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LUGAR DA POESIA
Angelo Monteiro *

A medida

que as artes foram perdendo em fixidez
no tempo e no espa<;:o- para seguirmos a c1<issicadivisao
entre artes temporais e espaciais - ganharam uma certa
irrealidade mas poderao adquirir, em contrapartida, por
conta mesmo do paradoxo, urn inesperado fulgor. E isso
vem a coincidir com as agudas previsoes de Nietzsche, no
plano da filosofia da cultura, acerca da ausencia de qualquer
rela<;:aocomum entre 0 artista - de que toma como exemplo
o poeta tnigico - e 0 homem te6rico, sobretudo cientista,
com seu espirito de analise e seu otimismo de laborat6rio, a
tudo dissecar, para depois catalogar, mesmo antes de urn
moviniento previa de compreensao.
Dessa forma, num mundo devassado pela
velocidade das comunica<;:oes e pela hegemonia tecnol6gica
- fruto do am do espirito do homem cientifico - 0 lugar de
uma arte que se negue a ser vassala da ciencia ha de ser
aquele que Nietzsche postulou, "ao assinalar a diferen<;:a
radical entre 0 artista e 0 homem te6rico:
"Se 0 . artista, com efeito, a cada
manifestm;ao da Vontade, responde com os o/hos
fechados, porque prefere contemp/ar 0 aspecto
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ainda obscuro da realidade, 0 homem teorico
regozija-se com 0 espetciculo da obscuridade
vencida, e tem a sua maxima alegria ao ver 0
processo pelo qual cada descobrimento se realiza
com as suas proprias forr;as. "
Esse olhar fechado - porque e 0 de dentro - para
as coisas, a fim de apreender seu lado oculto, 0 qual d:tel~,
entre todas as artes, a Poesia, encontra sua correspondencla
no olhar que se desprende delas para nos tocar e, nessa
correspondencia, se estabelece e se constitui 0 lugar da
intimidade do Ser. E esse lugar e a palavra que - nomeando
_ realiza 0 significado da vida, que e fabulador, pois,
segundo 0 mesmo Nietzsche, "viver e inventar". E outro
fil6sofo alemao, Heidegger, nos diz que esse lugar e a nossa
pr6pria morada: "A linguagem e a casa do Ser; nela
morando
.
, 0 homem existe enquanto pertence a verdade do
Ser" .
Enquanto a pintura, 0 desenho e a escultura
dispoem do recinto das galerias e dos museus - e as artes
visuais se ampliaram, desmedidamente, com 0 advento do
cinema e da televisao - e a musica conta, alem de outros
recurs os, com as salas de concerto e 0 palco dos. grandes
teatros, a literatura, de modogeral, e, nela a Poesla, ficou
prisioneira do silencio dos livros e, mais rarame.nte, dos
audit6rios. A Poesia, exilada mesmo dentro da hteratura,
depois de 6rm de todas as determina<;oes do passado, inclusive a de cantar a gesta dos her6is e de ser 0 veicu~o ~a
Filosofia e da Religiao - tomou-se, por for<;ado seu propno
isolamento, no unico lugar de intimidade do Ser.
E nenhuma outra intimidade, ap6s a da came,
existe a nao ser a da palavra. E a palavra que nos pe~nite,
em primeiro lugar, um contacto imediato com 0 Ser, pOlSela

esteye presente des de 0 ber<;o das nossas origens,
propiciando 0 canto das berceuses e 0 SOlp das primeiras
ben<;aos. Em segundo lugar e1a traz em si 0 caniter
demiurgico, insepanivel do seusentido de revela<;ao: na
funda<;ao simultanea da realidade e da sua comunhao com
e1a. "0 que existe - disse Holderlin - os poetas 0 fundam."
o que significa que as cren<;as e os valores precedem toda a
comunhao entre os homens, porque inaugurados pela voz do
Poeta, vem, sobretudo, nos confirmar que a palavra nao
poderia se reduzir apenas a um instrumento d6cil de
comunica<;ao.
A palavra, em terceiro lugar, nos ajuda a
transcender de todas as detennina<;oes, principalmente as do
espa<;o e as do tempo. Ela ultrapassa 0 lugar em que foi
pronunciada e se faz mem6ria na consciencia dos homens.
Do contnirio nao chegariam ate n6s nem Homero, nem os
tnigicos gregos, nem a Biblia, nem as escrituras sagradas do
Oriente, apesar de todas as vicissitudes tanto geognificas
quanta hist6ricas que perpassaram 0 caminho dessas obras.
exemplares.
Quando Arist6teles afirmou que "a Poesia e mais
filos6fica e de carater mais elevado que a Hist6ria", levou·
naturalmente em conta a importancia atemporal daquelas
obras jamais prisioneiras de grades cronoI6gicas.· Pois
enquanto a Hist6ria - nos demonstrou ainda Arist6teles contenta-se em narrar 0 que aconteceu, a Poesia esta
preocupada com 0 possivel, ou seja, 0 universal segundo 0
verossimil e 0 necessario.
Mas outros aspectos podem ser apontados nessa
profunda intimidade que ha entre a Poesia e 0 Ser: alem do
elemento narrativo ou dramatic 0, veiculado pelo mito,
atraves da epopeia e da tragedia, ha outro, precisamente 0
rnais filos6fico, segundo a intui<;ao aristotelica, que e aquele
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que a mantem em perpetua comunhao com 0 universal;
aquele que a faz traduzir para a realidade 0 que ela mesma
nao contem, mas que a transfigura: a catarse entre os seres e
as coisas operada pelas paixoes fundamentais do homem
quando refletidas por meio das suas mascaras: 0 temor e a
compaixao. 0 temor ou terror como reverencia perante um
Absoluto que nos transcende; a compaixao por tudo que nos
une ao Ser que pulsa em toda a realidade.
Na expressao mais que feliz de Nietzsche: "0
mito e uma imagem abreviada do mundo". Por isso, segundo
o poeta- fil6sofo, "sem 0 mito a cultura perde a sua for<;a
natural, sadia, criadora; so 0 horizonte constelado de mito~
completa a unidade de toda uma epoca de cultura". E
exatamente por ser "uma imagem abreviada do mundo", que
o mito transmudadb em Poesia possui uma for<;acriadora e
recriadora de toda cuItura.
Alem do efeito catartico,
apontado por
Aristoteles, nao nos esque<;amos do efeito paradigmatico,
assinalado, antes dele, por Platao, na poesia dos inspirados,
segundo ele,' para cantar seu louvor aos deuses e aos herois.
S6 a Poesia, em sua estreita intimidade com 0 Ser, pode
reverter 0 irreversivel: porque ela tambem e a anamnese das
coisas que nos remete as Ideias que as plasmaram no plano
sensivel. Sem perder de vista essa anamnese, tentemos
interpretar, por exemplo, estes dois belissimos versos do
poema Infancia do poeta brasileiro Paulo Mendes Campos:
"Tudo e ritmo na inffincia, tudo e riso,lQuando pode ser
onde, on de e quando", nos quais reconhecemos que essa
reversibilidade das categorias de tempo e espa<;o seria
completamente impossivel em outra arte que nao fosse a
Poesia.
. Do mesmo modo outra arte nao teria condi<;oes
de exprimir, em apenas oito versos da estrofe seguinte do

mesmo poema, essa tamanha inversao de predicados
envolvendo sentimentos, cores, estados e situa<;oes: "A besta
era serena e atendia/Pelo suave nome de Susana./Em nossa
mao a tarde ela comia/O sal e a palha da ternura humana./O
cavalo Joaquim era vennelho/Com duas rosas brancas no
abdomen;/ A noite 0 vi comer um girassol/Era um cavalo
estranho feito um homem".
Essa capacidade, nao somente metaforica, de
transla<;ao de sentidos nenhuma outra arte a possui,
reafinnamos. Por isso 0 grande filosofo brasileiro, Evaldo
Coutinho, esta coberto de razao qual).do professa que "0
mundo e literario", querendo dizer corn isso que 0 mundo se
torna artistico atraves da palavra. Ou quando profere esta
senten<;a lapidar: "As realidades existem para a decifra<;ao
do seu texto". E essa qualidade de decifra<;ao - que tambem
encerra 0 misterio e a sua celebra<;ao - que faz da Poesia a
expressao mais perfeita dessa intimidade com 0 Ser.
Intimidade, de resto, de que tambem partilha, porem ao seu
modo, a Filosofia. Quem sabe devamos aplicar a Poesia 0
que escreveu Hegel a proposito da Filosofia, que a
semelhan<;a do passaro de Minerva nao al<;a voo senao no
crepusculo das coisas. Pois e no crepusculo de todas as
coisas que a irrealidade em que vive, entre outras artes, a
Poesia - a que nos referimos no come<;o - talvez venha
atingir um subito e inexprimivel fulgor. Porque se a Poesia
nao nos volta como 0 Filho Prodigo da parabola, - de um
mundo do qual nunca fugiu, mas do qual foi
extemporaneamente
escorra<;ada, - podera voltar-nos, a
qualquer momento, na qualidade de uma Mae Prodiga de
mitos ou de anuncia<;oes de um mundo novo.
"Cantar e pensar - diz Martin Heidegger - SaDos
troncos vizinhos do poetar." 0 filosofo se refere, aqui, a um
dizer fundamental que remete a dimensao ontologica do

cantar e do pensar e, portanto, ao poetar como ato
instaurador das nupcias com a Realidade.
Ora, se pensar e recolher 0 Logos ou interpretar 0
discurso do Ser, 0 cantar e a traduyao, em forma de Mito,
desse mesmo Logos que, atraves da Poesia, tambem anela 0
Ser. Mas se ambas, Poesia e Filosofia, visam 0 Ser, elas
atuam em ambitos bastante diferentes.
Nenhuma das duas tern em mira uma descriyao
cientifica
da Realidade, mas enquanto a Filosofia e
sobretudo uma busca intelectual do fundamento das coisas , a
Poesia e 0 canto sensibilizado desse mesmo fundamento.
"No poetar do poeta, como no pensar do
filosofo, de tal modo se instaura urn mufllio, que
qualquer coisa, seja uma arvore, uma montanha,
uma casa, 0 chi/rear de urn passaro, perde toda
monotonia e vulgaridade ",
diz-nos ainda Heidegger. Consoante esta visao, tanto a
Poesia, quanta a Filosofia, levadas ao rigor, nem se
contentam com descritividades, nem se pretendem estiolar
no circulo estreito da atualidade, mas antes apelam para a
instancia fundadora que nos constituiu e nos enraizou na
existencia, e cuja presencializayao nunca se dissipani
enquanto nos restar a lingua gem como testemunho e
tambem como testamento do Ser.
A Diferenya, que fez 0 poeta, como 0 fil6sofo,
pennitiu a uniao no mesmo Fundamento, e tal uniao
converteu 0 homem em ponto de juntura, enquanto
existente, dos entes no Ser: pois 0 cantar do poeta, como 0
pensar do fil6sofo, tem por vocayao clarificar a sua morada
- sem descuidar do seu ethos, mas sem esquecer 0 seu
pathos - e, dessa fonna, ampliar 0 dominio do

Conhecimento para alem das doxas que, fechando as portas
da Aletheia - ou revelayao da verdade do Ser - nao
prop6em outra episteme senaoa das metodologias redutoras
que se recusam a qualquer fonna de transcendencia.
Mas se "0 filosofar - segundo novamente
Heidegger - e a investigayao extra-ordinaria do extraordinario", 0 poetar e a irrupyao em canto, na pr6pria Vida,
desse extraordinario. '

A POESIA COMO LUGAR DA TRANSFIGURACAO

o grande fi16sofo romeno, Constantin Noica, em
livro rec6m traduzido no Brasil, As seis doen~as do espirito
contemporaneo, ao referir-se a Tolst6i, aponta, ao mesmo
tempo, para um sentido de conversao na arte - do individual
para 0 geral- e de sua virtude de salvar as coisas de alguma
queda ou catastrofe no mundo, independentemente do s~u
autor tel' necessariamente consciencia disso. Eis as. palavras
de Constantin Noica:
"Nao vamos insistir no fato de que, por
definir;ao, a arte faz intervir 0 individual; de que
ela represente, no fundo, a conversao das
determinar;oes do individual no sentido do geral;
nem de que sua vb'tude e arran car as coisas
sua "cata/strofe" e salwi-las, por uma especie de
"ana/strofe", da queda e do aniquilamento: e
natural, pois, que Tolst6i nao tenha podido
impedir-se de salva-las, a despeito de seus
discursos sobre a vaidade delas. "

a

Ja 0 jovem pensador portugues, Ant6nio Candido
Franco, em seu livro Teoria e Palavra, nos sobressalta com
esta senten<;a: "0 lugar do poema 6 0 lugar do impossivel".
Ora, toda impossibilidade joga com uma possibilidade
implicita: a de nao podendo nos repetinnos para tras, tennos
sempre de nos projetar para frente, se quisennos atingir ~
fonte de onde tudo proveio. 0 pr6prio Ser da realidade. E
aqui que come<;a 0 lugar da transfigura<;ao: do ir,
etimologicamente,
a16m da figura,
sob a for<;a

presencializadora da luz, na impossibilidade de recupera-la
pOl'inteiro. E esta 6 a missao da Poesia: repercutir 0 som das
coisas, mesmo depois delas se terem desmaterializado. E
annal' uma tenda para as coisas, sabendo-as, de antemao,
passagelras.
Sob esse aspecto 0 texto do Evangelho de Marcos
(cap. 9, vs. 2-8) 6 exemplar:
"Seis dias depois Jesus tomou consigo a
Pedro, Tiago e Joao e os levou, sozinhos, para
um lugar retirado sobre lllna alta montanha. Ali
foi transfigurado diante deles. Suas vestes
tornaram-se
resplandecentes,
extremamente
brancas, de uma alvlll'a tal como nenhuma
lavadeira na terra as poderia alvejar. E lhes
apareceram Elias com Moises, conversando com
Jesus. Entao Pedro, tomando a palavra, diz a
Jesus: "Rabi, e bOln estarmos aqui. Far;amos,
pois, tres tendas: uma para ti, outra para Moises,
outra para Elias". Pois nao sabia 0 que dizer,
pOl'que estavam atemorizados. E uma nuvem
desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da
nuvem sahi uma voz: "Este e meu filho amado;
ouvi-o". E, de repente, olhando ao redo 1', nao
viram mais ninguem. Jesus estava sozinho com
eles. "
Pedro, nesta pagma admiravel do Evangelho,
cumpre a fun<;ao do artista, que 6 de annal' tendas para nelas
recolher as presen<;as transfiguradas t; tentar suspende-las no
tempo enquanto as fixa extasiado em seu olhar. Mas, ao
dizer a Jesus, "6 bom estannos aqui", nao fez mais do que
reconhecer 0 Bem que esta inscrito em todo momento da
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verdadeira Beleza. Uma nuvem, entretanto, desce, cobrindo
todos com sua sombra. E proprio da nuvem do misterio
encobrir a Presen9a que apenas por instantes se deixa
entremostrar em seu emblematico fulgor. A transfigura9ao,
ao ser captada no lugar da Poesia, desaparece sob a nuvem
de onde veio e sob 0 temor sagrado do Poeta que, como
Pedro, conseguiu, ainda que instantaneamente, fixa-Ia ou
salva-Ia no tempo.
Poucos percebem 0 verdadeiro senti do dessa
instantaneidade, exigencia de tudo 0 que se transfigura. Mas
sao esses instantfmeos, - a registrarem no tempo aquilo que
nao e mais do tempo - que constituem 0 sumo privilegio da
Poesia. A Poesia nao e 0 registro dos fatos como a Historia,
e, sim, aquilo que universalmente os transcende, mostrandonos tudo sob uma outra luz. E uma luz em que a Presen9a se
recobre de imprevistas sombras, toda vez que queremos
repetir sua visao, como na pagina do Evangelho.
Muitos confundem, no entanto, a instantaneidade
da capta9ao poetica com 0 minimalismo - que e 0 nada
querendo ser alguma coisa ainda quando minima - ou 0
espirito parodistico, que e aquele de quem nao vai alem do
poema-piada e para quem 0 muito riso e sinal de muito siso
e a ausencia de expressividade se equivale a sua plenitude. 0
despojamento, requerido pel a Poesia, e 0 outro nome de
condensal;llo, e nada tem a ver com 0 minimalismo, tanto da
palavra como da expressao da palavra que, dessa fonna,
amesquinha e entenebrece a Presen9a antes mesmo dela
manifestar-se.
A propria fragmentariedade
da poesia
contemporanea, pelo fato de ser eliptica e alusiva, nao se
nega a condensa9ao que ritualiza, em suma, 0 mito na
linguagem.
A Poesia, sendo 0 lugar onde as coisas se
transfiguram,
aponta
sempre
para realidades
que
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transcendem ? ordinario, 0 qual nos serve apenas de
pretexto, mo.tIvo ou ponto de partida. Uma paisagem,
gera~mente vIsta em sonho, ou confundida com ele, talvez
e~ph,q.uemelhor nosso ponto de vista. Dante, conduzido por
VIrgIlIO, pelo Inferno e pelo Purgatorio, ate chegar ao
encontro de Beatriz, represent a 0 seu aspecto mais
constelado. Mas Dom Quixote, lutando contra moinhos de
ve~to, C,Ol~Ocontra grandes inimigos, talvez seja a metafora
mals proxIma da Poesia em luta com a Realidade.
As imagens e as metMoras, como vemos, nao se
reso.lvem em si mesmas: sao sempre indica90es de uma
reah.dade q~e nao e prisioneira de outra, mas em seu justa
sentIdo autonoma, que e a realidade artistica. 0 esteta
espanhol, Alfonso Lopez Quintas, a esse respeito, nos fala
com grande propriedade:
"A obra artistica nao e um meio para
revelar dados objetivos da realidade, mas meio
no qual se fundam
dmbitos relacionais
transbordantes de sentido. A arte, retamente
entendida e praticada,
significa uma via
privilegiada para se abrir it riqueza do real e
amplia-la. "
Esse abrir-se a riqueza do real e 0 que nos
en.ten.demos como 0 lugar da transfigura9ao da Arte e,
pnncIpalmente, da Poesia: 0 transfigurar-se, como 0
romper com as figura90es habituais e tambem como 0 estar
disponivel ao transbordar lumino~o da Presen9a. Da
Presen9a que nao se restringe aos conhecidos recortes do
real: Da. Presen9a sempre ofus cad ora e imprevisivel, em sua
~u!nmosIdade, que traz sempre consigo 0 temor, quer em sua
IITUp9ao,quer em sua perda.
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Para dar uma ideia do que seja essa
transfigurayao tomarei como exemplo nao uma obra poetica
- como seria de se esperar - mas, paradoxalmente a serie
pictorica de um grande artista de nossa gerayao, Plinio
Palhano, intitulada Mare Nostrum, da qual uma de suas
obras passou a integral' 0 acervo da Coleyao Mario Soares,
Ex-Presidente de Portugal.
Sao trinta e quatro telas de Plinio Palhano - na
sua mais nova serie, Mare Nostrum - em que a presenc;a do
Peixe e, em principio, multiplicadora. Como se fora a
presenc;a do Proto- Peixe ou do Peixe ancestral que deu
origem a todas as suas outras especies ou participasse da
atualidade daquelas, bastante diversas, com as quais um dia
veio it luz. 0 Peixe, portanto, pela luz vivificadora que 0
perpassa - nas cores dos seus multiplos cardumes, bem
como de suas multiplas escamas - lembra-nos tanto a
historia do Cristianismo e do seu Fundador - que ordenou
que seus apostolos, alguns dos quais pescadores, se fizessem
pescadores de homens, - quanta a trajetoria do homem no
Mare Nostrum em prol da conquista e da descoberta dos
povos.
Nas telas de Plinio Palhano, a passividade do
Peixe, insepanivel do movimento do mar, se reveste de
varias formas, todas elas sob 0 dominio das nossas paixoes
ou da paixao que 0 proprio pintoI' em suas cores infundiu.
Assim na simetria da sua danya e dos seus olhos de·
agonizante brilho, como na qualidade de natureza morta
num prato - arte, dadiva e alimento - em que os peixes
assumem ora uma colorac;ao vennelha de sangue, ora
esbranquiyada num fundo negro - em velada advertencia it
destruic;ao da vida nos mares - temos uma obra em
movimento continuo, que nao se detem nem ante a
benevolencia do peixe solitario em sacrificio ao mundo,
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entre verduras, para ser servido aos homens, nem ante a
reit~rada lembranc;a do mesmo fundo marinho entre 0 negro,
o vIOleta e 0 vennelho, em toda a sua gradac;ao simbolica.
Outras fonnas e· outras especies, como os
molus~os e os crustaceos e as estrelas-do-mar, se mesclam
ou se mnanam na fauna do Mare Nostrum. A dominante
no enta.nto, sao os olhos dos peixes, em seu globo amarelo:
de pupI1a escura ou azul, e em suas bocas suspirantes ou
resignadas, nos convocando a uma ref1exao sobre nos ainda
maior que sobre eles l11esmos.
As diversas combinayoes entre as formas
ressaltam 0 carateI' polissemico de Mare Nostrum: todavia
o que, s~bretudo, nos transmitem, como legado pennanente,
e a ,sua lmguagem de silencio, do que nao foi escrito, do que
sera, :temam~nte uma salvayao visionaria, tanto no espayo
aquatlco e movel, como no tempo da nossa historia comum.
o mar - concha ou aquario de todas as coisas - e
o gr~~de receptaculo vivo, em sua extrema variayao
cromatlca, na danya incansavel das fonnas que nele se
banham, procurando 0 seu centro em si mesmo mas tendo 0
Peixe - em seu sentido iridescente de mUltipli~ayao - como
seu verdadeiro Centro.

o

que pretende Plinio Palhano com Mare
Nos~rum, esta obra transfigurada e transfiguradora?
Preclsamente transfigurar-nos, fazer-nos vel' alem de nos
m~smos, e aprender com Santo Antonio de Lisboa a ouvir os
pelxes: pois, com certeza, eles nos ouvirao bem mais do que
'
. os chamados homens do presente. Dessa
modemidade
sempre repetida, em diversas epocas e situayoes, na histori~
dos homens.
Se os homens sao 0 sal da terra, como nos disse
Jesus
0 Peixe pol' excelencia - nem todos entre tanto
eu
.
,
,
mpnram essa missao. 0 sennao, de Santo Antonio ,
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pregado pelo Padre Antonio Vieira na cidad~ de Sao. Luis d~
Maranhao, no recuado ana de 1554, mantem, por ISS0, ate
hoje, sua atualidade. Mas bastam-nos estas palavras do
sermao:
"Haveis de saber, irmaos peixes, que 0 sal,
filho do mar como vas, tern duas propriedades, as
quais em vas mesmos se experimentam:
conservar 0 sao, e preservci-lo para que nao se
con:ompa. "
Estas palavras do Padre Vieira, ao lado do
exemplo estetico de"Plinio Palhano, sac urn testemunh? e
uma advertencia tanto sobre 0 sal que conserva a vIda,
quanta sobre a vida da Arte.
"
Vma vida, esta, que so eXIste, se houver
transpgura<;ao. E, portanto, se se operar a conversao do real
em uma luz maior do que ele mesmo.
Dessa fonna toda a arte - como a pintura que
tomei pOJ exemplo -, se convertera em Poesia.

A POESIA COMO LUGAR DO VELAMENTa
DESVELAMENTO DOS NaMES

E

"A Naturezaama
ocultar-se",
escreveu
Herac1ito de Efeso. A essa necessidade de oculta<;ao das
coisas corresponde, paralelamente, a necessidade que nelas
c1ama e rec1ama de ser nomeadas e reveladas. Pois 0 ate
adamico de nomear as coisas constitui 0 mesmo que intenta
revelar a sua natureza. Nomear e 0 ato por excelencia da
Poesia: e 0 fazer vir a luz, atraves da sonoridade dos nomes,
a essencia mais funda das coisas. Mas a palavra que desvela,
pela a<;aomesma de desvelar, nao se proibe de velar, numa
especie de veu defensivo, 0 que poderia quebrar-lhe a
capacidade nomeadora
no dominie instrumental
da
comunica<;ao. E enfraquecer a palavra e, por sua vez, exaurir
a realidade de todos os seus sortilegios.
Dai por que a Poesia e 0 lugar em que, ao
mesmo tempo em que as coisas se aclaram, ao se tornarem
conhecidas, tambem se adensam em seus significados: e esse
adensamento vem nos ensinar que a Presen<;a nao se sustenta
apenas na materialidade de suas manifesta<;oes mas e a luz
que da destino a tudo aquilo que recebe corpo para, atraves
dele, refleti-la e irradia-la. 0 velamento e 0 desvelamento,
que envolvem os nomes e, por conseguinte, a linguagem
poetica, traz- nos a tona a intimidade das coisas, mas sem
deixa-las evolar-se em som sem significado ou sem liga<;ao
com sua origem.
.
N a frase de Mallarme de que a poesia nao se
faz com ideias, mas com palavras, devemos ver, portanto,
mais do que a materialidade nelas contida: as pr6prias ideias
que elas ja trazem no seu bojo, que nao sac previas ao fazer
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poetico e, sim, desenvolvem-se a partir de sua representa<;ao,
enquanto
sensibilizadas
e vividas no interior do
conhecimento das palavras. Urn conhecimento, pOI' assim
dizer, inaugural, a cada.nova aventura da linguagem, porque
e memoria e presen<;a das coisas.
Dais relatos biblicos - urn do Velho
Testamento e outro do Novo - talvez explicitem melhor esse
jogo de velamento e desvelamento dos nomes perante 0
Indizivel, que 'e 0 objeto da Poesia, manifesto pelo dizivel na
linguagem. Os dois relatos, pOI'aprofundarem a experiencia
da Presen<;a, nos levam a discemir, tambem, entre a
comunicabilidade
em toda a sua profundeza e a
comunica~ao, que deita suas raizes na precariedade do
presente. Iniciaremos pela interpreta<;ao do livro do Genesis
(cap. 32, vs. 23-31) e remataremos pelo Encontro de Emaus
(Lucas, 24, 13-31).
Jaco nao sabia com quem estava lutando, mas
press entia que estava em face do Indizivel. Talvez pOI' nao
saber nada daquele com quem lutava e que fosse tao heroica
sua luta com Ele. Antes que conhecesse 0 nome do Alguem
- e vimos que ele nao precisou disso - teve 0 seu proprio
nome revelado. Em lugar da comunica<;ao quantitativa e
massificadora, que mascara ou degrada a Palavra, sem a
revelar, nada clarificando, pOl' conseguinte, nem sobre os
combatentes, nem sobre 0 sentido do combate, temos, aqui,
a comunicabilidade, de onde surge a revelac;ao. A luta com
o Alguem (apenas a luta) revelou-Ihe 0 proprio nome: "Teu
nome (lhe diz seu antagonista) nao sera mais Jaco, mas
Israel, porque lutaste com Deus e os homens e venceste".
Jaco sentia que algo the estava sendo comunicado sem que,
entretanto, pudesse entender, de forma racional, qual fosse
essa comunica~ao. Porque, mais do que a comunica~ao era
a comunicabilidade da propria Presen<;a que the estava
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sendo dada. Antes de tel' recebido 0 seu proprio nome
sagrador de sua missao de combatente" ele j a reconhecera:
alem dos caminhos da evidencia, pela comunicabilidade
propria do Inefavel, quem poderia ser 0 seu antagonista.· E
dai porque quando 0 Alguem, vendo que nao podia vence-Io
ain~a dep?is de the tel' deslocado uma coxa, pediu par~
partIr, Jaco respondeu: "Eu nao te deixarei partir, antes que
me t~nhas ~ben<;oado> Se tinha reconhecido que esse
Alguem podIa aben<;oa-Io e porque reconheceu, antes de
tudo, que esse combate havia sido para ele urn sinal da
Ben<;ao. 0 combate, pelo nome que nele recebeu, the havia
rev~la~o 0 lutador que ele ja era. Tanto que, ao pedido de
Jaco: Pe<;o-te que me digas qual e teu nome", 0 Alguem
respondeu com uma recusa: "POI' que me perguntas 0 meu
nome?" A Presen<;a, que nomeou Jaco de Israel, recusou
nomear-se a si propria, recusou dizer como se chamava. Pois
a Presen<;a, que nomeia os homens, ela propria nao tern
nome. Ela eo Nome.
Onde 0 misterio da comunicabilidade, detras
do qual se esconde a comunica~ao que nomeia, sagra e
salva: se apresenta em toda a sua plenitude, e no Encontro de
Emaus: 0 dos dois caminhantes em sua conversa<;ao com 0
Desconhec,ido. Pois so a P~esen<;a, sempre desconhecida,
toma possI."'e~ ? Encontro. E justamente pela Presen<;a - e
pelo seu misteno - que 0 encontro se da. E nunca se sabe 0
q.ue . essa Presen<;a significa. Ela e, em si propria, a
SIgm~Ca<;ao. POI' isso 0 Desconhecido
em pessoa
aproxnTIou-se dos caminhantes e passou a acompanha-Ios
sem q~e estes, com os olhos como que vendados, '
~onsegU1sSem reconhece-Io. E 0 Desconhecido os inquiriu:
De que estais falando enquanto caminhais?" Urn dos
caminhantes, que tambem como 0 outro trazia vendados os
seus olhos sensiveis, retruca com outra pergunta ao
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Desconhecido: "Seras tu 0 unico forasteiro em Jerusalem a
ignorar 0 que se passou nestes dias?" 0 caminhante referiase a crucificayao e a morte do proprio Desconhecido,
ressurreto diante dele, sem que nem ele nem 0 outro 0
houvesse reconhecido. Aqueles homens estavam, entretanto,
recebendo a comunicabilidade, mesmo sem a perceber. De
tal modo a Presenya os estava arrastando para 0 nucleo de Si
Mesma, que eles se viram impelidos, pelo entusiasmo que
lhes provocava a palavra do Desconhecido, a convida-Io
para a Ceia, pois se aproximava 0 crepusculo e a Presenya,
que e misteriosa, aparece quase sempre envolta nas
vestimentas do crepusculo: "Fica conosco, porque cai a tarde
e 0 dia ja toca 0 seu tenno". 0 Desconhecido aceita 0
convite, depois de haver feito entender que iria mais longe.
Porem no momento em que, na mesa, recitando uma benyao,
tomou 0 pao e 0 partiu, dando-o a cada um dos caminhantes,
os olhos dele se abriram... mas a Presenya ja havia
desaparecido. Os corayoes dos caminhantes arderam ate
aquele momento, embora sem saber que ardiam da Presenya
do Desconhecido, e ao lhe ser chegada a oportunidade do
Desconhecido se dar a conhecer, e da sua Presenya se
presentificar, Ele desaparece diante de todos.
Aqui esta a grandeza e a tragicidade de toda
verdadeira comunica.;ao. A Presenya precisa ser sempre
adivinhada porque ela c1ama para se dar aos outros, por6n
precisamente no momenta de ela se dar, ela desaparece, isto
e , se funde com aquele que a reconheceu. 0. misterio
da
,
Presen<;a esta todo em serela
captada; eXlste ate esse
momento. So a recebe, no entanto, quem a adivinha, mesmo
sem saber que a esta adivinhando. E quem a recebeu nao
pode depois se sentir vazio, ao ve-la desaparecer do s~us
olhos. Ela, finalmente, se deu, depois de ser desconheclda
ate 0 momenta de se entregar.
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Quem apenas, baseado na evidencia, pensar
que ela desapareceu, este foi que desapareceu etemamente
para a Presenya e para a realidade de sua comunhao. Felizes
dos que, violados pela Presen<;a, abriram diante dela os seus
olhos vendados, e a reconheceram. Mas felizes ainda
aqueles que, ao ve-Ia desaparecer, nao a tiveram por perdida,
mas fundiram-se com ela: pois a Presenya so se da uma
{mica vez, e ai daqueles que nao a captaram, nao recolheram
o seu misterio e nao nasceram depois disso.
Os dois relatos, que acabamos de comentar,
nos revelam, tambem, a distancia fundamental entre a
Presen<;a - que e totalizadora - e a captayao momentfmea
dos aspectos tangiveis da realidade. A mesma diferen<;a
pode ser deduzida, no plano estetico, entre a grande Poesia,
que transcende 0 dominio denotativo mais freqiiente, e a
pequena poesia, que se contenta com 0 registro provisoiio
das coisas que demandam menor urgencia, por nao serem as
mais necessarias.
Fora a Arte tao-somente uma reprodu<;ao
daquilo que nos salta aos olhos, na limitayao dos nossos dias
mais comuns, muitissimas experiencias do espirito estariam
inteiramente fora do raio de sua ayao demiurgica.
Principalmente
aquelas experiencias
mais interiores,
impenneaveis a qualquer medida quantitativa, por seu
carMer, muitas vezes, intransmissivel ou transmissivel
somente aqueles que dispuserem do mesmo codigo de
significa<;oes. E e justamente esse codigo de significayoes
que detennina a natureza essencial da Arte.
A grande arte nao se esgota no dOlp.inio
daquilo que propoe, e 0 seu elemento mais significativo e
precisamente aquele que permaneceu cifrado. Aquilo que 0
artista nao expressou, mas escondeu atraves da linguagem; 0
aspecto mais. escuro e incomunicavel de sua mensagem e
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que se constitui, pOl' assim dizer, em mensagem. A arte que
se confine, pOl' exemplo, na denuncia ja encontrou nessa
denuncia a sua recompensa, e fora do ambito puramente
denotativo daquilo que denunciou (ou constatou) nao podera
sobreviver porque existir, enquanto arte, nunca foi sua
preocupa9ao. A arte nao e apenas uma denuncia do
existente, nem se cifra numa constata9ao de realidades.
Aristoteles, ja em seu tempo, compreendeu tao bem isso que
nunca confundiu a imita9ao( ou mimesis) com a copia da
realidade e, pOl' isso, suas observa90es sobre a arte nao
sacrificaram, que saibamos, nenhum dos grandes tragicos
gregos que chegaram ate nos. Isso nao quer dizer que arte
tenha que desconhecer ou encobrir 0 real: ela nao passaria
de falsa se assim 0 fizesse. Mas quartdo, pOl' exemplo,
Sofocles, no Edipo Rei, apresenta 0 incesto, nao e
simplesmente para comprazer-se na existencia dele; 0
incesto esta em sua pe9a, entre outros elementos, para
explicar, ou melhor, tentar decifrar a condi9ao humana,
sabendo-se, inclusive, que ele esta inteiramente inconsciente
de te-Io praticado. E e a tal condi9ao, e nao ao incesto, que
se dirige a inten9ao central da pe9a. E quando justamente
Edipo se volta para a temerosa J ocasta, sua mae, - que teme
que 0 filho venha a saber toda a verdade - e the diz querer
chegar ate ao fundo da questao. E querer chegar ate 0
fundo da quesHio e tarefa nao so da filosofia, nem da
religiao, mas de toda arte que queira justificar a sua essencia
e a sua finalidade.
Confundir a limita9ao de certos assuntos
(como se so existissem alguns assuntos dignos de
explora9ao) com as limita90es do proprio homem e a
caracteristica tipica dos artistas e das artes em decadencia.
Os tragicos gregos, ao falarem dos seus anti-herois como
Sisifo e Prometeu, nao desenvolveram nenhuma catequese

da Poesia

para que os vissemos transmutados em herois; eles
pennanecem, mesmo sob a verdade da arte - que nao e,
basicamente, diferente das demais manifesta90es da Verdade
- como anti-herois: e e enquanto tais, e na medida de suas
imperfei90es - ou de sua hybris - que eles sao
representados.
A arte tem em comum com a vida uma sombra
de incomunicabiljdade radicada no seu proprio clamor de
comunica9ao: algo que nao podemos reter e que escapa a
qualquer linguagem. Nao tivesse a arte esse lado
incomunicavel nao necessitaria tanto de 'ser comunicada.
Pois 0 que a verdadeira arte quer comunicar, assim como
ocorre com a Religiao e a Filosofia, e 0 Absoluto, e este e de
dificil cOlnunica9ao.
Imagens, alegorias, situa90es, estados, e ate as
ideias, nao passam na arte de tentativas de media9ao de uma
Presen9a que se oculta a medida que mais se revela, ou que
se revela precisamente para mais ocultar-se: estando nessa
oculta9ao talvez 0 sentido maior de sua mensagem. Quando
Euripedes faz Medeia sacrificar os proprios filhos nao quis
apenas demonstrar 0 quanta era capaz 0 amor ciumento e
vingativo de uma mulher: isso nao passaria, no maximo, de
uma manifesta9ao feminista de protesto, excelente em
termos de compreensao imediata, mas insatisfatorio em
termos artisticos. Pretendeu antes 0 artista expressar 0 ciume
e a vingan9a do amor em si mesmo, quando ferido ou
degradado em seus fundamentos; a morte dos filhos
representando a perda, tambem irrecuperavel e tragica, de
todos os frutos do amor, depois do amor tel' abandonado 0
homem. Pasolini - esse captador da Presen9a - em sua
versao de Medeia para 0 cinema, em boa parte
reinterpretando 0 texto de Euripedes, ja colocou a vingan9a
de Medeia como simboliza9ao, ao mesmo tempo, das duas
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grandiosas e inevitaveis exigencias que ha no homem: a de
Deus e a da Came. 0 homem, em confronto com tais
exigencias, ao corresponder ao sempre misterioso apelo da
Presenc;a, recuperando a finalidade de sua existencia no
exato momenta em que se sentiu inteiramente perdido para
ela.
Experiencias-limite como a de uma longa
despedida, de uma grave enfennidade, ou a da morte
parecem ter a propriedade de reconciliar-nos - unindo estas
duas exigencias - com 0 poder dessa Presenc;a que - lugar
da Poesia - vela e desvela os nomes a luz de sua clareira,
que nao donne. 0 poder dessa Presenc;a - qlle tambem
nomeia e desnomeia, revelando-nos pela Vida ou ocultandonos pela Morte - encontra sua manifestac;ao mais recorrente
no discurso poetico. Evocarei por isso, a titulo de exemplo,
dois poemas a luz dessa relac;ao presencial entre 0 velamento
e 0 desvelamento dos nomes, ou entre sua revelac;ao e sua
ausencia no percurso e no recurso das nossas sombras sobre
a terra.
o primeiro e do poeta Jose Mario Rodrigues, e
tem por titulo Aparh;ao:
"Eu vi lrineu vestido de branco/seguindo em
caravana/para a festa no campo infinito./Bem que eu
poderia ter ido/La e outro mundo/e niio se vive/seniio
dentro de si mesmo./Eu vi Jrineu/livre, generoso e
humilde/em meio a uma multidii%nde
todos siio
confiaveis. "

o

segundo poema, de numero XXXV, pertence
ao livro Zinganares da poetisa Lucila Nogueira:

Tua imagem me traz clarividencia
vontade de curar e ser curada
bela dama e sibila que consola
beladona e absinto h6stia da Asia
soma da India e extase do espirito
vejo minhas innas dentro do fogo
vejo negros capuzes inclementes
e 0 mouro e 0 judeu no calabouc;o
tua imagem me traz clarividencia
grim6rio que me evoca a lei do kanna
amuleto na agua e anfora magica
alma de argila e casa da mandragora
ciencia milenar de altivos ritos
medicina com gosto de milagre
tua imagem me traz clarividencia
6 deus a anterior 6 mae sagrada
poesia e uma saudade de outra vida
batendo nos portais da etemidade

da Poesia

