'appeler, car un joli
dotant de quelques jours (a revista é de 74) veui qtfune
robe se nomme de Ia femme qui, par son port, charme
et disíinction, lui a, dans lê monde, acquis Ia célébrité
et lê prestige! Outro vestido, este bleu-rêve, é assim
descrito: On n'a qu'à lê vowoir, pour se üéurer une
longas jupe á traíne de reps de soie, du bleu lê plus
ideal, cê bleu si pá/e, á reflets d'opals, qui enguirlande
quelquefois lês nuages argentés.. .
Não tardou a se desfazer a ilusão do cronista
estético: Mallarmé foi roubado de sua iniciativa e do
seu trabalho. Je ne sais au juste entre lês maíns de qui
vá tomber cette feuille, mais tout me fait croire qu'elle
vá servir à de vagues chantages, à dês mariages et à
d'autres combinaisons. De fato, a gazeta caiu nas mãos
de urna mulher que fez dela uma revista banal.
Foi nesse mesmo ano de 74 que Mallarmé se instalou no famoso apartamento da rue de Rome e alugou
em Valvins, à beira do Sena e à vista da floresta de
FontainebleaUa uma casinha onde passava as férias, A
sua vida era a mais discreta possível: não ia a parte
alguma, salvo os concertos dominicais e a visita diária,
de volta do liceu, ao pintor Manet; não dava colaboração literária senão às pequenas revistas de novos e gratuitamente. Ia algumas vezes à casa de Hugo, que
gostava de o chamar, beliscando-lhe afetuosamente a
orelha, "mon cher poete impressioniste"; avistava-se
freqüentemente com Banville, que cem Villiers de
1'Isle Adam, tinham a preferência entre todos os confrades que admirava., e Mallarmé, não obstante os seus
pontos de vista e gosto tão requintadamente pessoais,
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possuia o raro dom generoso da admiração, distinguindo
prontamente em cada um o que era digno de apreço e
assinalando-o com tacto impecável. Teve verdadeiramente o gênio da amizade, exercido sem derramamentos,
antes com uma discrição que deixava encantados os que
dele recebiam uma palavra ou uma linha de louvor.
Nunca disse mal de ninguém nem jamais revidou à
campanha de ridículo que lhe moviam na imprensa os
que não lhe compreendiam a poesia.
Em 75 estava concluído "L'après-midi d'un faune",
o qual, na falta do grande Livro sonhado na memorável
noite de Tournon, de que Igitur permaneceu esboço e
Un coup de dês um capítulo que a ele próprio deixava
em estado vertiginoso, representa a sua realização mais
perfeita. O poema deveria ser dito por Coquelin aíné,
pois o poeta imaginara-o absolutamente cênico, não
possível no teatro, mas exigindo o teatro. O alexandrino
de L'après-midi marca o rompimento com a técnica
oficial parnasiana. Não que Maílarmé aborrecesse o
alexandrino clássico, o alexandrino en grande tênue,
grande voz da tradição,, cara a quem não aceitava o
banimento de nada que tivesse sido belo no passado;
mas ao lado do órgão venerável queria ele também
a maliciosa siringe, instrumento das fugas; queria, ao
lado do alexandrino bem ortodoxo na sua cesura regular, uma espécie de jeu courant pianoté autour,
como um acompanhamento musical feito pelo próprio
poeta e não permitindo ao verso oficial comparecer
senão nas grandes ocasiões.
Muitos são os poemas de Maílarmé de interpretação difícil senão impossível. Não assim a sua estética
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e a sua técnica, de que podemos colher quase toda a
teoria nas páginas de prosa das Divagations.
Não me parece a poesia mallarmeana tão pura
quanto se tem afigurado aos seus críticos. Certo purificou-a o poeta de todo elemento estranho ao sentido
poético essencial, da humana paixão que chora (porque
não se assoa também ? perguntou de uma feita), e
daquilo a que chamou o dom elocutório, e mesmo da
mera realidade dos materiais naturais. A este último
aspecto é a sua poesia de natureza platônica, no esforço
de subir dos acidentes à noção pura, espécie de metafísica poética em que a flor por exemplo, se transcendentaliza em 1'absente de tous bouquets. A divina transposição, obra por excelência do poeta, devia ir do fato
ao ideal. Mas se o conceito de poesia pura exige a autonomia dela em relação às outras artes., não se pode
falar de pureza em Mallarmé, porque a sua poesia está
refeita de elementos plásticos, e nisto ela é ainda bem
parnasiana, e musicais, no que consuma, com o seu
caráter espiritual., o simbolismo.
A poesia mallarmeana é essencialmente musical,
ele mesmo o declarou. Musical não no sentido puramente sonoro ou melodioso, mas no sentido definido por
Boris de Schloezer, ou seja na imanência do conteúdo
com a forma. Neste sentido diz o crítico russo, que é
autoridade em música, um texto pode ser musical
apesar de duro aos ouvidos, e a esse ângulo a música nos
parece como o limite da poesia. Mallarmé foi sobretudo
sensível ao lado orquestral da música. A sua técnica
de poeta é uma orquestração da linguagem, e o alexandrino foi principalmente para ele uma combinação de
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doze timbres. Toda vez que define a poesia, Mallarmé
se reporta à música. Alguns fragmentos: A Poesia não
é senão a expressão musical, superaguda, emocionante,
de um estado de alma; as palavras se iluminam de
reflexos recíprocos como um virtual rastilho de luzes
sobre pedrarias. . . Esse caráter aproxima-se da espontaneidade da orquestra; buscar, diante de uma ruptura
dos grandes ritmos literários e sua dispersão em frêmitos articulados, próximos da instrumentação, uma arte
de rematar a transposição para o livro da sinfonia ou
simplesmente retomar-lhe o que nos pertence: pois não
é das sonoridades elementares dos metais, das cordas
e das madeiras inegavelmente mas da intelectual palavra em seu apogeu, que deve com plenitude e evidência, resultar, como o conjunto das relações em tudo
existentes, a Música. Poderia prolongar as citações,
mas essas bastam. Quem não percebe a face orquestral
na poesia de Mallarmé, não poderá compreendê-la; não
poderá sentir a beleza do alexandrino Hilare or de
cimbale à dês poings irrite, e eó verá nela a ousadia
insólita da imagem. Mas na infinidade dos idiomas nem
sempre o timbre da palavra corresponde à imagem por
ela evocada: Mallarmé confessou a sua decepção em
face da perversidade que confere a jour timbre escuro,
a nuit timbre claro. Precisamente para remediar essas
contradições das línguas existe o verso, complemento
superior de cada uma delas na falta do idioma supremo
em que as palavras figurassem materialmente a verdade. A Poesia é que dá o verdadeiro timbre às coisas
por meio das imagens. E aqui entramos em outro domínio, onde o leitor mal dotado de instinto poético se
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perde na incompreensão do poeta. Mallarmé jogava
com as analogias numa espécie de contraponto, instituía
entre as imagens (e raramente exprimia o primeiro
termo delas) uma certa relação donde se destacava um
terceiro aspecto fusível e encantatório apresentado à
adivinhação. Nomear o objeto seria a seu ver suprimir três quartas partes do gozo do poema, gozo que
nasce da felicidade de adivinhar. A poesia é um sortilégio, uma força de sugestão. No poema feito para
sua filha Geneviève a palavra "leque" só aparece no
título e seria dispensável :
O rêveass, poar qtie js plonge
Au par délice sans chemin,
Sache, par un subtil mensonge,
Garder mon eile dcrts tá ma/n.
Une fraíchsur de crépuscule
Te víent à chaque baitemení
Dont lê cotrp priscnnier recuje
L'horizon délicaieznent.
Vertige! voici que Irissonne
L'espace comme un grsnd baiser
Qui, íou de naítre pour personne,
Ne peut jaitiir ni tfapaiser.
Sens-tu lê paradis iarotiche
Ainsi qu'un rire enseveli
Se couler da coin de tá botiche
Au fond de /'unanime pli!
Lê sceptre dês r/Vages roses
Stagnants sttr lês soirs d'or, cê 1'est,
Ce blanc vol íermé que tu poses
Contra lê íeu d'un bracelet.
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Essa incomparável jóia de poesia está cheia de
.
imagens audaciosas em sua extrema delicadeza. Assiru
ampliar o vai-vem do leque no gesto de aproximar e
recuar o horizonte. Imagens que repugnam a tantos,
cuja incompreensão se assemelha à de certos meus alunos de literatura, adolescentes mal iniciados à verdade
superior da poesia e que riem quando lhes cito a comparação do Cântico dos Cânticos: "O teu cabelo é como
o rebanho de cabras que pastam no monte de Gilead".
A mesma incompreensão dos discípulos de Jesus que,
ouvindo-o dizer: "Eu sou o pão que desceu do céu", se
puseram a murmurar perplexos: "Duro é este discurso:
quem o pode ouvir ?"
Conta Valéry que certa vez o pintor Degas se
queixou a Mallarmé de ter perdido o dia na vã tentativa de escrever um soneto. "No entanto", acrescentou,
"não são as idéias que me faltam. . . Tenho-as até
demais". Ao que o mestre respondeu: "Mas, Degas,
não é com idéias que se fazem versos: é com palavras".
Para Mallarmé, como para todo verdadeiro poeta, a
poesia se confunde com a linguagem, e, como explicou
Valéry, é linguagem em estado nascente.
Todos esses aspectos, pontos capitais da técnica de
Mallarmé, e aquele perpétuo desígnio de transmudar a
realidade em sonho, motivo de todos os seus devaneios,
ou nas noites de vigília no gabinete da rue de Rome,
junto à fulgurante console, ou em suas horas solitárias
na iole de Valvins, estão presentes nesse poema do
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fauno, em que renovou magistralmente o gênero antigo
da églog». Por isso Thibaudet clasificou-o na obra do
poeta como lê morceau dês connaisseurs.
Pois bem, essa obra-prima., transparente em seu
tema e tão límpida de forma, foi recusada pelo leitor
de Lemerre para o terceiro fascículo do Parnasse
Contemporain. E sabeis quem era esse leitor? Anatole
France. O voto de France foi secundado por Coppée
e venceu, apesar do protesto de Banville. — Non,
ponderou France, 011 se moquerait de nous! O mesmo
júri condenou um soneto de Verlaine. Que soneto?
Aquele, incluído depois em Sagesse, que começa pelo
verso famoso: Beauté dês íemmes, leur faiblesse et cês
mains pâles. . . A sentença de France: Non, 1'auteur
est indigne et lês vers sont dês plus mauvais qtfon
ait vus. Cabe lembrar aqui a diferença de tratamento
dispensada a Verlaine por France e por Mallarmé.
France, cuja libertinagem de autor e de homem todos
nós conhecemos, puritaníssimo diante dos erros de seu
desgraçado confrade; Mallarmé, tão puro em sua arte
e na sua vida, salvo o leve pecadilho com Méry Laurent, mais tema de luminosos sonetos do que evasão na
sensualidade, compreendendo fraternalmente a atitude
do homem e até exaltando-a como a única numa época
em que o poeta está fora da lei: a de aceitar todas as
dores e todas as misérias com uma tão soberba crâneríe.
Mallarmé e Verlaine foram excluídos do Parnasse,
onde tiveram entrada D'Artois, Delthil, Dujolier, Marc,
Marrot, Grandmoujin, Pigeon e Popelin. Já ouvistes
falar nesses nomes? Não, de certo. Então moquons-nous d'Anatole France.
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O poeta., tão atormentado na sua ingrata labuta de
professor que todas as tardes ao voltar do liceu nunca
atravessava a ponte sem que o assaltasse a vontade de
acabar com a vida atirando-se ao Sena,, viveu desconhecido e solitário até que o retrato entusiástico de Verlaine em Lãs poetes maudits e as páginas de Huysmans
em Ã rebours vieram revelá-lo ao grande público. Se
a compreensão não chegou, todavia, a partir de então,
em 84, Mallarmé começa a sentir em torno de si a
veneração de um grupo de moços que o afeiçoam como
um ídolo. O mestre recebia-os às terças-feiras. Quem
quiser sentir o encanto dessas noites de intimidade
intelectual com o poeta não tem mais que ler as páginas
de Camille Mauclair no seu livro Mallarmé chez lui.
O próprio Mallarmé vinha abrir a porta aos visitantes e
introduzia-os num aposento que era ao mesmo tempo
salão e sala de jantar: um fogão de faiança a um canto,
alguns móveis de nogueira e ao centro uma mesa onde
pousava um vaso da China cheio de tabaco; nas paredes uma paisagem de rio de Monet, um desenho de
Manet representando Hamlet, uma água-forte de
Whistler, o retrato de Mallarmé por Manet, uma aquarela de Berthe Morissot e uni pastel de flores pintado
por Odilon Redon; sobre o guarda-louça um gêsso de
Rodin, ninfa nua agarrada por um fauno, e uma esculturazinha em madeira de Gauguin. Às 10 horas, Geneviève, a filha do poeta., entrava, grande, silenciosa e
sorridente, trazendo o grog para os visitantes, e se retirava logo. Só então começava a conversação, ou antes
o monólogo, porque os amigos e admiradores do poeta
se limitavam a lançar-lhe alguma deixa para ouvi-lo
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discorrer. Quando Mauclair principiou a freqüentar as
terças-feiras do mestre, tinha Mallarmé 48 anos, mas
parecia mais velho. Estatura mediana, barba e cabelos
grisalhos, bigode espesso, olhos penetrantes, muito afastados, orelhas de fauno, voz melodiosa, de um timbre
raro, com súbitas notas agudas talvez já sintoma da
moléstia de laringe que o vitimaria. Sorriso de extraordinário encanto. Vestia sempre roupa preta, comprada
pronta, lavallière preta e nos ombros, porque era muito
friorento, um plaid. Na atitude em que o representa
o famoso retrato de Whistler., encostava-se ao fogão e
ficava em pé todo o tempo, fumando o seu inseparável
cachimbo. Quem eram os visitantes ? Henri de Régnier,
que Remy de Gourmont conta ter visto corar ao receber
o primeiro discreto elogio de Mallarmé, Gide, que
acabara de publicar Lês cahiers d'André Walter, Pierre
Louys, André Fontainas, Odilon Redon, Albert Mockel,
Viélé Griffin, Stuart Merrill, Edouard Dujardin, o médico Edouard Bonniot, que depois veio a casar com
Geneviève, Valéry, que confessou ter sentido diante da
obra e da figura do mestre "a progressão fulminante
de uma conquista espiritual definitiva". E outros. Às
vezes apareciam estrangeiros de passagem por Paris: o
inglês Symonds, o alemão Stefan George, o dinamarquês
Brandes. Oscar Wilde anunciou-se uma noite, o que
provocou um petit-bleu do malicioso Whistler com a recomendação cautelosa ao mestre: "Wilde viendra chez
vous. Serrez l'argenterie".
"Mallarmé", conta Mauclair, "não nos ensinava.
Mas fazia melhor que isso: pelo encanto de sua palavra e de sua pessoa punha cada um de nós em estado
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de poesia". Foi essa mocidade que, em 97, elevou Mallarmé ao posto de Príncipe dos Poetas, vago com a
morte de Verlaine.
Nada, porém, desarmava a incompreensão. E'
verdade que o poeta por seu lado, nada fazia para desarmá-la. Ao contrário, cada vez se envolvia em névoas
mais densas, ironicamente satisfeito de afastar de sua
obra os espíritos superficiais,, encantados de ver num
escrito que nada lhes concerne à primeira vista. Diante
da agressão de ininteligibilidade, preferia retorquir que
a maioria dos contemporâneos não sabem ler senão
os jornais.
Às obscuridades naturais resultantes de seu conceito de poesia, juntou as de uma sintaxe própria, substancial e concentrada como uma fórmula algébrica. O
' que ele escrevia não parece produto do pensamento, mas
o próprio pensar em sua origem e evolução dialética,
fecundo em incidentes atentas em se organizar num
sistema indeformável à balancement prévu d'inversions.
Despojava-se por elipse, o mais possível., dos termos
de relação. Gostava de separar, às vezes, o adjetivo
qualificativo de seu substantivo por algumas palavras
ou uma simples vírgula como para marcar entre os dois
um instante de reflexão, de escolha. Ainsi, par cê midi,
Vautre dimanche, automnal. . . lê pauvre trumeau, suranné... avec lê rien de mystère, indispensable. . .
píutôt que tendre lê nuage, précieux. . . Escrever para
ele era mobilizar toda a sorte de sugestões fugitivas em
torno da idéia e nessa mobilização a sua disposição
habitual era refugar a solução imediata com a sua luz
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crua, a solução vuigar, pois vulé^ire l'est c& à quoi on
déceme, pás plus, un caractère immédiat. Eis um bom
exemplo da sua sintaxe. Falando da Academia Francesa., prezada tão alto que o ato de a nivelar às outras
classes do Instituto lhe parecia de mão política e sacrílega, começou com estas palavras: La plus haute mstitution puisque Ia royauté finie et Iss empires, étavs,
superbe, rituelíe est, ríattendoz Ia Chambre représentative, directe, du pays si une autre dure que tarder á
nommer parati irrespectuex, l'Academia. Esse curto período resume todo o processo mallarmeano de composição, de organização de um sistema de incidentes em
torno de uma idéia e tendendo não à cadência redonda,
rnas a um remate agudo como o bico da pena pingando
o ponto final. Este último processo, tão inabitual na
prosa francesa desde a reforma de Guez de Balzac, é
freqüentíssimo em Mallarmé. A análise do segredo é
aliás fácil: um substantivo., de uma ou duas sílabas,
separado de sua regência por uma longa incidente,
termina bruscamente o período: A cote de l'Amériquô
que vous et mói portons haut dans noíre estime (í/ est,
hélas! comme un pays dans un pays), j'en saia une à
jamais oífusquée par cet éclat trop v/f, Põe. . . Outro
exemplo: Constatei que Ia notation de verités ou de
sentiments pratiques avec une justesse piesque sbstraite,
ou simplement littéraire dans lê vieux sens du mot,
trouve, à Ia rampe, Ia v/e.
Todos esses traços pessoais de sintaxe dificultam
a leitura de Mallarmé., mas essa espécie de obscuridade
se dissipa depressa com alguma prática do autor. Afinal a sintaxe é um hábito, e como condenar por ininte38 —

ligíveis as singularidades do poeta em nome de uma sintaxe oficial que admite o anacoluto? A sintaxe de
Mallarmé reagiu contra a sintaxe corrente do século
XIX para acentuar os mil cambiantes do ato de pensar,
aos quais correspondiam nos séculos anteriores outras
tantas formas de construção, ricas de expressividade, e
infelizmente banidas da linguagem escrita em nome de
uma clareza tão empobrecedora do mistério poético
da palavra.
O austero conceito de arte a que o poeta sacrificou materialmente a sua vida, não admitiu nunca
outra diversão senão aquelas deliciosas bagatelas por
ele chamadas vers de circonstance: para celebrar festas
e aniversários., para enviar um presente — flores ou
frutas, ovos de Páscoa, um livro, um leque, um retrato,
Mallarmé fazia-o sempre acompanhar de alguns versos
onde punha a dupla delicadeza do seu afeto e da sua
arte. A imagem do horizonte no leque de mlle. Mallarmé reaparece com uma nova graça nesta quadra :
Jadis írôlant avec émoi
Ton doa de //corne ou de íée,
Aile ancienne, donne-moi
L'horizon dans une boaffée.

Algumas dessas quadras são madrigais de uma
sutileza jamais excedida :
Avec mon souhait lê plua tendre,
Comme il sied entre vieux amis,
Dana ceife irtain qu'on aitns à tendre
Je «Jépose lê fruit permis.
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Cês vers qui se ressembleront!
PrêtezVeur Ia voix spontanée
De dite, moins que votre front,
Lê mensonge de toute annêe.

Um copo de água lhe suscita este cristal do mais
puro brilho mallarmeano :
Ta lèvro contre lê cristal
Goréée à gorgéey compose
Lê sotrvenir pourpre et vital
Ce Ia moins ephémèie rose.

Nesses momentos de detento no seu árduo esforço
para o livre ideal, o poeta se permite até o sorriso de
um trocadilho :
lei même 1'humble greffier
Atteste Ia mélancolie
Qui lê prend d'orthographier
Julie autrement que Jolie.

Às vezes lhe bastam apenas dois versos de oito
sílabas para captar o infinito da aurora ou de um
rosto feminino:
Tends-nous aujourd'hui comme jotte
Cette rose ou l'aube se jotie.

E enviando uma redezinha de pesca :
Je voas rends, Olaire de Paris,
Lê íilet, mais j'y reste pris.
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Um dia a relação evidente entre o formato dos
envelopes e a disposição de uma quadra levou Mallarmé por puro sentimento estético, a escrever em
verso os endereços das cartas que mandava aos amigos.
E convém que se diga, para honra dos Correios de
França, que nenhuma deixou de chegar ao destinatário, por mais mallarmeano que fosse o endereço, o que
sem dúvida deve ter consolado um pouco o poeta da
agressão de obscuridade.
Alguns exemplos :
Courez, lês íacteurs, demandez
Afin qu'fl foule ma pelouse
Monsieur François Coppée, un dês
Quarante, rue Oudinot, douze.
Je te lance mon pied vers 1'aine,
Facteur, si tu ne vás ou c'est
Que revê mon ami Verlaine,
Ru'Didot, Hôpital Broussais.
L'âíe aidant à m'appesantir,
11 faut que toi, ma pensée, ailles
Seule rfte, 11, de Traktir,
Chez 1'aimable Monsieur Séailles.
Leur rire avec Ia mêirte gamme
Sonnera si tu te rendia
Chez Monsieur Whistler et Madame,
Rua antique du Bac 110.

Até aqui temos apenas o jogo verbal, que não
exclui o balancement d'inventions habitual na sua
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grande arte. Mas os dois endereços seguintes, feitos
para pintores queridos, já são autênticos poemas :
K/V/e dês Arts, près VAventie
De Clichy, peint Monsieur Renoir
Qui devant une épaute nue
Broie autre chose que du no/r.
An cinqaante-cinq, avenue
Bugeaud, cê gracieux Helleu
Peint d'une coleur inconnue
Entre lê délico ei lê bteu.

A casa n.° 9 do Boulevard Lannes ficou imortalizada em várias quadras, tanto quanto em vários
sonetos, fulgurantes e sibilinos, a sua locatária, por
quem o coração do poeta ardeu numa chama, de que
fez confidente a administração dos Correios. Pois não
é confidencia dizer :
Facteur qui de Vetai emanes
C'est au neut que noas nous plaisons
De te lancer, Boulevard Lannes,
À Ia seule entre /es maisons.

Estes últimos endereços não levavam o nome da
destinatária, só escrito num impessoal e irônico:
Paris, chez Madame Méry
Laurent, qui vit loin dês profanes
Dana sã maisonnette very
Select dtt 9 Boulevard Lannes.

Por mais óbvio que seja nessas bagatelas o desejo
de brincar, há sempre nelas aquela intenção que Mal42

larmé pôs em seus poemas mais ambiciosos, isto é, a de
traduzir o fugaz e o súbito em idéia, de isolar para
os olhos um sinal da esparsa beleza geral. Pode-se
dizer que depois de Hérodiade e de UAprès-midi d'un
iaune, e excetuados o soneto do Cisne e o que começa
pelo verso Quand 1'ombre menaça de Ia fatale loi, e o
poema tipográfico do Coup de dês, toda a obra poética
de Mallarmé são versos de circunstância, ern que no
fundo ele como que descansava da sua eterna meditação sobre o grande tema único.
Em 85, depois de passar pelo liceu Janson de
Sailly, foi o professor de inglês transferido para o
Collège Rollin, onde permaneceu até à sua jubilação
em 93. O seu pedido de aposentadoria é um documento
comovente em sua digna simplicidade: "Après trente
ans de service, je me tiouve à cause d'un état maladii
que determine Ia íatigue de /'enstejg"nemenf, arrete dana
mês íonctions et incapable de continuer, quoique je
n'aie que cinquante et un ans et demi d'âge..."
Mas o cansaço de Mallarmé não o incapacitava tão
somente para o ensino: incapacitava-o também para a
obra sonhada na vigília de Tournon. O poeta foge de
Paris e se recolhe à solidão da casinha de Valvins. Foi
lá que concluiu, em 97, Un coup de dês, tão estranho a
todos os aspectos que o próprio Mallarmé, lendo-o para
um amigo, perguntou-lhe depois: — Est-ce que cela
ne vous parâií tout à fait inaensé ? N'est-ce pás un
acte de demence?
E' de fato um ato de demência., mas o amigo poderia responder-lhe com as palavras de Novalis : "O
poeta é verdadeiramente insensato, e é por isso que tudo
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acontece realmente nele. O poeta representa, no sentido próprio da palavra, o sujeito-objeto: a alma deste
mundo".
No dia 9 de setembro de 98 o Mestre morria quase
subitamente num espasmo da laringe. Morria sem realizar o sonho da juventude, mas deixando à posteridade uma obra da natureza daquelas que lhe mereciam,
sobre todas, a simpatia : obra restrita e perfeita., onde
há uma arte que encanta par une fidélité à tout cê
qui íut une simple et superbe tradition et ni gene ni ne
masque Vavenir.
Minhas senhoras e meus senhores, chegando ao
fim destas pobres palavras, dom obscuro à glória do
grande artista de França, sinto que o meu caro amigo,
o ilustre Presidente desta casa, fiou demais da minha
qualidade de poeta. Reli o mestre muitas vezes li
tudo o que pude achar sobre ele. Mas de toda essa
aplicação não pude tirar senão o conforto de viver
durante algumas semanas na sombra do morto inesquecível . Guardo a impressão de ter freqüentado um pouco
o salãozinho da rue de Rome, de ter ouvido o mestre
dizer através das fumaças do seu cachimbo as palavras
que nos confirmam na dignidade do labor poético. E
vejo mais claro do que antes aquela plumazinha que
se salvou da catástrofe do Coup de dês, pluma certamente caída da gorra de Hamlet, írémissement vers
1'idée, pousar, misteriosa e eterna no céu da mais alta
poesia.
(Conferência pronunciada na
mia Brasileira de Letras.)
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Acade-

O CENTENÁRIO DE ANTERO DE QUENTAL
DESTINO DE POETA

, esposa de um seu amigo, vendo-o certo dia brincar
A
muito com as crianças, exclamou para o marido,
«nternecidamente: Santo Antero! Santo Antero!
Eça de Queiroz chamou-lhe "um gênio que era um
santo".
Guerra Junqueira escreveu "que nele havia em
germe um santo, um filósofo e um Herói".
Todos adivinharam em Antero de Quental o filósofo., o santo, o poeta. Mas todos sentiram que o verdadeiro destino dele era a poesia.
Todos, menos ele. Quando perdeu aquilo a que
chamou "os seus cristais de Poeta", — os cristais eram
a fé, a crença, a confiança — julgou encontrar na
idéia da Revolução o que o seu temperamento místico
pedia. A desilusão, porém, não tardou. Deixou de ser
revolucionário? Não. Mas a bela imagem da justiça
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social., entrevista na sua idealidade, transportou-a ele
a regiões mais altas, altas demais para não serem
serenas. Isto é, transportou-a para os domínios da
poesia :
Lá, por onde se perde a fantasia
No sonho da beleza; lá donde
A noite tem mais luz que o nosso dia. . .

Na crise de consciência, em que, diante de um
mundo deserto de deuses, só via a ilusão e o vazio
universais, aquela pequenina voz que protestava e
afirmava o Bem,, inclinou-o, cada vez mais de modo
absorvente, a meditar sobre o destino do homem e o
fim do Universo.
A meditação foi uma longa luta, e o combatente
só descansou ao se considerar senhor de um sistema.
Esse poeta, que confessou por escrito nunca ter
pretendido ser poeta; que, nos últimos anos da existência, verdadeiramente só prezava meia dúzia de sonetos,
dos últimos., os únicos que lhe pareciam ter "a nota
exata e sã"; esse poeta, esse imenso poeta julgava-se,
cândidamente porque era um puro, julgava-se um filósofo, e que filósofo! o que teria divisado "a direção
definitiva do pensamento europeu, o Norte para onde
se inclina a divina bússola do espírito humano". E
estava certo de que o progresso das ciências físicas,
qualquer que ele fosse, havia de se fazer dentro do
quadro do seu sistema e não viria senão confirmar,
cada vez mais, a solidez indestrutível da sua construção!
Foi a única ilusão com que desceu do encantado
Palácio.
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Não queria ser poeta,, quando tudo nele gritava
que o era, e com que grandeza!
"Não pretendi fazer uma obra literária, mas outra
coisa a que dou mais valor", escreveu a um amigo., a
propósito dos Sonetos Completos. "Meti neles" (falava
dos sonetos da última fase) "o melhor da minha filosofia, à espera do dia em que a possa desenvolver largamente e em boa prosa".
Ora, a Antero se pode aplicar o que recentemente
um crítico francês disse de Valéry, a saber, num e noutro
encontramos no mais alto grau a característica mesma
dos poetas, que é pensar por imagens, antítese da faculdade filosófica. Na imaginação de Antero, aquela imaginação que ele dizia, repetindo um verso de João de
Deus, ser o seu tormento (ao que nós podemos acrescentar que foi também a sua glória), na sua imaginação soberanamente plástica as idéias mais abstratas se
transmudavam, como por encanto, ao toque da emoção,
em radiosas visões arquiteturais e esculturais; plasmavam-se de súbito os fantasmas em matéria palpitante,
cujas
lágrimas ardentes
Caíam lentamente sobre o mundo. . .

E o próprio Não-ser assumiu, no final de um
soneto, a eternidade granítica do "Ser único absoluto".
Debalde a razão do filósofo tentava como que aniquilar o mundo natural. Ou pela negação pura e simples, na fase pessimista, em que
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. . .volvendo em redor olhos absortos,
O mundo pareceu-me uma visão,
Um grande mar de névoas, de ilusão,
E a luz do sol como um luar de mortos.
Como um espectro dum mundo já defunto,
Um íarrapo de mundo, nevoento.
Ruína aérea que sacode o vento,
Sem cor, sem consistência, sem conjunto. . .

ou, na fase final de serenidade, pelo que ele mesmo
chamou de "panpsiquismo", processo de evolução segundo o qual o Universo gravitaria obscuramente, inconscientemente, para um estado psicológico puro.
Mas atrás do filósofo estava sempre o poeta. O
poeta que, maior que o filósofo, dominando o filósofo, ia
recriando o mundo natural, assim destruído, ia-o recriando em formas imperecíveis; o poeta que, por aquela
atitude de humorismo transcendente (para me servir
da expressão de Oliveira Martins) fazia falar os deuses,
negados pelo filósofo, e bemdizia a Razão "de hálito
mortal mais do que a peste", e se quedava a sonhar
aos pés da Virgem Santíssima, cheia de graça, Mãe de
Misericórdia. . .
De sorte que., no momento preciso em que as
Formas, filhas da Ilusão, caíam desfeitas aos olhos do
filósofo, nesse mesmo momento o poeta as recompunha
na consciência para a vida da eternidade.
E não foi só isso. Na verdade, o filósofo só sabia
falar pela boca do poeta. Falar, que digo eu ? pensar.
A obra de Antero de Quental, mais que nenhuma outra
talvez, testemunha que a poesia, como toda arte, é
em suma instrumento e meio de conhecer intuitiva48

mente o homem e o Universo. Donde partiu Quental
para chegar à solução que o deixou liberto e adormecido na mão de Deus, — na sua mão direita ? Não foi
da razão do filósofo; foi, sim, daquela voz interior •—
"não sei que voz que eu mesmo desconheço", assim se
exprimiu em verso, e em carta a seu amigo Fernandr
Leal; "No fundo do coração há uma voz humilde mas
que nada faz calar a protestar, a dizer-lhe que há alguma coisa por que se existe e por que vale a pena viver".
Voz do subconsciente, voz da poesia nesse homem
que. conscientemente, procurava evadir-se da poesia,
nesse poeta genial que tantas vezes julgou erradamente
de poesia porque, mesmo em arte, punha o valor moral
acima de todos os outros valores. Mas tão fundamentalmente poeta., que, depois de escrever o maravilhoso
soneto "Mors-amor", confessava: "Não sei bem o que
quer dizer, francamente, mas a execução agrada-me".
Ainda quando tentou esboçar em prosa o sistema
de suas idéias, como em Tendências gerais da filosofia
na segunda metade do século XIX ou em cartas aos
amigos, fê-lo por meio de comovidas afirmações de
poeta, por meio de imagens de poeta. Já o notara
Adolfo Coelho ao escrever que "a exposição do escritor
não seguia de modo nenhum o teor da demonstração:
é um credo que se enuncia e esse credo tem em parte
o aspecto de poesia em linguagem de prosa".
A filosofia de Antero é a de um ser moral por
excelência, muito bem definido por Oliveira Martins
como "um poeta arrebatado pela visão inextinguível
do Bem".
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O homem não tinha consciência do seu destino de
poeta, apesar de em todo o curso de sua evolução intelectual e moral ter encontrado sempre a poesia a seu
lado, — "não sei como", diz com adorável candura a
D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, e acrescenta :
"Espontaneamente, quase involuntariamente, têm revestido a forma poética o meu pensar e o meu sentir,
coisas que em mim andam sempre juntas..."
De suas cartas aos amigos se percebe como a sua
alma atormentada se dilatava com serenidade toda vez
que o espírito conseguia formular em verso as soluções
intelectuais, morais e sentimentais a que ia chegando.
Assim, na carta em que enviava a João Lobo de Moura
"Os cativos", um dos poemas mais desalentados da
série das "lúgubres": "Acho esses cativos bastante
poéticos e não pouco filosóficos, que lhe parece ?" E
todo o resto da carta respira tranqüilidade.
Em outra carta para o mesmo amigo, e que deve
ser de 1876, remetendo-lhe o soneto "Transcendentalismo", onde se exprime tão contritamente aquele misticismo em que sossegou afinal (começa pelos versos :
"Já sossega depois de tanta luta, Já me descansa em
paz o coração.)", diz com grande serenidade: "Posso
chamar-lhe um salmo, uma efusão religiosa, porque está
ali com efeito a minha religião, o meu culto da existência supra-sensível, sem o qual não sei o que seria desta
minha pobre existência sensível".
A mesma nota de apaziguamento intelectual e
sentimental se observa nas palavras com que manda a
emigcs outros versos, às vezes denunciadores de lutas
bem lôbregas, como o soneto "Inania Regna".
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Formulando em imagens nos sonetos da última
fase o seu panpsiquismo, o seu misticismo, o seu budismo, a sua chamada teoria da santidade o poeta calou-se.
Calou-se porque compreendeu que já dera a expressão
exata do seu íntimo e definitivo sentir. A poesia já
se podia retirar daquele ser doente, e de fato se retirou.
O filósofo ainda pensou em pôr por escrito o
seu sistema. Muitas vezes falou em tal, mas no íntimo
sentindo a impossibilidade de se exprimir por outras
vozes que não fossem as da poesia. Lamentando-se
disso, é certo, mas sem grande convicção.
O corpo doente ainda sofreu muito, e tanto que
procurou remédio na morte voluntária. Mas a alma
essa estava apaziguada, porque já havia cumprido o
destino com que viera marcada do berço — destino
de grande poeta, intérprete dos anseios humanos mais
fundos e mais puros.
(Oração pronunciada na sessão inicial
das comemorações do centenário do
Poeta em 18 de abril de 1952.)
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ANTERO DE QUENTAL
Antero Tarqüínio de Quental nasceu em 18 de
abril de 1842 na cidade de Ponta Delgada, capital da
Ilha de S. (Miguel, cuja paisagem descreverá um dia
a D. Carolina Michaèlis como "de montes vulcânicos
de formação monótona, demasiadas vezes envolvidos
num tênue véu de vapor quente, que tornando baixa
a abóbada do céu e pesada a atmosfera, lhe entristecia
a alma, sedenta de sol já quando criança".
Pertencia a uma família aristocrática, entroncada
nos primeiros colonizadores da ilha, e foram seus pais
Fernando de Quental e Ana Guilhermina da Maía.
Nome ilustre esse de Quental, na religião, nas letras,
nas armas e na carreira marítima. Seu tio-bisavô, o
venerável Padre Bartolomeu de Quenta!, foi o fundador da ordem da Congregação do Oratório em Portugal, orador sacro colocado pelos contemporâneos a par
de Vieira, escritor místico das Meditações (Meditaçffea
da Infância de Cristo Senhor Nosso, Meditações ãA
Santíssima Paixão e Morte de Cristo S. N., Meditações da Gloriosa Ressureição de Cristo S. N.). Sfeu
avô paterno, André da Ponte Quental, distinguiu-se
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como poeta e tomou parte na revolução liberal de 1821,
sendo depois deputado às Cortes; mas nos últimos vinte
anos de vida dera em misantropo, recolheu-se à ilha
natal e queimou todos os seus versos. Segundo Joaquim
de Araújo, havia muitas afinidades entre o caráter de
Antero e o de seu avô André.
O pai, Fernando de Quental, tomou parte na expedição dos 7.500 homens do exército de D. Pedro;
entusiasta da revolução liberal, mandou picar o brasão
de sua casa, ajudando os operários com as próprias
mãos. Era homem vivo, original e espirituoso, um
charmeur, testemunha C. Andrade Albuquerque, que
atribui a herança dos pais o talento da conversação,
insigne no poeta, segundo depõem todos os seus amigos.
Mais longinquamente, o sangue de Antero se aparentava, pelos Coutinhcs., ao do mais puro e suave prosador do século XVII, Frei Luís de Sousa.
Tudo isso representava para o poeta ricos legados
espirituais, mas contrabalançados, ai dele, por taras
nervosas acumuladas, e reforçadas pelo endogamismo
insular.
s

Mas o menino teve uma vida feliz, no ambiente
católico da família, e aos dez anos entrava para o
Colégio do Pórtico de Ponta Delgada, fundado e dirigido por Antônio Feliciano de Castilho, a cuja paciência
ccíifessa. na famosa carta "Bom senso e bom gosto",
dever "o pouco francês que ainda sabia".
Data dessa idade a primeira revelação que teve da
poesia como "dum mundo novo e superior". Foi ao
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ler a ode da Harpa do Crente intitulada "Deus". Trinta
e um anos depois, após tanta luta interior, tanto pessimismo e tanta negação, rememora o poeta com vivo
enternecimento a emoção da meninice: "Pelo tom geral
de sublimidade, pela tensão constante dum sentimento
grande e simples, aqueles versos revolviam-me, traziam-me lágrimas aos olhos, como se me introduzissem,
embalado numa onda de poderosa harmonia, na região
das coisas transcendentes..." Emoção que chegou a
inspirar-lhe por largo tempo o desejo de abraçar a
vida de sacerdote. Emoção que determinou a influência de Herculano em toda a poesia de fundo religioso
da primeira fase, manifestando-se às vezes até no
modelo da estrofe.
Em 1856 partiu Antero para Lisboa, onde terminaria os estudos preparatórios à entrada na Universidade de Coimbra, em que se matriculou dois anos depois.
Sabemos por numerosos testemunhos o que era a
vida da mocidade mais avançada na velha cidade do
Mondego. "Parecia a primavera do mais opulento dos
séculos a refletir-se na juventude do mais desditoso
dos povos" (Manuel Arriaga). "Coimbra vivia então
numa grande atividade, ou antes num grande tumulto
mental. Cada manhã trazia a sua revelação, como um
sol que fosse novo" (Eça de Queiroz). "A Coimbra
de 1856! Com a sua boêmia, com a sua tradição escolásíica... Vida capaz de derrancar o próprio Hércules!
Noites em claro, dias dormidos, refeições caprichosas"
(Sousa Martins). E o próprio Antero: "Um sopro
romântico, cálido mas balsâmico, fazia rebentar tumultuàriamente as nossas primaveras em borbotões de
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flores; flores exóticas, estranhas, que a ciência impassível bania inexoravelmente das suas corretas classificações, mas a que dava um indizível encanto, um atrativo particular uma coisa: a mocidade".
No meio dessa mocidade Quental era a todos 03
aspectos uma figura dominadora. Fisicamente alto,
airoso e leve, nobre de porte; basta cabeleira crespa
louro-avermelhada, barba frisada, de um ruivo mais
escuro; "testa curta de Hércules Farnésio", diz Junqueiro; nariz um pouco aquilino, olhos azuis, ora alegres
e intrépidos, ora perdidos em cisma ou afogados em
ternura. As vestes de estudante — capa e batina —
dissimulavam-lhe certos defeitos — os pés enormes, o
andar de marítimo. Em conjunto a aparência física
era mais de um escandinavo. Ao que correspondia
caráter e inteligência, mais de homem do Norte do que
de português. João Machado de Faria e Maia afirma
que em quase todas as famílias nobres dos Açores se
encontram ascendentes ingleses, belgas, flamengos. O
atavismo nórdico de Antero provinha de Bittencourts,
de quem o poeta julgava descender pelos reis das Canárias.
À beleza física juntava Antero força e destreza :
andava léguas nos seus passeios; "com a mão seca e
fina de velha raça" (Eça), podia levantar grandes1
pesos; nos exercícios simulados de sabre vencia facilmente os colegas; e tinha o murro fulminante nas vias
de fato inevitáveis. No Garrano e nas Camelas, conta
ainda o Eça, "um prato com três dúzias de sardinhas,
e uma canada de tinto não o assustavam nem lhe
pesavam". (Pesariam mais tarde, causa talvez que
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foram, tais excessos, da terrível dispepsia. que iria
agravar tão funestamente a sua nevrose de fundo hereditário) .
Moralmente, era Quental uma criatura cheia de
contradições. Nele podiam alternar momentos de
meiguice infantil e repentes de rudeza que faziam
pasmar os amigos mais íntimos. Exercendo extraordinária influência sobre os companheiros, quer pela inteligência quer pelo caráter, altivo sem gabolice, fácil
era dominá-lo pelo sentimento, pois com os amigos mostrou sempre a mais larga condescendência. Possuia o
dom de falar às crianças e aos humildes. Indiferente
por completo ao conforto, não tolerava todavia o dessarranio, e certa vez deixou o Eça estupefato pela ordem
que punha na destruição de cartas e papéis. — "O
ritmo", explicou ao amigo, "é necessário mesmo no
delírio".
Quanto ao seu talento de conversa e improvisação,
diz-se que foi um dos encantos dessa Coimbra "quase
fantástica" do seu tempo. Tinha a palavra quente, sem
ser enfática, e era às vezes finamente irônico. Em
sua companhia" as noites passavam como instantes"
(Oliveira Martins). Nas discussões nunca punha a
menor vaidade pessoal, as objeções não o irritavam,
antes revidava sempre em voz quase baixa, articulando
cuidadosamente as palavras.
Mas esse "Príncipe da Mocidade", que comandava
os colegas nas campanhas liberais (Sociedade do Raio,
com as suas manifestações políticas e revoltas acadêmicas) ou em simples estudantadas no Vale de Santo
Antônio, vivia no fundo em grande desorientação inte— 57

rior e não sabia como se conduzir em relação ao problema maior para um homem de tendências metafísicas
como era ele — o problema do destino humano e do
sentido do Universo. Desviado da religião, cairá em
estado de dúvida e incerteza, o que coincidiu com o
despertar das primeiras paixões amorosas da adolescência .
Os amores de Antero. .. Quase nada se sabe
deles. Três ou quatro amigos mais íntimos sabiam, e
assim deram a entender. Mas foram discretos demais.
Em matéria de amor Quental era reservadíssimo.
"Pudico como um elefante" (João Machado de Faria
e Maia). Este transcreve no In Memoriam uma carta
do poeta, datada de 1865, hermética para nós, mas
reveladora para o amigo por "saber o bastante sobre
o caso" a que se fazia alusão nela. Segundo Maia, a
carta "dava o segredo e a chave da Beatríce e dos
versos anteriores a 68, assim como um afeto posterior
dá a chavec talvez ignorada, dos versos amorosos, datados de 186.. . e daqueles que, primitivamente, foram
publicados sob o pseudônimo de Carlos Fradique Mendes" . E' certo, porém, que nem todos os versos de amor
anteriores a 68 teriam sido inspirados pela mesma
mulher; nos sonetos de 61 há quatro oferecidos a uma
certa M. C., bem diferente da "pequenina" Pepa.
Além disso, sente-se que Beatrice não é Maria. Teófilo
Braga., "com plausíveis mas vagos indícios que não
vencem o leitor" (Fidelino de Figueiredo), localizou
em Tomar o romance da "pequenina". Batalha Reis
diz ter conhecido por muitos anos os mais íntimos incidentes do sentir do coração do amigo, mas apenas para
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acrescentar que Antero se apaixonava violentamente,
porém com passageiras vibrações: o seu profundo interesse tendo sido sempre a solução do problema transcedente. Conta ainda que 1877, encontrando-se com
Antero em Paris, comunicara-lhe este o seu último
"romance".
Mais do que todos sabia, porém mais do que
todos calou, o dileto Oliveira Martins. Este fala dos
soluços que lhe ouviu, "nascido do seu culto pela
mulher, que era para ele a suprema obra d'arte da
criação".
O médico Sousa Martins apresenta o poeta como
um cerebral-anterior, isto é, que amava a mulher em
pensamento, sem intenção de posse. Diz sabê-lo "de
testemunhos autênticos", que não menciona. No entanto Oliveira Martins afirma que Antero sabia enfeixar
no amor "como instinto fundamental da conservação
da espécie", etc. Mas reconhece que nunca o amigo
pôde consolidar as suas paixões., e, mais que as revoluções falhadas e sistemas derruídos, atribui a amores
infelizes (alude a um "ceifado pela morte", a outros
acabados "pela mesquinhez mulheril") os motivos que
"lhe arrastaram a vida, cortada de paixões várias., para
a sombra do tédio, e daí para a solução frígida do
nada".
Meditando sobre esses depoimentos, somos levados a crer que Antero não seria simplesmente o cerebral-anterior da diagnose apressada de Sousa Martins,
mas apenas um homem a quem os atos instintivos do
amor não apeteciam senão quando acompanhados dos
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mais nobres impulsos da alma. E como estes lhe foram
sempre burlados, ter-se-ia decidido pela abstinência
sexual, provavelmente mais um elemento de insatisfação
nervosa para quem já os tinha de sobra na dispepsia,
na falta de ambiente familiar, na ausência de uma
função definida na sociedade.
Como quer que seja, Batalha Reis é que parece
ter visto melhor esse lado do amigo. O amor em Antero, por isto, ou por aquilo, era um dos muitos "fogachos" em que ardia passageiramente a sua alma, doente
da vontade. E assim se explica não ter deixado Antero
nenhum poema verdadeiramente forte e original no
gênero amoroso. Ele mesmo sentia nesse ponto a sua
deficiência: "As produções da minha musa erótica não
têm verdadeiramente nada de original ou picante".
As suas Primaveras românticas chamou "Heine de
segunda qualidade". Melhor seria que dissesse, em vez
de Heine, João de Deus. A influência do grande lírico
português é evidente em Beatrice, em Maria, em Pepa,
mas Antero nunca atingiu na poesia amorosa a incomparável ingenuidade do modelo. Até em 64, no soneto
"Despondency", já uma obra-prima^ se sente ainda a
maneira do mestre; o tema não é claramente erótico,
mas o soneto devia ter resultado de alguma mágoa de
amor. No entanto em sonetos filosóficos da mesma
época, como "Tormento do Ideai", "Ad amicos'', "Noturnos", o tom e a maneira já são inconfundivelmente
anterianos. Tom e maneira que se foram acentuando
aos poucos na obra poética de Antero e só a partir da
fase "lúgubre" se apresentariam definitivamente fixados .
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Mas antes disso ia ainda o poeta extraviar-se na
poesia de ação social,, representada pelas Odes Modernas. Mais tarde reconheceria o gênero como falso:
desagradava-lhe o tom declamatório e quanto ao fundo
não lhe pareciam aqueles versos definir bem e tipicamente o estado de espírito que os tinha produzido.
Contudo achava o livro uma boa ação: era "uma voz
sincera que pedia justiça". O poeta ainda acreditava
em si e ainda acreditava na ação revolucionária imediata. Há belos decassílabos que soam como fanfarras
de esperança nesses poemas quase sempre enfáticos:
as "imensas florestas do porvir" se deixam entrever à
luz das "imensas auroras do Futuro".
Não pertence às Odes modernas mas é do mesmo
tempo o poema "Ibéria", a mostrar que já em 64 sonhava Antero com a união peninsular. e até como um
marco na comunhão de todos os povos :
O grande céu! o céu da humanidade!
Onde os povoa serão constelações,
E, destilando a luz da liberdade,
Serão astros e estréias as nações f

Antero concluiu o curso jurídico em 64. Não
foi, porém, o estudo do Direito que o ocupou em Coimbra, senão as questões filosóficas e sociais. Em 65,
formado e pronto para reformar o mundo, era um
rapaz inconseqüente que adotaya Hegel em filosofia,
Proudhon e Marx em sociologia.
O seu temperamento revolucionário explode pela
primeira vez a propósito de uma questão literária, o
escandaloso levante contra o velho Castilho. Costu61

ma-se apontar o Eça como o modemizador da prosa
portuguesa. Basta, porém, a carta "Bom senso e bom
gosto" para provar que se houve uma reforma da prosa
portuguesa, ela já estava evidente no famoso escrito
de Antero.
O que interessava a este no caso não era a questão literária, que em si lhe parecia mesquinha, mas
a questão moral. "V. Excia. diz tudo quanto se pode
dizer sem idéias — boa, excelente receita para não cair
nas nebulosidades do ideal". Assim escrevia a Castilho.
Ora, o ideal era tudo quanto importava a Antero.
E foi para pôr a sua vida em coerência com o seu
ideal que partiu em dezembro de 66 rumo de Paris,
onde ia viver como operário tipógrafo. Mais tarde,
desiludido consigo mesmo, com a sua natureza delicada
que não aturou o trabalho moderno" forçado, pálido e
dividido, desnatural e injusto", diria que tinha ido a
Paris "para comprar o direito formidável da desesperação ccrn plena consciência". Não admira que tivesse
fracassado: o seu estado de saúde era péssimo antes
de partir. Em cartas a Germano de Meireles, queixava-se de insônias, palpitações e tremuras — uma agitação de espírito que o fazia por momentos recear disparasse em loucura. Tentou ainda refazer-se durante
três meses em Guimarães para voltar a Paris. Inutilmente. Antes do fim do verão de 67 estava em S. Miguel. Em novembro de 68 torna ao Continente.
Estoura a revolução republicana espanhola, e o poeta
esteve a pique de se fixar em Madrid, para defender
na imprensa o sonho da união ibérica. Em vez disso,
partiu em 69 para a América do Norte no patacho de
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seu amigo Negrão, figura curiosa, meio artista, aventureiro, negociante, capitão de navios e grande pescador de atum.
A viagem fez-lhe bem e o regresso a Lisboa é assinalado por uma nova fase de atividade socialista,
com a fundação de sociedades operárias (foi, com José
Fontana, o introdutor da Internacional em sua pátria).
e em 71 a organização da série de conferências culturais do Cassino Lisbonense.
O fim destas conferências era produzir uma agitação intelectual na massa amodorrada da sociedade
portuguesa. Os seus promotores apresentaram um
programa, mas guardaram-se de apresentar uma doutrina, a não ser a diretriz muito geral de espírito racionalista, de humanização das questões morais. Antero
falou duas vezes, a primeira pronunciando o discurso
de abertura, a segunda discorrendo sobre as Causas
da decadência dos povos peninsularea nos três últimos
séculos. Mais tarde, na autobiografia, criticará no
discurso a influência de idéias políticas preconcebidas,
da crítica histórica com tendências. Todo o movimento
aliás lhe aparecerá como "uma aurora à qual não se
seguiu dia, ou só um dia fusco".
A interrupção da série das conferências., medida
governamental, provocou do poeta uma carta aberta ao
marquês de Ávila e Bolama, ministro do Reino, obra-prima de sarcasmo, a qual confirma o que dissemos
atrás a respeito da carta a Castilho e justifica plenamente as palavras da autobiografia, tão mesquinhamente
acoimadas por Teófilo Braga de "vesânia mental" quan63

do Antero reconhece que a natureza lhe concedera "o
dom da prosa portuguesa, não da prosa de convenção.,
arremedando o estilo dos séculos XVI e XVII, mas de
uma prosa que tem o seu tipo na língua viva e falada de
hoje, analítica já nos movimentos da frase, mas na linguagem ainda e sempre portuguesa". Antero passou a
ser citado como modelo da prosa moderna. E com razão.
Leia-se isto, por exemplo :
"Portugal, dizia-se há anos, é o país mais liberal
da Europa! A Europa, diziam os correspondentes dos
jornais provincianos, inveja a nossa sorte, e acha-a única,
A Europa, diziam no Grêmio os jogadores de bilhar,
estuda com afinco as nossas instituições,, e duvida se
chegará a imitá-las! A Europa quase que não compreende a nossa fenomenal liberdade de pensamento!
Somente, meus senhores, ninguém se lembrava de pensar. Um dia decidiu-se alguém a pensar livremente.
O Sr. Marquês d'Ávila pôs logo o seu chapéu ensebado
em cima da liberdade de pensamento!".
Temos aí, antes do Eça, tudo o que nos surpreende e fascina no Eça. A diferença entre a prosa de
Antero e a prosa do Eça, é que este ficará sempre no
riso sarcástico. Ora, para Antero o riso "era um dissolvente e não um remédio,, arma perigosa de dois gumes,
que amolece e relaxa". Antero achava que "uma
certa dose de seriedade, ainda quando seja um pouco
hirta, um pouco pedantesca na sua gravidade convicta,
e por conseguinte um pouco ridícula, é condição essencial da vitalidade e da sanidade do espírito público".
E a gravidade convicta foi uma constante do espírito
de Antero.
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Interromperam-se as conferências do Cassino, mas
não se interrompeu a ação renovadora de Antero. Recolhendo-se a S. Miguel em 73, volta a meditar num
livro que deveria chamar-se Programa para os trabalhos da geração nova. Numa carta a seu amigo Oliveira Martins., datada de 26 de novembro desse ano, declara-se Antero em "estado de parto", às voltas que
andava com um trabalho sobre O Cosmos e a Evolução.
"Sinto mover-se no fundo mais íntimo do meu eu
pensante, naquele fundo que já não é eu mas o espírito
humano, uma idéia imensa, toda uma Filosofia, que
não é um sistema, mas a mesma idéia histórica da
humanidade, perseguida, entrevista, esquivada, pressentida através de todos os sistemas, de todas as religiões, de todas as revoluções. . . Depois trevas! Olho
para as páginas em que pretendo condensar essa idéia,
e só encontro verbalismo, abstrações, eloqüências às
vezes, mas em tudo aquilo um não sei quê de hirto, de
estéril!". Estranha instabilidade, que o fazia definir-se
"doente e apaixonado, cheio de contrastes e fraquezas,
ardente e ao mesmo tempo mórbido, reto e juntamente
sutil, uma criação tão artificial na ordem da inteligência quanto o é na ordem fisiológica uma condessinha
espiritualista e pálida do fauborg Saint-Germain".
O clima de S. Miguel., que sempre lhe foi adverso,
os trabalhos e canseiras da meditação metafísica reduziram-no a um estado lamentável. Em 74 queixava-se
a Germano de Meireles de uma inércia "verdadeiramente invencível". Passava a maior parte dos dias
deitado de costas, incapaz de qualquer esforço. Aceitaria de bom grado a morte, "mas a natureza não me
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faz essa fineza", escreveu a Germano, "e o suicídio
repugna a certos meus sentimentos morais".
A morte foi então o grande tema de suas reflexões. Fala dela em várias cartas. A João Lobo de
Moura: "A morte, meu caro, é quanto a mim toda uma
filosofia e relendo ultimamente o famoso capítulo de
Proudhon sobre o assunto acudiram-me idéias bastantes
para compor com ela uma Filosofia da Morte no
gosto daqueles tratados de Sêneca e de Cícero, mas
com mais profundidade. Enquanto porém não o faço
(se chegar a fazê-lo), tenho ido depositando em sonetos aspectos mais frisantes daquela grande realidade".
Era, como sempre, o filósofo exprimindo-se na voz
do poeta, e este procurando pela lei do menor esforço
o soneto, para ele a forma lírica por excelência no seu
poder de concentração, de unidade e de simplicidade.
E Antero foi, na verdade, um dos grandes poetas
da morte. Mas da morte concebida sempre como libertadora, como a irmã do Amor e da Verdade.. Beatriz
íunérea e de mão gelada sim, mas única Beatriz consoiadora. . .
"Só confio na morte, como a única solução satisfaíóriaa radical, definitiva", escreveu então a João Lobo
de Moura; "e, para dizer-lhe tudo, chego a desejá-la,
como diz Shakespeare, desejá-la devotamente".
Oliveira Martins, vindo visitá-lo na ilha, ficou
tão alarmado com a saúde do amigo, que decidiu voltar
com ele para o Continente. Antero entrava na íase
aguda da doença nervosa de que nunca pôde restabelecer-se. Os sofrimentos da nevrose puseram-no de
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novo e mais despòticamente do que nunca ern face do
problema da existência. Um pessimismo negro fazia-o
oíhar a vida como coisa vã e incompreensível, todo o
Universo como um colossal disparate. Mas ao mesmo
tempo que o homem afundava na descrença e no desespero, o poeta se erguia soberanamente à sua expressão mais forte, mais pura, ao que ele próprio chamou
a sua maneira definitiva. E' a fase das "lúgubres", que
dá em "A Fada Negra" a nota mais pungente dessa
crise espiritual, dos sonetos "Anima mea", "Divina Comédia", "Espectros", "Nirvana", "Consulta", "Visão"
e alguns outros não menos admiráveis.
Camões, num soneto célebre, bradou, gritou que
era o homem "mais desgraçado que jamais se viu".
Grito épico de uma natureza viril e sadia, — feliz
em suma. Sentiu-o bem Quental quando escreveu a
Maxime Formont que "tout bien pese, Camões a été
un homme hsitreux pltitôt qu'un homme malheureux".
Um grito como o do soneto "No circo" ("E' assim que
rujo entre leões agora") é raro em Antero. Nos momentos de maior desesperação o queixume lhe sai mansamente balbuciado do mais fundo da alma transida e
como que moribunda. A descrença, a incapacidade de
crer quando se tem a necessidade de crer, eis a grande,
a verdadeira infelicidade, e Antero, este sim, foi durante os seis anos de completo pessimismo o homem
"mais desgraçado que jamais se viu" (não conheço nada
mais triste do que as palavras finais do soneto "Consulta").
O poeta prezava mais os seus sonetos da última
fase: era um julgamento de critério moral, julgamento
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de quem punha "as idéias acima dos fatos e o valor
moral acima de todos os valores". Estou, porém,
com d. Carolina Michaèlis, para quem Antero ficaria
na história como Poeta do Desespero e da Morte, cujos
cantos mais típicos são o "Elogio da Morte",, o "Hino
da Manhã", "Oceano Nox", "Luta", "Lacrímae rerum".
Na extrema infelicidade, como que se despojou Antero de todas as linhas mortas, de todos os ritmos precários da sua técnica de poeta. "Decididamente se me
renovou o estro e descobri a minha maneira definitiva",
escreveu a João Lobo de Moura. Até ali o poeta só
atingira a perfeição, "a nota exata", em alguns sonetos.
Mas as "lúgubres",, a "Serenata", "Na sepultura de
Zara" mostram que o amadurecimento artístico de
Antero, começado no soneto, forma de sua predileção,
se estendera, a partir de 74,, a tudo quanto escrevia.
Em junho de 76, triste bastante na casa de Ponta
Delgada onde viera ao mundo não sabia para quê, escreve a Oliveira Martins uma carta em que assinala uma
etapa importante de sua ruminação metafísica. Procurava uma espécie de religião individual mas sentia
que uma religião individual "nunca pode eqüivaler em
firmeza, confiança, serenidade, aquela ampla comunhão
espiritual, idéia-sentimento, em que a fraqueza do
indivíduo se ampara na potência da coletividade". O
Cristianismo católico lhe parecia ainda o melhor e
maior sistema. Porquê ? Explica : "Há ali abismos
de gênio, uma visão prodigiosa dos mais largos horizontes ideais, e ao lado disto um senso prático, uma
prudência admirável, um profundo sentimento da estranha combinação de grandeza e miséria que é a natu68 —

reza humana, de tal sorte que quem não conhece e
compreende o Cristianismo, não pode dizer que conhece
e compreende a humanidade". Alas via na ignorância
da Natureza o lado fraco., a lacuna dessa criação incomparável como sistema metafísico e moral. E a idéia
que lhe germina então é de completar o Cristianismo
com a ciência do real: um misticismo dentro da realidade, considerada estai como um meio e instrumento
adequado para a ascensão espiritual, "a grande coisa,
a nova redenção". Não julgava ainda necessário procurar o Budismo.
Em 77 e em 78 fez Antero duas viagens a Paris
para consultar o grande Charcot. Os médicos portugueses tinham-lhe diagnosticado uma doença da espinha,
e em 75 o dr. Curry Cabral lhe aplicara pontas de
fogo. Charcot foi franco e positivo: "On s'est trompé;
vous ríavez ríen à 1'épine, vous avez une maladie de
íemme, transportée dans un corps d'homme: c'est
1'hystérisme". E receitou-lhe hidroterapia. Batalha Reis,
que o viu em Paris, achou-o transformado: "Estava
alegre, animado, expansivo, cheio de planos". Assim
voltou para Lisboa, onde foi morar com a irmã Ana
(a mãe morrera no ano anterior). Mas o novo fogacho
não tardou a amortecer. Voltaram as insônias, as dores,
as fobias, as astenias musculares, o tédio com o seu
"púmbleo capacete" — todo o cortejo implacável da
nevrose. O poeta passava os dias largado na cama, a
cismar. "Sobre a mesa da cabeceira", escreve Batalha
Reis, "havia sempre um livro marcado de sinais simètricamente cortados., um pequeno pedaço de papel com
alguns versos, — às vezes apenas um ou dois, nos
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tercetos finais do futuro soneto, cujas quadras estavam
ainda ern branco".
Tal era o seu estado físico em 78. E a "terrível
Metafísica" ? Já reconhecia que o Universo não podia
Ker um disparate, mas "que somos", dizia, "para pretender penetrar o absoluto ? Há que aceitá-lo humildemente no seu mistério, o que praticamente se traduz
por resignação". E acrescentava: "Se isto é o fundo do
fundo do cristianismo, ainda hoje sou cristão, ou melhor, sou-o cada vez mais".
Já aludimos à falta que fez na vida do poeta a
ausência de uma função definida na sociedade, de
deveres impostos pela necessidade de um ganhã-pão.
Aníero herdara terras em S. Miguel, as quais, embora
arrendadas a mínimo preço por escrúpulo socialista,
íhe davam o bastante para viver. A sua única experiência de trabalho profissional regular foi a de tipógrafo em Paris. Nem o meio nem o ofício podiam convir a sua natureza. O fracasso parece que o desencorajou para qualquer outra tentativa, e quando da sua
viagem aos Estados Unidos recusou o oferecimento de
uma boa situação de professor de português. Já quanto
à falta de uma vida de família, se não teve a experiência completa de marido e pai, teve, a partir de 79, um
sucedâneo salutar quando passou a viver com as filhinhas de Germano de Meireles, por ele adotadas. Considero enorme a influência dessas meninas na pacificação espiritual de Antero. Pacificação que se foi acentuando, com as melhoras da saúde, depois que o poeta
se instalou no tranqüilo casarão de Vila do Conde, "terrazinha antiga, plácidas campestre, muito ao sabor dos
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meus humores de solitário", escreve a J. M. de Faria
e Maia.
Ali é que começa a ouvir mais forte a humilde
voz, "não sei que voz", que "em segredo protesta e afirma o Bem". O comentário desse verso do soneto
"Voz interior" encontramo-lo numa carta a Fernando
Leal:
''No fundo do coração há uma voz humilde mas
que nada faz calar,, a protestar, a dizer-lhe que há alguma coisa por que se existe e por que vale a pena viver.
Essa é a verdadeira, revelação, o Evangelho eterno,
porque é a expressão da essência pura e úitima do
homem, e até de todas as coisas, mas só no homem tornada consciente e dotada de voz".
A carta é de 86. O filósofo já está de posse do
seu sistema. Já penetrou o sentido daquele "suspiro das
coisas tenebrosas". Dissipara-se afinal o nevoeiro schopenhaueriano do pessimismo, "redução ao absurdo do
naturalismo e das mil ilusões filhas dele", deixando
transparecer no Universo já claro "aquilo que no homern
não é já filho da natureza., mas superior a ela e autônomo: a vida da consciência e a sua mais alta expressão,
o sentimento moral". O suspiro das coisas tenebrosas é
a ânsia de espiritualização, é a matéria cativa aspirando a acordar um dia, "já puro pensamento", na consciência do santo. Porque o fim último do Universo
é a liberdade, e só a perfeita virtude, a renúncia a todo
o egoísmo, define completamente a liberdade. Sejamos
santos para que o nosso eu se possa unir cem o seu tipo
de perfeição, para que o nosso ser se dissolva büdica71

mente no Não-ser que é o Ser único absoluto, ou numa
só palavra — Deus.
No político essas idéias se refletiram na subordinação do problema do aperfeiçoamento das instituições
da vida material do homem na sociedade à da criação
da ordem nas consciências, à remodelação do homem
interior. Foi com esse ideal que em 91 aderiu à quimera
generosa da Liga Patriótica do Norte, pois, segundo informa Luiz de Magalhães Lima, seu companheiro na
iniciativa, a questão inglesa preocupava-o pouco. O que
o interessava era aproveitar aquele incidente, fácil de
compor diplomaticamente e em suma providencial, para
organizar o renascimento moral da pátria.
Em Vila do Conde entregara-se Antero com amorosa solicitude a duas tarefas, uma inspirada na educação de suas pupilas, outra no desejo de rememorar toda
a sua evolução intelectual e sentimental desde 1860.
A primeira foi o Tesouro poético da infância,
coleção de poesias colhidas nos romances e cancioneiros
populares portugueses ou nos poetas do século XIX. O
livrinho saiu a lume em 1883 e seria o primeiro de uma
série intitulada "Biblioteca da Infância e Adolescência",
a qual conteria mais dois volumes — um de contos de
fadas,, encantamentos, etc., outro de rasgos morais e
tocantes, espécie de Tesouro de exemplos. Vencendo
as dificuldades que ele, "poeta apocalíptico", sentiu no
gênero, escreveu para o livro o poema "As Fadas" e
uma restituição do romance de Goesto Ansures em
linguagem moderna.
A segunda foi a coleção dos Sonetos completos,
reunidos e dispostos de modo que formassem como que
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as memórias de uma consciência, uma espécie de autobiografia (tanto neste poeta, que desdenhava em si do
poeta, tudo acabava por se organizar sob forma poética).
"Será", escreveu a Santos Valente quando em 82
lhe veio a idéia do livro, "a autobiografia dum sonhador,
dum crente ? — crente em que? — no invisível, no
insondável, no que não é esta miserável existência
real, que evidentemente não pode ser o que parece,
porque então o Universo seria absurdo". O projeto
amadureceu lentamente. Depois daquela data o pensamento do poeta se desembaraçara dos últimos,travos
de pessimismo e ele compusera mais uns quinze ou
vinte sonetos, onde (explicou em carta a F. M. de
Faria e Maia) "o fundo do meu pensar e sentir se
revela nítido e puro, e onde cheguei a dar expressão
poética ao misticismo moderno, misticismo científico
e positivo, se assim se pode dizer".
Os sonetos vêm no livro seriados em períodos cronológicos. Antero, porém, numa intenção de unidade
talvez, nem sempre foi exato nas datas. Assim, por
exemplo, está colocado no último período (1880-1884)
o segundo soneto do "Elogio da Morte", o qual é
seguramente anterior a 77, porque foi remetido pelo
poeta a seu amigo João Lobo de Moura em carta sem
data precisa, mas falando de Germano de Meireles
("O Germano está em Lisboa"). Ora, Germano morreu
em dezembro de 77.
Ao organizar a coleção, não pretendeu Antero
"fazer obra literária, mas outra coisa a que dava mais
valor". Era em forma poética — na forma fixa do
soneto, de que dera na pequena coletânea de 61 a sua
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concepção e teoria — uma ação moral: a proposição,
debate e resolução de um problema psicológico através
de uma vida. Se a coleção de 86 tinha algum valor
literário para Antero, era por anunciar nos poucos
sonetos da última fase uma poesia nova onde se deixava entrever o que ele firmemente acreditava ser "a
direção definitiva do pensamento europeu, o Norte
para onde se inclina a divina bússola do espírito humano" .
Dois desses sonetos — a invocação "À virgem
Santíssima" e "Na mão cie Deus" — foram muito
discutidos, até na Alemanha: uns os tomaram como
um regresso, como os primeiros passos no caminho da
conversão; outros o encararam como "simples reminiscências antigas, meio inconscientes" (Carclina Michaèlis de Vasconcelos). E' preciso, a propósito desta
segunda opinião, advertir que Antero, por mais conscientemente que procurasse escrever., não escapava,
como todo grande poeta, ao prestígio do subconsciente,
e uma vez mesmo, no caso do soneto "Mors-Amor",
escreveu sem saber bem o que estava escrevendo, e
enviando o soneto a João Lobo de Moura confessava :
"Comunico-lhe um soneto feito já aqui (em Paris no
ano de 77) . Não sei bem o que quer dizer, francamente; mas a execução agrada-me".
A propósito do soneto "À Virgem Santíssima" há
um esclarecimento precioso numa caria do poeta a
Lobo de Moura, a mesma carta em que fala de Germano de Meireles. Os versos são pois anteriores a 77.
Enviando esse e outro soneto,, diz do primeiro ". . .foi
composto por um monge da Idade->Média (aí pslo sé74 —

culo XIII), na solidão soave-ausíera do Monte Cassino,
um contemporâneo talvez do autor misterioso da Imitação de Cristo, e é redigido à Virgem-cheia-de-graça
do sentimento cristão, a que mais tarde um pagão
ilustre deu o nome de Eterno Feminino". Estas palavras mostram que o formoso salmo não deve ser tomado ao pé da letra, e que a Virgem se afigurava ao posta
como um símbolo — o mesmo símbolo de Goethe.
Quanto ao soneto "Na mão de Deus", foi enviado a João de Deus em carta de 20 de julho de 82
com estas palavras: "O meu pessimismo tem-se desvanecido com esta vida contemplativa no meio da boa
natureza. Reconheci que andar por toda a parte a
proclamar, com voz lúgubre, que o mundo é vão era
ainda uma última vaidade..."
Aproximem-se agora essas palavras das que escreveu a Anselmo de Andrade: "Ou o Universo é o delírio dum demônio, ébrio de sua maldade, ou para
além do extremo arco da ponte cia vida nos espera o
seio vasto duma Bondade, a quem não esquece um ai,
um suspiro só. . . Sem este equilíbrio de além-túmulo
o mundo moral inclina-se sob o peso de suas ruínas
acumuladas de séculos, e tomba e rola desamparado nos
abismos do nada! Quando num prato da balança eterna
se lança toda essa massa espantosa das desgraças
humanas, tamanho peso só se compensa, pondo no
outro o amor infinito — Deus. Sim., Deus! Espírito,
Força, Princípio, Essência, Jeová ou Brama, que me
importa um nome? Eu chamo a Deus justiça! Na queda e triste ruína das ilusões antigas, das velhas crenças
das gerações, fica-nos eterna essa grande palavra. —
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E que está gravada no coração. Só arrancando-o a
poderão tirar de lá. E nem assim. No deserto das
alturas a águia que o empolgasse leria justiça nas carnes palpitantes. . . e cairia assombrada!"
O gesto do doente em Ponta Delgada, junto ao
muro da cerca do convento da Esperança, pelas 8 horas
da noite de 11 de setembro de 1891, terá tido a virtude de recolocar aquela alma dolorida na mão direita de
Deus, isto é, na paz da justiça, na paz "de quem encontrou na Liberdade moral e no Bem a lei da existência,
a chave dos seus mais tenebrosos enigmas e aquela
consolação mística que não só sossega o coração e
acalma os desvarios da imaginação, mas ainda fortalece
e enrijece a vontade para as lutas da v i d a . . . "
(Prefácio aos Sonetos Completos e
Poemas Escolhidos de Antero de
Quental, Livros de Portugal, Ltda.,
Rio, 1942.)
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UM POEMA DE CASTRO ALVES

C ASTRO

ALVES chegou ao Recife em 28 de
janeiro de 1862. Ia completar os preparatórios
para se habilitar à matrícula na Faculdade de Direito.
A liberdade aos quinze anos é coisa perigosa. O poeta
achou a cidade insípida. Como ocupava os seus dias ?
Disse-o em carta a um amigo da Bahia: "Minha vida
passo-a aqui numa rede olhando o telhado, lendo pouco,
fumando muito. O meu "cinismo" passa a misantropia. Acho-me bastante afetado do peito, tenho sofrido
muito. Esta apatia mata-me. De vez em quando vou
à Soledade". Que era a Soledade? Um bairro do Recife, onde o poeta-menino tinha uma namorada. O
resultado dessa vadiagem foi a reprovação no exame
de geometria. Por Pedro Calmon vim a saber que entre
os reprovadores do poeta estava meu avô paterno Antônio Herculano de Sousa Bandeira, professor de Filosofia
da Faculdade, tradutor de Charma. Não cheguei a
conhecer meu avô, mas me contou meu pai que era
muito severo com os próprios filhos. Quando li a
informação de Pedro Calmon, fiquei a imaginar o
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tête-à-tête entre o ancião austero e o rapazola de
cabeleira romântica, já conhecido como abolicionista.
Afinal em 64 consegue o adolescente matricular-se no
Curso Jurídico. Se era tido por mau estudante, começava a chamar a atenção como poeta.. Em 62 escrevera
o poema "A destruição de Jerusalém"; em 63 "Pesadelo", "Meu segredo", já inspirado por Eugênia Câmara,
"Cansaço", "Noite de amor", "A canção do africano" e
outros. Digamos, sem panos quentes, que tudo isso era
ainda muito ruirn poesia. O menino atirava alto. "A
poesia", dizia, "é um sacerdócio — seu Deus, o belo,
— seu tributário, o Poeta". O Poeta derramando sempre uma lágrima sobre as dores do mundo. "E' que"f
acrescentava, "para chorar as dores pequenas, Deus
criou a afeição, para chorar a humanidade — a poesia".
Mas no dia 9 de novembro de 1864 ao toque da meia-noite, na soteia em que morava, o poeta, que sem dúvida se balançava na rede, fumando muito, sentiu doer-lhe
o peito, e um pressentimento sinistro passou-lhe nalma.
Pela primeira vez ia beber inspiração nas fontes da grande poesia: essa a importância do poema "Mocidade e
morte" na obra de Castro Alves. Uma dor individual,
dessas para as quais "Deus criou a afeição", mas que
despertam no poeta os acentos supremos, que ele depois
saberá estender às dores da humanidade, aos sofrimentos dos negros escravos ("O navio negreiro"), ao martírio de todo um continente ("Vozes d'África"). Não
era mais o menino que brincava de poesia, era já o
poeta-condor que iniciava os seus vôos nos céus da verdadeira poesia. Naquela mesma noite escreve o poema,
tema pessoal, logo alargado na antítese mocidade-morte,
a mocidade borbulhante de gênio, sedenta de justiça,
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de amor e de glória, dolorosamente frustrada pela
morte.
A versão primitiva foi conservada em autógrafo, que é um documento precioso, porque revela
duas coisas: em primeiro lugar, que o poeta não se
contentava com a forma em que lhe saíam os versos
no primeiro movimento da inspiração; segundo, que na
tarefa de cs corrigir e completar, procedia com segura
intuição e fino gosto. Com efeito, todas as emendas
feitas posteriormente em "O tísico", que tal foi o título
dado no momento e conservado ainda quando publicado ern São Paulo por volta de 1868-1869,, são para
melhor, como veremos. Antes, porém, de fazer o cotejo
das diferenças, quero chamar a atenção para o ritmo do
poema. Aos dezessete anos já Castro Alves sentia que
"o ritmo é o talismã da verdadeira poesia". Disse-o
no artigo sobre as poesias de Antônio Augusto de
Mendonça. O movimento rítmico de "Mocidade e
morte" tem uma amplitude que mais parece de alexandrinos que de decassílabos. Como se o silêncio da meia-noite em que foram concebidos aqueles versos os tivesse prolongado, além da medida, "ad infinitum".
Na primeira oitava havia na versão primitiva o
verso "No seio da morena há tanta amora!" Seria
mesmo "amora"? Não seria "aroma"? Examinei a lente
o autógrafo e não me ficou dúvida: era "amora" e não
"aroma". Naturalmente o poeta ponderou que as amoras do peito das morenas não são tantas: duas apenas.
E mais tarde substituiu aquele verso por outro: "No
seio da mulher há tanto arcrna!" Desapareceu assim
a "morena"., que seria muito provavelmente aquela
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moça do bairro da Soledade, no Recife, a que ele se
referiu em carta a seu amigo Marcolino de Moura, na
qual em parêntese dizia: "Sabes que eu sou doudo
pelas morenas".
No primeiro dístico, em vez de
Afãs ama voz repete-me sombria:
Terás abrigo sob a lágea iria.

está
Mas uma voz responde-me sombria:
Terás o sono sob a lágea fria.

Evidentemente melhor.
Na segunda oitava fez duas correções importantes,
uma das quais se presta a maior comentário. Mudou
"O regaço da amante é um lago virgem" para "Não! o
seio da amante é um lago virgem..." A negativa reforçou extraordinariamente a expressão de repulsa à
idéia da morte. O sexto verso era "Adornada com os
prantos do arrebol", substituído por "Que banharam
de prahto as alvoradas", verso que forma com o anterior um dístico de raro sortilégio verbal:
Vem! formosa mulher
• camélia pálida,
Que banharam de pranto as alvoradas.

A emenda de Castro Alves ilustra melhor do que
qualquer outra coisa a verdade profunda da observação
de Mallarmé dita ao pintor Degas: "Não é com idéias
que se fazem versos: é com palavras". Senão reparai
que em "Adornada com os prantos do arrebol" a idéia
é a mesma, mesmíssima, expressa em "Que banharam
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de pranto as alvoradas''. Com esta diferença capital:
no segundo verso há possia, no primeiro não. Portanto
os versos, entendidos como linhas de poesia, se fazem
com palavras e não com idéias: a poesia salta como
uma centelha da aproximação de certos vocábulos.
Ou, como disse Valéry. a poesia é "aquele gojpe encantatório que de vários vocábulos refaz uma palavra
total, vasta, nativa, perfeita, nova e estranha à língua".
"Que banharam de pranto as alvoradas" é uma dessas
palavras totais, novas e estranhas à língua.
A poesia de Castro Alves está cheia desses golpes
encantatórios que a redimem de muita balda retórica
de gosto duvidoso. Assim, na segunda ''Ode ao Dois
de Julho", exclama o poeta:
Eras tu — liberdade peregrina!
Esposa do porvir — noiva do sol!

Se era esposa do porvir, não podia a liberdade
ser ao mesrno tempo noiva do sol. Mas que auroras
há nesses dois versos! Duas palavras totais, novas e
estranhas à língua.
Pedro Luís faJando da guerra escreveu :
Quando ela apareceu no escuro do horizonte,
O cabelo revolto. . . a palidez na fronte. . .

E' belo, sem dúvida. Mas na sua réplica da
"Deusa incruenta" o poeta baiano descreve assim a
invenção da Imprensa :
Quando ela se alteou das brumas da Alemanha,
Alva, grande, ideal, banhada em Juz estranha. . .
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"Alva., grande, ideal. . ." Três adjetivos, três simples adjetivos de uso cotidiano. Mas eles nunca tinham
sido aproximados para se refazer a palavra total onde
muito mais impressivamente do que nos versos de Pedro
Luís, avulta a personagem de corpo inteiro, e transfigurada, e verdadeiramente "lavada em luz estranha",
Aqui há a centelha do gênio, ali não. Esse o "prisma
fantástico", o valor irredutível no domínio da poesia
dessa criança que em seu tempo encarnou e exprimiu
o sentimento do seu povo.
A correção do sexto verso acarretou, por causa
da rima, a do oitavo e "Das asas o pó d'ouro à luz
do sol" passou a ser "O pó das asas lúcidas, douradas . . . " Neste verso há o vôo de Ariel, no outro a
queda de ícaro. Neste o ritmo ascende no vocábulo
esdrúxulo "lúcidas" e plana no grave "douradas"; no
outro cai com o agudo "sol".
Na segunda estrofe não houve alteração. Na terceira escrevera o poeta :
Trocar os astros pela luz dos círios,
Leito macio por esquiíe imundo,
Trocar os beijos da inocente esposa
Pelo sepulcro solitário e fundo.

Na versão definitiva ficou :
Ai.' morrer é trocar astros por círios,
Leito macio por esquiíe imundo,
Trocar os beijos da mulher — no visco
Da larva errante no sepulcro fundo.
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Mais patético com o seu "Ai", mais pungentemente realista com a menção da larva "errante no sepulcro fundo".
Na oitava seguinte o verso "Só tenho os braços de
uma cruz erguida" foi mudado para "Só tem por braços uma cruz erguida". Aqui, provavelmente num injustificado escrúpulo gramatical, o poeta, pela única vez
nesse poema, piorou a expressão, que era clara e se
tornou ambígua,, pois o que ele queria dizer é que
"triste Ahasverus, só teria para o receber no fim da
estrada os braços de uma cruz".
A sexta estrofe de "Mocidade e morte" não existia
em "O tísico" e é importante como confissão das experiências derisórias da mocidade — "Levei aos lábios o
dourado pomo. Mordi no fruto podre de Asfaltita"
— como lamentação da morte prematura: "E eu morro,
oh Deus, na aurora da existência. Quando a sede e o
desejo em nós palpita..."
Finalmente na última estrofe aparecem várias
substituições, que embora de pouca monta, aperfeiçoam
sensivelmente o sentido e a música do poema. Em
lugar de "Adeus, amante filha dos meus sonhos": "Adeus!
pálida amante dos meus sonhos!" Os versos "O' minha
irmã, com teus cabelos soltos, De nosso velho Pai enxuga
os prantos" foram mudados para melhor: "Escuta,
minha irmã, cuidosa enxuga Os prantos de meu pai
nos teus cabelos", o que, por exigência da rima, trouxe
no segundo verso a substituição de "encantos" por
"anelos".
Para que todos os versos terminassem em palavra,
paroxítona, o>*f)oeta, assim como emendou na segunda
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oitava os versos "Adornada com os prantos do arrebol"
e "Das asas o pó d'ouro à luz do sol", alterou também
a última oitava a partir do sexto verso. O que era :
Fora louco tentar contra o impossível,
Da vida a um sopro se m'extingue a luz.
Resta-me agora por amante — a terra,
Futuro — o nada? — proteção — a cruz?

fantasmas amoráveis evocou numa formosa galeria de
sonetos, não sem ter o nome escrito no Panteon da História como soberbo cantor da natureza de sua terra,
como excelso poeta-paladino das mais nobres causas do
seu tempo. Não podia profetizar que o seu nome se
tornaria para todo o sempre em sua pátria o símbolo
da mocidade generosa, do imorredouro anseio de liberdade e de justiça.

tornou-se, com mais forte efeito:
Fora louco esperar! iria rajada
Sinto que do viver me extingue a lampa. . .
Resta-me agora por futuro — a ferra,
Por glória — o nada, por amor — a campa.

E o último verso do dístico final, que era uma
interrogação suspensiva: "Terei o sono sob a lágea
fria?" se transforma na grave resolução de uma cadência perfeita :
Adetta. . . arrasta-me ama voz sombria,
Já me foge a razão na noite iria. . ,

O pressentimento tão ingenuamente expresso nesse
extraordinário poema só em parte se cumpriu. O poeta
adivinhou que trazia no organismo o germe da moléstia
"que não perdoa". . . que não perdoava ou raramente
perdoava então — porque hoje o pneumotórax, a toracoplastia e outros processos a obrigam a perdoar. Morreria cedo, "na aurora da existência", mas não sem satisfazer em muito "dourado pomo" a sede e o desejo,
não sem conhecer o carinho de muitas mulheres, cujos
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SAUDAÇÃO A NICOLÁS GUILLÉN

M

EU caro poeta, — A simpatia que me inspira o
vosso belo país vem dos dias de minha infância, quando ele ainda lutava por alcançar a sua independência.
De norte a sul todo o Brasil se interessou profundamente pela sorte da revolução cubana e eu tenho bem
vivo na lembrança o espetáculo de um bando precatório em que os estudantes brasileiros levavam pelas
ruas da cidade grandes bandeiras do Brasil pejadas do
dinheiro que o povo ia atirando na intenção de auxiliar
a causa dos patriotas em armas sob o comando de Máximo Gómez. Maceo que já havia tombado, tornara-se
para nós a figura simbólica do herói da liberdade.
Cantavam-na os nossos poetas, e eu mesmo costumava
recitar um poema em que o seu autor propunha a
Cuba altaneira
Como sagrada bandeira
Desfraldada heroicamente,
Bela, impoluta, imponente,
A mortalha de Maceo!
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Foi assim que recebi na meninice a primeira impressionante lição de que acima da vida está, deve estar
um ideal que seja a razão de viver.
Se menino comecei a amar a terra que tanto havia
sofrido para conseguir tão depois de suas irmãs americanas o direito de viver livre, mais tarde vim a amá-la
por outro motivo — pela forte e nova emoção de seus
poetas.
Desde aquela tarde de dezembro de 1820 em que,
no mesmo ano da publicação das Méditations de Lamartine, uma criança de gênio escrevia a patética meditação de sabor já tão americano, tão novo., "En ei
teocali de Cholula", Cuba tem sido uma pátria de
poetas, de bons poetas. Já o velho Menéndez y Pelayo
dizia que em Cuba todo o mundo faz versos, justificando
esse pendor poético pela ardente fantasia dos seus
naturais, a veemência de seus afetos, a viveza e rapidez
de compreensão, própria da mente dos "criollos", a mobilidade de suas impressões, o ouvido harmônico de que
a natureza parece tê-los dotado e que os faz em extremo
sensíveis aos prestígio» da música. "Quien considere",
escreveu ainda o grande mestre da crítica espanhola,
"por una parte los versos de Heredia, Ia Avellaneda,
Luaces, Milanés, Plácido, Zenea y Mendive y por otra
parte este fárrago de execrable barbárie, se sentirá tentado a creer que Ia Gran Antiíla tiene ei privilegio de
producir Ia mejor y Ia peor poesia dei mundo americano" .
A melhor poesia, não só em seu sentido absoluto,
mas ainda no sentido de fazer progredir aquilo que
Pedro Henriquez-Urena chamou a nossa luta pela ex88

pressão. Se Heredia em alguns poemas, se Concepción
Valdés e Zenea haviam logrado desembaraçar-se do aparato retórico pseudoclássico para exprimir com deliciosa
ingenuidade a paisagem e a alma de seu país, mais tarde
outro filho privilegiado de Cuba, José Marti, lançava
num pequenino livro de poesia doméstica, o Ismaeliüo,
as sementes da grande revolução literária, que iria renovar as fontes da lírica castelhana, esgotadas desde os
tempos de Gustavo Adolfo Bécquer. Todos os críticos
reconhecem nele e em Julián dei Casal dois dos precursores do movimento que Dario e Herrera y Reissig
levariam ao seu apogeu. Depois quando o modernismo
se exauriu em preciosismos de cisne "de enganoso
plumaje" e um grande poeta do México lançou o famoso conselho: "Tuercele ei cuello ai cisne", em Cuba
uma geração nova voltou à simplicidade que foi a
lição de Marti acreditando, como ele, "en Ia necessidad
de poner ei sentimiento en formas lianas y sinceras".
Mariano Brull, Emílio Ballagas, Eugênio Florit
são os grandes nomes dessa geração, hoje em plena
maturidade. A ela pertenceis, como sua figura mais
completa na sua expressão mais original — a poesia
negra. A grande novidade dessa poesia é que nela o
negro não entra mais apenas como curiosidade folclórica, como elemento de pitoresco, e sim como realidade
racial, social e política, Como fator essencial no processo da vida cubana, como irmão degradado e escravizado
que urge redimir. Em vossa poesia não vos limitastes a
aproveitar-lhe a prodigiosa riqueza rítmica elevando-a,
como jamais se fizera,, à dignidade das formas cultas dos
brancos. Compreendestes que o negro escravizado é
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um caso particular do pobre — negro, amarelo, vermelho ou branco — escravizado. Desde que principiastes
a fazer versos dissestes, como Marti já havia dito :
Con los pobres de Ia tierra
Quieto y o mi suerte echar.

Da cor cubana chegastes, por alargamento dessa
funda simpatia de raiz, à cor humana, universal ou integral, a que se referiu Unamuno.
Hoje, que nos dais a honra e o prazer de vossa
visita, pudemos verificar a exatidão daquele vosso
auto-retrato :
Yo,
hijo de América,
hijo de ti y de África,
esclavo ayer de mayorales blancos duenos de látigos coléricos;
hoy esclavo de rojos yanquis azucareros y voraces;
yo chapoteando ert Ia oscura sangre en que se mojan mis Antillas;
ahogado en e»7 humo agriverde de los canaverales;
sepultado en ei fango de todas Ias cárceles;
cercado dia y noche por insaciables bayonetas;
perdido en Ias florestas ululantes de Ias islãs crucificadas en Ia
[cruz dei Trópico;
yo, hijo de América,
corro hacia ti, muero por ti.
Yo, que amo Ia libertad con sencillez,
como se ama a un nino, ai sol, o ai árbol plantado frente a
[nuestra casa;
que tengo Ia voz coronadu de ásperas selvas milenarias,
y ei corazón trepidante de tambores,
y los ojos perdidos en ei horizonte,
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y los dtentes blancos, fuertes y sencillos para tronchar raices
y morder frutos elementales;
y los lábios carnosos y ardorosos
para beber ei água de los rios que me vieron nacer. . .

Assim sois, assim viajais pelas repúblicas irmãs da
nossa América, escoltado pelas sombras de vossos dois
avós :
Lanza con punia de hueso,
tambor de cuero y madera:
mi abuelo negro.
Gorguera en ei cuello ancho,
gris armadura guerrera:
mi abuelo blanco.

A esses dois avós juntastes pelo sortilégio de vossa
poesia e
los dos se abrazan.
Los dos suspiran. Los dos
/as fuertes cabezas alzan;
los dos dei mismo tamano,
bajo Ias estreitas altas;
los dos dei mismo tamano,
ânsia negra y ânsia blanca,
los dos dei mismo tamano
gritan, suenan, Iloran, cantan.
Suehan, íloran, cantan.
Lloran, cantan.
Cantan!

Sim, cantam no vosso canto, que hoje paira tão
alto entre as estrelas altas de todos os céus da América.
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Meu caro poeta, não ousei confiar ao azar da improvisação as palavras cordiais que desejava dizer-vos
em nome desta Academia. Quis meditá-las, quis escrevê-las para que as pudésseis guardar convosco. Por
pobres e pálidas que elas vos pareçam, ficai certo que
quiseram exprimir, tentaram exprimir o amor de vossa
poesia, o amor de vossa grande Antilha, o amor da poesia cubana e do que sempre foi inseparável dela: o amor
da liberdade e da justiça social.
(Pronunciada na Academia Brasileira
de Letras.)

RAUL DE LEONI

O R. Presidente. Meus caros Confrades. Estive
no dia de ontem relendo um dos mais belos livros de poesia de nossa literatura : a Luz .Mediterrânea. Prestava assim mais uma vez a homenagem
da minha admiração e da minha saudade ao poeta e
amigo desaparecido há vinte e cinco anos. Pois foi a
21 de novembro de 1926 que Raul de Leoni expirou
serenamente em sua casa de Itaipava. Tinha trinta e
um anos apenas. Deixava apenas aquele livro, editado
quatro anos antes.
Ninguém poderia suspeitar que esse autor de um
só volume, que esse poeta tão requintado no fundo e
na forma: no fundo pela qualidade de sua inspiração,
aristocraticamente filosófica, na forma, pela elegância
de sua dicção poética, se tornaria um favorito do grande público; que as suas edições se sucederiam a curtos
intervalos, o que é certamente o sinal mais seguro da
consagração post mortem. Depois dos românticos, nenhum poeta, a não ser Bilac e Augusto dos Anjos, teve
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tão grande aceitação. Mas Bilac é autor acessível a
toda a gente na sua sensibilidade cálida e sem complicações, na sua forma limpidamente cantante. Augusto
dos Anjos e Raul de Leoni não. Raul não chegava à
extravagância, ao mau-gôsto quase genial do outro, mas
apresentava certas asperezas, certas peculiaridades, que
me pareceram, a esta minha releitura de ontem, clara
influência do poeta paraibano. O freqüente emprego
dos superlativos, por exemplo: "Deitando profundíssimas raízes. . .", "Foste como um tristíssimo Sansão. . ."; o vezo de encher com duas palavras todo um
decassílabo: "Espiritualidades comoventes..." "Da
fantasmagoria universal..." Não vos parece do Eu esta
estrofe derradeira do poema "Um Fantasma?":
E da matéria cósmica que tem
Tantos e variadissimos estados
Eu sou o estado-alma, quer dizer
O último estado rarefeito, o estado ideal:
Alma, o estado divino da matéria!. . .

Todavia existe nesses versos alguma coisa que é
profundamente do poeta da "Luz Mediterrânea": a
conjugação do humano e do divino. Na "Ode a um
poeta morto" já ele dissera que
. . . o sentido da Vida e o seu arcano
E' a imensa aspiração de ser divino,
No supremo prazer de ser humano!

E se amava tanto Florença, era porque a achava
•
A mais humana das cidades vivas!
A mais divina das cidades mortas.'. . .
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E quando em outro poema redige a folha de serviços do poeta, o que lhe põe na boca, para fecho de
sua ação nesta vida, é isto :
Passei humanizando as coisas pelo mundo,
Para divinizar os homens sobre a Terra!

Muito curioso em Raul de Leoni é que, vivendo
para "o prazer sutil do pensamento" e para "a serena
elegância das idéias", tanto glorificasse o instinto como
o verdadeiro meio de encontrar a felicidade. "És a
minha verdade e a ti me entrego", disse num soneto.
Comentou com acerto Rodrigo M. F. de Andrade,
prefaciador da segunda edição da Luz Mediterrânea,
que os poemas de Leoni celebravam menos o instinto
do que a ideologia do instinto, ou o sistema que erigiu
o instinto em verdade metafísica.
De resto a verdade é sempre coisa metafísica em
Leoni. Se não sabia a Vida o que é nem porque é,
amava-a porque a achava bela, achava-a louca e beja,
e sabia que "a beleza é a mais generosa das verdades".
Era alegre e feliz no seu delicado cepticismo, dizia
não se enganar com coisa alguma dentro deste mundo.
Entretanto. . .
Entretanto, não sei. . . cada manhã que nasce,
Cheia de virgindade e adolescência,
Eu saio para a Vida,
Levando uma alma nova e um sorriso na lace.
Sentindo vagamente que esse dia
E' (j meu primeiro dia de existência. . .
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Versos que o definem maravilhosamente: foi sempre assim que vi aquele belo rapaz, tão inteligente, tão
fino, tão generoso, tão profundamente poeta., e cuja
morte prematura quis hoje prantear nesta Casa ainda
que com tão pobres palavras.
(Oração pronunciada na Academia Brasileira de Letras. )

PREFÁCIO ÀS POESIAS COMPLETAS
DE ASCENSO FERREIRA

NACVO me lembro se antes de me avistar pela
primeira vez com Ascenso Ferreira (foi se não
me engano, em 1928, no Recife) eu já tinha conhecimento dos seus versos. Como quer que fosse, eles
foram para mim, na voz do poeta, uma revelação.
Pois quem não ouviu Ascenso dizer, cantar, declamar,
rezar, cuspir, dançar, arrotar os seus poemas, não
pode fazer idéia das virtualidades verbais neles contidas, do movimento lírico que lhes imprime o autor.
Assim,, em "Sertão", quando ele começa :
Sertão ! Jatobá !
Sertão ! Cabrobó !
— Cabrobó!
— Ouricuri !

— Exuf
— Exut

a palavra "sertão" é pronunciada em voz de cabeça,
como um prolongado grito de aboio, ao passo que
"Jatobá" e "Cabrobó" caem pesadamente do peito,
sinistramente escandidas, evocando, desde logo, a de96 —
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solada caatinga. E o resto vem vindo quase sussurrado, num recolhimento quase religioso. Essas seis
linhas de Catimbó são uma maravilha de sortilégio evocativo, tanto pelo ritmo da estrofe como pela musicalidade dos topônimos Jatobá, Cabrobó, Ouricuri, Exu.
De repente, eis que o bardo abandona o verso-livre, o vozeirão catastrófico, e assume o tom dançarino,
a saltatriz cadência de quem vai pastoreando reses
mansas :
Lá vem o vaqueiro, pelos atalhos,
Tangendo as reses para os currais. . .
Bléir.. . . blém. . , blém. . . cantara os chocalhos
Dos tristes bodes patriarcais.

Versos de dez, nove e oito sílabas, funcionando
dentro do mesmo ritmo., bem marcado e batido. Essa
passagem, sem preparação, do verso-livre para os versos
metrificados e rimados, de cadência acentuadíssima,
no extremo limite em que o verso já é quase música,
constitui a virtude mais característica da forma tão
pessoal de Ascenso Ferreira;. Poeta de inspiração popular, a sua técnica do verso é, no entanto, sutil e
requintadíssima. Costuma-se falar de verso metrificado e verso livre, como se algum abismo os separasse.
Ascenso é o melhor exemplo com que se possa provar
que não existe esse tal abismo. Nos seus poemas,
mistura ele cs versos do ritmo mais martelado., os que
por isso mesmo os cantadores nordestinos chamam
"martelo", com os versos-livres mais ondulosos e soltos,
com frases de conversa e música pelo meio. E' o que
precisamente acontece nesse admirável "Sertão", admi98 —

rável do princípio ao fim, e onde, depois das notas pastoris, irrompe a toada guerreira do cangaço:
B' Lamp... é Lamp... é Lamp. . .
E' Virgulino Lampeão. . .

A seguir, reverte o poeta ao verso-livre, sem metro:
e sem rima, num poderoso efeito de reboo:
E o urro do boi, no alto da serra,
Para os horizontes cada vez mais limpos
Tem qualquer coisa de sinistro como as vozes
Dos profetas anunciadores de desgraças. . ,

Depois c a resolução em cadência-perfeita :
— O sol é vermelho como um tiçâo!
Sertão.'. . .
Sertão!. . .

A análise de outros poemas de Catimbó e de Cana
Caiana, como "Cavalhada", "Minha terra", "Branquinha", "A mula de padre:', "Graf Zeppeíin", "Os engenhos de minha terra", revelaria a mesma agilidade e
versatilidade rítmica. Verso metrificado, verso livre,
rima, toada musical,, frases soltas — todos esses elementos do discurso poético se fundem pela mão de
Ascenso numa coisa só, peça inteiriça, onde não se
nota a menor emenda, a menor fenda. Não conheço, na
poesia brasileira culta, na poesia culta de nenhum
outro país. poeta que, a esse respeito, supere o pernambucano .
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A essa originalidade de forma se acrescenta outra,
mais valiosa, a maneira de sentir e exprimir a terra
na sua paisagem e na sua gente. Só nas pinturas de
Cícero Dias, — do Cícero que ainda não conhecia
Paris — encontramos algo de correspondente. Embora
Ascenso se sirva muitas vezes do vocabulário e da
sintaxe popular (há trechos de poemas seus que são
puras transcrições de coisas ouvidas da boca do povo),
nunca ele pratica o decalque, a paródia ao jeito de
Catulo e outros, nunca aproveita o folclore como simples
fator de pitoresco. Diga-se também que, por outro
lado, não há na obra de Ascenso nenhuma intenção
social de reivindicação, de reabilitação. Na sua poesia,
como na pintura de Cícero, o que há é apenas a compreensão total e o amor mais fundo da vida nordestina. Na interpretação de um e de outro encontramos
uma qualidade, um sabor sem precedentes, e inimitáveis .
Ler, e sobretudo ouvir Ascenso, é viver intensamente no mundo dos mangues do Recife, do massapê
e das caatingas, mundo do bambo-do-bambu-bambeiro,
das cavalhadas, dos pastoris, dos reisados, dos bumbas,
dos maracatus, das vaquejadas. Mundo onde "as aragens são mansas e as chuvas esperadas: chuvas de
janeiro... chuvas de caju... chuvas de Santa Luzia... " Os poemas de Ascenso são verdadeiras rapsódias do Nordeste, nas quais se espelha amoràvelmente
a alma ora brincalhona, ora pungentemente nostálgica
das populações dos engenhos e do sertão. Ascenso
identificou-se de corpo e coração com o homem do
povo de sua terra, mesmo quando este é cangaceiro
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que a fatalidade mesológica marcou com os estigmas
do crime.
Mais de um crítico já assinalou o que há de genuíno na inspiração popular de Ascenso. "E" autêntico", escreveu Andrade Muricy. "Não andou se informando. Não fez reportagens de fatos étnicos nem
lambiscou o exotismo dos costumes bárbaros do Brasil de ontem com a gula apressada e a ânsia de temas
que tanta gente nem sabe esconder". Sérgio Milliet,
assinalando como os elementos folclóricos se apresentam perfeitamente "digeridos" nos versos de Ascenso,
concluiu: "Na realidade, Ascenso é um poeta e não
um sociólogo, muito menos um pesquisador. Mas é
um poeta que tem o sertão no sangue, que é representativo de uma coletividade no que ela revela de mais
original". O mesmo crítico declara a contribuição de
Ascenso Ferreira para o modernismo brasileiro "das
mais originais".
Caberia aqui indagar qual teria sido,, inversamente,
a contribuição do modernismo para a formação dessa
forte originalidade do poeta. O Ascenso de Catimbó
e Cana Caiana poderia manifestar-se sem as influências
do modernismo ?
Vejamos um pouco o que foi a vida do poeta até
o "estalo". Ascenso nasceu na rua dos Tocos, em
Palmares, cidadezinha do interior de Pernambuco. Aos
sete anos perdeu o pai num acidente dessas cavalhadas
que ele cantou num de seus melhores poemas. Mas o
òrfãozinho tinha uma mãe admirável, abolicionista que
adotava os discursos de Nabuco para modelos de análise lógica no colégio em que era professora. Foi ela a
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sua primeira e única mestra. Aos treze anos começou
Ascenso a trabalhar no comércio. Há que transcrever
o que sobre isso escreveu, porque as suas palavras
explicam como se foi formando o seu mundo poético
ao contato da vida que levava então:
"Entrei para o comércio. Estabelecimento de ponta
de rua, cujo dono era meu padrinho, homem de coração
largo e barriga cheia, mas intransigentíssimo com os
empregados de seu balcão. A Fronteira, nome da casa
em que eu trabalhava, está mesmo indicando a sua
posição entre a cidade e a zona rural. Passavam os
comboios rumo à estação da estrada de ferro e de
volta faziam pouso para as compras, lavar os cavalos,
dormir no "Rancho" e de madrugada, abalar. Foi o
"Rancho" o grande principal cenário de meu mundo
folclórico: toadas de engenho! toadas do sertão! cocos!
sapateados! ponteios de viola! histórias de mal-assombrados! caçadas, pescarias, viagens, narrações..."
Por esse tempo Ascenso não era ainda, como é
hoje, grande em três dimensões. Até os vinte e quatro
anos foi tão magro que lhe puseram o apelido de "tabica
de senhor de engenho". Depois é que principiou a
botar corpo. Meteu-se na política e por causa dela
teve de deixar a cidade natal. No Recife, onde se fixou,
entrou a recitar nas ruas e em casas de amigos os seus
primeiros versos.
Que versos eram esses ? Sonetos, baladas, madrigais... A julgar pelos poemas de inspiração amorosa
de Xenhenhém, não deviam ser grande coisa. Ascenso
é bom mas é na poesia extrovertida, onde, como anotou
Sérgio Milliet, alcança por vezes acentos épicos. Pois
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não é verdade que planejou e começou a escrever um
longo poema, cujo tema era uma nova revolta dos
anjos ? Revolta em que ele enfileirava "todos os que
representavam conquistas do pensamento, ssm falar
em mim, que ia na frente da turba braço a braço com
Satanaz, derrocando mundos e produzindo catacíismos
de estrelas..." O poema abria com uma descrição do
quadro das secas nordestinas. Parece que nada subsiste do poema gorado. E' pena, porque Ascenso a
competir com Milton e Guerra Junqueiro devia ser de
arromba.
Não sei quando o movimento modernista, se propagou ao Recife. Lembro-me que Joaquim Inojosa foi
o agente de ligação com os rapazes de São Paulo.
Ascenso a princípio não quis saber da novidade. Mas
quando Guilherme de Almeida passou em Pernambuco e declamou o seu poema Raça no Teatro Santa
Isabel, o futuro autor de Catimbó entregou os pontos.
"Formava-se o grupo da Revista do Norte", contou
ele próprio. "Aproximara-me eu de seus componentes
mais como boêmio do que como poeta. . . Benedito
Monteiro foi quem maior influência exerceu na minha
transformação. Contudo, é preciso não esquecer José
Maria de Albuquerque Melo e Joaquim Cardoso. Do
grupo fazia parte também Gilberto Freyre, recentemente chegado dos Estados Unidos, cujos artigos, despertando o amor pelas coisas da nossa tradição rural,
tão vivas no subconsciente, calaram fundo no meu
espírito. Outra personalidade marcante a quem muito
devo é Luís da Câmara Cascudo. Foi ele quem me
aproximou de Mário de Andrade e Manuel Bandeira".
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O modernismo no Recife,, não sei se de si próprio,
pela força e originalidade de seus poetas, um Joaquim
Cardoso, um Ascenso, não sei se pela ação corretiva de
Gilberto Freyre, provavelmente por uma e outra coisa,
não caiu nos cacoetes de escola, não aderiu tão indiscretamente quanto o mesmo movimento no sul. sobretudo o de São Paulo, aos modelos franceses e italianos.
Tirou todo o proveito da lição sem sacrifício de suas
virtudes próprias. Cardoso e Ascenso, tão eles mesmos
e tão diversos, são ambos deliciosamente provincianos,
no melhor sentido da palavra (no sentido em que a
entende Gilberto Freyre), deliciosamente pernambucanos e, no entanto, sem nenhum ranço regionalista. O
que Ascenso aproveitou do modernismo terá sido,
com o verso-livre, a versatilidade de tom, as surpresas
do humour, a poesia profunda de certos momentos da
vida e da linguagem cotidianas. Quando a crítica
andou celebrando Augusto Frederico Schmidt como o
poeta que, em reação ao gosto do tempo., repusera os
ritmos ímpares românticos na poesia nova brasileira,
Mário de Andrade escreveu-me indignado: "Basta a
gente lembrar o Ascenso pra dar risada disso". De
fato: uma das constantes rítmicas de Ascenso são os
metros ímpares — de 5 sílabas em "Maracatu", "A
Pega do boi", "Toré", "Xangô", "Senhor S. João",
"Noturno". "Martelo", "77" "Trem de Alagoas"; de
11 sílabas em "Misticismo", "História, Pátria"; de 5
a 11 em "Folha verde", "À mula de padre", "A cabra
Cabriola"; de 9 sílabas em "Sertão", "Reisado", "Arco-íris", "Ano-bom". . . Pode-se mesmo dizer que o esquema rítmico de Ascenso é este: seqüência de ímpares,
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verso-livre (uma ou mais frases soltas), seqüência de
ímpares, verso-livre (uma ou mais frases soltas), eequência de ímpares :
Papel picadinho,
ires quilos de massa,
seis limas de cheiro,
três em cada mão. . .
— Chiquinha danou-se porque eti
quebrei uma nos peitos dela!
(Passear a cavalo era a sedução) .
Agora o cavalo corria. . . corria. . .
chegando na porta de minha Maria,
riscava o cavalo, saltava no chão.
("Meu Carnaval")

Mas para que insistir nesses aspectos formais?
Aquele x"papel picadinho", aquelas "limas de cheiro"
me restituiram agora, de chofre, o Recife de minha
infância, o Recife que viverá para sempre, capibaribemente, nos versos de Ascenso. Porque o poeta soube
escolher, soube pôr nos seus poemas o detalhe certeiro
que evoca e fixa para sempre. ..
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POESIA E VERSO

U

M dia, ao começar a escrever um livro didático
sobre literatura, tive que dar uma definição da
poesia e emhatuquei. Eu, que desde os dez anos
de idade faço versos; eu, que tantas vezes sentira a
poesia passar em mim como uma corrente elétrica e
•
afluir aos meus olhos sob a forma de misteriosas lágrimas de alegria: não soube no momento forjar já não
digo uma definição raciona^ dessas que, segundo a
regra da lógica, devem convir a todo o definido e só
ao definido, mas uma definição puramente empírica,
artística, literária. No aperto me socorri de Schiller,
em quem o crítico era tão grande quanto o poeta, e
disse com ele : "Poesia é a força que atua de maneira
divina e inapreendida. além e acima da consciência".
Sabeis o que é atuar de maneira divina ? Confesso
lisamente que não sei. Mas conheço da poesia, por
experiência própria, essa macieira inapreendida de ação:
nunca pude explicar, em muitos casos, a emoção que
me assaltava ao ouvir ou ao ler certos versos, certas
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combinações de palavras. A propósito, vou contar-vos
uma, anedota. Havia na Avenida Marechal Floriano
um hotel que se chamava Hotel Península Fernandes.
Toda vez que eu passava por ali e via na taboleta
aquele nome Hotel Península Fernandes, sentia não sei
que pequenino alvoroço, — alvoroço em suma de qualidade poética. E ficava intrigadíssimo. Porque aquele
hotel se chamava Península Fernandes ? Uma tarde
meu primo Antônio Bandeira, igualmente invocado
pelo estranho nome, não se conteve, subiu as escadas
e foi falar ao proprietário, que era um português terra-a-terra e sem nenhuma fumaça de literatura.
— O sr. me desculpe a curiosidade, mas porque
é que o seu hotel se chama Península Fernandes ?
— Muito simples., respondeu o homem. F'rnandes porque é o meu nome, e^nínsula porque é bonito!
O nome estava realmente explicado, mas a emoção
poética não: atuava de maneira inapreendida.
E' assim que muitos fatos de rua atuam sobre a
nossa sensibilidade. Dois automóveis colidem, ou uma
senhora desmaia, ou um homem é assassinado, ou uma
estrangeira em trânsito para Buenos Aires desembarca
na Praça Mauá em trajes pouco mais que menores:
forma-se logo um ajuntamento e os que vão chegando
e aderindo ao grupo e os que olham de longe não sabem
ainda o que se passou. Paira no ar um certo tumulto
emocional, criando uma como que atmosfera de poesia.
Pois bem., o poeta suscita a mesma coisa, só que mediante apenas uma colisão de palavras.
Quando Schiller disse que a poesia é uma força
que atua além e acima da consciência, parece que
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queria referir-se àquele mundo do subconsciente que
todos trazemos dentro de nós. A poesia seria então
a ponte entre o subconsciente do poeta e o subconsciente
do leitor. Se adotei no meu livro a, definição de
Schiller, foi porque ela esclarece, a meu ver, a poesia
menos accessível, a que não ocorre no foco da consciência. Mas é evidente que a poesia pode nascer também
em pleno foco da consciência, e portanto atuar de mar
neira claramente apreensível. Em meu poema "Paünódia" a estrofe central é perfeitamente inteligível.
Mas eu mesmo não saberia explicar as estrofes inicial
e final. Elas pertencem a um poema que fiz durante
um sono. Ao despertar tentei recompô-lo e não me
fo^ possível fazê-lo senão parcialmente. A estrofe
inteligível resultou de um trabalho mental em pleno
foco da consciência; as outras duas foram elaboradas
de maneira inapreendida na franja da consciência.
Tenho a minha interpretação delas, mas não vo-la
comunicarei: é segredo profissional.
Nas mesmas condições de "Palinódia" está o meu
soneto "O lutador", também elaborado em sonho.
Nele a intervenção posterior em estado de vigília
foi mínima. O soneto, com título e tudo., é fielmente o
do sonho. Tive de o interpretar como se eu fosse um
estranho a mim mesmo, como qualquer um de vós o
poderia interpretar segundo as sugestões do seu subconsciente estimulado. Para mim — mensagem do
meu subconsciente à minha consciência^ mensagem
muito vagamente apreendida por esta e de novo refrangida para o seu mundo original.
109

Assentado que a poesia pode atuar dentro ou fora,
acima ou abaixo da consciência, comecei a registrar
todas as definições de poesia que fui encontrando ao
acaso de minhas leituras. Organizei assim uma pequena antologia do assunto. São numerosíssimas e o poeta
Carlos Drummond de Andrade depois de mim ainda
assinalou numa crônica uma porção delas que eu não
conhecia. Mas é possível reduzi-las a uma meia dúzia
de tipos, que lhes facilitam o exame. Senão vejamos:
Certos autores definem a poesia como ficção: "Poeta", escreveu Jonson, grande dramaturgo inglês, contemporâneo de Shakespeare e um dos homens mais
cultos do seu tempo, "é, não aquele que escreve com
métrica,, mas o que finge e forma uma fábula, pois
fábula e ficção são, por assim dizer, a forma e a alma
de toda obra poética ou poema". E' o mesmo conceito
de dois outros grandíssimos poetas ingleses seiscentistas : Donne, que disse "a poesia é como uma simili-Criação e faz coisas que não existem, como se existissem", e Dryden, para quem "a ficção é a essência
da poesia".
Pergunto eu agora: não haverá poesia quando
realizo em palavras uma transposição da realidade,
sem inventar nada, sem "fingir" nada? Como neste
poema :
O arranha-céu sobe no ar puro que foi lavado pela chuva
B desce refletido na poça de lama do pátio.
Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa,
Quatro pombas passeiam.
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Poema que é uma simples reprodução por imitação, para empregar as velhas palavras de Aristóteles.
Já o Dante acrescenta ao elemento ficção um novo
elemento — a música, e diz: "Poesia é ficção retórica
posta em "música". O elemento música vai aparecer
em numerosas outras definições. "A poesia", escreveu
Carlyle, "chamaremos pensamento musical". E Ruskin,
moralista, ensina que ela é "a apresentação, em forma
musical, à imaginação, de nobres fundamentos às nobres
emoções".
Não se pode negar que a música seja um elemento
da velha poesia, da poesia ao tempo em que ela foi
assim definida. Koje sabemos que pode haver poesia
sem música, e poesia da melhor. Sem música, bem
entendido, no sentido de não procurar o poeta fazer
o verso cantar no poema.
Outro poeta., e que poeta! o grande romântico
Coleridge, definiu o poema "aquela espécie de composição que se opõe às obras de ciência por visar como
objeto imediato o prazer e não a verdade". O objeto
imediato, porque em profundidade ele é "a identidade
de todos os outros conhecimentos, a flor e o perfume
de todo o humano conhecimento".
E aqui entramos no conceito de poesia-conhecimento. .Muitos são os que o afirmam. Para Lautréamcrst, ela anuncia as relações existentes entre os primeiros ' princípios e as verdades secundárias da vida.
Novalis já dissera que "a poesia é o real absoluto".
E o moderno Maritain precisa: "Poesia é o conhecimento, incomparavelmente: conhecimento-experiência
conhecimento-emoção, conhecimento existencial. Ela é
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o fruto do contato do espírito com a realidade em si
mesma inefável e com a sua fonte, que acreditamos
ser Deus".
O epíteto "inefável" leva-nos a um grupo de definições, onde culmina o conceito na definição de Edwin
Arlington Robinson, grande poeta nprte-americano:
"Poesia é a linguagem que nos diz, em virtude duma
reação mais ou menos emocional, alguma coisa que
»ão pode ser dita".
Devo esclarecer que todas essas definições e
muitas outras que coligi, aparecem em contextos onde
se procura apreender a essência do fenômeno poético:
não foram apresentadas isoladamente como definição
ao sentido lógico da palavra, e de isolá-las como fiz,
resulta uma certa mutilação do pensamento de seus
autores. Nada obstante, cada uma contém uma parcela
de verdade, ilumina um ângulo do problema, que é
talvez insolúvel. Todas me parecem falar em termos
de poesia, com o seu vago, o seu mistério. Nenhuma
se refere ao que é a matéria-prima da poesia na arte
literária — as palavras, e tanto se podem aplicar à
arte literária como à música e às artes plásticas. Paul
Valéry menciona-as numa definição que é um pequenino poema: "Poesia é a tentativa de representar ou
de restituir por meio da linguagem articulada aquelas
coisas ou aquela coisa que os gestos, as lágrimas, as
carícias, os beijos, os suspiros procuram obscuramente
exprimir"; E André G.ide foi desenterrar de um prefácio esquecido de Banville esta definição, que espanta
tenha saído da cabeça de um daqueles mestres que
Thibaudet chamou os Tetrarcas do Parnaso: "Poesia. ..
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essa magia que consiste em despertar sensações por
meio de uma combinação de sons. . . esse sortilégio
graças ao qual idéias nos são necessariamente comunicadas, de uma maneira certa, por meio de palavras
que todavia não as exprimem".
Comentando largamente a definição de Banviile,
começa Gide pelos vocábulos "magia" e "sortilégio"
(sorcellerie) : "Valéry, de maneira voluntariamente
ambígua, dirá charme. . . Q verdadeiro poeta é um
mago. Não se trata tanto para ele de ser comovido,
mas de induzir o leitor a comover-se: "por meio de
uma combinação de sons", que são palavras. Que a
significação dessas palavras importa^ não será preciso
dizer; não, porem, independentemente da sonoridade
delas. O verso delicioso de Racine., tão freqüentemente citado corno exemplo de encantação harmoniosa:
Vous mourütes au bord ou vous íútes laissée. Mudai
as palavras, dizei: Vous êtes morte sur lê rivage ou
Théseé vous avait abandonnée. O significado continua
o mesmo, mas o "encanto" desaparece".
Mullarmé tinha razão: "Não é com idéias que
se fazem versos: é com palavras". Não que o sentido
delas não importe. Importa, mas não como advertiu
Gide, independentemente da sonoridade delas. Naturalmente o sentimento está subentendido, é ele que faz
achar as combinações de palavras suscitadoras da
emoção poética.
A grande dificuldade, poré'm; está em que uns se
comovem diante de certos versos e outros não. Há pés
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soas que acham intensa poesia nos versos de Murilo
Mendes; outras não a acham nenhuma, encontram-na é
nos sonetos de Emílio de Meneses, onde os admiradores
de Murilo não vêem sequer a sombra dela. E há as
que não suportam nem um nem outro: gostam é da
suave música de Olegário Mariano. Afinal em poesia
tudo é relativo: a poesia não existe em si: será uma
relação entre o mundo interior do poeta, com a sua
sensibilidade, a sua cultura., as suas vivências, e o mundo interior daquele que o lê.
Se passamos da definição de poesia para a definição do verso, as dificuldades diminuem, mas não
desaparecem. Abri um tratado de versificação qualquer, o de Bilac e Guimaraens Passos, por exemplo, e
ali vereis definido o verso como "o ajuntamento de
palavras., ou ainda uma só palavra, com pausas obrigadas e determinado número de sílabas, que redundam em
música". Em nota traduzem os dois autores o francês
Quitard: "A etimologia latina das palavras "prosa"
e "verso" claramente indica a diferença essencial da
sua significação: "prosa" vem do adjetivo latino prosa
(subentendendo-se o substantivo oratio, discurso, oração) — oratio prosa, discurso contínuo, seguido, e
respeitando a ordem gramatical direta; "Verso" é derivado de versus} do verbo vertere, tornar ou voltar,
— porque, uma vez esgotado um certo número de sílabas, a oração se interrompe e volta de novo ao ponto
de partida, a fim de começar outra evolução silábica".
A definição de Bilac e Guimaraens Passos, que
é mais ou menos a de todos os outros tratadistas,
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podia servir para a nossa língua e mais algumas outras
mas só até o advento do verso-livre. Que definição
se pode dar do verso, de modo que ela se aplique a
qualquer idioma, vivo ou morto, e em qualquer tempo?
Pedro Plenríquez-Urena, o grande mestre dominicano,
há pouco falecido, tentou, a meu ver com êxito, essa
definição mínima. Poesia, poesia no sentido formal,
ensinou ele, é linguagem dividida ern unidades rítmicas; prosa é linguagem continuada. Sem dúvida, na
linguagem continuada da prosa há parágrafos. Mas
o corte da prosa em parágrafos atende tão somente
à necessidade de ordenação das idéias. O verso é a
unidade rítmica do poema. Ritmo, em sua fórmula
elementar, é repetição. O verso, em sua essência, é
unidade rítmica porque se repete e forma séries. Para
formar séries podem as unidades ser semelhantes ou
dessemelhantes. Podem ser unidades flutuantes. Mas
é necessário que cada verso seja uma como que entidade, ou como disse Valéry "uma palavra total, vasta,
nativa, perfeita,, nova e estranha à língua".
O que diferencia os diversos tipos de versificação através de todos os idiomas e de todos os tempos
são os expedientes de que se valeram os poetas para
pôr em maior evidência o ritmo. Expedientes como:
valores de sílabas (quantidade), acentos cie intensidade bem marcados, regulação dos tons ou diferenças de
altura musical entre as sílabas, número fixo de sílabas,
rima, aliteração, encadeamento, paralelismo, acróstico.
Na versificação portuguesa os apoios rítmicos de que
temos exemplos são o número fixo de sílabas, a cesura.
fi rima, a aliteração, o encadeamento, o paralelismo e
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o acróstico. Talvez muitos de meus ouvintes não estejam a par do significado de todas essas palavras. Do
encadeamento do paralelismo, por exemplo. O encadeamento consiste em repetir de verso a verso, ou de
estrofe a estrofe, fonemas, palavras e frases. Foi, com
o paralelismo, muito usado na poesia hebraica, e dele
se serve quase infàlivelmente em seus poemas o nosso
algo bíblico Augusto Frederico Schmidt:
Porque chorar se o céu está róseo,
Se as flores estão nas trepadeiras balançando, ao sopro leve do
[vento.
Porque chorar se há felicidade nos caminhos,
Se há sinos batendo nas aldeias de Portugal?

Nesse poema do Canto da Noite o poeta só abandona a interrogação "porque chorar" para passar à
locução encacleadora "feliz como":
Porque chorar — meu Deus, se estou feliz e pobre,
Feliz como os pobres desconhecidos dos hospitais,
Feliz como os cegos para quem a luz é mais bela do que a luz,
Feliz como. . . etc,

O paralelismo é a repetição ideológica. Encadeamento
e paralelismo tiveram a sua fase de ouro em língua portuguesa no tempo dos cancioneiros. O que chamaram
"cossante" era uma cantiga paralelística e encadeada.
Assim esta "barcarola" de Martim Codax:
Ondas do mar de Vié°,
Se vistes meu amigo!
E ai, Deus, se verrá cedo!
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Ondas do mar levado,
Se visles meu amado!
E ai, Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amigo,
O por que eu suspiro!
E ai, Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amado,
O por que ei gran cuidado!
E ai, Deus, se verrá cedo!

Essa cantiga é paralelística porque as estrofes
pares repetem a idéia das estrofes ímpares com ligeiras alterações de palavras para variar o timbre da
vogai tônica das rimas (i e a); é encadeada, porque o
segundo verso de cada estrofe ímpar se repete como
primeiro verso da estrofe ímpar seguinte.
Já a rima é apoio rítmico muito conhecido, mas
só como igualdade de sons no fim das palavras a
partir da vogai tônica — a chamada rima consoante.
Muita gente ainda não sabe das rimas toantes, isto
é, aquelas em que só são iguais as vogais a partir
da tônica, como em "asa" e "cada", "velho" e "quero".
Raros sabem que no latim eclesiástico, na poesia inglesa e na alemã basta, para haver rima, a repetição da
última sílaba átona e até da última vogai átona.
Lembrai-vos do Veni, Saneie Spiritus :
Verti, Sancte Spiritus,
Et emiite coelitus
Lucis luae radium.
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Lembrai-vos de Shakespeare, que no soneto prefaciador de Romeu e J alista rima "dignity"' com "mutiny"; de Milton que no soneto <;On Shakespeare" escreveu :
T/iou !n our wonder and astonishment
Hás built thyseli a livelong monument,

Todavia não é preciso ficar-se no mesmo metro para
manter o mesmo ritmo. No poema de Gonçalves Dias
intitulado "Minha vida e meus amores'' ocorre uma
mudança de metro muito interessante. O poeta vinha
versejando em decassílabos acentuados na sexta sílaba
ou na quarta e oitava:
Outra vez que lá fui, que a vi, que a medo

rimando "astonishment" com "monument". Lembraivos de Heine, que rima "Ich Hebe dich" com "bitterlich":

Terna voz lhe escutei: — Sonhei contigo! —
Inefável prazer banhou meu peito,
Senti delícias; mas a sós comigo
Pensei — talvez.' — e já não pude crê-lo.

Doch wenn du sprichst: "Ich Hebe dich!"
Só tmtfs ich weinen bittorlich.

Finalmente pouca gente já terá refletido que a aliteracão é, no fim de contas uma rima ao contrário, ou
seja, uma rima dos começos das palavras. Sei bem
que não houve intenção, pelo menos consciente, da
parte de Gonçalves Dias em rimar por aliteração na
segunda e terceira estrofe da "Canção do exílio", mas
a verdade é que essas rimas ao contrário dão à pequena obra-prima não sei que inefável musicalidade:

De súbito, nos versos 67 e 68,, faz cair as pausas
na quarta e sétimas sílabas, aproximando o ritmo decassilábico do ritmo do verso de onze sílabas, que vai
aparecer nos versos 70 e 71 :
Ela tão meiga e tão cheia de encanto,
Ela tão nova, tão pura c tão bela. . .
Amar-me ! — Eu que sou ?
Meus olhos enxergam, enquanto duvida
Minh'aíma sem crença, de força exaurida,
Já farta da vida,

Não permita Deus que eu morra
Sem que volto para íá;
Sem que desfrute os primores
Que não desfruto por cá;
Sem que inda aviste as palmeiras,
Onde cantn o sabiá.

O número fixo de sílabas, com pausas obrigadas,
c sem dúvida o mais imperioso metrônomo do ritmo.

Que amor não doirou.

O movimento rítmico de um verso pode sofrer a
influência do verso anterior ou do seguinte. E' sabido
que na poesia espanhola e na portuguesa antiga a
vogai inicial de um verso podia embeber-se no verso
precedente. Gonçalves Dias, tão lido numa e noutra,
também versejou assim. O que admira é que até
*
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Alberto de Oliveira, mestre de uma escola de rigorosa
métrica, haja procedido da mesma maneira, talvez
inadvertidamente, quando em "O exame de Hercília"
escreveu :
Subiu ao Atlas de um salto
E ao Kilimandjaro; logo
De tão alto,
Ao Barh-al-Abiah de água clara
Baixou e ao saibro de fogo
Do Sahara.

O quarto verso ("Ao Barh-al-Abiah de água clara")
tem oito sílabas, mas a primeira ("ao") se embebe
na última sílaba do verso anterior, de sorte que no
contexto da estrofe se mantém o ritmo do heptassílabo.
Há casos até em que é forçoso quebrar o verso
para manter o ritmo. Como fez Casimiro de Abreu
na célebre "Valsa". O poema está distribuído em versos
de duas sílabas :
Tu, ontem
Na dança
Que cansa,
Voavas
Co'as faces
Em rosas
Formosas
De vivo,
Lascivo
Carmim
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Mas na última estrofe pôs o poeta a palavra "pálida'
no fim de dois versos :
Na valsa
Cansaste;
Ficaste
Prostrada,
Turbada!
Pensavas,
Cismavas,
E estavas
Tão pálida
Então;
Qual pálida
Kosa
Mimosa,
No vale
Do vento
Cruento
Batida,
Caída
Sem vida
No chão!

O vocábulo proparoxítono obrigava o poeta a abrir
o verso seguinte por uma palavra começando por
vogai ou a-quebrar o metro de duas sílabas para uma.
Casimiro valeu-se de um e outro recurso, um da primeira vez, o outro da segunda. Se ele não tivesse
atendido à interrelação dos versos e em lugar de
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"então" dissesse "no instante" e em vez de "rosa"
escrevesse "camélia", o ritmo seria sacrificado :
Penzavas,
Cismavas,
E esisvas
Tão Pálida
No instante;
Qual pálida
Camélia
Mimosa. . ,

Foi em observação a esse jogo de ressonâncias
de um verso em outro que eu no poema "Boi morto",
escrito em octossílabos, quebrei a medida no terceiro
verso da última estrofe.
Disse atrás que o eiicadeamento é o principal
apoio rítmico de que se serve Augusto Frederico
Schmidt nos seus poemas. Adalgisa Nery, que também
emprega,, ainda que menos assiduarnente que Schmidt,
o encadeamento, começou a usar da rima em versos não
metrificados, a partir, creio que do seu livro Ar cio
Deserto, que é de 1943 :
À medida que o
Cresce r.o meu
Balançando nos
Os soluços e a

vazio no meu corpo ecoa,
espírito o sentido das vidas acontecidas,
meus ouvidos o pensamento que apregon
solidão das almas inutilmente pertencidas.

Mas verso-livre cem por cento é aquele que não
se socorre de nenhum sinal exterior senão a da volta
ao ponto de partida à esquerda da folha do papel :
verso derivado de vertero, voltar. À primeira vista,
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parece mais fácil de fazer do que o verso metrificado.
Mas é engano. Basta dizer que no verso-livre o
poeta tem de criar o seu ritmo sem auxílio de fora.
E' como o sujeito que solto no recesso da floresta deva
achar o seu caminho e sem bússola., sem vozes que
de longe o orientem, sem os grãozinhos de feijão da
história de João e Maria. Sem dúvida não custa
nada escrever um trecho de prosa e depois distribui-lo
em linhas irregulares, obedecendo tão somente às
pausas do pensamento. Mas isso nunca foi verso-livre. Se fosse, qualquer pessoa poderia pôr em verso
até o último relatório do Ministro da Fazenda. Essa
enganosa facilidade é causa da superpopulação de poetas que infestam agora as nossas letras. O modernismo
teve isso de catastrófico: trazendo para a nossa língua
o verso-livre, deu a todo o mundo a ilusão de que uma
série de linhas desiguais é poema. Resultado: hoje
qualquer subescriturário de autarquia em crise de dor de
cotovelo, qualquer brotinho desiludido do namorado,
qualquer balzaquiana desajustada no seu ambiente familiar se julgam habilitados a concorrer com Joaquim
Cardozo ou Cecília Meireles.
Por isso era sempre com delícia que eu lia as
críticas de Eloi Pontes no Globo e é sempre com prazer
que leio as de Berilo Neves no Jornal do Comércio,
críticos sem contemplação para com a poesia que não
se exprime em versos medidos e rimados. O que me
entristece é ver que eles nunca tenham tido influência
bastante para pôr um paradeiro nesse "babaréu de
medíocres", como costumava dizer o primeiro no seu
curioso estilo.
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Por isso tenho às vezes uma grande tentação de
esquecer tudo o que aprendi com mestre Urena e dizer
e jurar para toda a gente que "verso é o ajuntamento
de palavras, ou ainda uma só palavra, com pausas
obrigadas e determinado número de sílabas", como
ensinavam Bilec e Guamaraens Passos. Isto é, talvez
substituísse a palavra "ajuntamento", que me soa vagamente a coisa iiícita, e acrescentasse a obrigação da
rima e do duplo acróstico! Concordais ?
(Conferência pronunciada na Casa do
Estudants do Brasil.)
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