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o sangrento

PARTIDAS DE VICTOR JARRA

golpe

Pedra Tierra

militar do Chile, em
1973, deixou um
saldo de mais de 15

Quisera chorar teus dedos dilacerados:
raízes do meu canto subterrâneo.

mil mortos, 30 mil

Victor Jarra

prisões e centenas de

Quisera chamar-te "Herrnano"

torturados. Entre as

corno a infância dos rios
lava o rosto da terra,

vítimas da barbárie
pinochetista,

estava Victor Jarra, jovem

mas minha boca sangrava

compositor de música popular, líder da
N ueva Canción, movimento

que pertence à

estética da música de protesto.

um silêncio de canções amordaçadas.
De tuas mãos se dirá um dia:

Preso e levado ao estádio de futebol de

geravam pássaros de sangue
corno as primaveras da lua.

Santiago, que foi utilizado naqueles dias
negros como campo de concentração, Jarra,
que não obedeceu a ordem militar de parar

decepadas. Jarra misturou gritos de dor

Tuas mãos,
tristes descendentes das canções araucanas,
tuas mãos mortas,

com alguns versos de protesto de sua

casa de canções decepadas,

de tocar seu violão, teve suas mãos

autoria. Foi o bastante para que um insano
militar calasse Jarra com um tiro em sua
cabeça, ceifando a jovem vida de um grande

tuas mãos rotas,
últimas filhas do vento,

talento.
O primeiro número desta revista é dedicado

guitarras enterradas sem canto,

a Victor Jarra, esse símbolo da resistência.

sementes de fuzis,
seara de sangue.

Essa homenagem

se estende a todos os

artistas que emprestam ou emprestaram
talento à luta social, à causa dos
trabalhadores e, por esse motivo, foram
oprimidos, torturados ou assassinados.

seu

Quisera entregar
minhas mãos inúteis

Mural - Victor Jarra

ao cepo de teus carrascos.
(Poemas do povo da noite, Livramento - 1979 - p. 56)

A revista Cultura Crítica é uma publicação semestral editada pela Apropuc, com tiragem
de 2 mil exemplares.
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APRESENTAÇÃO

A revista Cultura Crítica é um projeto antigo. Sua

humano

voltadas

aos questlonamentos,

à autêntica

publicação, ao lado da revista PUCViva, mais voltada a

expressão das relações sociais e às tendências culturais na

desenvolver temas urgentes da situação econômica, política

história, então, acreditamos, que contribuirá para aumentar

e social, poderá completar o imperativo da Apropuc atuar

a visão crítica.

no âmbito

dos choques

de idéias, que expressam

os

N este primeiro

número,

publicamos

poemas de

conflitos das classes, grupos e camadas sociais na base

cinco escritores que tiveram posições questionadoras,

material da sociedade.

denunciadoras

As tendências conservadoras e transformadoras estão
presentes

na

constantemente
conservadora

vida

social.

Devem

à luz da crítica.

ser

Porque

e educativas frente a situações históricas

particulares e a expressões sociais desumanizadoras.

Na

expostas

ordem da edição: Pedro Tierra, João Cabral de Melo Neto,

a cultura

Bertolt Brecht, Vladimir V Maiak:ovski, René Char e

domina nas relações sociais e em grande

medida é reproduzida nas Universidades que o embate de

Federico García Lorca.
Essa seleção é também uma homenagem a centenas

idéias é necessário. A exclusão e a omissão das contradições

de poetas do mundo todo, que souberam olhar a realidade

refletem a força do conservadorismo

sem sobrepor a ela o subjetivismo, as dúvidas metafísicas

e as pressões para

que os choques da base material não compareçam no plano

idiossincráticas

das idéias, da cultura e da ideologia.

escritos diários íntimos.

A quebra do rnonolítico e do dirigismo precisa ser
constantemente

realizada. A crítica é uma arma para isso.

Deve ser potencializada.

e sem desconhecê-Ia,

fazendo de seus

Pedro Tierra escreveu nos limites da vida e nos
interstícios da convicção e da dor coletiva. Seu trabalho
memoriza um momento de nossa história, que ainda nos

A ideologia dominante é avessa à demonstração das

é recente e nos ronda. É preciso fazer uma menção à sua

contradições no plano da cultura, porque expõe as fraturas

influência na música. Arnaldo França, para quem" o artista

no seio da sociedade e o poder material que condiciona a

não é um homem especial, todo homem é uma espécie de

ideologia da conservação.

artista",

Se a revista Cultura

Crítica

permitir animar em suas páginas criações do pensamento

,

dedicou

a Pedro Tierra

uma composição,

denominada "Água de Rebelião", ao lado também de uma

homenagem a Lorca, na obra musical "Sopro da Corda".
João Cabral, poeta rigoroso, consciente do trabalho

René Char, poeta da resistência francesa. Tenho ainda
pouca intimidade

com esse escritor. Os seus leitores

de escritor, que coloca suas faculdades a observar a tragédia

poderão fazer uma síntese de seu valor. O ensaio de Carlos

do camponês nordestino. Seus poemas, construídos com

Alberto Shimote nos dá a conhecer um poeta querido

arquitetura,

dos franceses e desconhecido

são denunciadores.

A beleza de seus versos é

uma arma crítica.

forma que a revista Cultura

Bertolt Brecht, um escritor de consciência
Influenciou

em todo mundo,

inteligentes e contundentes.
entre duas guerras mundiais

rara.

com suas peças e versos

De visão penetrante, vivendo
e vendo a emergência do

nazismo, definia-se como um artista da observação.
Vladimir V Maiakovski, relegado inicialmente por

dos brasileiros. Da mesma
Crítica,

contribui

para

quebrar o silêncio da cultura dominante sobre nosso Pedro
Tierra,

auxilia

a divulgar

um poeta

da resistência

an tinazista.
Finalmente,

o tão conhecido,

lido, amado

e

discutido Frederico Garcia Lorca. Um dos poetas de 1eleza
lírica mais extraordinária

da modernidade.

Assassinado

Lênin, fez parte do entusiasmo da juventude na Revolução

pelos fascistas. Sua obra não pôde ser destruída. É um

Russa. Responde

caso especial. O seu canto, por mais afastado da denúncia,

por radicais inovações na linguagem

literária e pelo esforço de elevar a cultura dos operários.

por mais subjetivo que seja, levanta-se contra a forma, a

Via no escritor a necessidade de sair do pequeno mundo

mentalidade e brutalidade do franquismo.

individualista e participar ativamente dos acontecimentos

O leitor poderá encontrar muitos liames que unem

de sua época. Sob efervescência da revolução e das grandes

esses homens e poetas dos pedaços, dos dutos e da beleza

causas, Maiakovski defende o lugar do escritor e da poesia.

da vida. Tomam lugar no despedaçar dos homens pelos

"Épreciso trabalhar para que, sem lhe diminuir a seriedade,

homens, reagem à desumanização do homem pelo homem

a poesia se torne acessível às massas. Assim, quando alguém

e alentam a importância

de lutar pela vida.

lhe pegar e ler cinco vezes, exclamará: são difíceis de
compreender, mas uma vez entendidos enriquecem o espírito
e a imaginação, reforçam a vontade de lutar pelo socialismo" .

Erson Martins de Oliveira

De poetas para poetas
Homenagem de Carlos Drummond
de Andrade a Federico García Lorca
que há dez anos
se vem transfundindo em cravos
se rubra cor espanhola,
aqui estou para depositar
vergonha e lágrimas.
SOBRE TEU CORPO,

Vergonha de há tanto tempo
viveres - se morte é vida sob chão onde esporas tinem
e calcam a mais fina grama
e o pensamento mais fino
de amor, de justiça e paz.
Lágrimas de noturno orvalho,
não de mágoa desiludida,
lágrimas que tão-só destilam
desejo e ânsia e certeza
de que o dia amanhecerá.
(Amanhecerá)
Esse claro dia espanhol,
composto na treva de hoje,
sobre teu túmulo há de abrir-se,
mostrando gloriosamente
-ao canto multiplicado
de guitarra, gitano e galo que para sempre viverão
os poetas matirizados.
(Carlos . Drummond de Andrade; poesia e prosa
Nova Agnilar -1979 - pp. 253-4)

Homenagem de Murilo Mendes
a Bertolt Brecht
Quem levantou no espaço as Pirâmides, quem
construiu vermelha Tebas
de cem portas? Certamente, não os reis: estes
não carregavam pedras.
Quem sabe os nomes dos mestres-de-obra, dos
engenheiros, dos pedreiros que ergueram o
Coliseu, os jardins suspensos de Babilônia, Nova
Iorque?
Quanto ganhavam por dia os operários dessas
moles espantosas? E
quantos eram ao todo? Nenhuma lente os
descobre, nenhuma téssera ou lápide os registra.

•
Ele quis levantar no teatro o epos do nosso tempo
totalitário. Alguns se perguntam: ficará seu
nome?

•
Destruir o muro de Berlim, sigla de mil outros
muros. Destruir o muro de Belim, levantando
com o tributo de palavras, crimes e atos absurdos
de todos nós.
Construir o espaço sem muralhas nem faraós e
césares de camisa preta ou parda. Com siglas de
bandeiras decorativas marcando a terra de um e
de todos, a terra da paz, do grão e do vinho
reconstituídos no seu contexto livre de censuras.
(Murilo Mendes; poesia completa e prosa
Nova Aguilar - 1994 - p. 1.240)
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De poetas para poetas
Homenagem de Murilo Mendes'
a René Char
René Char na sua casa parisiense da Rue de Chanaleilles onde Alexis de Tocqueville mostra-me desenhos e quadro de Braque, Giacometti,
Brauner e Nicolas de Staêl.
Desenrola o diploma de louvor ao Capitaine Alexandre (seu nome de
,guerra) herói da descida em pára-quedas na áfrica do Norte, dnranté'a
Segunda Guerra Mundial, após dois anos de maquis; diploma ilustrado
nas margens por Miro, mais tarde.
Tira da gaveta outro documento, uma carta assinada por vinte se seus
antigos comandados: "Capitaine Alexandr, vous avez fait de nous des hommes".
Assim tomados à época de Fureur et mystêre que contém um dos textos
capitais da poesia francesa contemporânea: "Les Feuillets d'Hypnos".
,..

,.,

j

Quando a Resistência era o fulcro da vida de muitos. Quando poesia e ação
direta andavam de mãos dadas. Quando o nome liberdade era feérico.
Quando se punha em marcha a inteligência "sans le secours des cartes d'état-major" .

•
Este homem que inventou o sol das águas não descobriu ainda o sol da sombra. Detesta, por exemplo, Michaux:
Solar, solerte, soletra o sol de Heráclito.
Apesar dos tangentes Mozart, Braque, Van Eyck, Georges de La Tour,
Beaujolais, às vezes parece-me terrivelmente distante de mim. Mas não serei distante de mim próprio?

•
A neve cai sobre o solar de Renê Char desde que retalharam o solar de Névons
em L'Isle-sur-Sorgue onde ele nasceu provençal onde aprendeu o sol onde
aprendeu o sal onde o prendeu o sal. Em Névons on jouait dês nouveau-nés
on aimait on névonnait le soleil y neigeait.
A neve cai sobre o carro-de-apelo ...de Renê Char que joga pólo com Artine
no ar de Renê char nascido para o ar para amar para armar para desamar
para desarmar para poetar para putear para libertar para Mozart para
terrevoar para o mar para o sol para o ar.
(Murilo Mendes; poesia completa e prosa
Nova Aguilar - 1994 - pp. 1.240-1)
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Os primeiros manuscritos de Pedro Tierra chegaram à Europa em meados da década
de setenta; foram-me oferecidos por um homem que até então eu desconhecia,
chamado José Ferreira. Tencionavam, com a publicação dos poemas, arranjar
recursos para o movimento de oposição no Brasil, escreveu-me Ferreira de Paris; e
que o autor estava preso há três anos por motivos políticos, fora tarefa extremamente
difícil conseguir que os textos saíssem clandestinamente

da prisão.

No dia-a-dia de um editor, segue-se, às vezes, uma pista sem saber ao certo porquê;
outras pistas são abandonadas sem motivo aparente, e se perdem para sempre. Este
impulso proveniente do Brasil teve um impacto muito grande, seu rastro nunca se
perdeu - até aos dias de hoje.
O que me sensibilizou, neste caso, foi a ingenuidade do projeto: pretender angariar
fundos na Alemanha com poemas do Brasil, fundos para a resistência política.
Assim, marquei encontro com José Ferreira em Frankfurt.
Foi um encontro que jamais esquecerei. Para mim, esse homem ainda hoje é a
expressão daquilo que O movimento operário na América Latina tem de melhor, a
moral de uma resistência insubornável, uma postura interior que lhe dava forças para
enfrentar as maiores privações no exílio o qual lhe exigia - como vim a saber mais
tarde - suportar mesmo o insuportável.
Durante o diálog~ com José Ferreira, nasceu a idéia de editar um outro livro, mais
comercial, destinado unicamente à causa por ele defendida no Brasil; todos os
honorários reverteriam em benefício da luta política. Foi possível convencer Conrad
Contzen, fotógrafo e tipógrafo, da Vestfália, a realizar comigo, na Editora Peter
Hammer, o projeto do livro "Um Novo Céu - Uma Nova Terra".
Fizemos uma viagem ao Brasil como simples turistas; cruzamos o país em todas as
direções, buscando histórias e colhendo experiências, sempre no encalço da esperança
e da luta contra a ditadura. Centenas de portas se nos abriram e, pouco a pouco,
fomos obtendo uma idéia de enorme teia de resistência e solidariedade que cobria a
imensidão deste país, uma teia que englobava tanto grupos religiosos, sindicais e
partidários como também movimentos populares, sedes de dioceses e paróquias até
aos confins do Amazonas.
Inesperadamente foi-nos apresentado, numa tarde ensolarada, no jardim da casa do
bispo Dom Tomás Balduino, o poeta Pedro Tierra. Acabara de sair da prisão. No
rosto delgado, extenuado - recordo - jaziam dois olhos ardentes, radiantes, de uma
intensidade incrível. A tortura não conseguira dobrar este homem. Sem que eu
soubesse como, ele e também o bispo estavam informados sobre os meus contatos
com José Ferreira.
O livro "Um Novo Céu - Uma Nova Terra" saiu e foi vendido com uma tiragem de
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Tierra sob o seu verdadeiro nome, Hamilton

Pereira Silva. O significado desses textos

para centenas de milhares de brasileiros durante os anos de luta contra uma ditadura
militar brutal, é inestimável. Pedro Tierra assentou com suas palavras a pedra angular
da visão de um futuro melhor, baniu os pesadelos do presente e libertou o pensamento
do inferno da desesperança e do desespero. A repercussão dos seus escritos transcende
amplamente
espiritualidade

a sua apreciação literária; fizeram e ainda fazem parte de uma
invejável, na qual a linguagem, a poesia e a ação política têm como

destinatário o ser humano e florescem "contra todas as formas de morte". Para Pedro
Tierra, o credo começa e acaba no homem que sofre e espera:
A poesia não marca hora.
Hoje, como há trinta anos,
Está nos jornais.
Foi pisada, cuspi da, torturada ...
E mais adiante, no mesmo poema:
Nenhuma investida dos cavaleiros da morte
será silenciada.
E se vier a tortura, ou a morte,
a marcha para o sol reunirá
os pedaços dispersos do meu corpo ...
E o canto do Povo sobre a cidade aberta
não me surpreenderá adormecido.
Nós não dispomos na nossa literatura, diante das nossas ameaças, de nenhuma voz
poética semelhante.
Será esta uma ênfase e Uma moral para as quais nos fala a coragem, e que se apagaram
com os poetas Schiller e Heine para todo o sempre? Ou não mais se encontrarão, em
nossas latitudes, visões de uma vida futura diferente? Aqui, no nosso país, as investidas
dos cavaleiros da morte porventura serão silenciadas? Alguém ainda estará à espera do
canto do Povo sobre a cidade aberta?
Assim, quase todos os versos deste poeta são perguntas dirigi das a nós. O leitor sentirá,
cada vez mais, que não se trata de um poeta longínquo: suas metáforas, visões e
maldições, seus esconjuros e suas acusações são causa nossa, a da sobrevivência da
humanidade uma.
É bom que seus poemas sejam publicados agora em língua alemã: textos repletos de
um amor armado, que renegam definitivamente a morte.

Hermann
aro

Schulz

retirado do livro de poesias de Pedro Tierra publicado em versão bilíngüe, 'português/alemão,

pela Ed.

-

ista de Tierra à Revista Cultura Crítica

CC - Fale sobre o livro Poemas do Povo da

São Paulo. Mais tarde alguns dos poemas foram

Noite.

publicados em Alemão, pelas Edições DIÁ. Foi
utilizado na campanha da anistia, em encontros

PT - O livro "Poemas do Povo da Noite" foi escrito na prisão. Entre 1972 e 1977, durante o .
período em que cumpri a pena a que fui

de trabalhadores

e estudantes,

cumpriu,

imagino, seu papel de testemunho revelador da
face terrível do regime ainda envolta em

condenado pela Lei de Segurança Nacional. Foi
sombras seja pela censura, seja pelo medo. Em
escrito,

como você pode imaginar,

em

um pequeno trecho de um comentário maior

circunstâncias muito difíceis. No Doi-CODI do
Alceu Amoroso Lima se referiu aos "Poemas
2º Exército (OBAN), no antigo presídio do
Hipódromo, no Carandiru e no pre.sídio.do:
Barro Branco, em S. Paulo. É

um registro

dos "anos de chumbo" para que não se perca a
memória da tragédia que golpeou o Brasil
durante os anos da ditadura militar. Os poemas
percorreram
imprevisíveis,

labirintos,

medos, caminhos

movidos

pela coragem

de

converter-se

em

palavra

impressa, nesse perigoso objeto que é o livro ...
Foi publicado parcialmente em italiano, depois
em edição definitiva em espanhol, com prefácio
e tradução de Pedra Casaldáliga (recebeu uma
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,

ficou gravado na história literária de Espanha
como o poeta da resistência

espanhola ao

terrorismo franquista, esse jovem brasileiro de
nome espanhol ficará provavelmente como a
maior expressão poética da resistêcia ao terror
ditatorial dos nossos últimos quinze anos." E

e

solidariedade de muitos homens e mulheres em
busca

do Povo da Noite": "Assim como Garcia Lorca

mais adiante afmna: "O milk of human kindness
Shakespeariano circula nesses poemas de carnes dilaceradas e sangue derramado por um ideal de amor e liberdade, fraternalmente convivido
e compartilhado. O sofrimento contínuo que emana de cada página desse canto do povo da morte
toma a sua leitura quase intolerável, pois a ver-

menção honrosa da "Casa das Américas",

dade é mais corrosiva do que todas as suas re-

Havana,

e só em 1979 foi

presentações estéticas. E nessa poesia despoja-

publicado no Brasil pela Editorial Livramento,

da totalmente de retórica e de ornatos, é a ver-

em 1978)

Dossiê Pedro Tierra

dade dos torturados, dos assassinados, dos dila-

ou não comove. Incorpora-se à soma de vida do

cerados pelas separações compulsórias, que re-

leitor OLl passa sob seus olhos indiferente.

ponta desse "navio negreiro" em terra, de negros,
mulatos e brancos, de uma juventude generosa
que ofereceu e continua a oferecer seu conforto

CC - Fale-nos sobre a sua ligação com a poesia.

e sua vida por um ideal de holocausto por uma

Sou poeta. Irremediavelmente. Não vejo nesse

causa social( ...)"

fato uma condenação. Talvez seja possível afir-

CC - Há algum poema ou poemas que você
tem uma ligação particular

no livro Poe-

mar que escrever poesia, para mim, foi condição
para sobreviver. Não economicamente, afinal

mas do Povo da Noite? Poderia comentá-

poesia nunca deu camisa a ninguém ... Para so-

lo(s)?

breviver espiritualmente, Para não enloquecer.
Recorro a uma lembrança útil para que o leitor

PT - Não. Porque os poemas são como os
filhos: desde o momento em que encontram
sua forma final são como seu coração an-

entenda precisamente o sentido do que digo:
"Perdemos a noção do tempo. " Esse é o pri-

dando fora do seu corpo. Mas, penso que

meiro verso dos "Poemas do Povo da Noite",

alguns se destacam: "Com estas mãos" pela

meu primeiro livro. A versão definitiva do poema

brutalidade do que narra, "A palavra sepul-

foi escrita em outubro de 1974, na Penitenciária

tada", por um verso que tal vez interrogue o

do Carandiru, quando eu já cumprira o segundo

sentido mais fundo do ofício de escrever: "O
que

pode

perpetua?",

o

grito

se

não

se

ano de cárcere. Antes fora rabiscada em pedaços de papel de cigano, em letra miúda, ou me-

"Oficina" creio que é um poe-

ma literariamente bem realizado, "O capuz",
pela intensidade,

"Rosa", pela ternura, tal-

morizada para escapar das revistas constantes
feitas na Operação Bandeirante (Doi-Codi) do

vez. De todo modo, prefiro que o leitor es-

II Exército, no Presídio do Hipódromo ou da

colha seus poemas. Afinal, a poesia comove

Casa de Detenção de S. Paulo. Não exatamente

porque os carcereiros cultivassem especial inte-

dos os laços com a realidade que antes o cerca-

resse pela poesia ... "Perdemos a noção do tem-

va para deixá-lo inteiramente vulnerável. Naque-

po" diz aquele verso. É possível perceber o tempo

le século, o século XX em que mais do que em

de várias formas. Quinze anos depois dos acon-

qualquer outra época, a ciência foi posta a servi-

tecimentos que o livro registra, um general de pi-

ço da dor e da morte, é necessário registrar que

jama, confortavelmente

intalado em sua cadeira

o general tinha razão, e mais, que alcançou seu

de reformado, diria numa entrevista em contava

objetivo. Talvez, esse episódio contribua para que

reminiscências

o leitor compreenda

rogatórios

sobre sua participação

de prisioneiros

em inter-

políticos, durante os

a necessidade

de escrever

como condição para sobreviver.

anos do regime militar, a seguinte frase: "O priCC - Que outros trabalhos

de poesia

você

meiro objetivo do interrogador éfazer com que
publicou?

o interrogado

perca a noção do tempo".

impressinou-rne

a coincidência dos termos. As-

sim começam a cair as defesas dos prisioneiros.

(Sigueme,

O método consistia, além da brutalidade dos es-

Itália e Livramento, S. Paulo), seguiram

pancamentos,

da Terra sem-males"

dos choques elétricos, do pau-de-

Salamanca,

Espanha,

Casaldáliga

tes, sem nunca repetir o mesmo ciclo; acordar

Paulo e Tempo e Presença

altas horas da madrugada, quem passara os últi-

"Missa dos Quilombos"

mos dias sem saber distinguir o dia da noite den-

e Milton Nascimento,

tro de uma cela sem luz; enfiar um capuz na ca-

de Rebelião",

beça para que o preso não fosse capaz de com-

Fogo"

por uma idéia clara sobre os espaços por onde

der Widrikeiten"

chamá-lo para interrogatório

e

devolvê-l o para a cela sem nenhuma pergunta;
destruir metodicamente

todas as referências, to-

EMI, Milão,

em parceria

arara, em oferecer comida em horários diferen-

era conduzido;
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PT - Depois dos "Poemas do Povo da Noite"

"Missa

com Pedro

e Martin Coplas (Livramento,

(CEDI), S. Paulo;

com Pedro Casaldáliga
EMI Songs, Rio; "Água

(Vozes, Petrópolis);

(Edição

S.

do Autor,
Antologia,

"Inventar o

Goiânia);
(Edition

"Zeit
DIÁ,

Berlin); "Dies Irae" (Edição do autor, Goiãnia
e MLAL, Roma, Itália).

CC - Há muita diferença entre a obra Poemas

CC - Notamos que seus poemas são ricos em

do Povo da Noite e as posteriores?

imagens. Você se preocupa com a elaboração
da forma ou seu trabalho é predominantemente

PT - Além da temática de denúncia que ainda
percorre

parte

dos

poemas

espontâneo?

de "Água

de Rebelião" e, portanto, guarda alguma proxi-

PT - A poesia pode ser definida de muitos

midade com o primeiro livro, penso que vai se

modos. Mas seguramente, um deles, é que trata-

desenhando um distanciamento nos trabalhos se-

se do ofício de desorganizar

guintes sem perder o que poderíamos chamar de

extrair dela novas possibilidades de imaginação.

"sensibilidade social". E, naturalmente, uma evo-

Nesse sentido a poesia mais valiosa é aquela

lução formal no sentido de aprimorar o trabalho

que alarga os horizontes de expressão da língua.

do verso, imagino.

Como a poesia que Manoel de Barros escreve

a língua para

hoje, no Brasil.
CC - Como você vê a relação entre a poesia, a
política e a vida social?

CC - Que palavra você tem para os leitores da
Revista Cultura Crítica?

PT - A poesia não se justifica pela subversão da
ordem política. Nunca foi um instrumento muito

PT - Leiam mais poesia. É a criação humana

apreciado para derrubar governos, embora em

mais próxima do exercício pleno da liberdade.

alguns momentos tenha sido senha para levantes

Leiam Lorca, Maiakovski,

revolucionários. Lembrem-se de "Grandola, vila

sobretudo

morena ..." nas rádios portuguesas acendendo a
madrugada da "Revolução dos Cravos". A poesia, se algo a justifica, é a subversão da lingua-

Cabral,

leiam

Manoel

Adélia,
de Barros,

Brecht,

mas,

Drummond,
esse bruxo

fascinante do pantanal que beirando os noventa
escreve como se fosse um menino.

gem. Escrevi, há alguns anos, num poema ainda
não publicado, esse verso "A poesia é assim! o
impossível ao alcance da voz."

13

PEDRO TI RRA

Um rosto talhado
por muitas faces
ERSON

MARTINS

(Professor do departamento

DE OLIVEIRA

de Artes da PUC-SP e
Diretor da Apropuc)

I-l
o

á obras que imediatamente

ressaltam

nova vida - de um novo homem.

vínculo

com

os

Lemos os Poemas do Povo da Noite como

vividos. São um exemplo

um grito coletivo. Uma dor de muitos.

do

acontecimentos

escritor

disso os Poemas do Povo da Noite, de Pedro

Um homem

Tierra. Esse é um caso impar em nossa

sua

literatura.

O poeta

resistência mirando o futuro. Os poemas

testemunha

de um período

fez parte

e foi

trágico da

desse momento

a de

muitos.

Uma

são arrancados da noite

para o dia do amanhã.

geração que lutou pela liberdade.

espírito do poeta militante. Sobreviveu à

Anos

porões,

mas

antecedeu

Uma arma do

noite não se sabe como, quando muitos

Poemas do Povo da Noite

'q

com

os fios de

história de nosso país. Anos 1970. Uma

subterrâneos.

Ilustrações de Pepe - retiradas do
livro Poemas do povo da noite

vida

que estabeleceu

seu

nasceu

primeiro

as masmorras

nos

respiro

e nutriu-se

da

se foram sob as mãos dos algozes.
Seus poemas não poderiam
nenhum

de

seus

salvá-lo e a

amigos,

mas

luz do dia. A claridade da mente; o fogo

defenderam

e o aço na carne.

é a

consciência de todos. As aves de rapina

luminosidade; sentir a chegada das trevas.

dos porões, que arrancavam os olhos dos

O pensamento

homens

Saber

o que

liberto; o corpo preso ao

e deram

à mercê,

continuidade

são os mortos

à

nos

aço e ao fogo. Extremos que provocam

poemas. Como noite imposta,

emoção de uma época e consciência de

trancava os olhos, mas não o espírito. A

um percurso. Tensões que, quanto mais

broma do carcereiro desce o degrau mais

despedaçam

baixo da existência.

homens

mais temperam

~â

e marcam

as esperanças

o país,
de uma

o capuz

A imagem dos confrontos de uma época

l
Dossiê Pedro Tierra

Foto do Poeta Pedra Tierra

é çonstruída

condensadamente

ção particular

dos vencidos.

na situaCada poe-

não perdem

o sentido

geral. Lemos no

Recolho teu gesto interrompido

poema "Hoje não estás comigo":

(e queima

ma escrito no calabouço plasma uma face.

no peito uma saudade

definitiva)

Poemas do Povo da Noite é um só rosto

Hoje não estás comigo

para recompô-lo durante

talhado por muitas faces. Expressões dos

e, entretanto, vives.

a jornada.

extremos

sob a noite dos capuzes, açoi-

tes, choques,

afogamentos,

atropelamen-

tos ... Das celas, dos corredores,

É enfático

Rememoro.

das câ-

e belo o sentido

do

Meus dedos, como antes,

verbo recolher. A lembrança viva do "gesto

escondidos nos teus cabelos.

interrompido"

Agradecido.

recompor.

de tudo isso. Pedro Tierra dá sentimento

O lábio leve pousado

dedos, como antes,/escondidos

e razão a poemas como "Sobreviveremos",

sobre a pele,

cabelos" e"o

"A palavra

e a palavra em bruma

pele,".

"O grito", "O capuz", ''As mãos atadas".

dissolvida

lembrança é a força do viver quando tudo

O poema

era sobretudo uma forma

aponta

de silêncio [..].

Resistência

maras, da escuridão,
do tempo,

dos gritos, da perda

da hora chegada,

sepultada",

da morte,

"Companheira",

"José" (out. 1975) traz-nos
do escritor

a

imagem

de resistência

ao

turbilhão

da dor e do fim. Opõe a boca
N a última
combina

pelas botas,

[.. .]".

com o sentido de sua vida:

Em

à

sensivelmente

líricos,.

há

versos

que, no entanto,

a lembrança

estrofe,

aos poetas,! só lhes resta a bocalferida

tormenta

Remete-nos

o poeta

de um ser amado

do

verbo

aos versos "Meus
nos teus

lábio leve pousado/sobre

A presença

para

inapagável

a possibilidade

psicológica

algoz, ouvindo

às botas. "Aqui a morte arranca/a palavra

mero

é seguida

a

dessa

do fim.

ante o capuz e o

os gritos, sentindo

em si

os limites físicos e sabendo daqueles que
tiveram
lembranças

suas

vidas

arrancadas.

particulares

emergem penetradas

As

da felicidade

do sentido geral de

A segunda estrofe remete o leitor

à firmeza

angustiante

gestos de Aurora
olhos".

e necessária

- "Negavas

Uma atmosfera

pranto

sufocante.

permitir que o sentimento

dos
aos
Não

se manifestasse

como fraqueza e fora de tempo. Negar o
pranto era um ato consciente e imperativo
do continuar.

O cerco das trevas apertava,

e cada dia parecia
últimos

versos

dimensionam

o último.
da

Os dois

segunda

estrofe

a realidade do conflito e o

estado emocional

dos combatentes

manhãs

se sucediam/como

marcha"

-, uma metáfora

- "As

escravos em
do inevitável

confronto

com um poder que se erguia

vencedor,

esmagador.
A terceira

figura da lutadora

estrofe

a

que, como os demais,

divisava a aproximação
prosseguia

descreve

do perigo fatal e

com suas convicções:

Contudo, resistias.
Nas tardes de chuva,
vives" - que são intercalados

defesa de uma outra vida social.

estrofes e funcionam
Rejeito a solidão dos inconsolados.

cuja repetição

Guardo

lembrança

teu nome nas paredes da

entre

as

como um estribilho,

marca

um crescente

da

emotiva.

Num poema pleno de promessas,

Maria do Nascimento

No meu próprio sangue

sua vida ceifada em 10 de novembro

A envolver

1972, ele retrata a angústia daqueles que

presença

de Aurora

manhã

se viam cercados

esperança

que se extinguia.

Que te foi negada.

cada passo:

o asfalto nas cores da

e dedicado

a Aurora

as pobres rações de esperança

Nas cartas escritas,

Furtado,

e pressentiam

o
comigo"

poema

é iniciado

"Hoje

não

estás

por dois versos

não estás comigo/e,

na cinza daqueles dias. "

que teve

É nítida na memória do poeta a

de

o fim a

possibilidade

entretanto,

-

abraçada

a uma

Não havia a

de vencer nem a de recuar.

A crescente presença

e a solidão é impossíveL.
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os sapatos palmiLhando

"Negavas o pranto"

E então somos um só

"Hoje

o casaco xadrez e triste,

uma rua vigiada, colhias

Em um outro poema, intitulado

cela.

os cabelos sobre os ombros,

da noite consumia

Naqueles dias cada abraço

as luzes

era o derradeiro.

debilitavam ... Certamente

do dia,

que

mais

e mais

uma memória

A mão da morte atenta.

da combatente

A noite emboscada

no íntimo "os sapatos palmilhando/uma

obrigatórios.

nos caminhos

rua vigiada,

e de si mesmo.

colhias/as

se

Guarda

pobres rações de

TECENDO O CANTO
" ... Hemos sembrado Ia tierra con
muertos que sin duda florecerán ... "
Alberto Szpunberg

Recolho no ar teu verso claro
à maneira dos cantadores
do meu país.
Hoje, silenciosa, a terra trabalha
seus mortos como quem nutre
sementes de luz.
Possa algum perseguido,
encerrado nos calabouços
da América

esperança/na
A descrição

cinza daqueles

dias".

ernotiva - "os cabelos sobre

os ombros,! o casaco xadrez e triste," - é
carregada do sentimento

da perda de um

ser simples e valioso. A resistência atingia
um último

esforço - "uma rua vigiada,

colhias/as pobres rações de esperança/na
cinza daqueles dias". Sob a simplicidade
desses

versos

encontramos

uma

composição metafórica complexa (o verbo
colher aplicado

Esse último verso traz aos sentidos a cor
cinza - entre o claro e o escuro, entre o
dia e a noite - e tem o sentido apreensivo

como se viesse de muito longe,
como se a sombra lhe roubasse o
corte.

e comporemos o vasto coro
dos oprimidos.

Nessa noite parada sobrevivemos.

Não importa que hoje nos tremam
os lábios
e a voz caminhe incerta
pela garganta,
se amanhã o canto
romperá na boca
de milhões.
Recolho entre as mãos teu verso
como o fuzil do companheiro
tombado.
Não importa que o corpo
de cada morto plantado
tarde a florescer.
(23/24, out. 74)

Ficou-nos
reprimida.

a palavra,

embora

Mas o murmúrio denuncia que a
vitória
não foi completa.
silêncio

Dobra

o

e envia o abraço de alguém
cujo rosto nunca vimos e, todavia,
amamos.
Nessa noite parada sobrevivemos.
Sobreviveremos.
Ficou-nos a crença, de resto,
inestinguível,
na manhã proibida.
(74)

do que se acaba. Como se tratava de um
passado recente e de uma lembrança

Perdemos a noção do tempo.
A luz nos vem da última lâmpada,
coada pela multidão de sombras.
A própria voz dos companheiros
tarda,

alcançar meu verso humilde

a esperança, a expressão

"rações de esperança", o vocábulo cinza).

SOBREVIVEREMOS

(Poemas do povo da noite. Livramento,
1979, p. 16)

(Poemas do povo da noite. Livramento,
1979, p. 15)
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visível, Pedro Tierra a traduziu
"na cinza daqueles
individual

no verso

Um grito agora se perderia na poei-

dias". A dor física

que repuxava

os nervos

ra,

e

r-------------------------------~
REFLUIR ...

no sono da rua desabitada.

corroía o corpo liga-se à dor de muitos e

Guarda-o, pois, até a madrugada,

ressalta o valor vital da causa.

reúne duas forças em silêncio,

Ao companheiro

engraxa, cuidadoso, tuas armas,

assassinado em junho de 1972 em São

confere a munição contada e espera

Paulo.

O poema

"Negavas

escrito em 1975, portanto
a morte

de Aurora,

o pranto",

três anos após

reflete

opressiva

de um passado

persistia

na

memória

r ..}

a imagem
recente

que

concentrada,

seletiva e atenciosa do prisioneiro.

Restavam

Assim,

lemos na última estrofe:

as aspirações

pelas

quais tudo começou. Aqueles que se iam
sob as mãos dos verdugos
exemplo

de firmeza

deixavam

o

e de convicção

da

Guardavas o diário dos mortos

causa. Aqueles que não tombaram

como eu guardo, depois de tanto,

a visão do horizonte

a pressão de teus dedos,

Pedro Tierra usa a última arma que lhe

teus olhos em véspera de lágrima [..}

resta - a palavra do poeta:

a surda esperança

pela boca de meus mortos./Sou

num tempo sem cadeias.

testemunha,!poeta
e sangue/sobre

O poema

"Refluir",

dedicado

Xavier Pereira, assassinado
antes

de Aurora,

quadro.

quatro meses

compõe

As perdas

a Iuri

o mesmo

são o motivo

de

não

tinha

Aqueles

próprio.

trágicos

pessoais

Os

momento.

geral do

Elas não eram apenas perdas,

mas sintomas de um cerco que se fechava:

na luta.

"Vou falar!
poeta-

como

que tombavam

de

sentimentos
concentrados

Pedro

Tierra

são

multifacetados
no significado

e

amplo

das

suas vidas

por uma humanidade.

A casa está em cinzas,

de assinalar os equívocos de uma utopia.
O que

o inimigo armado na esquina.

subjetiva

lemos

nos

Não é o caso aqui

poemas

de uma esperança

se desfazia materialmente
A solidão tomava conta. Não era
uma solidão

de quem se ensimesmava,

mas a de quem
sufocante,

enfrentava

um sitiar

que se fechava mais e mais e

do qual não havia possibilidade

de saída

escritos
última
mais

de Tierra
trincheira.

poderia

é a força
que de fato

em cinzas. Os

levantam-se

como

A subjetividade

corresponder

a

não

às forças

objetivas da ação. É o que lemos no final

poeira,
no sono da rua desabitada.

confere a munição
espera ...

e

do povo,
percebe nos dedos a bruma a
desatar
promessas de rebeldia.
Eis aí a tua hora:
levanta barricadas
e entrega ao povo os fuzis
dos camaradas mortos!
·(74)
Poemas do povo da noite.
Livramento, 1979, p. 47.

Vigia na sombra o vulto do inimigo,

contada

Vigia na sombra o vulto do inimigo,
mas, sobretudo, ouve o despertar

do poema "Refluir":

física:
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na

reúne tuas forças em silêncio,
engraxa, cuidadoso, tuas armas,

eram também

A essa hora restam poucos amigos.

mortos,

Um grito agora se perderia

Guarda-o, pois, até a madrugada,

ser debelado.

perdas de seres que dispuseram

os irmãos

o inimigo armado na esquina.

as ruas de meus país."

mais

poemas

mortos,

da geração de sonho/

exemplo de um fim maior do que o seu

que fazem dos acontecimentos

A essa hora restam poucos amigos.
A casa está em cinzas, os irmãos

tinham

O perigo que aparecia em cada esquina

poemas

a atmosfera

procurado

Iuri Xavier Pereira,

[ . .]

o GRITO

Hoje, silenciosa, a terra trabalha
seus mortos como quem nutre

Olho meus companheiros. Estão
calados.
Os nervos tensos como cordas.
O grito lá fora estala no peito
feito metal rompido.

sementes de luz.
No poema "Domingo":
[ . .]
Como reconforta ouvir a voz
dessa menina sem nome.

Conhecemos de cor este caminho.

Saber que resiste o brilho de seus

Contudo, a cada grito esperamos
que seja o último.
Mas ele se repete e se prolonga
num fio de voz agudo
como um punhal.

olhos
iluminando

enquanto outras estrelas se reúnem
buscando nova luz.
Saber que a criatura humana resiste.
Saber

Ele se dissolve num soluço
como o fugitivo na sombra do muro.

sopra nelas centelhas de novas
dores.
Olho meus companheiros. Estão
calados.

promessas de rebeldia.

Poemas do povo da noite. Livramento,
1979, p. 24.

a última

No poema "O grito":

percebe nos dedos a bruma a desatar

(74)

vencemos

mas, sobretudo, ouve o despertar do

E recomeça.
Desperta cicatrizes extintas,

Em algum lugar, não sei onde,
numa casa de subúrbios,
no porão de alguma fábrica
se traçam planos de revolta.

que

batalha.

povo,

Mas ninguém se rendeu ao sono.
Todos sabem (e isso nos deixa vivos):
a noite que abriga os carrascos,
abriga também os rebelados.

a noite,

Olho meus companheiros.
calados.

Eis aí a tua hora:

Os nervos tensos como cordas.

levanta barricadas

O grito lá fora estala no peito

e entrega ao povo osfuzis

feito metal rompido.

dos camaradas mortos!

[ ..]
Em algum lugar, não sei onde,

A realidade em que o poema "Refluir"

numa casa de subúrbios,

foi escrito e as circunstâncias de existência
do

escritor

expõem

revolucionário

Encontramos

em quase toda a obra a

valor

histórico.

contradição entre a cinza e a esperança, a
e o despertar,

o cerco

de continuar,

e a

a tensão

subjetiva e a objetividade da luta coletiva.
Tomemos

se traçam planos de revolta.

dos últimos versos, que
um

necessidade

no porão de alguma flbrica

o romantismo

conservam

noite

Estão

mais alguns

exemplos.

poema "Tecendo o canto":

No

Chama a atenção a consciência
de Pedro Tierra sobre essa estrutura
pensamento

de

e a forma poética correspon-

dente.
No poema "E me interrogo", ele pergunta
. a si mesmo se, ao chegar ao final de seus
escritos, teria alcançado o sentido inicialmente determinado.
a forma

dos

versos

Preocupa-se
e não

quer

com
se

perder

em lamentos.

estrofes respondem

a uma convicção que

parte de uma necessidade
vontade

do poeta.

interrogações,
seguintes

ele

A PALAVRA SEPULTADA

As duas últimas

e não da livre

Depois

de várias

conclui

com

as

estrofes:

Teus versos têm a mesma roupagem,
dirão. Certamente,

responderei,

Hoje eu queria dizer-lhe muitas

Eu queria dizer-lhe muitas coisas.
Não há como fazê-Ia.

COIsas,
de resto, ninguém mais poderia
OUVIr-me.

Na cela ao lado, um companheiro
morto.
Algo a dizer sobre isso?

Seu coração receba o vento de
minha dor.

O que pode o grito se não se
perpetua?

A porta do calabouço cerrou os

como os soldados em marcha.

As palavras estão gastas, mortas
por dentro.
Meu corpo será meu grito,

alguma coisa além das fogueiras

dentes
sobre meus ossos.
A morte visita minha boca
num murmúrio sepultado e inútil.

que iluminam

Sinto enorme o peso das palavras.

e sem esperança de compor um
canto urgente.

Possa meu poema acender em cada
um

a frente de batalha

embora hoje permaneça mudo

{. .]

Ele concebe
escritor

sob duas

seu trabalho
óticas:

de

a de fatos

impostos pela situação de guerra, em que
a "roupagem"

dos versos se compara com

"os soldados em marcha";
horizonte

e a de um

em que tudo isso fique para

trás. O "Poema sem medida" nos traz um
Pedro

Tierra

histórico

consciente

É quando a mudez se tomou vício.
É quando o muro não cercou o
corpo apenas
e há coisas necessitando explodir.

(73175)

É quando a palavra dita não vem do
Poemas do povo da noite.
Livramento, 1979, p. 17.

ceme
e se perde na cinza.

do sentido

de sua obra-denúncia.

Os

prosa-denúncia.

déspotas - sátrapas de nossos dias - não

recobre

terão como

dramáticos,

manter

Hoje eu queria dizer-lhe muitas
COIsas...

sob a noite

o que

fizeram nos porões da ditadura.

da

um

dos

revolucionária

companheirismo
violento

de violões aprisionados,

da morte.

e a voz humana replanta a palavra

algemas,

na parede do tempo.

sepulturas,

momentos

que criaram a notícia do que não aconte-

mais

ceu. Corpo

em que a força da convicção,

moral

Na alma da noite resiste a música

houve. Um corpo desfigurado pelas mãos

O manifesto-memória

suplanta

e

do

dos dínamos,

dos porões,
do musgo,

frente à morte alheia à

na grandeza

das

ção e na distinção

das

carrasco.

do muro ... se contrapõem

a

a voz humana

nhecer, orvalho ... Os algozes são noticia-

uma semente,

medida",

dos como acres planejadores

um diamante,

(Bacuri)

uma criança

vidas ceifadas por lutar contra a classe e

homens

com enormes olhos

os homens

dos apenas nos porões em que agem e

de amanhecer

anônimos

e orvalho.
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suas

do assassi-

replanta

nato que deve ser disfarçado para que os

combina

e a todos os que tiveram

Leite

da noite. Esse texto de 1977

versos pujantes

com trechos de

da noite permaneçam

conheci-

à luz do dia. Fuga que não

da convic-

Na alma da noite

A estrofe acima faz parte do "Poema sem
a Eduardo

de dor,

entre o humano

canto, água, ar, peito, voz, semente, amadedicado

que se mos-

O poema é carregado

que se converte

da dor física e da aproximação
Imagens

trou humanizado
natureza.

o acicate

de um homem

e o

o CAPUZ

AS MÃos ATADAS

Cá está o capuz sobre a grade.

Na hora do grito
é difícil perceber algo
no rosto dos perseguidos.

Traz consigo uma segura
promessa de dor. Na boca
do sentinela um meio riso.
Cá está uma parcela da noite
cobrindo meu rosto.
A mão de meu inimigo
determina o caminho.
Pelos corredores aprendi
o jeito inseguro dos cegos.
As mãos tateando a parede.
Sob os pés a escada imprevista,
o degrau a mais, a queda,
o riso dos soldados,
o gesto perdido buscando
uma porta que não houve.

o passar

dos dias
e as cicatrizes no corpo
ensinaram-me esse caminho.
Nos dedos guardei as arestas,
o ferro das portas,
o fio dos dínamos.
No dorso a marca
desses dias de sombra.

o capuz repete

a dor
no corpo de cada combatente,
uma dor mercenária
recrutada a serviço da noite.
(74)
Poemas do povo da noite.
Livramento, 1979, pp. 25-6.

Alguns ganham a cor dos homens aflitos,
outros, um cansaço de mil anos, ou ainda,
a maneira triste dos homens capazes de morte.
Tacitumos depois da noite de suplício.
Era voz de mulher
mas nenhum de nós lhe viu o rosto.
Não é preciso dizer nada
e guardo meus pensamentos:
(contra os golpes do carrasco

ASPIRAÇÃO
Hoje eu quero

restou apenas
a força de minha crença.
Essa foi a minha arma,
essa terá sido a sua.
Será a do último
torturado desta guerra.)
Se algum dia tiveres
de enfrentar essa batalha
não contes com a morte rápida.
Não te espantes de estar vivo
depois do primeiro dia.
Foi apenas o primeiro dia.

um poema transparente,
semelhante à lágrima
que iludiu meus olhos desatentos.
Um poema capaz de coragem,
desses que podem ser ouvidos
na chuva, na greve, ao fim
da batalha perdida.
Um poema capaz de resistir
como o granito ao vento,

Sobretudo não contes
com o gesto humano,
nas mãos de teu carrasco.
Não procureis aqui
um gesto que se perdeu
na rua dos oprimidos.
Entre as mãos caladas do tomeiro
regressando ao subúrbio,
talvez encontres um gesto humano.
(74)
Poemas do povo da noite. Livramento, 1979, p. 27. '--

como o homem resiste
se o aço lhe alcança o ombro.
Um poema capaz de liberdade.
Capaz de falar nesta hora notuma
quando todos dormem, e o silêncio
oficial
amordaçou as cantigas do meu povo.
(73)
Poemas do povo da noite.
Livramento, 1979, p. 31.
--'
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NEGAVAS O PRANTO
Nas cartas escritas.
Num poema pleno de promessas.
No meu próprio sangue
a envolver o asfalto nas cores da
manhã
que te foi negada.
E então somos um só
e a solidão é impossível.

À companheira Aurora
Maria do Nascimento Furtado,
assassinada em 10 de novembro de 1972

Naqueles dias cada abraço
era o derradeiro.
A mão da morte atenta.
A noite emboscada nos caminhos
obrigatórios.

Hoje não estás comigo
e, entretanto, vives.
Em mim. Na boca de meus irmãos.
HOJE NÃO ESTÁS COMIGO

N o povo regressando à praça.
No gesto dos que prosseguem ...

Hoje não estás comigo
e, entretanto, vives.
Rememoro.
Meus dedos, como antes,
escondidos nos teus cabelos.
Agradecido
o lábio leve pousado
sobre a pele,
e a palavra em bruma
dissolvida
era sobretudo uma forma
de silêncio.

Sobretudo vives na manhã de
teus olhos
que a morte não apagará.
Hoje não estás comigo
e , entretanto, vives.
Recolho teu gesto interrompido
(e queima no peito uma
saudade defmitiva)
para recompô-lo durante
ajomada.
(74)

Hoje não estás comigo
e , entretanto, vives.
Rejeito a solidão dos inconsolados.
Guardo teu nome nas paredes da
cela.

22

Poemas do povo da noite.
Livramento, 1979, pp.61-2.

Negavas o pranto aos olhos.
E era justo subordinar o pranto
a um tempo mais livre.
As manhãs se sucediam
como escravos em marcha.
Contudo, resistias.
Nas tardes de chuva,
os cabelos sobre os ombros,
o casaco xadrez e triste,
os sapatos palmilhando
uma rua vigiada, colhias
as pobres rações de esperança
na cinza daqueles dias.
Guardavas o diário dos mortos
como eu guardo, depois de tanto,
a pressão de teus dedos,
teus olhos em véspera de lágrima ...
a surda esperança
num tempo sem cadeias.
(75)
Poemas do povo da noite.
Livramento, 1979, p.63.

Dossiê João Cabral

JOÃO CABRAL

ou a educação pela poesia'
JOÃO ALEXANDRE BARBOSA
(Professor Titular

do Departamento

de Teoria

Literária da USP)

~

em desprezar outros aspectos mais complexos

da obra de João Cabral, vou considerar
traço, um modo
leitor:

apenas um

de relação entre poeta,

a maneira

pela qual é possível

Meus olhos têm telescópios

poesia e
extrair

espiando a rua,

da

espiando minha alma

poesia uma lição que o poeta dá ao leitor e a si

longe de mim mil metros.

mesmo

Mulheres vão e vêm nadando

e que ele faz um modo de ser próprio

de

sua poética.

em rios invisíveis.

Não se trata somente
meditação

de registrar os momentos

de

Automóveis como peixes cegos

acerca do poema, quer como movimento

de construção,

experiência,

quer como espaço a ser ocupado pela
mas

aprendizagem

compõem minhas visões mecânicas.

como

a que

um

o poeta

percurso
se obriga

Há vinte anos não digo a palavra

de

que sempre espero de mim

e, se

obrigando,

passa a ler nos objetos possíveis de sua

linguagem.

Lições de poética.

Ficarei indefinidamente

contemplando

meu retrato eu morto.

Já em seu primeiro livro, Pedra do Sono, de 1942, a

Este sentido

presença de textos em que a própria operação poética

possíveis de poema, que quase sempre apontam

aparece como tematizada

as tensões

se, por um lado, apontava

de relações

entre

livro, se expande

em composições

poeta

e conteúdos

possível.

Para exemplo,

"Poema":

"Este texto já foi publicado

de um dizer

sirva o primeiro

texto,

outras

para

que, no primeiro

mesma consciência
entre

e objetos

e fuga dela, uma

aprendizagem

relações

poeta

subjetividade

para a insidiosa consciência do fazer, por outro, esta
se passava, por assim dizer, nas

entre

linguagens

que incorporam
(André

Masson

exemplo) será também dominante

conteúdos

de

e Picasso,

por

no livro seguinte,

O Engenheiro, de 1945. Como acontece no poema

no livro A biblioteca Imaginária.

O próprio autor autorizou

nova

publicação

nesta revista.

••
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que tem por título precisamente
embora

em outros

"O Engenheiro",
e se configure
linguagem,
Sendo

o aprendizado
antes

já se faça mais sutil

como

uma

a segunda

instrumentos

do engenheiro,

estrofe

leitura

de construção,

e conteúdos

de

auto complacente

apreensão

próprios
de sua

corrigida

Esta apreensão,
de mão

utilização:

perigosamente

os primeiros

livros,

lado,

o caminho

para

e

uma

da realidade.
traduz um aprendizado

é o poeta

que aprende

com

a

da poesia e é o poema que aprende com

a linguagem

o esquadro, o pape~'

por assim

de um lirismo herdado,

no entanto,

dupla:

linguagem

o ldpis,

que rondava

por outro

acerca das re-

o tríptico,

dizer, esvazia a carga de subjetividade

prepara,

poema

decorrentes

numa intensa negatividade

incertezas e descaminhos

manifestos.

daquele

Fundado

lações entre poeta e poesia,

casos, como ocorre no poema

de forma, que de conteúdos

assim,

embaralha

''A Lição de Poesia",

dos objetos da realidade. Entre poesia

o desenho, o projeto, o número:

e realidade, o poeta faz do poema um instrumento

o engenheiro pensa o mundo justo,

de aprendizagem.

mundo que nenhum véu encobre.

A partir de O Cão sem PLumas, de 1950, está traçado
o caminho

desse aprendizado:

não uma tradução

Do embate entre poeta e poesia, de onde surgirão

de conteúdos,

mas uma recuperação

os livros que, nos anos 50, vão afirmar o sentido da

de articulação

que possibilitam

aprendizagem,

Sendo assim, a apreensão

do rio Capibaribe

Morte e Vida Severina, Paisagens com Figuras e Uma

antes pela desmontagem

metafórica,

Faca só Lâmina,

a uma

sem dúvida,

como

O Cão sem PLumas, O Rio,

o núcleo mais representativo

no tríptico

que publica

está,

em 1947:

Psicologia da Composição com a Fábula de Anfion
Antiode.

e

linguagem

esses conteúdos.

desempLumada,

acumulação

de sentidos, ainda quando

pudessem

revelar

habitual.

o inverso

de elementos

se faz

pela redução
que

pela

tais sentidos

de sua apreensão

O poeta ensina o rio Capibaribe

porque

foi capaz de aprender,

sem plumas, com suas paisa-

Terceira Feira, de 1961,

reunindo

"Quaderna",
com A

gens, fábula e discurso. O resultado é um foLar com

"Dois

coisas, como ele mesmo dirá, muito

Educação pela Pedra, de 1967, que estará, por assim

com muito humor,

mais tarde, e

em texto de Agrestes:

Parlamentos

dizer, completo

e Serial",

o processo

e sobretudo

de aprendizagem

do

poeta.
As coisas, por detrás de nós,

O próprio

exigem folemos com elas,

o périplo

mesmo quando nosso discurso

pela Pedra, quer dizer, daquilo

não consiga ser folar delas.

como consciência

Dizem: folar sem coisas é

onírico,

comprar o que seja sem moeda:

pela solidez, consistência

é sem fundos, folar com cheques,

(não importando

em Líquida, informe diarréia.

em nome de pequena
acaso,

Embora

tais procedimentos

parte, responsáveis

sejam,

pela maneira

em grande

com que o poeta

vai fazendo a sua poesia nas obras publicadas
anos 50, encontrando

caminhos

folar de coisas, nordestinas
se mortes
paisagens

e vidas

ou espanholas,

severinas,

para

chamem-

o rio Capibaribe,

e gentes de sua região ou da Espanha,

tudo culminando
só Lâmina,

adequados

nos

no alto teor reflexivo de Uma Faca

de 1956,

é na década

seguinte,

com

título da última obra da década indicia
cumprido:

em mapa

que já se insinuava

na primeira obra, em que o lado

fluido e evanescente

aprendizado
capaz

de Pedra do Sono a Educação

da poesia é travado

e resistência

do primeiro

que o título tenha a sua origem
localidade

da região

encontrado,

do

poeta),

por
a um

explícito com aquele mesmo elemento

de definir

a totalidade
o próprio

dos textos

antilírica,

como

poeta

dedicatória

ao grande lírico Manuel

dirá

como
em sua

Bandeira.

Mas entre essas obras e as que publicará depois - a
única da década de 70, Museu de Tudo, e as cinco
dos anos 80 -,

João Cabral

organiza,

em 1982,

uma antologia dos seus próprios poemas, no volume
Poesia Crítica, em que, mais que esclarecer, para o

2'i

,....

de imitação da forma, ou seja, uma mimes e de linguagens.
Daí duas conseqüências

de grande importância

a poética de João Cabral: o realismo,
de sua poesia e as tensões
intransitividade

para

a concreção

entre transitividade

e

de seus enunciados.

Na verdade, fazer da linguagem da poesia um espaço
aberto para o aprendizado

com outras linguagens

é

não apenas ampliar o leque possível das nomeações,
mas assumir o risco das tensões entre fazer e dizer.
E na própria

"Nota',

o poeta assume o problema,

ao afirmar:
Quanto à idéia de, em poesia, foI ar .de poesia
leitor eventual
roteiro

de

consciência

(sejam outros
seu

poetas e críticos),

aprendizado,

do próprio

vem

revelar

ela só parecerá coisa estranha a quem ignora

a

tudo o que escreveu. Quem teve contato com

poeta acerca de uma certa

leitura de sua poesia, constituindo
educação

ou de outras formas de criação, crê o autor que

o

pouca parte de sua obra, sabe que ele nunca

uma verdadeira

entendeu a linguagem poética como uma coisa

pela crítica.

autônoma,

E isso é revelado pela própria estrutura da antologia:
numa primeira parte, "Linguagem",
que tomam
segunda,

poemas que tratam,

de sua combustão:

de criadores,

parte da antologia
desse aspecto
chamando

é muito

personalidades

de qualquer

coisa, contanto

A cláusula restritiva final diz tudo: a transitividade

para o qual venho

não são apenas

obras

ou

mas, sobretudo,

objetos da

é limitada

pela qualidade

específica da linguagem

poética. Uma especificidade
si

mesma,

mas

que

se

que não se encerra em
renova

realidade, coisas, de que são extraídos modos de ser,

aprendizagem

formas,

Em três das obras que publicou

linguagens.

E isso pode

ser tanto

Ramos ou Vicente

Rilke,

Proust,

do Rego Monteiro,

cante hondo, a secura e a umidade
diversos

Menezes ou de Ademir
quilo que chamei,
compreendia

quanto

das jogadas

EI
o

espanhóis,
de Ademir

da Guia. Uma espécie da-

em livro

1

através

da

com outras linguagens.
nos anos 80 -

Auto do Frade, Agrestes e Crime na Calle Relator

Graciliano

do Nordeste,

Teatro Santa Isabel do Recife, toureiros
os movimentos

que sua

qualidade de linguagem poética fosse preservada.

essa segunda

de criadores, poetas ou não, que são

lidos por João Cabral,

26

falar

rica na demonstração

de sua poética

a atenção:

de

de linguagem transitiva, com a qual se poderia

poetas ou não".

Mais do que diz o poeta, no entanto,

mas como uma forma

linguagem como qualquer outra. Uma forma

como

diz João Cabral, na "Nota do Autor, da "obra ou a
personalidade

uma fogueira ardendo

por si, cujo interesse estaria no próprio espetáculo

estão os poemas

por assunto a criação- poética e, numa

"Linguagens",

intransitiva,

sobre o poeta, e que

a sua obra até A Educação pela Pedra,

pode-se detectar
aprendizagem,
ampliação

a continuidade
sobretudo

desse processo de

através

da retomada

e

de alguns temas básicos.

Assim, por exemplo, o Auto do Frade, articulandose claramente

com o processo compositivo

da obra

de 1955, Morte e Vida Severina, acrescenta um elemento

fundamental

à linguagem

poética

de João

Cabral no sentido de sua leitura da realidade: passa-se do social ao histórico,
gação do primeiro,
através

mas sim a sua incorporação,

de uma apreensão

anedóticos

sem que haja uma ne-

de incidentes

das tensões

básicas,

e as elucubrações
filosóficas,

encarnadas

por Frei

do político rebelde

mais abstratas,

de quem também

o

mas pela exploração

Caneca, entre a razão pragmática

1'1ustração

apenas

(o que, sem dúvida, compõe também

quadro da narrativa histórica),
poética

não

lógicas, retóricas,

era um herdeiro

da

2.

Por isso mesmo,

os registros populares

(respectivamente

enunciados

e eruditos

pelo coro, a multidão

que assiste ao sacrifício do Frei, e pelos monólogos
do Caneca) são imitações tensas de uma história que
a ficcionalização
apaziguamentos

do Auto

busca

recuperar

sem

retóricos.

Uma

educação

pela

É um texto que parece saído do livro anterior, em-

história.

bora em nenhum

Por outro lado, em Agrestes, de 1985, livro que, na

subjetivizada,

obra do poeta, pode ser articulado

narrativas que se encarregam

a Paisagens com

Figuras, de 1956 (aos temas nordestinos
acrescentando-se
americanos),

a variante

individualizada
homenagem

agora os africanos

e espanhóis

está na presença

Bandeira,

de Agrestes seja a morte

sendo sempre apanhada

em situações

de criar um espaço de

Mesmo falando da morte, o poeta está

falando de coisas e, mais uma vez, aprendendo

e os hispanoda morte

como tema, na parte intirulada,
a Manuel

objetividade.

poema

em

elas. Uma educação

pela morte.

Da mesma maneira,

nos poemas do livro de 1987,

aparentemente

de "A 'indesejada

apenas anedóticos,

das gentes"'.

verticalizante

É curioso observar que, no livro seguinte, Crime na

50, operando-se

Calle Relato r, de 1987, no poema "O Exorcismo",

poesia

um diálogo entre o poeta e o psiquiatra,

linguagem

é levantada

com

há uma retomada

da narrativa de alguns livros dos anos
uma estreita

e ficcionalidade,

dependência

fazendo

com

entre
que

a

da poesia seja capaz de fazer transitar

a questão do porquê de tantos textos escritos sobre

núcleos ficcionais através dos quais o poeta amplia

a morte. Resposta do poeta:

a sua (e nossa)

educação.

Uma

educação

pela

narrativa.
Nunca da minha, que é pessoal
mas da morte social do Nordeste.
E o diagnóstico

final da última estrofe pela voz do

1. A Imitação da Forma. Uma Leitura de João Cabral

in terlocutor:

de Meio Neto, São Paulo, Duas Cidades,

Seu escrever de morte é exorcismo,

2. Para uma caracterização

seu discurso assim me parece:

por exemplo, as páginas a ele dedicadas

é o pavor da morte, da sua,

nio Candido

que o foz foi ar da do Nordeste

leira, São Paulo, Martins

...
~

ilustrada

1975.

do Frei, ver,
por Anto-

em sua Formação da Literatura BrasiEditora,

1959.

"~
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Morte e vida severina

quando o Capibaribe
desaguou no Tucal
RrCARDO MELANI
(Faculdade de Educação da PUC-SP)
ricardomelani@ibest.

e vida seuerina é uma peça-

Morte

poema de João Cabral de Melo
trata da trajetória

era que

de Severino,

um

Severina é um adjetivo que foi criado por

apenas

para

dificuldades

e em especial da morte

passando

pelo

Rio

um retrato

presente em todos os rincões visitados

de melhor sorte, Severino observa as

pelo personagem.

condições de miséria, de sofrimento e de

exaltação da vida. Em sua última parada,

resignação das pessoas que moram em

Severino presencia o nascimento de um

vilarejos e povoados da região semi-árida

menino que resiste à negação da existência

do Brasil. Em cada parada, ele se depara

e simboliza a possibilidade de superação

com a morte.

de todas as dificuldades:

Ela é também uma

é a vida de muitos
E não há melhor resposta

personagem:

que o espetdculo da vida:
vê-Ia desfiar seu fio,

iguais em tudo na vida [ ..]
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia [..]

28

de uma vida severina.

o

poema Morte

e vida

que também se chama vida,
ver a fdbrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,

uê-la brotar como hd pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;

severina

foi

publicado pela primeira vez em 1956,
mas atingiu reconhecimento público em
1965,

com

homônima,

a montagem
que

foi

da peça

encenada

no

auditório da PUC de São Paulo. Foi nesse
momento que a história de Severino, a
do Rio Cabiparibe

brasileiros, segundo palavras do próprio

Somos muitos Severinos

mesmo quando é a explosão

das

Capibaribe. Em sua caminhada à procura

A vida severina

como a de hd pouco, franzina;

muitos nordestinos. Essa poesia não é,
no entanto,

Recife,

mesmo quando é uma explosão

João Cabral para retratar a vida difícil de

retirante que migra do sertão nordestino

com. br

e a do Tuca se

imbricaram.
Na década de 1960, o envolvimento com
manifestações
movimento

culturais
estudantil.

marcou
Buscava-se

o
o

desenvolvimento de uma cultura nacional
e popular. Foi nesse contexto que a União
Nacional dos Estudantes (UNE) criou
os Centros Populares de Cultura (CPCs),
que tinham

no teatro

uma forma

privilegiada de manifestação artística. Por

-p------------------------------------------------------~----l

T U C 4

Dossiê João Cabral

TEATRO DA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA
RUA MONTE ALEGRE, 1024

Ao lado: 1. reprodução de cartaz de
lançamento da peça Morte e vida severina
feita a partir de reprodução da revista
Tuca: 20 anos. A xilogravura é de Luis
Antonio Vallandro Keating e é da coleção
de Henrique Suster.
2. Detalhe de ilustração retirado do jornal
Porandubas nº 32.

Psicologia e atualmente
graduação

professor de pós-

da universidade.

Com verbas do DCE,
Cultural

MORTE E VIDA
SEVERINA
JOÃO

CABRAL

dessa

das diferentes

entidade

o teatro permitia
ultrapassasse

os muros

da universidade

e se dirigisse

às classes

populares.

Por isso, os temas das peças

encenadas

na época tinham

os problemas
Inspirada

da realidade

na experiência

relação com

dos CPCs,

foi

proposta a criação de um grupo de teatro
universitário

na PUe.

A idéia se efetivou

a partir dos esforços de Antônio Mercado
Neto,

membro

da diretoria

do Centro

Acadêmico dos estudantes de Direito "22
de agosto", e do presidente
Central
da Costa

dos Estudantes
Ciampa,

do Diretório

(DCE), Antônio

então

estudante

de

esco-

contratou

pectos que justificaram

a escolha pode-

teatro,

Silnei Siqueira

escrita por um autor nacional,

atores

e José Armando

como diretor
Ferrara

de

como

pela cenografia.

a realidade
agrupar

brasileira,

retratava

além de permitir

um grande número

vez escolhida

encenada,

MORTE E ViDA SEVERlNA

Roberto

de atores.

a peça

que sena

Freire

convidou

Francisco Buarque de Holanda,
um jovem

desconhecido,

na época

para fazer a

Em abril de 1965 foi realizada a seleção

direção

e a criação

musical.

dos atores que participariam

Buarque

era estudante

de Arquitetura

Universitários

brasileira.

o grupo

mos citar o fato de ser essa uma obra que,

que a

reflexão política

propostas,

lheu Morte e vida severina. Entre os as-

o Departamento

Uma
meios estéticos,

de muita discussão e de estuda-

Roberto Freire como diretor do grupo de

responsável

DE MELO NETO

Depois

do Teatro dos

da Católica (TUCA).

Para

ainda

não

havia

decidido

se ter uma idéia da repercussão do proje-

caminho

to, houve 350 inscrições para as 30 vagas

artista conhecido

oferecidas. Alunos das mais diversas áreas

mundo.

de estudo

No mesmo período

seletivo.
Porto,

participaram

do processo

Entre eles podem-se
aluna

de Psicologia,

citar Inês
Ana Lúcia

Rodrigues, estudante

de Ciências Sociais,

e Evandro Pimentel,

estudante

Formado

o grupo,

a atenção

formava
prédio

profissional

seguir

que o tornaria

e respeitado

e
o
um

em todo o

em que o grupo se

ficou pronta

a construção

que viria a ser conhecido

Tuca. Nesse momento,

surgiram

da FEL

das em relação à sua utilização,

se voltou

guns defendiam

para a escolha do texto a ser encenado.

Chico

do
como
dúvi-

pois al-

a idéia de transformar

o

local em um cinema comercial. Foi a mo-

29

vimentação

dos alunos sob a liderança do

DCE que determinou

o seu destino.

MORTE E VIDA SEVERINA

O

AUTODENATALPERNAMBUCANO

prédio passou a ser utilizado pelo Teatro
dos Universitários

da Católica,

que em-

o RETIRANTEEXPLICAAO

seu nome à construção.

prestou

O sucesso da peça Morte e vida severina

Mas isso ainda diz pouco:

LEITOR

há muitos na freguesia,

QUEM É EAQUE VAI

foi decisivo para que o local se mantivesse

por causa de um coronel

como uma casa do teatro universitário.

-

SEVERINO VAI À EUROPA

Em 11 de setembro

de 1965, depois de

três meses

de ensaios

envolveram

professores

história,

geografia

que

de psicologia,

e sociologia

da

estreou a peça Morte e vida

universidade,

severina. Apesar
recursos,

e estudos

da precariedade

o sucesso

de

das encenações

foi

O meu nome é Severino,

que se chamou Zacarias

não tenho outro de pia.

e que foi o mais antigo

Como há muitos Severinos,

senhor desta sesmaria.

que é santo de romaria,

Como então dizer quem fala

deram então de me chamar

ora a Vossas Senhorias?

Severino de Maria;

Vejamos: é o Severino

como há muitos Severinos

da Maria do Zacarias,

com mães chamadas Maria,

lá da serra da Costela,

fiquei sendo o da Maria

limites da Paraíba.

do finado Zacarias.

Mas isso ainda diz pouco:

enorme. Tanto a crítica quanto o público
elogiaram

a montagem.

todas as apresentações,

A cenografia e o figurino de José Armando

dia de pé e demonstrava

Ferrara eram simples, mas se ajustavam à

Era freqüente,

dramaticidade

a realização

Sandro

da peça. A iluminação

de

Polônio foi baseada na projeção

de sombras

dos atores ao fundo,

o que

o público

de debates

trechos

musicados

Cabral,

por Chico

com

Buarque,

de 130 atores. Além disso, professores,

téia, muitas delas eram operários

intelectuais,

na história

do teatro

lnter-relacionando

estética

peça

fazer

acabou

momento

parte

de efervescência

um período
o público

por

brasileiro.
e política,

ditatorial,

desnudando

parte da realidade

Os espetáculos
com lotação

esgotada.

em
para

brasileira.

eram sempre
Muitas

realizados
pessoas

assistiram à peça duas ou três vezes. Em

30

positiva

que o

obteve e que foi publicada
e revistas

grupo e da Pue.

Universitário,
na França.

a

de um

política

jornais

repercussão

convi-

teatro

projetou

o nome

formas.

das mais diversas

Foi a forte

mobilização

desse

do

permitiu

a viagem à França.

Foram

organizadas

apresentações

musicais

para arrecadar

fundos

viagem.

Sem cobrar

de Teatro

viajar

colaboravam

pelo

grupo mais amplo de colaboradores

que se realizaria em Nancy,
No entanto,

artistas e apaixonados

em

Isso motivou a inscrição

da peça no 4° Festival Mundial

de Morte e vida severina um

fizeram
marco

e a escolha do

de João

da peça cerca

do grupo de teatro e as pessoas da pla-

trabalho

experientes

Estima-se que participaram

entre membros

atores amadores

texto

que o

de modo que eles faziam rodízio entre si.

A grande

belíssimo

era maior

no final das apresentações,

realidade encenada. A união de talentosos

profissionais

por exemplo,

número de atores necessários para a peça,

dados pelo próprio TUCA.

de

grupo,

grande emoção.

provocava uma sensação de ampliação da

com as orientações

aplau-

para a

nada

que

para a

do TUCA,

artistas como Dorival Caymi, Elis Regina,

Europa com uma grande equipe de atores

Geraldo

e praticamente

realizavam espetáculos musicais depois da

missão

sem recursos parecia uma

impossível.

porque o TUCA
atores

que

membros

Isso só foi possível

não se restringia aos 30

atuavam

de sua direção.

gente contribuindo
O número

no palco

de atores

Havia

Vandré

e Chico

apresentação

da

arrecadações

foram

Doações

feitas.

Alguns

membros

muita

pessoais. Chico Buarque vendeu o carro
e Roberto

que formavam

se também

o

venderam

e

e aos

para o seu sucesso.

do TUCA

peça.

Buarque

objetos

Freire, o telefone. Promoveuum leilão

de quadros.

O

jJiP

se ao menos mais cinco havia
com nome de Severino
filhos de tantas Marias
mulheres de outros tantos,
já finados, Zacarias,
vivendo na mesma serra
magra e ossuda em que eu vivia.
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida) .
Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
algum roçado da cinza.
Mas, para que me conheçam
melhor Vossas Senhorias

e melhor possam seguir
a história de minha vida,
passo a ser o Severino
que em vossa presença emigra.

publicitário

Carlito

uma série de iniciativas
grupo,

DOIS

HOMENS

CAR-

do Tucano",

por

diretores,

acontecimento

ALMAS! IRMÃOS DAS ALMAS !NÃO FUI

destacado

EU QUE MATEI NÃO!"

em diversas

~

~,,,,
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atores

pôde embarcar

N a véspera

- A quem estais carregando,
irmãos das almas,
embrulhado nessa rede?
dizei que eu saiba.
- A um defunto de nada,
irmão das almas,
que há muitas horas viaja
à sua morada.
- E sabeis quem era ele,
irmãos das almas,
sabeis como ele se chama
ou se chamava?
- Severino Lavrador,
irmão das almas,
Severino Lavrador,
mas já não lavra.
- E de onde que o estais trazendo,
irmãos das almas,
onde foi que começou
vossa jornada?
- Onde a Caatinga é mais seca,
irmão das almas,
onde uma terra que não dá
nem planta brava.
- E foi morrida essa morte,
irmãos das almas,

vendido

aos

amigos do TUCA. E dessa forma o grupo,

AOS GRITOS

DAS

o

da "Ordem

um diploma

REGANDO UM DEFUNTO NUMA REDE,
DE: "Ó IRMÃOS

para ajudar

entre elas a criação

composto

ENCONTRA

Maia empreendeu

da

e alguns

para a Europa.

viagem,

houve

significativo.

colaborador,
frentes

um
Um

que trabalhava
em benefício

grupo,

foi preso. Manoel

Viaduto

do Chá quando

do

foi detido
distribuía

no
um

jornal da União Estadual dos Estudantes
(UEE).

Seu depoimento

marcado

no DOPS

para uma data próxima

apresentação
inviabilizou

foi

à da

do grupo em Nancy, o que
a sua viagem para a França.

RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL

Em Nancy, o grupo foi pressionado
autoridades

brasileiras.

época embaixador
desautorizou
no festival.
brasileira
incomodava.
embaixador

por

Bilac Pinto,

na

do Brasil na França,

o TUCA a representar o país
A revelação
em

terras
Mesmo

na Espanha,

da pobreza
estrangeiras
João

Cabral,

temia que sua

obra fracassasse ao ser representada

por

amadores.
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presença

de João Cabral,

que chegou

a

chorar.
O sucesso

do espetáculo

foi muito

grande.

A crítica

especializada

não lhe

poupou

elogios. Por esse motivo,

antes

mesmo de ter sido escolhido o vencedor
do festival

de Nancy,

convidado

a participar

importante

Festival

O TUCA

foi

da pré-estréia

do

Internacional

das

Nações, que contaria com a participação
de muitas

das melhores

profissionais

do mundo

companhias

e se realizaria em

Paris uma semana depois do evento em
Nancy.
O resultado

do Festival de Nancy saiu.

Severino conquistou

o primeiro

repercussão

dessa vitória

Numerosos

convites,

lugar. A

foi enorme.

vindos

de vários

países, foram feitos ao TUCA.

Diante do

êxito,

o governo

posição

e passou

ajudando
França

brasileiro

mudou

a apoiar

de

o grupo,

nas despesas com a estadia na
e pondo

à disposição

dele um

adido cultural.
O TUCA

encenou Morte e vida severina

essa foi morte morrida
ou foi matada?
- Até que não foi morrida,
irmão das almas,
esta foi morte matada,
numa emboscada.
- E o que guardava a emboscada,
irmãos das almas,
e com que foi que o mataram,
com faca ou bala?
- Este foi morto de bala,
irmão das almas,
mais garantido é de bala,
mais longe vara.
- E quem foi que o emboscou,
irmãos das almas,
quem contra ele soltou
essa ave-bala?
- Ali é difícil dizer,
irmão das almas,
sempre há uma bala voando
desocupada.

dezesseis vezes na Europa, cinco vezes na
França

e onze vezes em Portugal,

cidades de Coimbra,
apresentações

nas

Porto e Lisboa. As

obtiveram o mesmo sucesso

que haviam atingido no festival de Nancy.
Os

teatros

desenvolveu

lotaram,
uma profunda

os personagens
apresentação,
forte emoção.
TUCA

e

da

o

público

empatia com

peça.

A última

em Lisboa, foi marcada por
A pedido

aceitou representar

antes do embarque
da pouca divulgação,

do público,

o

poucas horas

para o Brasil. Apesar
os três mil lugares

do Cine Teatro Império foram ocupados,
e a platéia,
estudantes,

composta
ovacionou

por

muitos

Morte e vida

- E o que havia ele feito
irmãos das almas,
e o que havia ele feito
contra a tal pássara?
- Ter uns hectares de terra,
irmão das almas,
de pedra e areia lavada
que cultivava.
- Mas que roças que ele tinha,
irmãos das almas,
que podia ele plantar
na pedra avara?
- Nos magros lábios de areia,
irmão das almas,

dos intervalos das pedras,
plantava palha.
- E era grande sua lavoura,
irmãos das almas,
lavoura de muitas covas,
tão cobiçada?
- Tinha somente dez quadras,
irmão das almas,
todas nos ombros da serra,
nenhuma várzea.
- Mas então por que o mataram,
irmãos das almas,
mas então por que o mataram
com espingarda?
- Queria mais espalhar-se,
irmão das almas,
queria voar mais livre
essa ave-bala.
- E agora o que passará,
irmãos das almas,
o que é que acontecerá
contra a espingarda?
- Mais campo tem para soltar,
irmão das almas,
tem mais onde fazer voar
as filhas-bala.
- E onde o levais a enterrar,
irmãos das almas,
com a semente do chumbo
que tem guardada?
- Ao cemitério de Torres,
irmão das almas,
que hoje se diz Toritama,
de madrugada.
- E poderei ajudar,
irmãos das almas?
vou passar por Toritama,

l
é minha estrada.

Da esquerda para a direita: Merenhêo, Chico Buarque e Luís Antônio Fonseca.
Grupo responsável pela parte musical da peça Morte e vida severina.
Arquivo Jornal Porandubas - Foto de Hiroto Yoshioka
seuerina.
A volta

dentro de uma sala.
ao Brasil

foi triunfante.

Em

Como um cão vivo

território nacional, a peça foi apresentada

dentro de um bolso.

227 vezes. As encenações foram feitas na

Como um cão vivo

cidade

de São Paulo

do

debaixo dos lençóis,

interior

do Estado, na cidade do Rio de

debaixo da camisa,

Janeiro,

em Curitiba

da pele.

e em cidades

2

e em Manaus.

CÃo SEM PLUMAS
FEZ HISTÓRIA

NOTAS
Cão Sem Plumas é outro poema de João

É também outro

Cabral de Melo Neto.
nome

que

Capibaripe.

o autor

empresta

Sua trajetória

como a trajetória
Quis o destino

na cidade

é

de um cão pela rua.
construído

que esse cão sem plumas
TUCA

ao rio

por homens
desaguasse no

e, junto com ele, fizesse história.

O cão

está

na

memória

do

teatro

1 Esse texto foi elaborado
edição comemorativa

a partir

da

de 1980 do Jornal

Porandubas

sobre

os quinze

apresentação

de Morte

anos

da

sob a editoria de Jorge Cláudio

Ribeiro,

e da Revista Comemorativa dos 20 anos do

Roberta

Sundfeld

e Solange

Peirão. As

duas

cedidas para consulta pelo prof. dr. Jorge

ainda banha a PUC de São Paulo.
Aquele rio
está na memória
como um cão vivo

TEM MEDO

DE SE

EXTRAVIAR PORQUE SEU GUIA O RIO
CAPIBARIBE, CORTOU COM O VERÃO

TUCA, elaborada por Marly Rodrigues,

política

de suas águas

o RETIRANTE

e Vida Severina,

brasileiro, na memória da própria história
do país, e parte

- Bem que poderá ajudar,
irmão das almas,
é irmão das almas quem ouve
nossa chamada.
- E um de nós pode voltar,
irmão das almas,
pode voltar daqui mesmo
para sua casa.
- Vou eu, que a viagem é longa,
irmãos das almas,
é muita longa a viagem
e a serra é alta.
- Mais sorte tem o defunto,
irmãos das almas,
pois já não fará na volta
a caminhada.
- Toritama não cai longe,
irmão das almas,
seremos no campo santo
de madrugada.
- Partamos enquanto é noite,
irmão das almas,
que é o melhor lençol dos mortos
noite fechada.

publicações

Cláudio

foram

gentilmente

Ribeiro.

2 João Cabral de Melo Neto.
plumas. Obra Completa.
Nova Aguilar,

O cão sem

Rio de Janeiro,

1995. p.114.

- Antes de sair de casa
aprendi a ladainha
das vilas que vou passar
na minha longa descida.
Sei que há muitas vilas grande
cidades que elas são ditas;
sei que há simples armados,

;t

sei que há vilas pequeninas,
todas formando um rosário
cujas contas fossem vilas,
todas formando um rosário
de que a estrada fosse a linha.
Devo rezar tal rosário
até o mar onde termina,
saltando de conta em conta,
passando de vila em vila.
Vejo agora: não é fácil
seguir essa ladainha;
entre uma conta e outra conta
entre uma e outra ave-maria,
há certas paragens brancas,
de planta e bicho vazias,
vazias até de donos,
e onde o pé se descaminha.
Não desejo emaranhar
o fio de minha linha
nem que se enrede no pêlo
hirsuto desta caatinga.
Pensei que seguindo o rio
eu jamais me perderia:
ele é o caminho mais certo,
de todos o melhor guia.
Mas como seguí-lo agora
que interrompeu a descida?
Vejo que o Capibaribe,
como os rios lá de cima,
é tão pobre que nem sempre
pode cumprir sua sina
e no verão também corta,
com pernas que não caminham
Tenho de saber agora
qual a verdadeira via
entre essas que escancaradas
frente a mim se multiplicam.
34

Mas não vejo almas aqui,
nem almas mortas nem vivas;
ouço somente à distância
o que parece cantoria.
Será novena de santo,
será algum mês-de-Maria;
quem sabe até se uma festa
ou uma dança não seria?
NA CASAA QUE O RETIRANTE CHEGA
ESTÃO CANTANDO EXCELÊNCIAS PARA
UM DEFUNTO, ENQUANTO UM HOMEM,
DO LADO DE FORA, VAI PARODIANDO
AS PALAVRAS DOS CANTADORES

- Finado Sevetino,
quando passares em Iordêo
e os demônios te atalharem
perguntando o que é que levas ...
- Dize que levas cera,
capuz e cordão
mais a Virgem da Conceição.
- Finado Severino.
etc...
- Dize que levas somente
coisas de não:
fome, sede, privação.
- Finado Severino,

etc...
- Dize que coisas de não,
ocas, leves:
como o caixão, que ainda deves.

- Uma excelência
dizendo que a hora é hora.
- Ajunta os carregadores
que o corpo quer ir embora.

-

Duas excelências ...
... dizendo é a hora daplantação.
Ajunta os ceitegedores ...
... que a terra vai colher a mão.

CANSADO DA VIAGEM O RETIRANTE
PENSA

INTERROMPÊ-LA

POR UNS

INSTANTES E PROCURAR TRABALHO
ALI ONDE SE ENCONTRA

- Desde que estou retirando
só a morte vejo ativa,
só a morte deparei
e às vezes até festiva;
só morte tem encontrado
quem pensava encontrar vida,
e o pouco que não foi morte
foi de vida severina
(aquela vida que é menos
vivida que defendida,
e é ainda mais severina
para o homem que retira) .
Penso agora: mas por que
parar aqui eu não podia
e como o Capibaribe
interromper minha linha?
ao menos até que as águas
de uma próxima invernia
me levem direto ao mar
ao refazer sua rotina?
Na verdade, por uns tempos,
parar aqui eu bem podia
e retomar a viagem
quando vencesse a fadiga.
Ou será que aqui cortando
agora a minha descida
já não poderei seguir

•
nunca mais em minha vida?
(será que a água destes poços
é toda aqui consumida
pelas roças, pelos bichos,
pelo sol com suas línguas?
será que quando chegar
o rio da nova invernia
um resto da água do antigo
sobrará nos poços ainda?)
Mas isso depois verei:
tempo há para que decida;
primeiro é preciso achar
um trabalho de que viva.
Vejo uma mulher najanela,
ali, que se não é rica,
parece remediada
ou dona de sua vida:
vou saber se de trabalho
poderá me dar notícia.
DIRIGE-SE À MULHER NA]ANELA QUE
DEPOIS DESCOBRE TRATAR-SE DE QUEM
SE SABERÁ

- Muito bom dia, senhora,
que nessa janela está;
sabe dizer se é possível
algum trabalho encontrar?
- Trabalho aqui nunca falta
a quem sabe trabalhar;
o que fazia o compadre
na sua terra de lá?
- Pois fui sempre lavrador,
lavrador de terra má;
não há espécie de terra
que eu não possa cultivar.
Isso aqui de nada adianta,

pouco existe o que lavrar;
mas diga-me, retirante,
que mais fazia por lá?
- Também lá na minha terra
de terra mesmo pouco há;
mas até a calva da pedra
sinto-me capaz de arar.
- Também de pouco adianta,
nem pedra há aqui que amassar;
diga-me ainda, compadre,
que mais fazia por lá?
- Conheço todas as roças
que nesta chã podem dar:
o algodão, a mamona,
a pita, o milho, o caroá.
- Esses roçados o banco
já não quer financiar;
mas diga-me, retirante,
o que mais fazia lá?
- Melhor do que eu ninguém
sabe combater, quiçá,
tanta planta de rapina
que tenho visto por cá.
- Essas plantas de rapina
são tudo o que a terra dá;
diga-me ainda, compadre,
que mais fazia por lá?
- Tirei mandioca de chãs
que o vento vive a esfolar
e de outras escalavradas
pela seca faca solar.
- Isto aqui não é Vitória
nem é Glória do Goitá;
e além da terra, me diga,
que mais sabe trabalhar?
- Sei também tratar de gado,
entre urtigas pastorear:

gado de comer do chão
ou de comer ramas no ar.
- Aqui não é Surubim
nem Limoeiro, oxalá!
mas diga-me, retirante,
que mais fazia por lá?
- Em qualquer das cinco tachas
de um bangüê sei cozinhar;
sei cuidar de uma moenda,
de uma casa de purgar.
- Com a vinda das usinas
há poucos engenhos já;
nada mais o retirante
aprendeu a fazer lá?
- Ali ninguém aprendeu
outro ofício, ou aprenderá:
mas o sol, de sol a sol,
bem se aprende a suportar.
- Mas isso então será tudo
em que sabe trabalhar?
vamos, diga, retirante,
outras coisas saberá.
- Deseja mesmo saber
o que eu fazia por lá?
comer quando havia o quê
e, havendo ou não, trabalhar.
- Essa vida por aqui
é coisa familiar;
mas diga-me retirante,
sabe benditos rezar?
sabe cantar excelências,
defuntos encomendar?
sabe tirar ladainhas,
sabe mortos enterrar?
- Já velei muitos defuntos,
na serra é coisa vulgar;
mas nunca aprendi as rezas,

sei somente acompanhar.
- Pois se o compadre soubesse
rezar ou mesmo cantar,
trabalhávamos a meias,
que a freguesia bem dá.
- Agora se me permite
minha vez de perguntar:
como a senhora, comadre,
pode manter o seu lar?
- Vou explicar rapidamente,
logo compreenderá:
como aqui a morte é tanta,
vivo de a morte ajudar.
- E ainda se me permite
que lhe volte a perguntar:
é aqui uma profissão
trabalho tão singular?
- É, sim, uma profissão,
e a melhor de quantas há:
sou de toda a região
rezadora titular.
- E ainda se me permite
mais outra vez indagar:
é boa essa profissão
em que a comadre ora está?
- De um raio de muitas léguas
vem gente aqui me chamar;
a verdade é que não pude
queixar-me ainda de azar.
- E se pela última vez
me permite perguntar:
não existe outro trabalho
para mim neste lugar?
- Como aqui a morte é tanta,
só é possível trabalhar
nessas profissões que fazem
da morte ofício ou bazar.
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Imagine que outra gente
de profissão similar,
farmacêuticos, coveiros,
doutor de anel no anular,
remando contra a corrente
da gente que baixa ao mar,
retirantes às avessas,
sobem do mar para cá.
Só os roçados da morte
compensam aqui cultivar,
e cultívá-los é fácil:
simples questão de plantar;
não se precisa de limpa,
de adubar nem de regar;
as estiagens e as pragas
fazem-nos mais prosperar;
e dão lucro imediato;
nem é preciso esperar
pela colheita: recebe-se
na hora mesma de semear.

o RETIRANTE CHEGA À ZONADAMATA,
QUE o FAZ PENSAR, OUTRA VEZ, EM
INTERROMPERA VIAGEM

- Bem me diziam que a terra
se faz mais branda e macia
quanto mais do litoral
a viagem se aproxima.
Agora afinal cheguei
nessa terra que diziam.
Como ela é uma terra doce
para os pés e para a vista.
Os rios que correm aqui
têm a água vitalícia.
Cacimbas por todo lado;
cavando o chão, água mina.

Vejo agora que é verdade
o que pensei ser mentira
Quem sabe se nesta terra
não plantarei minha sina?
Não tenho medo de terra
(cavei pedra toda a vida) ,
e para quem lutou a braço
contra a piçarra da Caatinga
será fácil amansar
esta aqui, tão feminina.
Mas não avisto ninguém,
só folhas de cana fina;
somente ali à distância
aquele bueiro de usina;
somente naquela várzea
um bangüê velho em ruína.
Por onde andará a gente
que tantas canas cultiva?
Feriando: que nesta terra
tão fácil, tão doce e rica,
não é preciso trabalhar
todas as horas do dia,
os dias todos do mês,
os meses todos da vida.
Decerto a gente daqui
jamais envelhece aos trinta
nem sabe da morte em vida,
vida em morte, severina;
e aquele cemitério ali,
branco na verde colina,
decerto pouco funciona
e poucas covas aninha.
ASSISTE

AO

ENTERRO

DE

UM

TRABALHADOR DE EITO E OUVE O QUE
DIZEM DO MORTO OS AMIGOS QUE O
LEVARAM AO CEMITÉRIO

••
- Essa cova em que estás,
com palmos medida,
é a conta menor
que tiraste em vida.
- É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
deste latifúndio.
- Não é cova grande,
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.
- É uma cova grande
para teu pouco defunto,
mas estarás mais ancho
que estavas no mundo.
- É uma cova grande
para teu defunto parco,
porém mais que no mundo
te sentirás largo.
- É uma cova grande
para tua carne pouca,
mas a terra dada
não se abre a boca.

- Trabalhando nessa terra,
tu sozinho tudo empreitas:
serás semente, adubo, colheita.
- Trabalharás numa terra
que também te abriga e te veste:
embora com o brim do Nordeste.
- Será de terra
tua derradeira camisa:
te veste, como nunca em vida.
- Será de terra
e tua melhor camisa:
te veste e ninguém cobiça.
- Terás de terra
completo agora o teu fato:
e pela primeira vez, sapato.
- Como és homem,
a terra te dará chapéu:
fosses mulher, xale ou véu.
- Tua roupa melhor
será de terra e não de fazenda:
não se rasga nem se remenda.
- Tua roupa melhor
e te ficará bem cingida:
como roupa feita à medida.

- Viverás, e para sempre
na terra que aqui aforas:
e terás enfim tua roça.
- Aí ficarás para sempre,
livre do sol e da chuva,
criando tuas saúvas.
- Agora trabalharás
só para ti, não a meias,
como antes em terra alheia.
- Trabalharás uma terra
da qual, além de senhor,
serás homem de eito e trator.

- Esse chão te é bem éonhecido
(bebeu teu suor vendido).
- Esse chão te é bem conhecido
(bebeu o moço antigo).
- Esse chão te é bem conhecido
(bebeu tua força de marido).
- Desse chão és bem conhecido
(através de parentes e amigos).
- Desse chão és bem conhecido
(vive com tua mulher, teus filhos).
- Desse chão és bem conhecido
(te espera de recém-nascido).

l
- Não tens mais força contigo:
deixa-te semear ao comprido.
- Já não levas semente viva:
teu corpo é a própria maniva.
- Não levas rebolo de cana:
és o rebolo, e não de caiana.
- Não levas semente na mão:
és agora o próprio grão.
- Já não tens força na perna:
deixa-te semear na coveta.
- Já não tens força na mão:
deixa-te semear no leirão.
- Dentro da rede não vinha nada,
só tua espiga debulhada.
- Dentro da rede vinha tudo,
só tua espiga no sabugo.
- Dentro da rede coisa vasqueira,
só a maçaroca banguela.
Dentro da rede coisa pouca,
tua vida que deu sem soca.
- Na mão direita um rosário,
milho negro e ressecado.
- Na mão direita somente
o rosário, seca semente.
- Na mão direita, de cinza,
o rosário, semente maninha.
- Na mão direita o rosário,
semente inerte e sem salto.
- Despido vieste no caixão,
despido também se enterra o grão.
- De tanto te despiu a privação
que escapou de teu peito a viração.
- Tanta coisa des iste em vida

37

que fugiu de teu peito a brisa.
- E agora, se abre o chão e te
abriga,
lençol que não tiveste em vida.
- Se abre o chão e te fecha,
dando-te agora cama e coberta.
- Se abre o chão e te envolve,
como mulher com quem se dorme.

o RETIRANTE

RESOLVE APRESSAR OS

PASSOS PARA CHEGAR LOGO AO RECIFE

- Nunca esperei muita coisa,
digo a Vossas Senhorias.
O que me fez retirar
não foi a grande cobiça;
o que apenas busquei
foi defender minha vida
da tal velhice que chega
antes de se inteirar trinta;
se na serra vivi vinte,
se alcancei lá tal medida,
o que pensei, retirando,
foi estendê-Ia um pouco ainda.
Mas não senti diferença
entre o Agreste e a Caatinga,
e entre a Caatinga e aqui a Mata
a diferença é a mais mínima.
Está apenas em que a terra
é por aqui mais macia;
está apenas no pavio,
ou melhor, na lamparina:
pois é igualo querosene
que em toda parte ilumina,
e quer nesta terra gorda
quer na serra, de caliça,
a vida arde sempre com

a mesma chama mortiça.
Agora é que compreendo
por que em paragens tão ricas
o rio não corta em poços
como ele faz na Caatinga:
vive a fugir dos remansos
a que a paisagem o convida,
com medo de se deter,
grande que seja a fadiga.
Sim, o melhor é apressar
o fim desta ladainha,
fim do rosário de nomes
que a linha do rio enfia;
é chegar logo ao Recife,
derradeira ave-maria
do rosário, derradeira
invocação da ladainha,
Recife, onde o rio some
e esta minha viagem se fina.
CHEGANDO AO RECIFE, O RETIRANTE
SENTA-SE PARA DESCANSAR AO PÉ DE
UM MURO ALTO E CAIADO E OUVE, SEM
SER NOTADO, A CONVERSA DE DOIS
COVEIROS

- O dia de hoje está difícil;
não sei onde vamos parar.
Deviam dar um aumento,
ao menos aos deste setor de cá.
As avenidas
do centro são
melhores,
mas são para os protegidos:
há sempre menos trabalho
e gorjetas pelo serviço;
e é mais numeroso o pessoal
(toma mais tempo enterrar os

ricos).

- Pois eu me daria por contente
se me mandassem para cá.
Se trabalhasses no de Casa Amarela
não estarias a reclamar.
De trabalhar no de Santo Amaro
deve alegrar-se o colega
porque parece que a gente
que se enterra no de Casa Amarela
está decidida a mudar-se
toda para debaixo da terra.
- É que o colega ainda não viu
o movimento: não é o que vê.
Fique-se por aí um momento
e não tardarão a aparecer
os defuntos que ainda hoje
vão chegar (ou partir, não sei).
As avenidas do centro,
onde se enterram os ricos,
são como o porto do mar;
não é muito ali o serviço:
no máximo um transatlântico
chega ali cada dia,
com muita pompa, protocolo,
e ainda mais cenografia.
Mas este setor de cá
é como a estação dos trens:
diversas vezes por dia
chega o comboio de alguém.
- Mas se teu setor é comparado
à estação central dos trens,
o que dizer de Casa Amarela
onde não pára o vaivém?
Pode ser uma estação
mas não estação de trem:
será parada de ônibus,
com filas de mais de cem.

,
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Então por que não pedes,

- Também um bairro dessa gente

deixas o dos pobres vários;

já que és de carreira, e antigo,

temos no de Casa Amarela:

melhor: não são tão contagiosos

que te mandem para Santo Amaro
se achas mais leve o serviço?

cada um em seu escaninho,
cada um em sua gaveta,

e são muito menos numerosos.
- É, deixo o subúrbio dos

Não creio que te mandassem
para as belas avenidas
onde estão os endereços
e o bairro da gente fina:
isto é, para o bairro dos usineiros,
dos políticos, dos banqueiros,
e no tempo antigo, dos bangüezeiros
(hoje estes se enterram
em
carneiros);
bairro também dos industriais,
dos membros das associações
patronais
e dos que foram mais horizontais
nas profissões liberais.
Difícil é que consigas
aquele bairro, logo de saída.
- Só pedi que me mandassem
para as urbanizações discretas,
com seus quarteirões apertados,
com suas cômodas de pedra.
- Esse é o bairro dos funcionários,
inclusive extranumerários,
contratados e mensalistas
(menos os tarefeiros e diaristas).
Para lá vão os jornalistas,
os escritores, os artistas;
ali vão também os bancários,
as altas patentes dos comerciários,
os lojistas, os boticários,
os localizados aeroviários
e os de profissões liberais
que não se liberaramjamais.

com o nome aberto na lousa
quase sempre em letras pretas.
Raras as letras douradas,
raras também as gorjetas.
- Gorjetas aqui, também,
só dá mesmo a gente rica,
em cujo bairro não se pode
trabalhar em mangas de camisa;
onde se exige quepe
e farda engomada e limpa.
- Mas não foi pelas gorjetas, não,
que vim pedir remoção:
é porque tem menos trabalho
que quero vir para Santo Amaro;
aqui ao menos há mais gente
para atender a freguesia,
para botar a caixa cheia
dentro da caixa vazia.
- E que disse o Administrador,
se é que te deu ouvido?
- Que quando apareça a ocasião
atenderá meu pedido.
- E do senhor Administrador
isso foi tudo que arrancaste?
- No de Casa Amarela me deixou
mas me mudou de arrabalde.
- E onde vais trabalhar agora,
qual o subúrbio que te cabe?
- Passo para o dos industriários,
que é também o dos ferroviários,
de todos os rodoviários
e praças-de-pré dos comerciários.
- Passas para o dos operários,

indigentes
onde se enterra toda essa gente
que o rio afoga na preamar
e sufoca na baixa-mar.
- É a gente sem instituto,
gente de braços devolutos;
são os que jamais usam luto
e se enterram sem salvo-conduto.
- É a gente dos enterros gratuitos
e dos defuntos ininterruptos.
- É a gente retirante
que vem do Sertão de longe.
Desenrolam todo o barbante
e chegam aqui najante.
- E que então, ao chegar,
não têm mais o que esperar.
- Não podem continuar
pois têm pela frente o mar.
- Não têm onde trabalhar
e muito menos onde morar.
- E da maneira em que está
não vão ter onde se enterrar.
- Eu também, antigamente,
fui do subúrbio dos indigentes,
e uma coisa notei
que jamais entenderei:
essa gente do Sertão
que desce para o litoral, sem razão,
fica vivendo no meio da lama,
comendo os siris que apanha;
pois bem: quando sua morte chega,
temos de enterrá-Ias em terra seca.
- Na verdade, seria mais rá ido

e também muito mais barato
ao acabar minha descida,
que os sacudissem de qualquer não seria diferente
ponte
a vida de cada dia:
dentro do rio e da morte.
que sempre pás e enxadas
- O rio daria a mortalha
foices de corte e capina,
e até um macio caixão de água;
ferros de cova, estrovengas
e também o acompanhamento
o meu braço esperariam.
que levaria com passo lento
Mas que se este não mudasse
o defunto ao enterro final
seu uso de toda vida,
a ser feito no mar de sal.
esperei, devo dizer,
- E não precisava dinheiro,
que ao menos aumentaria
e não precisava coveiro,
na quartinha, a água pouca,
e não precisava oração
dentro da cuia, a farinha,
e não precisava inscrição.
o algodãozinho da camisa,
- Mas o que se vê não é isso:
ou meu aluguel com a vida.
é sempre nosso serviço
E chegando, aprendo que,
crescendo mais cada dia;
nessa viagem que eu fazia,
morre gente que nem vivia.
sem saber desde o Sertão,
- E esse povo lá de riba
meu próprio enterro eu seguia.
de Pernambuco, da Paraíba,
Só que devo ter chegado
que vem buscar no Recife
adiantado de uns dias;
poder morrer de velhice,
o enterro espera na porta:
encontra só, aqui chegando
o morto ainda está com vida.
cemitérios esperando.
A solução é apressar
- Não é viagem o que fazem,
a morte a que se decida
vindo por essas caatingas, vargens; e pedir a este rio,
aí está o seu erro:
que vem também lá de cima,
vêm é seguindo seu próprio enterro. que me faça aquele enterro
que o coveiro descrevia:
o RETIRANTEAPROXIMA-SE DE UM DOS caixão macio de lama,
CAIS DO CAPIBARIBE
mortalha macia e líquida,
coroas de baronesa
- Nunca esperei muita coisa,
junto com flores de aninga,
~ preciso que eu repita.
e aquele acompanhamento
Sabia que no rosário
de água que sempre desfila
de cidades e de vilas,
(que o rio, aqui no Recife,
e mesmo aqui no Recife
não seca, vai toda a vida) .

APROXIMA-SE DO RETIRANTE O MORADORDE UM DOS MOCAMBOS QUE EXISTEM ENTRE O CAIS EAÁGUADO

- Seu José, mestre carpina,
que habita este lamaçal,
sabe me dizer se o rio
a esta altura dá vau?
sabe me dizer se é funda
esta água grossa e carnal?
- Severino, retirante,
jamais o cruzei a nado;
quando a maré está cheia
vejo passar muitos barcos,
barcaças, alvarengas,
muitas de grande calado.
- Seu José, mestre carpina,
para cobrir corpo de homem
não é preciso muita água:
basta que chegue ao abdome,
basta que tenha fundura
igual à de sua fome.
- Severino, retirante,
pois não sei o que lhe conte;
sempre que cruzo este rio
costumo tomar a ponte;
quanto ao vazio do estômago,
se cruza quando se come.
- Seu José, mestre carpina,
e quando ponte não há?
quando os vazios da fome
não se tem com que cruzar?
quando esses rios sem água
são grandes braços de mar?
- Severino, retirante,

RIO
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o meu amigo é bem moço;
sei que a miséria é mar largo,
não é como qualquer poço:
mas sei que para cruzá-Ia
vale bem qualquer esforço.
- Seu José, mestre carpina,
e quando é fundo o perau?
quando a força que morreu
nem tem onde se enterrar,
por que ao puxão das águas
não é melhor se entregar?
- Severino, retirante,
o mar de nossa conversa
precisa ser combatido,
sempre, de qualquer maneira,
porque senão ele alaga
e devasta a terra inteira.
- Seu José, mestre carpina,
e em que nos faz diferença
que como frieira se alastre,
ou como rio na cheia,
se acabamos naufragados
num braço do mar miséria?
- Severino, retirante,
muita diferença faz
entre lutar com as mãos
e abandoná-Ias para trás,
porque ao menos esse mar
não pode adiantar -se mais.
- Seu José, mestre carpina,
e que diferença faz
que esse oceano vazio
cresça ou não seus cabedais,
se nenhuma ponte mesmo
é de vencê-Io capaz?
- Seu José, mestre carpina,

que lhe pergunte permita:
há muito no lamaçal
apodrece a sua vida?
e a vida que tem vivido
foi sempre comprada à vista?
- Severino, retirante,
sou de Nazaré da Mata,
mas tanto lá como aqui
jamais me fiaram nada:
a vida de cada dia
cada dia hei de comprá-Ia.
- Seu José, mestre carpina,
e que interesse, me diga,
há nessa vida a retalho
que é cada dia adquirida?
espera poder um dia
comprá-Ia em grandes partidas?
- Severino, retirante,
não sei bem o que lhe diga:
não é que espere comprar
em grosso de tais partidas,
mas o que compro a retalho
é, de qualquer forma, vida.
- Seu José, mestre carpina,
que diferença faria
se em vez de continuar
tomasse a melhor saída:
a de saltar, numa noite,
fora da ponte e da vida?
UMAMULHER, DA PORTA DE ONDE SAIU
O HOMEM, ANUNCIA-LHE

que vosso filho é chegado?
Estais aí conversando
em vossa prosa entretida:
não sabeis que vosso filho
saltou para dentro da vida?
Saltou para dentro da vida
ao dar seu primeiro grito;
e estais aí conversando;
pois sabei que ele é nascido.
APARECEM E SE APROXIMAM DA CASA
DO HOMEM VIZINHOS, AMIGOS, DUAS
CIGANAS, ETC.

- Todo o céu e a terra
lhe cantam louvor.
Foi por ele que a maré
esta noite não baixou.
- Foi por ele que a maré
fez parar o seu motor:
a lama ficou coberta
e o mau-cheiro não voou.
- E a alfazema do sargaço,
ácida, desinfetante,
veio varrer nossas ruas
enviada do mar distante.
- E a língua seca de esponja
que tem o vento terral
veio enxugar a umidade
do encharcado lamaçal.

O QUE SE

VERÁ

- Compadre José, compadre,
que na relva estais deitado:
conversais e não sabeis

- Todo o céu e a terra
lhe cantam louvor
e cada casa se torna
num mocambo sedutor.
- Cada casebre se torna

qf

no mocambo modelar
que tanto celebram os
sociólogos do lugar.
- E a banda de maruins
que toda noite se ouvia
por causa dele, esta noite,
creio que não irradia.
- E este rio de água cega,
ou baça, de comer terra,
que jamais espelha o céu,
hoje enfeitou-se de estrelas.
COMEÇAM

A CHEGAR

PESSOAS

TRAZENDO PRESENTES PARA O RECÉMNASCIDO

- Minha pobreza tal é
que não trago presente grande:
trago para a mãe caranguejos
pescados por esses mangues;
mamando leite de lama
conservará nosso sangue.
- Minha pobreza tal é
que coisa não posso ofertar:
somente o leite que tenho
para meu filho amamentar;
aqui são todos irmãos,
de leite, de lama, de ar.
- Minha pobreza tal é
que não tenho presente melhor:
trago papel de jornal
para lhe servir de cobertor;
cobrindo-se assim de letras
vai um dia ser doutor.
- Minha pobreza tal é
que não tenho presente caro:
como não posso trazer
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um olho d' água de Lagoa do Carro,
trago aqui água de Olinda,
água da bica do Rosário.

- Goiamuns dados pela gente pobre
da Avenida Sul e da Avenida Norte.

- Minha pobreza tal é
que grande coisa não trago:
trago este canário da terra
que canta corrido e de estalo.
- Minha pobreza tal é
que minha oferta não é rica:
trago daquela bolacha d' água
que só em Paudalho se fabrica.
- Minha pobreza tal é
que melhor presente não tem:
dou este boneco de barro
de Severino de Tracunhaém.
- Minha pobreza tal é
que pouco tenho o que dar:
dou da pitu que o pintor Monteiro
fabricava em Gravatá.

FALAM AS DUAS CIGANAS QUE HAVIAM

- Trago abacaxi de Goiana
e de todo o Estado rolete de cana.
- Eis ostras chegadas agora,
apanhadas no cais da Aurora.
- Eis tamarindos da Jaqueira
ejaca da Tamarineira.
Mangabas do Cajueiro
e cajus da Mangabeira.
- Peixe pescado no Passarinho,
carne de boi dos Peixinhos.
- Siris apanhados no lamaçal
que há no avesso da rua Imperial.
- Mangas compradas nos quintais
ricos
do Espinheiro e dos Aflitos.

APARECIDO COM OS VIZINHOS

- Atenção peço, senhores,
para esta breve leitura:
somos ciganas do Egito,
lemos a sorte futura.
Vou dizer todas as coisas
que desde já posso ver
na vida desse menino
acabado de nascer:
aprenderá a engatinhar
por aí, com aratus,
aprenderá a caminhar
na lama, com goiamuns,
e a correr o ensinarão
os anfíbios caranguejos,
pelo que será anfíbio
como a gente daqui mesmo.
Cedo aprenderá a caçar:
primeiro, com as galinhas,
que é catando pelo chão
tudo o que cheira a comida;
depois, aprenderá com
outras espécies de bichos:
com os porcos nos monturos,
com os cachorros no lixo.
Vejo-o, uns anos mais tarde,
na ilha do Maruim,
vestido negro de lama,
voltar de pescar siris;
e vejo-o, ainda maior,
pelo imenso lamarão

fazendo dos dedos iscas
para pescar camarão.
- Atenção peço, senhores,
também para minha leitura:
também venho dos Egitos,
vou completar a figura.
Outras coisas que estou vendo
é necessário que eu diga:
não ficará a pescar
de jereré toda a vida.
Minha amiga se esqueceu
de dizer todas as linhas;
não pensem que a vida dele
há de ser sempre daninha.
Enxergo daqui a planura
que é a vida do homem de ofício,
bem mais sadia que os mangues,
tenha embora precipícios.
Não o vejo dentro dos mangues,
vejo-o dentro de uma fábrica:
se está negro não é lama,
é graxa de sua máquina,
coisa mais limpa que a lama
do pescador de maré
que vemos aqui, vestido
de lama da cara ao pé.
E mais: para que não pensem
que em sua vida tudo é triste,
vejo coisa que o trabalho
talvez até lhe conquiste:
que é mudar -se destes mangues
daqui do Capibaribe
para um mocambo melhor
nos mangues do Beberibe.
FALAM OS VIZINHOS. AMIGOS. PESSOAS

QUE VIERAM COM PRESENTES. ETC.

- De sua formosura
já venho dizer:
é um menino magro,
de muito peso não é,
mas tem o peso de homem,
de obra de ventre de mulher.

deixaí-rne que diga:
belo como a palmatória
na caatinga sem saliva.
- De sua formosura
deíxai-me que diga:
é tão belo como um sim
numa sala negativa.
-

- De sua formosura
deixai-rne que diga:
é uma criança pálida,
é uma criança franzina,
mas tem a marca de homem,
marca de humana oficina.
- Sua formosura
deixai-me que cante:
é um menino guenzo
como todos os desses mangues,
mas a máquina de homem
já bate nele, incessante.
- Sua formosura
eis aqui descrita:
é uma criança pequena,
enclenque e setemesinha,
mas as mãos que criam coisas
nas suasjá se adivinha.
- De sua formosura
deixai-rne que diga:
é belo como o coqueiro
que vence a areia marinha.
- De sua formosura
deíxaí-me que diga:
belo como o avelós
contra o Agreste de cinza.
- De sua formosura

É tão belo como a soca

que o canavial multiplica.
- Belo porque é uma porta
abrindo-se em mais saídas.
- Belo como a última onda
que o fim do mar sempre adia.
-

É tão belo como as ondas

em sua adição infinita.
- Belo porque tem do novo
a surpresa e a alegria.
- Belo como a coisa nova
na prateleira até então vazia.
Como qualquer coisa nova
inaugurando o seu dia.
- Ou como o caderno novo
quando a gente o principia.
- E belo porque com o novo
todo o velho contagia.
- Belo porque corrompe
com sangue novo a anemia.
- Infecciona a miséria
com vida nova e sadia.
- Com oásis, o deserto,
com ventos, acalmaria.
O CARPINA FALA COM O RETIRANTE

Repercussão do sucesso da peça no jornal
Folha de S. Paulo.

Reprodução de página do jornal Porandubas rf2 32, de
1980 - comemorativo dos 15 anos da primeira encenação de Morte e vida severina no Tuca.
Ao lado, ilustração em detalhe.

QUEESTEVEDEFORA,SEMIDMARPARTE EM NADA

- Severino retirante,
deixe agora que lhe diga:
eu não sei bem a resposta
da pergunta que fazia,
se não vale mais saltar
fora da ponte e da vida;
nem conheço essa resposta,
se quer mesmo que lhe diga;
é difícil defender,
só com palavras, a vida,
ainda mais quando ela é
esta que vê, severina;
mas se responder não pude
à pergunta que fazia,

ela, a vida, a respondeu
com sua presença viva.
E não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
vê-Ia desfiar seu fio,
que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,
vê-Ia brotar como há pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão
de uma vida severina.

FIM DE "MORTE E VIDASEVERINA"

Fonte: João Cabral de Meio Neto; Obra
completa. Nova Aguilar, 1994, pp. 171-202.
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Friedrich Berthold Brecht

I

nasceu em 10 de fevereiro de 1898 em
Augsburgo,

Baviera, na Alemanha do

final do século XIX. A educação e o
conforto proporcionados

por seus pais

foram retratados em alguns de seus textos
e poemas:
Meus

pais

me

ataram

a um

colarinho, me educaram no costume
de ser servido e ensinaram a arte de
2

ordenar.

Já em 1913 ele começou
colaborar
Colheita

numa
=,

revista

a

escolar - A

escrevendo seus primeiros, ..

textos. Imagens e motivos escolares influenciavam a obra do jovem escritor, que
tinha como também o hábito de ler a
Bíblia. Sua primeira peça, que foi também publicada naquela revista escolar,
recebeu o título de "A Bíblia ':
Rebelde, Brecht era admirado

"ª

Primeira

Guerra

Mundial.

Aos 16 anos ele escre-

veu:

Nós todos, todos os alemães, tememos a Deus e a
.

mais nada no mundo.

hábitos
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Em breve,

porém,

de leitura

e suas opiniões.

Hebbel

- um dramaturgo

Friedrich

Brecht

século XIX - e Frank Wedekind,
teatro

expressionista,

voltara

fracassados e marginais
desmascarar

mudaria

seus

Passou

a ler

maldito

do

que, precursor do

sua atenção

para os

e em suas peças procurava

a moral pequeno-burguesa.

Morando

próximo

a Munique,

Brecht

conheceu o teatro popular das cervejarias e a música
dos cabarés alemães, que exerceram forte influência
em sua formação

e carreira teatral.

Desencadeada
a Primeira

Guerra

pelo Estado-Maior

Mundial

alemão,

(1914-1918)

tornou-

se um excelente campo de negócios e um laboratório
de testes para a indústria de armamentos.
depois do patriotismo

Dois anos

que expressara

no começo

da guerra, em uma dissertação sobre estes versos de
Horácio

-

Morrer sempre faz mal no leito ou no campo
de batalha. Só quem não tem nada na cabeça
pelos colegas de ginásio e incomodava
sores, utilizando-se

de expedientes

gaba-se de dar generosamente a vida, sendo esses

seus profes-

os primeiros

para confundi-

Quando estudante, descobri que o melhor jeito

Brecht escreveria:

de melhorar

pátria".

minha

nota não era apagar as

acrescentar

outras

3

em 1923,
peça.

Obra

encontrada
Apesar
enquadrou-se

de sua rebeldia
no patriotismo

juvenil,
alemão

ridicularizar

Brecht

anterior

morrer

da música popular

pela

é patente

em Baal, cuja primeira versão é de 1918. Encenada

onde elas não cabiam,

confundindo o professor e obrigando-o a rever a
nota [... ]

"É doce e honroso

A influência

correções do professor feitas em vermelho e sim

Jf6

[... ]5

aproxima

los:

a dar no pé quando a morte se

à

ela é considerada
da juventude,
pelo

jovem

a decadência

sua primeira

grande

ela foi uma

forma

dramaturgo

para

do teatro expressionista,

mas carrega as marcas desse mesmo

teatro,

assim

como de autores como Georg Büchner

(1813-

1837) e Frank Wedekind

Baal, a

personagem,

(1864-1918).

é, segundo

palavras

de Anatol

Rosenfeld, um
[..] macho devorador de mulheres e aventureiro
incapaz

de integrar-se

à sociedade.

Numa

sociedade tida por criminosa segundo a concepção
expressionista, o criminoso, ao negar a sociedade,
6

é por assim dizer puro .
Baal é um provocador, um poeta que canta seus
poemas em cabarés suspeitos. Para ele, a arte é a

47

Luxemburgo, líderes do movimento espartaquista,
própria vida. Concentra em si os símbolos da vida

o impressionaram

antiburguesa e individualista.

democrata

vivamente. O governo social-

reprimira

violentamente

a revolta

iniciada com o motim dos marinheiros de Kiel (em
La incertidumbre dei joven Brecht se refleja en

novembro de 1918), que chegou a várias cidades,

Ias relaciones contraditorias

inclusive Berlim. Brecht segue o movimento com

que le unen a su

heróe. No escribe Baal para propornernos

un

interesse

e vê de perto

imperialista

una experiencia. Y si se siente foscinado, hasta

Medicina, estagiava no hospital de Augsburg.

..

como

da guerra

ideal de vida, sino para lleuar hasta el absurdo

. cierto punto por Ia vitalidad

enquanto,

o horror

estudante

de

insolente de su

.

personaje, es szempre com cterta reserva.
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A experiência da guerra de 1914-1918 e a da
frustrada

A música é utilizada em Baal, assim como

revolução

fundamentais[

espartaquista

..]. Constituíram

foram

seu primeiro

em Tambores na noite (1922) e na adaptação de A

encontro concreto com dois dos temas centrais

vida de Eduardo 11 de Inglaterra, de Marlowe, na for-

de sua obra: guerra e revolução. [..} Durante

ma de canções e de marchas nas quais a motivação

seu estdgio no hospital de Augsburg, conheceu

naturalista ainda está presente. Mesmo assim, seu uso

de perto a violência do homem, a podridão dos

rompe com o convencionalismo do teatro dramático,

caddveres, a putrefação, a morte como realidade

dando leveza ao espetáculo, e a representação teatral

material. [..} Foi ainda em 1918 que Brecht

adquire um cunho artístico (valor próprio).

[ ..} escreveu seu primeiro

grande poema:

Lenda

[ ..} Escrito

Mas seria na colaboração com Kurt Weill
(1900-1950), em trabalhos como a reprise de
Homem é homem (1924-1925), em Berlim, no final

da década de 1920, e principalmente

A ópera de

três vinténs (1928) e Ascensão e queda da cidade de

(1928-1929),

Mahagonny

que Brecht utilizaria a

música como um dos elementos do que chamou

do soldado

agressiva ironia,
penentrante

morto.

com

imagens fortes e concretas,

vigor satírico, o poema (que foi a

causa direta da colocação do nome de Brecht
em quinto lugar na lista negra dos que seriam
assassinados se o "putsch" de Hitler em 1923
tivesse vencido) é um símbolo poético de uma
suja guerra imperialista

de Teatro Épico.

a

8

esfocelada.

Considerada pré-surrealista, Na selva das
cidades

(1923)

também

possui

elementos

expressionistas em sua composição, principalmente
a linguagem exacerbada. Com esta peça, Brecht
começa

a diferenciar-se

do expressionismo,

recusando o tom destrutivo, conceitualmente vazio,
de um idealismo ingênuo, que fora assumido pelo

Spartakus, situa-se na época da revolução abortada

da Alemanha. O soldado Kragler volta a Berlim
em novembro de 1918, depois de ser dado como
morto na África. Ana, sua noiva, filha de um
especulador de guerra, está grávida de Murk e será
obrigada a casar, porque, depois de quatro anos de

movimento.

A igualdade social e o pacifismo atraíram
Brecht para o marxismo no início dos anos 1920.
A revolução russa de 1917 e os acontecimentos que
levaram à morte de Karl Liebknecht

A peça Tambores na noite, inicialmente intitulada

e de Rosa

guerra, a família não quer mais esperar pela volta
do soldado. É véspera do levante espartaquista.
Kragler

renuncia

reconquistar Ana:

a participar

da luta

para

KRAGLER

- Minha

carne tem que apodrecer

na sarjeta para seu ideal subir até o céu? Estão
bêbados? .. [..} Sou um porco e o porco volta
para casa

r ..] Amanhã

cedo a gritaria

terá

acabado, mas amanhã cedo estarei na minha
cama, me multiplicando, para não desaparecer

r ../

Baal, Na selua das cidades, Tambores na noite
e Um homem é um homem (comédia

escrita entre

1924 e 1925 e na qual Brecht utiliza pela primeira
vez canções e comentários
público,

característica

peças posteriores)

dirigidos diretamente

ao

que marcará muitas de suas

introduzem

o dramaturgo

na cena

teatral alemã. Aos 24 anos, ganha o Prêmio Kleist,
um dos mais importantes
bulada

da Alemanha.

Sua atri-

vida pessoal (aos 26 anos já tinha

lhos, de três mulheres

diferentes)

fi-

três

aparece ironizada

no poema Sobre o pobre B. B., publicado

em 1926:

Eis que em minhas cadeiras vagas, de manhã,
uma mulher ou outra se balança.
OLho-a sem pressa e digo-Lhe: dispões
em mim de alguém que não merece confiança.
(trad. de Nelson Ascher)

FALA AO AMADO QUE VAI PARA A GUERRA

o poema
obra poética.
objetividade
interesses

é considerado

Tem início

um marco em sua

uma poesia de sensível

sobre si mesmo e sobre as coisas. Seus
intelectuais

e sociais

movem-se

do

romance policial inglês para o teatro clássico chinês,
passando

pelas lutas de boxe em ginásios lotados:

No palácio dos esportes, no momento em que as
pessoas compram os ingressos, sabem exatamente
o que vai ocorrer: homens treinados exibem seus
dotes específicos dando a impressão de agir por
prazer

r..] Não

sei por que o teatro não teria

também seu bom esporte

Na busca por novas

r..]
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formas

dramáticas,

querido, meu querido,
se agora vais para a guerra,
vais combater o inimigo,
não vás na frente da guerra
nem fiques atrás da guerra:
o fogo é rubro na frente,
atrás é rubra a fumaça.
Fica no meio da guerra,
perto do porta-estandarte.
São mortos sempre os primeiros,
os últimos são também;
os do meio é que para casa vêm.
MEU

(Poemas e Canções. Trad. Geir Campos. Civilização Brasileira. 1996. p.181.)

Brecht aproxima-se por algum tempo do grupo de

as sobre o Teatro Épico não foi diferente. E é bom

jovens artistas de oposição que gravitava em torno

que tenha sido assim, pois a grandeza da idéia é tal

de Erwin Piscator (1893-1966). Inspirado na agit-

que novos desafios se lançam aos que enfrentam a

prop russa, Piscator tinha como objetivo transformar

empreitada de montar ou mesmo discutir seu tea-

o palco numa tribuna política. Palcos giratórios,

tro. Trata-se de uma mudança que envolve mais de

telas para a projeção de filmes ou slides, bastidores

dois milênios de história e estética teatrais!'!

móveis, esteiras rolantes, plataformas para ações

Nas notas que escreveu para Ópera de três

simultâneas eram elementos utilizados no estudo e

vinténs

na prática das técnicas de direção teatral criadas

manifestações importantes a respeito do teatro épico.

pelo grupo de Pisca to r. O teatro de agit-prop

O autor critica o teatro burguês, classificado por

pretendia levar as doutrinas marxistas-leninistas a

ele como teatro culinário, onde o público compra

um público em grande parte iletrado: o operariado

emoções e estados de embriaguez, eliminando o

alemão.

juízo crítico;
O dramaturgo, porém, mostrava-se cético

e Mahagonny

estão

as

primeiras

um teatro de evasão, escapista,

destinado ao gozo imediato.

quanto aos espetáculos em que Piscator introduzia

Walter Benjamin, que conheceu Brecht nos

levantes em massa no palco. Para ele, as cenas

anos em que ele começava a esboçar as teorias sobre

grandiloqüentes não levariam os operários a sair às

seu teatro, identificara

ruas. Apesar de fazer uso de recursos técnicos e

elementos diferenciadores do teatro épico, que viu

teatrais

como o correspondente no teatro das novas formas

revolucionários,

limitava-se a reproduzir

o teatro

de Piscaror

tipos já existentes, não

apresentando ou representando uma transformação
no plano formal da arte.
Tais preocupações

em 1930 os principais

técnicas, como o rádio e o cinema.
A inserção

do narrado r é o que mais

distancia esta nova forma do teatro aristotélico,
aliadas ao

impondo ao espectador uma tomada de posição em

estudo e à leitura de Marx, surgem num momento

relação à ação que se desenrola no palco. A influência

importante da carreira e da obra teatral de Brecht:

do modelo do teatro clássico chinês é marcante. A

o início da colaboração de Kurt Weill, que se es-

história (fábula), narrada do ponto de vista do autor,

tenderia por muitos anos. A música de Weill deu

não tem continuidade

um impulso decisivo à sua produção teatral. O su-

retrocessos, contradições. O teatro aristotélico, por

cesso da Ópera de três vinténs (1928) tanto na Ale-

sua vez, exigia a unidade de lugar, tempo e ação.

manha quanto no exterior e de Ascensão e queda da

Nas observações sobre Mahagonny,

cidade de Mahagonny

estéticas,

incorporava a música como o

elemento novo de seu teatro.

e se desenvolve em saltos,

Brecht

define o teatro épico, o ambiente (cenário) em que
ele é encenado, a ausência da quarta parede (que

No entanto, a grande contribuição formal

fazia desaparecer o espectador) e a atitude dos atores

e política trazida por ele à arte teatral veio de sua

com relação a seus papéis. Teses como a da não-

busca por uma nova forma de encenação, por um

identificação do espectador com as personagens, a

teatro anti-culindrio,

do efeito distanciamento (Verfremdungeffekt ou, para

não-aristotélico,

épico.

Como teórico, Brecht não primou pela coerência na

simplificar, efeito V), a da oposição entre sentimen-

construção de sua obra. Muitas das notas e dos tex-

to e razão, entre outras, estão representadas

tos explicativos de suas peças alteravam ou até con-

sugeridas em dois esquemas do quadro que ele pre-

tradiziam parte de seus escritos anteriores sobre um

parou para mostrar as diferenças profundas entre o

mesmo tema. Com o desenvolvimento de suas idéi-

teatro épico e o teatro dramático.

11

ou

"ªª

SOUBE QUE VOCÊS NADA
QUEREM APRENDER
Soube que vocês nada querem aprender
Então devo concluir que são milionários.
Seu futuro está garantido - à sua frente
Iluminado. Seus pais
Cuidaram para que seus pés
Não topassem com nenhuma pedra. Neste caso
Você nada precisa aprender. Assim como é
Pode ficar.
Havendo ainda dificuldades, pois os tempos
Como ouvi dizer, são incertos
Você tem seus líderes, que lhe dizem exatamente
O que tem a fazer, para que vocês estejam bem.
Eles leram aqueles que sabem
As verdades válidas para todos os tempos
E as receitas que sempre funcionam.
Onde há tantos a seu favor
Você não precisa levantar um dedo.
Sem dúvida, se fosse diferente
Você teria que aprender.
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 91.)

PROFESSOR, APRENDE!
NÃodigas tantas vezes que estás com a razão!
Deixa que o reconheçam os alunos!
Não forces com demasia a verdade:
é que ela não resiste ...
Escuta, quando falas!
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad, Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 208.)

PERGUNTA
COMOhá de ser instituída a verdadeira ordem
sem o saber das massas? Sem aviso,
não se pode o caminho para tantos
descobrir.
Vós, grandes mestres,
deveis escutar bem o que os pequenos dizem!
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad, Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 209)

ji!!22

Comparando

teatro dramático e teatro épico, Brecht

mostra as diferenças entre as duas formas, sem que
isso represente estabelecê-Ias em pólos opostos, mas
sim caracterizadas

por divergências

público deverá manter-se
de uma

peça

imprimida

de acento. O

lúcido na representação

à atitude

sua graças

a todos os elementos

narrativa

do espetáculo,

inclusive a música. O objetivo principal

do teatro

épico é a desmistificação, a

[..] revelação de que as desgraças do homem
não são eternas e sim históricas, podendo por

.

do

12

isso ser supera as .

A advertência colocada pelo dramaturgo em relação
ao quadro com os dois esquemas pode ou não ajudar
no debate sobre suas teses estéticas e políticas:

Este quadro não sublinha oposições absolutas,

A discussão de suas teorias estéticas no te-

deslocamentos de tônica. É

atro, na poesia, na construção de uma nova poéti-

mas simplesmente

assim que, no interior de uma representação

ca; o desafio sempre renovado que a montagem

destinada a informar o público, se pode fazer

suas peças representa

apelo quer à sugestão afttiva, quer à persuasão

vinculação

.

puramente

racional.

13

para os artistas de teatro; a

de sua estética a uma opção política e

ideológica clara, o marxismo. a convocação para a
revolução proletária

Ao escrever

de

o seu Pequeno

Organon

(1948),

socialista

e para a transformação social e

da sociedade

14

; o sentido

positivo

da

expressão teórica de sua maturidade artística, o autor

existência que perpassa seus textos teatrais e poéticos,

resume sua concepção de teatro épico, agora chamado

considerado

também de teatro científico, afirmando que tal teatro

desafios colocam o artista e o político,

não precisaria

político Brecht na ordem do dia quando se pensa

convertendo-se
perder

emigrar

em mero órgão de publicidade.

seu caráter

continuar

do reino do agraddvel,

plenamente

didático-político,
teatro,

Sem

deveria

e, enquanto

tal,

Brecht

admite

a emoção,

raciocínio e ao conhecimento,
eftito

Vou

distanciamento

desde que elevada ao
e utiliza o controverso
para produzir

(no

espectador e no próprio ator) um estado de surpresa
semelhante
como

ao que para os gregos se manifestava

o início

conhecimento.

em instrumentos
e a transformação

da investigação

científica

por alguns ... tais fatos e
o artista-

para entender e representar a vida
da realidade.

Nesse sentido, uma reflexão sobre a obra e
a rnilitância

divertir o público.

utópicos

político-intelectual

alemão deve incorporar

algumas

do dramaturgo
questões

que a

aproximação e o diálogo entre Arte e Política podem
ajudar a ver respondidas.
Uma delas diz respeito

aos fundamentos

do teatro épico e ao tão discutido distanciamento:

.

e do
[..] Para ser breve, trata-se aqui de uma técnica

l
que permite dar aos processosa serem representados o poder de colocar homens em conflito com
outros homens, proporcionar o andamento de fotos insólitos, defotos que necessitam de uma explicação, que não são evidentes, que não são simplesmente naturais. O objectivo deste efeito é fornecer
ao espectadora possibilidade de exercer uma críticafecunda, colocando-sedo lado de fora da cena
para que adquira um ponto de vista social. [ ..j5
Estarnos
formal,

diante

de uma nova construção

uma síntese das várias influências

teatrais

que

Brecht

"Trauerspiel"

ao longo

medievais,

o teatro

propaganda

barroco

-

alemão, Shakespeare e os elizabetanos,

Marx, Gorki, etc.), transformando
do século

da vida

agit-prop de Piscator, teatro chinês,

(expressionisrno,
os Milagres

coletou

e fontes

o teatro e a arte

XX, ou diante de um instrumento
política

datado,

veis ou não de apropriação

com elementos

de
passí-

[... ] pela publicidade

assemelhados, perdendo, assim, a eficácia?

e

16

A pesquisa formal de Brecht na busca de
uma ciência em cena, ciência do homem

I? ,

reduzia

tudo à categoria de objeto (racional, frio) ou deixava espaço para a subjetividade?
Em que medida o exemplo de Brecht, de sua
18

radicalidade autocrítica ,pode ensinar que é possível
[ ..} conciliar a preocupação artística com a
preocupação política sem nunca submeter uma
à outra, mas justamente encontrando um novo

e surpreendente significado para ambas?

o poeta
de Weimar entre

e dramaturgo

19

viveu na República

1919 e 1933. Fugindo do nazis-

mo do Terceiro Reich, passou por vários países da
Europa, até exilar-se nos Estados Unidos. Retomou

à Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e trabalhou

em seu teatro,

o Berliner

Ensemble,

últimos oito anos de sua vida. Morreu
no dia 14 de agosto de 1956.

nos

em Berlim

REALIZAR ALGO DE ÚTIL
Quando li que queimavam as obras
dos que procuravam escrever a verdade
Mas ao tagarela George, o de fala bonita, convidaram
Para abrir sua Academia, desejei mais vivamente
Que chegue enfim o tempo em que o povo solicite
a um homem desses
Que num dos locais de construção dos subúrbios
Empurre publicamente um carrinho de mão com
cimento, para que
Ao menos uma vez um deles realize algo de útil,
como que
Poderia então retirar-se para sempre
Para cobrir o papel de letras
Às custas do
Rico povo trabalhador.
(Brecht; ~mas

- 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza. Brasiliense, 1986. p.. 108.)

9

jii!!

QUANDO ME FIZERAM DEIXAR O PAÍS
Quando me fizeram deixar o país
Lia-se nos jornais do pintor
Que isto acontecia porque num poema
Eu havia zombado dos soldados da Primeira
Guerra.
Realmente, no penúltimo ano da guerra
Quando aquele regime, para adiar sua derrota
Já enviava os mutilados novamente para o fogo
Ao lado dos velhos e meninos de dezessete anos
Descrevi em um poema
Como um soldado morto era desenterrado e
Sob o júbilo de todos os enganadores do povo
Sanguessugas e opressores
Conduzido de volta ao campo de batalha.
Agora que preparam uma nova Grande Guerra
Resolvidos a superar inclusive as barbaridades da
última
Eles matam ou expulsam gente como eu
Que denuncia
Seus golpes.

Sua obra teatral abrange 50 peças, adaptações e fragmentos deixados por concluir.

B. B. (BERTOLT BRECHT) NO BRASIL

A discussão a respeito

das idéias e da

influência de Brecht sobre o teatro brasileiro tem
marcado presença nos meios artísticos e intelectuais
brasileiros por muitas décadas.
A obra do poeta e dramaturgo já era mais ou menos

(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 109.)

conhecida no Brasil desde sua morte, em 1956. O
crítico Sábato Magaldi escrevera um artigo sobre o
autor para o Suplemento Cultural do Estadão naquele ano. Uma montagem de A alma boa de Setsuan
foi realizada em 1958 pela Companhia Maria Della
Costa-Sandro Polloni, em São Paulo. Não apenas a
capital paulista, mas também o Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, principalmente, viram montagens de.peças do autor nesses quase cinqüenta anos
em que ele é conhecido no Brasil.
A influência das idéias e da estética do dramaturgo
é patente em autores, diretores e demais artistas de
teatro, em instituições e entidades culturais e políticas como Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha, e

nos CPCs da UNE (Centros Populares de Cultura
da União Nacional dos Estudantes). Textos e mon-

liberdade junto com Flávio Rangel.
O momento político-estético

mais sensí-

tagens como Revolução na América do Sul, Arena

vel da recepção de Brecht no Brasil, as experiências

conta Zumbi e Arena conta Tiradentes, de Augusto

e os artistas mencionados, que aconteceram/atuaram

Boal, criador do Sistema Curinga, inspirado no

principalmente dos anos 1950 até o final dos anos

distanciamento brechtiano, e todo o desenvolvimen-

1960, podem ter deixado de lado o apuro na

to posterior de sua teoria teatral são realizações que

aplicação dos postulados teóricos e técnicos criados

devem muito ao Pequeno Organon (1948) e ao Te-

por Brecht, mas convém não esquecer que, no

atro de Brecht.

enfrentarnento político-cultural

Também nesse quadro insere-se o Teatro Oficina

em especial nos primeiros momentos da ditadura

de José Celso Martinez Corrêa, na montagem do

militar (1964-1968), importava mais o que se fazia

Rei da vela, de Oswald de Andrade, e nas elogiadas

do que como se fazia. O como foi objeto

Galilei Galileu e Na selva das cidades, do próprio

julgamento severo de autores como Iná Camargo

Brecht, e mesmo no polêmico Roda viva, de Chico

da Costa, no seu A hora do Teatro Épico no Brasil,

Buarque, dirigido por ele. Ainda Eles não usam

julgamento feito com a devida distância no tempo

black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri (que, apesar

(1996). Resta saber se, mesmo assim, faz-se justiça

de usar black tie na forma dramática, não deixou

estética e política a criadores que atuaram em con-

de fazer um macacão épico, contrariando

Iná

dições tão adversas. De resto, a resposta do crítico

Camargo da Costa), Francisco de Assis, Aderbal

teatral e imortal Sábato Magaldi às críticas da autora

Freire Filho, O Grupo

e seus shows

em artigo do mesmo ano (Polêmica do Teatro Épico

(no Rio de Janeiro), Fauzi Arap, Dias Gomes e

- 1996), republicado no seu Depois do espetáculo

(por que não?) Millôr Fernandes,

(2003), faz um contraponto que merece ser lido.

em que concebeu

Opinião

o espetáculo

no momento
Liberdade,

daquelas décadas,

Do ponto de vista do movimento

editorial,

de

a

Mas de mim eles vão dizer "Elefez propostas, não as aceitamos.
Por que é que havíamos de ofazer?': É isto que deve estar escrito
na minha sepultura, e que ospássaros lhe caguem em cima e que
as ervas cresçam no meu nome escrito na pedra. Por todos quero
ser esquecido, um rastro na areia.
recepção e a crítica à obra de Brecht foi e continua

Dos anos 1990 para cá, o momento de ressurgi-

sendo

mento de Brecht como força estética e politicamente

boa no Brasil.

A partir

de críticos,

pesquisadores e ensaístas como Anatol Rosenfeld,

propulsora para o teatro brasileiro coincide com a

Sábato Magaldi, Ingrid Koudela, Gerd Bornheim,

retomada do trabalho em grupo, com as propos-

Jaco Guinsburg, Antonio Pasta Jr., Fernando Peixoto

tas, em São Paulo (fr ize-se), das companhias

(tradutor também do Teatro completo de Brecht - 12

Parlapatões, Companhia do Latão, Folias D' Arte,

vols.) e mais recentemente Sérgio de Carvalho e

Teatro Ágora, Teatro da Vertigem, Fraternal Com-

Márcio Marciano, além de tradutores como Manuel

panhia de Arte e Malas-Artes, entre outras, que têm

Bandeira (O círculo de giz caucasiano), Christine

no dramaturgo alemão referência obrigatória para

Rõhrig (O declínio do egoísta Johann Fatzer), Paulo

seus artistas não apenas como autor mais próximo

Cesar Souza e Geir Campos (Poemas e canções) e

ideologicamente de sua formação política, mas prin-

Maria Silvia Betti (O método Brecht, de Frederic

cipalmente pelo desafio que ele representa para os

Jameson), temos acesso a muitas obras do autor e

criadores. Aí estão dramaturgos, dramaturgistas, em

sobre sua vida, assim como ao estudo e à crítica de

colaboração direta com atores, diretores, cenógra-

seus postulados estéticos e teatrais.

fos, no processo colaborativo, devedor dos métodos e

As metáforas dos anos 1960 e o experimentalismo

das idéias de Brecht,

(a criação coletiva)

dramaturgia em processo, à procura de caminhos para

obsoletos

para

dos anos 1970 revelaram-se

uma

exacerbado, predomínio

era de individualismo

ou na criação

de uma

o teatro brasileiro.

da imagem e busca do

efeito estético impressionante, como foi a década

EpÍLOGO

de 1980. O vácuo foi em parte preenchido pelo

O centenário do nascimento do poeta e dramatur-

besteirol (Mauro Rási, Hamilton Vaz Pereira, entre

go (1998) foi comemorado com montagens de suas

outros),

foi quase total dos

peças, debates e publicações em várias partes do

encenadores-criadores, como Antunes Filho, Gerald

mundo. Brecht deixou um poema em que dizia

Thomas, Ulisses Cruz, William Pereira, Moacir

que não seria necessária uma pedra tumular quan-

Góes, mais ou menos presentes na cena teatral ao

do ele morresse, mas que, se fosse feita, ela deveria

longo da década, que teve também a presença de

conter .os seguintes escritos:

mas a hegemonia

Eduardo Tolentino e o conjunto preciso de seu
Grupo TAPA. Foram criados espetáculos belos, mas

Ele fez sugestões

destituídos

Nós as aceitamos

da força instigante

do teatro épico.

Destaque para o espetáculo e disco Cida Moreyra
Canta Brecht (1988).

Provocativo

e irreverehte

como Brecht,

-

l

Heiner

Müller

que o sucedeu
fez uma

(1929-1995),
na direção

paródia

GERMÂNIA

dramaturgo
do Berliner

destes

versos

alemão

econômico,

Ensemble,

em

sua

do. A República

peça

& Witsch, Kôln, 1996):

Mann; Verlag Kiepenheuer

VOZ DE BRECHT

- Mas de mim eles vão

verno

(1919),

abrindo

caminho

do Reichstag

(parlamento).

A história

se repete?

decadência

o poeta
do

Então,

como

teatro

épico,

e nos apresentou

de Berlim

profundas

mudanças

de Brechr, mas

passou

em alta, ódio aos imigrantes

reflexões

chanceler

-

pelos

Kohl -, elegeu

(Gerhard Schroeder, do SPD),

nas eleições de setembro

De lá para cá, renasceram

das mais

No milênio

Barba,

frente

a uma sociedade

antigos

traumas

teatral,

Grotowski,

como Artaud,
Perer Brook.

por um sentido para o Homem.
só em imagens,

políticas

e

da

dos nazistas,

contra alemães do leste,
de segunda
aos olhos

Há uma busca

novos personagens

e em propostas

em ações, em
cênicas.

Sobre o efoito V, quando Brecht ainda esbo-

mesmo sem o Muro: alemães

confiável

na

Boal, Eugênio

mas em palavras,

çava sua teoria sobre o distanciamento,

categoria.
do poder

Walter Ben-

jamin disse que "é sempre essa distância que a pos-

clássico". Talvez seja cedo demais,

o SPD,

dos

E isso não se traduz

lados da Alemanha,

Mesmo

e

repressiva

que se inicia, as condições

teridade

cidadãos

complexas

sobre o comportamento

a perseguição aos estrangeiros e a cisão entre os dois

considerados

(1935-1938)

incessante no teatro, talvez mais do que na sociedade,

de 1998.

sociedade alemã, com o ressurgimento

do oeste têm preconceitos

de Hitler

peça A vida de Galileu (1944-1946)?

do universo

e o fim

das certezas do saudável bom senso representado

um social-democrata

uma

2/

as idéias e o teatro de Brecht. Há outras referências

por grandes

política e econômica

dezesseis anos no poder de Helmut

a

estéticas nunca foram tão boas para se compreender

que após a queda do Muro

em sua situação

desemprego

de pássaros

e depredação.

e a reunificação

retratou

20

intelectuais

A Alemanha,

o

moral e política da Alemanha

cresçam no meu nome escrito na pedra. Por todos

neo-nazistas

político,

que

em Terror e miséria no Terceiro Reich

inscrições

poderíamos

do aprendizado

pássaros lhe caguem em cima e que as ervas

o túmulo

para o

incêndio

estar escrito na minha

e ervas que "macularam"

com um go-

ao poder em 1933, após o

dramaturgo

Não foram apenas excrementos

ao passa-

levou Hitler

que é que havíamos de ojazer?". É isto que deve

quero ser esquecido, um rastro na areia.

as ten-

nazismo,

esquecer

e que os

de Weimar

social-democrata

dizer "Ele foz propostas, não as aceitamos. Por

sepultura,

administrar

sões políticas e os conflitos que remetem

3. Gespenter am Toten

3 (Germania

não tem conseguido

fez sua quando

posteridade,

qualificou

para arriscarmos

um escritor de
em termos

a pergunta:

de

diante

de Brecht, estamos na presença de um clássico? E,
nesta presença,

ficaremos

apenas

em atitude

de

~7

reverência? Ou tomaremos uma posição crítica,

MÜLLER, Heiner. Germânia 3: os espectros do mor-

fazendo com que sempre se renove a tradição do

to-homem.(Trad.)Eduarda

teatro e das idéias estéticas e políticas de Brecht?

Silva Melo.Lisboa, Edições Cotovia, 1997.

Que

PEIXOTO, Fernando. Brecht: vida e obra. 4. ed.

seja

uma

tradição

Viva,

dinâmica,

Dionínio e Maria Adélia

Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e Terra, 1991.

transformadora!

ROSENFELD, Anatol. História da Literatura e do
Querido
faltando.

público,

procure

o fim

que está

Deve haver uma saída: deve haver e
22

Teatro alemães.

Campinas/São

Unicamp/Edusp/Perspectiva,

Paulo:Editora
1993.

da

(Coleção

Debates, n0225.)

tem que haver!

___________

. O teatro

como

instrumento
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O sol esquentava o cemitério
E o soldado jazia em paz
Até que uma noite chegou ao front
Um médico militar
Tiraram então o soldado da cova
Ou o que dele sobrou
E o médico disse:
"Tá bom pro serviço, ainda tem muito pra dar!"
Saíram levando dali o soldado
Que já aprodecia
Rezavam em seus braços duas freiras
E uma puta vadia
E como o soldado cheirava a morte
Um padre ia em frente ao andar
Perfumando a cidade com nuvens de incenso
Para encobrir o fedor

THOSS & BOUSSIGNAC. Op. cit., p. 134.

A banda ia na frente da procissão
Fazendo bum bum prá trá
Para que o soldado marchasse

l

Como no batalhão
Dois enfermeiros erguiam o soldado
Para mantê-lo de pé
Pois se ele caísse no chão
Virava um monte de lixo!

NOTÍCIA SOBRE UM NÁUFRAGO
Quando o náufrago pisou em nossa ilha
Chegou como alguém que alcançou seu destino.
Quase acredito que ao nos ver
A nós que havíamos corrido a ajudá-Io
Ele imediatamente sentiu compaixão.
Já desde o início
Ocupou-se apenas de nossas coisas
Com a experiência do seu naufrágio
Ensinou-nos a velejar. Mesmo coragem
Ele nos instilou. Das águas tempestuosas
Falava com grande respeito, talvez
Por terem vencido um homem como ele. Sem
dúvida
Haviam assim revelado muitos de seus truques.
Este conhecimento faria de nós, alunos dele
Homens melhores. Sentindo falta de certas
comidas
Ele melhorou nossa cozinha.
Embora visivelmente insatisfeito consigo
Jamais se deixou ficar satisfeito com o estado
de coisas
Em torno dele e de nós. Nunca, porém
Durante todo o tempo em que passou conosco
Ouvimo-lo queixar-se de outro alguém que não
ele mesmo.
Morreu de uma velha ferida. Já no leito
Experimentou um novo nó para nossas redes.
Assim
Morreu aprendendo.

Na frente marchava um homem de fraque
Usando gravata engomada
Um bom cidadão consciente de ser
"Patriota da Pátria Amada"
Tambores e gritos de saudação
A mulher, o padre e um cão
O soldado ia morto cambaleando
Um mico de porre dançando
E quando passavam pelas cidades
Ninguém enxergava o soldado
E todos entravam na grande marcha
Gritando: "Pela Pátria lutar!"
Agitavam bandeiras esfarrapadas
Para esconder o soldado
Que só podia ser visto de cima
Mas em cima só brilham estrelas ...
Mas as estrelas não estão sempre lá
E outro dia nasceu
Então de novo morreu o soldado
E foi outra vez enterrado!

(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza. Brasiliense.
1986. p. 152)
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SOBRE A DECADÊNCIA DO AMOR
Suas mães deram à luz com dor, mas suas mulheres
Concebem com dor.

o ato do amor
Não mais vingará. O ajuntamento ainda ocorre, mas
O abraço é um abraço de lutadores. As mulheres
Ergueram o braço em defesa, enquanto
São cingidas por seus possuidores.
A rústica ordenhadora, conhecida
Por sua capacidade de no abraço
Sentir prazer, olha com desprezo
Suas infelizes irmãs vestidas em peles
Que recebem por cada meneio do traseiro bemcuidado
A fonte paciente
Que deu de beber a tantas gerações
Vê com horror como a última
, Lhe bebe a porção com expressão amarga.
Todo animal sabe fazê-lo. Entre esses
É tido como uma arte.
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 152.)

A QUEIMA DE LIVROS
Quando o regime ordenou que fossem queimados
publicamente
Os livros que continham saber pernicioso, e em toda
parte
Fizeram bois arrastarem carros de livros
Para as pilhas em fogo, um poeta perseguido
Um dos melhores, estudando a lista dos livros
queimados
Descobriu, horrorizado, que os seus
Haviam sido esquecidos. A cólera o fez correr
Célere até sua mesa, e escrever uma carta aos donos do
poder.
Queimem-me! Escreveu com pena veloz. Queimem-me!
Não me façam uma coisa dessas! Não me deixem de
lado! Eu não
Relatei sempre a verdade em meus livros? E agora
tratam-me
Como um mentiroso! Eu lhes ordeno:
Queimem-me!
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad, Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 194.)
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SOBRE A SERIEDADE NA ARTE
MAU TEMPO PARA A POESIA
Sim, eu sei: só o homem feliz
É querido. Sua voz
É ouvida com prazer. Seu rosto é belo.
A árvore aleijada no quintal
Indica o solo pobre, mas
Os passantes a maltratam por ser um aleijão
E estão certos.
Os barcos verdes e as velas alegres da baía
Eu não enxergo. De tudo
Vejo apenas a rede partida dos pescadores.
Por que falo apenas
Da camponesa de quarenta anos que anda
curvada?
Os seios das meninas
São quentes como sempre.
Em minha canção uma rima
Me pareceria quase uma insolência.

A seriedade do homem que dá forma às jóias de
prata
É igualmente benvinda à arte do teatro, e benvinda
É a seriedade das pessoas que tranca das
Discutem o texto de um panfleto. Mas a seriedade
Do médico inclinado sobre o doente já não é
adequada
À arte teatral, e inteiramente imprópria é
A seriedade do padre, seja suave ou inquieta.
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 256.)

AS NOVAS ERAS
As novas eras não começam de uma vez
Meu avô já vivia no novo tempo
Meu neto viverá talvez ainda no velho,
A nova carne é comida com os velhos garfos.

Em mim lutam
O entusiasmo pela macieira que floresce
E o horror pelos discursos do pintor.
Mas apenas o segundo
Me conduz à escrivaninha.

Os carros automotores não havia
Nem os tanques
Os aeroplanos sobre nossos tetos não havia
Nem os bombardeiros.

(Brecht: poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar
Souza. Brasiliense, 1986. p. 229.)

Das novas antenas vêm as velhas tolices.
A sabedoria é transmitida de boca em boca.
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo CesarSouza.
Brasiliense, 1986. p. 291.)~
__ · __...".
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SOBRE A ATITUDE CRÍTICA
A atitude crítica
É para muitos não muito frutífera
Isto porque com sua crítica
Nada conseguem do Estado.
Mas o que neste caso é atitude infrutífera
É apenas uma atitude fraca. Pela crítica armada
Estados podem ser esmagados.
A canalização de um rio
O enxerto de uma árvore
A educação de uma pessoa
A transformação de um Estado
Estes são exemplos de crítica frutífera.
E são também
Exemplos de arte.

FACILIDADE
Vejam só a facilidade
Com que o rio poderoso
Rompe as barragens!
O terremoto
Com mão indolente
Sacode o chão.
O fogo terrível
Toma com graça
A cidade de mil casas
E a devora com gosto:
Um comilão treinado.
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad, Paulo Cesar
Souza. Brasiliense, 1986. p. 256.)

(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza.
Brasilíense, 1986. p. 257.)

REGRESSO
A cidade natal, como a encontrarei ainda?
Seguindo os enxames de bombardeiros
Volto para casa.
Mas onde está ela? Lá onde sobem
Imensos montes de fumaça.
Aquilo no meio do fogo
É ela.
A cidade natal, como me receberá?
À minha frente vão os bombardeiros.
Enxames mortais
Vos anunciam meu regresso. Incêndios
Precedem o filho.
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 291.)

GERAÇÕES~CADAS
Bem antes de sobre nós aparecerem os bombardeiros
Eram já inabitáveis
Nossas cidades. Canalização nenhuma
Nos livrava da imundície.
Bem antes de cairmos em batalhas sem sentido
Ainda andando por cidades ainda intactas
Nossas mulheres
Eramjá viúvas
E nossos filhos órfãos.
Bem antes de nos lançarem em covas aqueles também
marcados
Éramos sem alegria. Aquilo que a cal
Nos corroeu
Já não eram rostos.
(Brecht; poemas - 1913-1956. Trad. Paulo Cesar Souza.
Brasiliense, 1986. p. 290.)
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BORlS
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(Professor de Literatura Russa da USP;
e tradutor de poetas russos)
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-

Vladímir

Vladímirovitch

são o reflexo local da Revolução de 1905.

Maiakóvski nasce na aldeia de Bagdádi,
nos

arredores

de

Kutaíssi

(hoje

março,

é preso

numa

tipografia

clandestina. Pouco depois, é solto sob
1906 -

Morte do pai de Maiakóvski. A

fiança. No outono, ingressa numa escola

Maiakóvski),

na Geórgia,

filho do

família transfere-se

inspetor

florestal

Vladimir

condições de extrema penúria. O menino

1909 -

é matriculado

terceira, desta vez como participante

Constantinovith

Maiakóvski

e de

Aleksandra Aleksiéievna.
1902 -

no quarto ano de um

ginásio moscovita,
Continua

Adoece gravemente

de tifo.

Segundo reminiscências de sua mãe, A.

para Moscou, em

suas

onde estuda mal.

leiruras

Eu mesmo,"

2

Segunda prisão, seguida de uma

num plano de evasão de mulheres presas.

socialistas.
1910 -

Escreveria mais tarde na autobiografia
"

de Artes e Ofícios.

1em bran do aque 1es diIas:

O encarceramento se prolonga,

e o jovem completa onze meses na prisão

I

A. Maiakóvskaia , foi então que ele se

"Eu

tornou um defensor ardoroso da água

literatura.

fervida.

naturais. Mas sobretudo o marxismo. Não

sobretudo

existe

versos. "Obrigado aos guardas: ao soltar-

1902-1904

-

Cursa

o ginásio

de

Kutaíssi, para onde se transferiu a família.

simplesmente
Filosofia.

obra

não

aceitava

a

Hegel. Ciências

de arte que me tenha

entusiasmado mais que o 'Prefácio' de
,,3

M arx .

de Butirki. Ali se atira a uma leitura febril
de romances e da poesia russa da época,
da escola simbolista.

Faz

me, tiraram aquilo. Senão, era capaz de
publicar!" Saindo da prisão, abandona o

É um leitor apaixonado de romances de

ginásio. Dedica-se novamente à pintura,

aventuras. Começa a estudar desenho e

1908 -

Abandona o ginásio e ingressa

desta vez num estúdio. "Fiquei pintando

pintura.

no Partido Operário Social-Democrático

serviços de chá prateados, em companhia

Russo, ligando-se à sua ala bolchevique.

de não sei que damazinhas. Depois de

Executa

um ano percebi:

1905 -

Lê discursos, jornais e folhetos

socialistas. Participa de manifestações que

algumas

tarefas,

como

propagandista nos meios operários. Em

prendas domésticas".

* Este artigo foi publicado pela primeira vez na obra Poemas; V1adímir Meiekôvski. Edições Tempo Brasileiro, em 1967.
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estava

estudando

p

1911 -

Torna-se aluno do pintor P. I.

Kélin, cuja arte realista elogiaria mais
tarde. Ingressa na Escola de Pintura,
Escultura e Arquitetura, "o único lugar
onde me aceitaram sem exigir atestado
de

bons

antecedentes."

...

"Fiquei

espantado: protegiam-se os imitadores e
perseguiam-se
4

Lariô nov ,

os

independentes.

Máchkov.

O

instinto

revolucionário me colocou do lado dos

cinqüenta

que eram expulsos". Na escola torna-se

escrevesse sem passar fome."

futurista russo.

David Burliuk. O próprio Maiakóvski se

1912 -

1913

referiria depois à amizade entre ambos,

primeiro texto publicado. Participa do

Maiakóvski assume atitudes de desafio e

com alguma ironia,

grupo dos cubo-futuristas,

que passa a

usa a famosa blusa amarela. Publica o

partida do futurismo russo. "É com um

editar o almanaque "Bofetada no gosto

artigo "Teatro, cinema, futurismo", com

amor de todos os momentos que penso

público". Este sai com uma declaração

ataques

em David. Um amigo magnífico. Meu

assinada por Maiakóvski,

Apresentação

verdadeiro mestre. Burliuk me fez poeta.

Burliuk,

V.

Maiakóvski", que rompe totalmente as

Lia-me franceses e alemães. Empurrava-

Khliébnikov. Maiakóvski toma parte em

convenções teatrais em voga e resulta em

me livros. Andando,

discussões públicas, leituras de poemas

tremenda assuada.

copeques por dia. Para que

marcaram a deflagração do movimento

amigo de seu colega, o pintor e poeta

como ponto

de

falava sem parar.

Não me soltava um instante sequer. Dava

e outras

O poema "Noite" se torna seu

A.

ao lado de

Krutchônikh

atividades

no gênero,

e

que

Violen tas

ao

realismo
da tragédia

polêmicas.

da

época.

"Vladímir

1914

-

Maiakóvski

convidados

e Burliuk

pela diretoria

Pintura,

Escultura

abandonar

a favor

conseqüência

campanha

de

passar por desenhista,

a fim de não sair

do futurismo.

Em
do

Viagens pela Rússia em
cubo-futuristas,

a Primeira

Guerra

patriótico.

predomina

a repugnância

conforme

se constata

de Petersburgo.
sobre

Assiste a aulas noturnas

desenho

condição

de automóveis.

de convocado

Sua

dificulta

a

pois os soldados

são

atividade

literária,

proibidos

de publicar

materiais.

Mundial,

passa por um momento

entusiasmo

de

Depois,
pela carnificina,

1916 -

Colabora

na revista "Liétopis"

(Anais),

dirigi da

por

Górki

tendência

pacifista.

Conclui

e de

os poemas

''A guerra e o mundo"

e "O homem".

"para falar da guerra, é preciso tê-Ia visto".

1917

a Revolução

Apresenta-se

Fevereiro (27 de fevereiro;

autobiografia

recusado,

pelos versos, pela

e por outros escritos. Mas,

como
por

característico

voluntário,

suspeição

sendo

É

política.

desse período

o poema "A

mãe e o crepúsculo morto pelos alemães".

-

Deflagrada

pelo Calendário

acontecimentos

meses

Passa algum tempo em Kuokala,

no Golfo da Finlândia,
de artistas

e escritores.

Ali continua

a

da Escola de Motoristas.

bolcheviques.
membros

Faz uma visita a GÓrki. "M. Gorki.

plenamente

Li

e assume por alguns dias

política

escrever o poema "Uma nuvem de calças".

introduzido

toma parte ativa nos

do governo

posição

local de veraneio

de

12 de março

Gregoriano,

depois de Outubro),

o comando
1915 -

MANHÃ

desta vez não

de fren te e se faz

aos quais se uniu o poeta V. V. Kamiênski.

Maiakóvski

para as fileiras em outubro,
quer ir para a linha

dos demais

Deflagrada

Convocado

a

da recusa, expulsam-nos

estabelecimento.
companhia

da Escola de

páginas cobertas de pontos".

e Arquitetura

a violenta

agitação

são

Nos

de Kerênski,
assemelha-se

A exemplo

sua
à dos

dos demais

do grupo cubo-futurista,

aceita

a Revolução de Outubro.

para ele partes da 'nuvem'. Num repente

minha

de sensibilidade,

Trabalhei.

Fiz tudo que vinha às mãos."

Pouco

1918 -

Escreve

claro que ele chorava

"Marcha

de Esquerda"

cobriu-me

todo o colete. Comovera-o

de lágrimas

tornou-se

Fui

ao

em todo colete de poeta. Assim mesmo,

revolucionários.

guardei, o colete. Posso cedê-lo a algum

principal

museu da província".

contemporâneos

Depois

da estadia

"Ode

à Revolução",
e outros poemas

Desempenha

em diversos

exaltaram

como

Conhece

cinema. Em 25 de outubro,

Brik, cuja mulher,

de literatura

Lília Brik, torna-se

grande amor de Maiakóvski.
poemas

"Uma

flauta vértebra".

Óssip

nuvem

Conclui

de calças"

Submetido

Petrogrado,

os

aniversário

à censura, o

primeiro desses poemas sai com "uma seis
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(muitos

seus dotes

ator) e escreve argumentos

o

e "A

o papel

filmes

em Kuokala, estabelece-se em Petrogrado.
o estudioso

Smólnt

com os meus

versos. Fiquei um tanto orgulhoso.
depois,

revolução.

''A

em

de Outubro,

"Mistério-bufo",

a direção de V. Meyerhold
de Casimir

montada

comemoração

da Revolução

peça de Maiakóvski

para

Maliévitch,

em ,
do

Mas o destroçar dos faróis,
reis
na coroa de gás,
se faz
mais doloroso aos
buquêshostisdasprostitutasdotrotoar.
No ar
o troar
do riso-espinho dos motejos das venenosas
rosas
amarelas se propaga
emzíg-zag.
Agrada olhar de
trás do alarde
edomedo:
ao escravo
das cruzes
quieto-sofrido- indiferentes,
eao esquife
das casas
suspeitas
o oriente
deita no mesmo vaso em cinza e
brasas.
1912

a
sob

e com cenários
fundador

A chuva lúgubre olha de través.
Através
da grade magra
os fios elétricos da idéia férrea colchão de penas.
Apenas
as pernas
das estrelas ascendentes
apóiam nele facilmente os pés.

do

(Poemas - Vladímir Maiakóvski. Trad.
Augusto de Campos e Boris Schnaiderman.
Tempo Brasileiro, 1967, pp. 47-8)

"'ª

Suprematismo

MAIAKOVSKI

MAflKOJaCKl11Li1'c·/1
MAIAKOVSKI

MAHKOBCKl11li1
POEMAS

pintura
forte

e um dos expoentes

moderna
oposição

da

ALGUM DIA VOCÊ
PODERIA?

russa. A obra provoca
nos meios

teatrais.

Os

Manchei o mapa quotidiano
jogando-lhe a tinta de um frasco
e mostrei oblíquoas num prato
as maçãs do rosto do oceano.

atores são reunidos por meio de anúncios
em jornais, e o próprio Maiakóvski precisa
desempenhar

três papéis.

O espetáculo

é suspenso depois de apenas três sessões.
Não obstante a divergência de concepções
estéticas,

Maiakóvski

futurista encontram

e o grupo

Nas escamas de um peixe de
estanho,
li lábios novos chamando.

cubo-

apoio no Comissário

da Instrução Pública, A. V. Lunatchárski.
Editam

"A arte da Comuna",

E você? Poderia
algum dia
por seu turno tocar um noturno
louco na flauta dos esgotos?

órgão do

Comissariado.

MA~KOBCKVlIlI

1919

-

Transfere-se

para

Moscou.
1913

Realiza muitas viagens, para conferências
e leituras de poemas. Ingressa na ROSTA

MAIAKOVSKI

(sigla

de

Rossíiskoie

MAflKOBCKlll1i1

Aguentstvo

MAIAKOVSKI

e freqüentemente

MAHKOBCKIllIi1
POEMAS

MAIAKOVSKI
MA~KOBCKVlIlI
MAIAKOVSKI

•

CKVlllI

-

(poemas - Vladírnir Maiakóvski. Trad.
Haroldo de Campos. Tempo Brasileiro,
1967, p. 53)

Tieliegráfnoie

Agência

Telegráfica

Russa), onde redige versos para cartazes

1920

-

os desenha

Atividade

ROSTA.

Acaba

muito

também.

intensa

de escrever

"150.000.000"

e publica-o

na

o poema

Comintern,

realizado

Maiakóvski
"Izviéstia"

anônimo,

em

passa a escrever

Moscou.
no jornal

(Notícias).

"para que cada um pudesse completá-Io
e

melhorar.

Ninguém

compensação

o

fez,

em

todos sabiam quem era o

1922 -

Aparecem

da ROSTA.

autor". Nas difíceis condições da Guerra

editora

Civil,

futuristas.

Maiakóvski

combatente,

se considera

conforme

um

pela sua obra

da época.

"Mistério-bufo"

.

Reelabora

o

Maiakóvski

organiza

MAF, que lançará
Trabalha

Internacional",

se pode constatar

as últimas "vitrinas"
a

as obras dos

no poema

"Quinta

que não será concluído.

Viaja pelo Ocidente,

visitando a Letônia,

Berlim e Paris. Escreve a autobiografia

"Eu

mesmo".
1921

-

Depois

dificuldades

de vencer

burocráticas,

inúmeras

apresenta

versão nova do "Mistério-bufo",

uma'
ainda

1923

-

Organiza

com seus amigos

futuristas a revista "Lef" (de Liévi front"

sob a direção de Meyerhold,

e que tem

-

perto de cem representações.

A mesma

intenção declarada de Maiakóvski, deveria

peça

é levada

participantes

em
do

alemão,

para

111 Congresso

frente de esquerda),

os

aliar

arte

revolucionária

do

transformação

social.

que, segundo

e luta
Na

a

pela

revista,

61
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p

colaboram

Eisenstein,

Pasternak,

Dziga-

Varsóvia.

Escreve

o poema

"Bem!".

NOTAS

Viértov, Isaac Bábel, Óssip Brik, Assiéiev,

Publica impressões de viagem (em prosa).

Ródtchenko,

Continua

etc. Escreve

o poema

"A

sua atividade de cenarista, mas

respeito disso", além de poemas didáticos,

os cenários

mais importantes

propaganda

aproveitados.

O cenário

política

produtos

e propaganda

comerciais.

Publica

lareira!"

versos

inspirados pela viagem ao Ocidente
livro de impressões

de

e um

daria

leitura

poemas. Escreve um dedicado

"Vladímir

Termina

ao jubileu

o longo

Estréia de "O percevejo". Nova

inspirados

iunost

Maiakóvskovo"
Vladimir

"Infância

Maiakóvski",

poema

-

Estréia

de "Os

de versos

dos Escritores

Proletários),

polêmicas.
"Vinte

Maiakóvski",

pela sua estada em Paris, além

O

Russa

num período
Inaugura-se

a

anos de atividade

de

o que suscita novos debates

do

denominado

"raionismo":

geralmente

um dos pioneiros

5 O internato

onde se instalara

na própria

em França,

Espanha,

Unidos,

regressa

e Estados

apressadamente

na inauguração,
agremiações

de representantes

literárias

no auditório

em prosa "Minha descoberta da América"

Economia

Popular,

e publica poemas inspirados pela viagem.

estudantes,

que

acusações:
1926

-

Dedica-se

colaboração,
imprensa
suas

em

prosa

cotidiana.

viagens

"Continuo

e verso,

Intensifica

pela

União

a tradição

trovadores e menestréis".
"Como

Iessiênin".

na

também
Soviética.

interrompida

massas",

dos

o poema

Escreve cenários

de cinema.

revista

Aparece o primeiro

"usa palavras

Maiakóvski

Assiéiev

ataques

de

"Zatchém

as velhas

e para

para

Editora

indecentes",

replica: "Quando

as
etc.

da

"Nóvi Lef" (Novo Lef). Outra

reminiscências

já citado.

recorda-os

pelo

sobre

O poeta Nicolai
também

no livro

i komu nujná poésia" (Para que

quem

a poesia

Soviétski

Soviético),

Moscou,

é necessária),

Pissátiel

(Escritor

1961.

eu morrer,

"AI guns

consta:
depressão

que atravessa

sucessivas

afecções

particularmente

QUADRO COMPLETO
DA PRIMAVERA

Na ata da sessão

.
nem.

,,6

A f ase d e

é agravada
da

penosas

por

garganta,
para

Folhinhas.
Linhas. Zibelinas sozinhas.

quem'

procurava sempre falar em público, e cuja

número

feita

vocês vão ler meus versos com lágrimas

poesia
1927 -

de

"incompreensível

dos

desses fatos baseada

ata da sessão,

de

Plekhânov

repetem

de enternecimento".

Escreve o ensaio

fazer versos?". Publica

"A Sierguéi

à

intensamente

livro

Maiakóvski,

sofre

da nobreza

secretário desta, V I. Slavínski, e incluída

que tem lugar

do Instituto

da pintura

bolcheviques.

no

e da imprensa.

uma discussão pública,

à pátria. Organiza o livro

das

considerado

o quartel-general

evidentemente

mas, depois de seis meses, tendo

pictórico

para moças

6 Há uma narração

chocados com a ausência,

russo,

abstrata.

exposição. Maiakóvski e seus amigos ficam

silenciar sobre a

pintor

movimento

"O proletário

dar volta ao

outros

fundador

simplesmente

México

de

Lariônov,

preferem

Inicia uma longa

enquanto

4 Mikhail

de trabalhos em prosa. Conclui o poema

estado sobretudo

na coletânea

de fonte.·

ao poeta,

mundo,

de

já citada.

e ataques

viagem ao exterior: pretende

e juventude

as demais citações que aqui aparecem sem

banhos".

poeta adere à RAPP (Associação

de grande

um livro

voador".

Vladimira

3 Foram tiradas da mesma autobiografia

indicação

exposição
Publica

"Dierstvo

depoimentos

estada em Paris. Escreve "Os banhos".

1930

Ilitch Lênin". Faz uma viagem

-

"O

de

a Berlim e outra a Paris.

1925

à peça

1

2 "Iam sam", VoI. I, ob. cit,

pela Rússia:

discussões,

de Púchkin,

origem

a

em prosa.

Viaja intensamente

conferências,

"Esquece

percevejo" .

1929 1924 -

não são

está

Termina

marcada

o poema

Suicida-se

pela

oralidade.

"A plenos pulmões".

com um tiro (14 de abril).

viagem pela Europa: Berlim, Paris, Praga,

~.r~

'"'I

'S;;-

1913

(Poemas - Vladímir Maiakóvski. Trad. Haroldo
de Campos. Tempo Brasileiro, 1967, p. 55)
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UM TOQUE DE BALALAICA PARA MAIAKOVSKI

poeta da voz e do gesto
EDILENE

DIAS MATOS

(Professora de Literatura da PUC-SP)
edifer@louvernet. com. br

A Boris Schnaiderman,

naturalmente.

Acima das cruzes e dos topos,

de traje ritual e constituir uma extensão

Arcanjo sólido, passo firme,

de seu próprio corpo. Ao exibir-se com

Batizado a fumaça

esse traje, Maiakovski buscava pôr em

e a fogo -

Salve, pelos séculos, Vladimir.'

Marina Tzvietáieva

evidência

sua nobre modéstia

e sua

distinção

em relação às vestimen tas

convencionars:

Vtadimir

Vladimirovich

Maiakovski

nasceu sob o signo de câncer no dia 7 de

Do veludo da minha voz

julho de 1893 na aldeia de Bagdadi,

Vou mandar jazer

situada

nos arredores

da cidade

de

pretas.

Kuraisi,

cujas antigas

edificações

se

De três metros de meio-dia, uma

refletiam nas águas do rio Khanis-Tshali.
Foi ali na Geórgia
primeiro

70

blusa amarela.

minhas

calças

1

que ele deu seu

grito, prenúncio

dos vários

Marcas profundas,

oriundas

do trato

brados estrondosos que daria ao longo da

íntimo com a vida camponesa, ficaram

vida. Mais tarde, quando já vivia na

para sempre incrustradas

cidade grande, Maiakovski, que fora um

mesmo depois de ele ter se tornado um

montanhês

usar

poeta tipicamente urbano, freqüentador

como único traje uma blusa de cor

assíduo do Café dos Poetas, seu refúgio

amarela, símbolo do sol e de sua Geórgia,

predileto,

tradicionalmente usada pelos camponeses

futuristas

russos. Ela então passou a ser uma marca

Kamiênski, Krutchônikh, entre outros).

do poeta até se converter numa espécie

Maiakovski participou do grupo cubo-

caucasiano,

decidiu

em seu ser,

além de reduto dos cubo(Khliébnikov,

Burliuk,

Dossiê Maiakovski

do século XX, mas o movimento
do por Marinetti

lidera-

teve suas especificidades

na Rússia, onde se deu a cisão entre egofuturismo

e cubo-futurismo.

Sob o ró-

tulo de ego-futuristas

concentrava-se

um

grupo de intelectuais

que via nas idéias

estéticas vindas da Itália um meio fácil
de chamar

a atenção,

contrariar

sem, no entanto,

o gosto da burguesia.

tro lado, o grupo
futurismo

que aderiu

Por ouao cubo-

objetivava levar às últimas con-

seqüências

as idéias do polêmico

artista

italiano.
Pode-se afirmar que os adeptos do cubofuturismo

na Rússia

próprios

e distanciaram-se

tendo

inclusive

seus propósitos,

negado

rumos

de Marinetti,
veementemente

sobretudo

toca num problema
de uma

traçaram

aquele

que

de base: o emprego

linguagem

erno tiva

e não-

poética.
A partir de sua adesão ao cubo-futurismo,
Maiakovski

viverá

seu grande

drama:

poesia para o povo ou inovações e ousadias
futuristas?

Foto de Meiekovski

o povo
futurista,

que editou

o almanaque

madilha para juízes (1910)
"Bofetada

no gosto

uma espécie
combater

e lançou

público"

de manifesto

o chamado

paço efervescente,

(1912),

destinado

a

ego-futurismo,

criado por Ígor Sievieriánin
rado um futurismo

Ar-

e conside-

de salão. Nesse esele pregou

a destrui-

ção da palavra e da forma convencionais,

da sociedade

e da cultura.

com

requintadas,

Vale a pena abrir aqui um parêntese para

futurismo?

explicar

a relação

fino?

Marinetti

com o futurismo

do futurismo

provável que as inspirações
nham advindo

Como conciliar a poesia para

de

as formas

intelectualizadas
Comeria

a massa do biscoito

O dilema

primeiras

direta e efetiva com as críticas que apon-

te-

tavam

de Maiakovski

o descompasso

negar a difusão dos mais diversos ecos da

suas metáforas

vanguarda

gantes e uma linguagem

tualidade

moscovita

entre

do

russo. É bem

da Itália, e não há como

italiana

expressivas,

a in telec-

dos primeiros

anos

teve relação

existente

entre

ousadas/instigantes/intri-

da, capaz de conquistar

mais despojaefetivamente

o

71

coração do povo. Nesse sentido, o com-

estúdio

ensaIava

bate/crítica

dirigido ao poeta era dos mais

tocante

à sua excelência

virulentos.

Críticos e polemistas

decidiu-se pela poesia. Era na poesia que

Emsua

estava a sua genialidade,

se interpenetrar.

tendiam

o posicionamento

não en-

do poeta em

relação ao fazer poético. Não entendiam

Burliuk

como os operários

oportunidade

deriam

e os camponeses

chegar à compreensão

po-

de certos

versos do poeta, como por exemplo
tes, de seu poema "Incompreensível

espara

as massas:"

alguns

desenhos

como poeta

após ter tido a

de ler algumas

composições

poéticas

diante de mim um poeta genial').
se tornará

uma

espécie

. E para a massa

de oferecer-lhe

para

que

vanguarda

revolucionária.

poesia, vida e obra acabaram por

Peixoto,

Segundo

Maiakovski

união

(" Tenho

sentimentos

Burliuk

grande complexidade

-da

formal e

orgânica

Fernando

conseguiu

e concreta

uma

de seus

pessoais com o coletivo de
do contexto

russo-

soviético.

sempre,

Para ele, o amor era pura fonte de poesia,

ajuda financeira

e falar de amor era falar de Lili Brik, que

pudesse

exclusivamente

flutuam

que se bifurcaria em vanguarda

de suas

de anjo

guarda do poeta, protegendo-o
a ponto

e

afirmara o amigo

com convicção

primeiras

- no

dedicar-se

ao trabalho

poético.

era mulher

de Óssip Brik, outro grande

intelectual,

e foi a grande

musa de sua

?

dádivas de Letrados -

Em

lírios,

publicou

seu primeiro

delírios,

A partir

daí, ele tornou-se

trinos dulcificados.

marcado

Considerado
incomum

um
(poesia,

teatro, publicidade,

com

pelo

19 anos,

"Noite".
um poeta

da

rebeldia,

Afora o teu amor
Para mim

exacerbada e desmedida. Apoiou sua vida

Não há mar,
E a dor do teu amor nem a Lágrima

artístico

no tripé Poesia, Amor

pintura,

cinema,

revolução

Maiakovski

converteu

jornal),

vida- .

Maiakovski

poema,

sinete

talento

foi alertado por David Burliuk - em cujo

72

1912,

artística,

e Revolução

se fez poesia
em revolução.
o poeta optou

e o amor
Como

- a
se

diretriz

pela vanguarda,

aLivia
[ ..}
Afora o teu amor,

•

4

Para mim

mistérios

Não há sol

des. Segundo

E eu não sei onde estás e com quem.

oria teria por meta final a superação

ainda envoltos em nebulosidaseu entendimento,

r ..}

morte pelo homem.

Afora o teu olhar

Como

Nenhuma

trovador

lâmina me atrai com seu

Leitor voraz e atento,
de

início

Maiakovski

impressionado

com

se considerava

("continuo
dos

menestréis"),

essa teda

a

poesia como destinada

dois

em silêncio.

pensar

a ser lida apenas

Ela requer,

sua poesia

imaginação do jovem poeta. Leu filósofos,

participação

do corpo, o que por sua vez

físicos, novelistas e poetas, como Hegel,

envolve

Marx, Lassale, Demóstenes,

estruturação

Wells,
Balmont,

Tolstoi,

Júlio Verne,

Dostoievski,

Shakespeare,

Biéli,

a variação

Byron.

do tronco

sobre o princípio

compondo

lançou
ciência,

olhares

físico da relatividade,
de cobiça em direção

que para ele explicaria

muitos

à

a

registros

em

função

de

suas

e do timbre

sua voz. Cada aparição
tempo um martírio
todo

temperamento

veementes
estentóreo

e um êxtase, era por
um

espetáculo.

dramático,

acaso que Maiakovski-ator-espetáculo
viu envolvido

(e apaixonado)

um todo,

palhaço

Lazarenko,

intensa

atividade

escreveu

pantomimas

conhecidos

das

De

não foi por

Introduzido

encenação

de

sua, ao mesmo

curvaturas

performática.
Os

nos

ainda mais

cênicas - circo, teatro, cinema.

como

uma verdadeira

fascinação

das mãos,

de cabeça,

e do corpo

causava

si mesma

intensa

e até mesmo

notadamente

além de meneios

Fascinado com a teoria geral de Einstein

supõe

de

dos tons de voz, a

melódica

gesticulação,

som de

marcante

décadas do século XX.

gesticulações

antes de tudo,

Além do acento

primeiras

-, que sobressaía

oralidade,

desenfrear

recitação, atuava em comícios e tinha um

e másculo

da

o

de

sua

balalaica.

para

espetáculos

a começar por seu porte - alto

a ser

estimulante

dava

auditórios,

Blok,

viria

que

um

e

um forte grito, um prolongado

simbolismo

hábil,

Vladimir

tradição

trovadores

não se pode

ficou

um

autores, Puskin e Blok, e releu sobretudo
cujo

ator

do poeta revelam-no

público ávido e certo na Rússia das duas

Maiakovski

interrompida

brilho.

performances

para

no mundo

serem

pelas artes

circense

viveu momentos
criativa

se

pelo
de

quando

e peças cômicas

interpretadas

pelo

13

companheiro

palhaço. Esse convívio e essa

experiência

redundaram

circense "Moscou
dirigido

DE "V
INTERNACIONAL"

ue,

pois considerava
concepção

legitimamente
o cinema

sorte

e destruidor

obsoletas,

além

revolucionárias

"quase uma

inovador

literatura

de

incluía o cinema no mundo
considerá-lo

apenas

de Maiakovski

Além

obsoletas,

profundas

fazendo

extremo
disso,

dramas

íntimos

de

exemplo,

é suficiente

(1918),

as

virando

de cabeça

explorou

comunicativas

exaustivamente
expressivo-

da palavra. Explicava seu

espaço

Intercalando

de

números

circenses

nenhuma

regra para que uma

o homem

da

Eu
à poesia

circo.

só permito uma forma:

e de

concisão,

e o conflito ideológico ao relatar a viagem

precisão das fórmulas

alegre de um grupo

matemdtícas ...

de operários

que,

revolucionário,

se

liberta de seus opressores parasitas e chega

Suas plurais

à terra prometida,

ponto

comum:

diante

das

inferno

após ter passado pelo

e pelo paraíso.

Com essa obra,

que teve grande repercussão

na época e

se

discussões

tornou

palpitantes

.

assunto

de

e controvertidas,

conseguiu

verdadeiramente

.

..

lmpnmlf
popular

o homem

chagas

tinham

e

um

inconformado

abertas

por

injusta:

Teu dia está prestes, burguês.

marca

ao refinado

sociedade

vozes poéticas

Come ananás, mastiga perdiz.

Maiakovski
uma

que cria

estas regras poéticas ':

musical-ball, escancara o choque de classes

do dilúvio

seu

da seguinte forma: "Eu não

se poeta justamente

insere o

um

resumia

em geral, tais regras não existem. Chama-

o início de

o 10 aniversário

Ele

excessiva

pes~oa se torne poeta e escreva versos. E,

"Mistério

de 1917, Maiakovski
no

Como

Nessa peça, preparada

comemorar

mundo

citar

forneço

e,

e estratégias

potencialidades

pensamento

ao converter

considerado

um novo teatro.

depois

subverteu
os versos

e pelo jogo reflexivo.

do gênio criador

em espetáculo.

da

violentou

uso de recursos

revolucionárias,

das artes por

marcas

o

para baixo as técnicas já consagradas,

foi o teatro, espaço onde

deixou

para

limite

fazer poético pela simplificação

particularidade

Bufo"

o

até

bem-comportados,

Imagens.
Outra

verso

normas

não

um reprodutor

poeta,

de sua missão, conduziu

da

Ressalte-

o poeta

Como

e, consciente

expressividade.

de idéias

e vanguardistas.

estéticas e toda

a língua a estímulos inovadores

do

estéticas

de difusor

se aqui que a princípio,

personagem
do futurismo

de provocações.

submeteu

russa,

expressão

veículo

e excêntrico

às voltas com aventuras

partido

Maiakovski

do universo",

movimento,

é uma nova bomba na
batalha do homem.

[

do

1914

arte cinematogáfica

Revolução

(poemas - Vladímir Maiakóvski.
Trad. Augusto de Campos. Tempo
Brasíleíro, 1967,]l. 79)

em

brilhante

militante,

soviético, o inquieto artista esteve sempre

esforços para a criação de uma

"B"

1922

clandestino

bolcheviq
envidou

Eu
à poesia
só permito uma forma:
concisão,
precisão das fórmulas
matemáticas.
Às parlengas poéticas
estou acostumado,
,
eu ainda falo versos e não
fatos.
Porém
se eu falo
"A"
este "a"
é uma trombeta-alarma
para a Humanidade.
Se eu falo

escrito e

pelo poeta em 1927.

Mili tan te

teatro futurista.

Revolucionário

no espetáculo

incendiado",

intelectual

uma

•

l

ESCÁRNIOS
Desatarei a fantasia em cauda de pavão num ciclo de matizes,
entregarei a alma ao poder do exame das rimas imprevistas.
Ânsia de ouvir novo como me calarão das colunas das revistas esses
que sob a árvore nutriz escavam com seus focinhos as raízes.
1916
(poemas - V1adírnir Maiakóvski. Trad. Augusto de Campos e Boris Schnaiderman. Tempo Brasileiro. 1967. p. 73)

Inconformado

e criador, Maiakovski

colheu a tribuna

es-

como campo de luta:

autêntica,

verbo

revolucionário,
Barreira alguma há de calar meu

poética

ímpeto,

recusando

nem

os

muros

do

Krêmlin,

quadrimultiplicados.

da escritura,

Ao fazer da poesia uma arma de combate
explosivo

buscando

à palavra

ele conferiu

uma significação
o panfleto

e

pela cenografia

pelos gestos performáticos.
foi esculpida

toda especial,
pelo panfleto

lâminas,
e

sempre os tons de uma poesia

maior.

palavras

ao mesmo

iluminadoras,

tempo

palavras

comovem,

que apontam

semeiam

utopias.

uulnero timpanos

se compõe a mitologia

de Maiakovski:

estilhaçam

em múltiplas

Com o lrtIgor fogoso dos meus brados.

ardor juvenil,

Ele falou e br

vôo e

ou. E seu brado forte e

poderoso ain

ecoa:" Mas aforça do poeta/

a ousadia,

o

a paixão pelas

de afiadas

que se metamorfoseiam

simbólicas de que

em turbilhão,

Uma obra que

por punhais

São estas as constantes

Do asfalto,

do verbo,

paradoxalmente,

em

cortantes

e

que ferem,

que

caminhos,

que

Palavras

que

se

faíscas e que,

ofuscam

e orientam

causas políticas e sociais, a luta por meio

nosso olhar.

da poesia

O pano desce. 10 horas da manhã de 14

libertação

contra

o opressor

do oprimido,

e pela

o amor como

de abril de 1930. O cenário é o pequeno

não se reduz só/. que te lembrem/no fu tu ro/

fator de liberdade,

entre

poeta, arauto da revolução, envolvida pela

o que foi utilizado

blusa amarela.

papel de Ivan Nov, o poeta vagabundo,

sol

os

pOIS

Vladimir

Vladirnirovirch _ aiakovski sabia muito
bem da

di ,.

pronunciada

da "palavra

cantada"

pelo poeta. Sabia que essa

"palavra" aI - . a realidade,
o o construmr

um mundo

tornandonovo, de

meros

a beleza máscula

Tais constantes

artificialismos

nem

do

não são
tampouco

estúdio, e o revólver espanhol

personagem

traços biográficos sem maior importância"

por

mas vozes tonitruantes

anunciado

corpo vibrante

que ecoam

no

de sua obra poética, feita

talvez/Pôr-me

revolucio

expressões iluminadoras

balaço./Em

linguagem

JL

ca,

da

e contundentes

e esculpida pelos sons da voz, pelos grafos

do

Conforme

(era vidente?),

já

havia

Maiakosvki

("Penso, mais de uma vez:/Seria melhor

de metáforas faiscantes, jogos de palavras,

e transformador

na interpretação

principal do filme "Mas não

dinheiro".

uma sociedade -!!UaÜtária, fruto do poder
'·0

talvez seja

o ponto
todo caso/Eu

final

de um

hoje vou dar

meu concerto de adeus.) puxa o gatilho.

7~

NOSSA MARCHA
Troa na praça o tumulto!
Altivos píncaros - testas!
Águas de um novo dilúvio
lavando os confins da terra.

Desdobra olençol dos dias
cama verde, campo escampo.
Arco- íris arcoirisa
o corcel veloz do tempo.

Touro mouro dos meus dias.
Lenta carreta dos anos.
Deus? Adeus. Uma corrida.
Coração? Tambor rufando.

o céu tem tédio

de estrelas!
Sem ele, tecemos hinos.
Ursa-Maior, anda, ordena
para nós um céu de vivos.

Que metal será mais santo?
Balas-vespas nos atingem?
Nosso arsenal é o canto.
Metal? São timbres que tinem.

Bebe e celebra! Desata
nas veias a primavera!
Coração, bate a combate!
O peito - bronze de guerra.
(Poemas- VladímirMaiakóvski.Trad.Haroldode
Campos.TempoBrasileiro,1967, pp. 77-8)

e lenda,

MAIAKOVSKI. Como fazer versos. São

2 É interessante ler "Conversa com Lília

em seus

Paulo: Global, 1977.

Brik", de Boris Schnaiderman, inserido

poemas, já que exigia ele próprio que a

PEIXOTO, Fernando. Maiakovski - Vida

em Maiakovski

arte fosse vida, vida tantas vezes exaltada

e obra. Rio de Janeiro: José Álvaro, 1969.

1992), onde o requintado

SCHNAIDERMAN,

Misto

de sangue,

Maiakovski

palxao

passa a existir

por seu primado em relação à arte. Abaixo
a arte, viva a vida!

- Poemas (Perspectiva,

intelectual

Boris. A poética de

descreve, comovido, o encontro que teve

Maiakovski. São Paulo: Perspectiva, 1971.

nos idos de 1972, em Pierediélkino, com

TRIOLET,

essa singular figura para sempre inscrita

BIBLIOGRAFIA

Maiakovski.

CAMPOS, Haroldo et alii. Maiakovski

NOTAS

EIsa.

Recuerdos

sobre

Barcelona: Kairós, 1976.

na vida e na obra de Maiakovski. Lili
estava com 80 anos e, segundo Boris,
guardava

- Poemas. São Paulo: Perspectiva, 1992.

prolongada.
1 Os trechos dos poemas aqui citados

JAKOBSON, R .. Diálogos. São Paulo:
Cultrix, 1993.
______
. La génération qui a

Maiakovski traduzi da por Augusto de

gaspillé ses poetes.

Campos, Haroldo de Campos e Boris

In: Questions

Poétique. Paris: Seuil, 1973.
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de

fazem

parte

Schnaiderman.

da

obra

poética

de

traços

de uma juventude

l
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Dossiê René Char

RENÉCHAR

e a poética do combate
CARLOS ALBERTO

SHIMOTE

(Professor do Departamento de Arte da Cornfil. Leciona
Redação e Linguagem Jurídica na Faculdade de Direito
da PUC-SP)
LUTADORES
O pão das estrelas me pareceu tenebroso e rijo no céu dos
homens, mas em suas mãos estreitas, li a luta dessas estrelas
convidando outras: emigrantes da ponte, sonhadoras ainda;
recolhi seu suor dourado, e por mim a terra parou de morrer.
René Char - Le Nu Perdu/1971
Para Hiroko Shimote
Para Jean Briant
I- UM

n

POETA DE COMBATE

(CRONOLOGIA

roeta,

attendríssait. Je me rend compte que l'enfont

1907-1948)

que je fos, prompt à s'éprendre comme à se blesser,

homem de letras, esteta, crítico e curador

a eu beaucoup de chance. j'ai

riuiêre pleine d'anneaux

de artes, militante político, interlocutor de filósofos,

miroir

amante da filosofia, pesquisador

das linguagens

couleuvre et de danses de papillons. j'ai joué

visuais e verbais, interlocutor de pintores, amante

dans des vergers dont Ia robuste uieillesse donnaít

e devoto da pintura,

e

des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux, sous

rnultifacerado. René Char é ainda um escritor qua-

Ia garde d'êtresjorts comme des chênes et sensibles

se desconhecido

comme des oiseaux.

junho

intelectual

proteiforme

no Brasil: ele nasceu em 14 de

de 1907, numa propriedade

N évons, Isle-sur-Ia-Sorgue,

rural em

nos arredores

de

d'une

marche sur .le
de

Ce monde net est mort sans laisser de charnier.
11 n'est plus reste que souches calcines, surfàces

Avignon, na região da Provença, no sul da França.

errantes, informe pugilat

et l'eau bleue d'um

Poeta profundamente envolvido com a natureza da

puits minuscule veillé par cet Ami silencieux.

sua região natal, sobretudo com o rio Sorgue; refe-

A conduta dos homens da minha infância ti-

rência importante em sua obra:

nha a aparência de um sorriso do céu dirigido à

1

La conduite des hommes de mon enfonce avait

caridade terrestre; saudava-se o mal como sefosse

l'apparence d'un sourire du ciel adressé à la

uma rapaziada

charité terrestre. On y saluait le mal comme une

meteoro comovia. Apercebo-me de que a crian-

incartade

ça que foi, tão disposta a apaixonar-se como a

du soir. Le passage d'un

météore

A conduta dos
nha

infância

e

•.inha
h
..
o...m
.. e.n.sa daapa'mi-.....
~
...
..
rência de um
~
.!;J~ri$O docê\P~
íldirigido à cari-I
dade terrestre; i
saudava-se o mal .
como se fosse
uma rapaziada
da noite.

da noite. A passagem de um
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Tinha onze ou doze anos,
quando aquilo a que chamava o grandíssimo relâmpago
se abateu sobre mim pela
primeira vez; tudo o resto
deixou de ter importância. O
dia nâo ilumina, só existem a
noite e a claridade, mas essa
claridade vem da noite, é o
grandíssimo rêlampago. Só
cintila de tempos a tempos,
um número restrito de vezes
durante uma vida, mas em
cada relâmpago vislumbramos algo mais do que aqueles
que só vêem durante o dia.
Mesmo que depois o relâmpago ainda torne mais obscura
a obscuridade que lhe
sucede.
René Char depoimento a
Paul VeynelRené Char en ses
poémes, Paris, Gellimerd,
1990, p.236.
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..,
ferir-se, teve muita sorte. Caminhei sobre o es-

que lê com a mesma avidez com que se entrega à

pelho de um rio cheio de anéis de cobra e dan-

leitura

ças de borboletas. Brinquei

medieval europeu e os escritos de Raymond Lulle,

de Alquimia

do período

nos

Albert le Grand, Nicolas Flamel e Paracelso. Esses

por criaturas fortes como

autores somam-se aos que leu durante os anos de

velhice robusta dava frutos.
[uncais, guardados

em pomares cuja

dos Tratados

Escondi-me

carvalhos e sensíveis como pdssaros.

liceu na provincia: Villon, Racine, Vigny, Nerval,

Este mundo asseado morreu sem deixar ossdrios.

Hugo e Baudelaire.

Ficaram

No mês de abril de 1930, Char vive intensamente

apenas cepas calcinadas, superfícies

errantes, pugilatos informes, e a dgua azul de

a experiência de pertencer a um grupo de vanguarda.

um poço minúsculo guardado por aquele Amigo

Ocorre o primeiro incidente

silencioso.

estética (o caso do bar Le Maldoror, no boulevard

da sua militância

Edgar-Quinet, em Paris, quando Char foi golpeado
René Char iniciou sua vida literária ao mesmo

na virilha com um punhal).

tempo que seu treinamento militar: publicou seus

publicou, não sem ironia,

textos, pela primeira vez, em 1927, aos vinte anos,

fato:

em dois periódicos (Le Rouge et le no ir e La Revue

OS SURREALISTAS

Nouvelle), quando também iniciou a sua formação

Bailarinos

de combatente ao fazer o serviço militar em Nimes.

resistir

O jornal Le Soir

reportagem sobre tal
ASSALTAM

"mundanos"

UM BAR

de pijama

tentam

Em 1928, Char publicou pelas edições Le Rouge
et le Noir seu primeiro livro: Les Cloches sur le

Pessoas de sociedade convidadas pela princesa

coeur, uma coletânea de poemas escritos entre os

Paleáloga, que descende (como dizia um dos seus

anos de 1922 e 1926. Nessa ocasião o poeta se

parentes, o bom desenhador PaI) dos imperadores

apresentava ao público como René-Émile Char e,

de Bizâncio,

alguns anos depois, renegou essa primeira obra,

mascaradas de pijamas. Era, como se pode ver,

cujos exemplares destruiu quase todos.

um baile altamente distinto, pelo menos quanto

O ano de 1929 foi bastante pródigo para a carreira

à vestimenta.

literária de René Char: na província torna-se, junto

O baile tinha lugar em Montparnasse, naquela

com André Cayatte, editor da revista Méridiens

taberna que se ornamenta com o nome do célebre

voltada para as artes (e que durou até o terceiro

herói dos cantos de Maldoror, de Lautréamont,

número); publica em Nimes o seu segundo livro

um

de poemas, Arsenal (dezoito

transformado em insígnia de um cafi.

palavras de Dominique

poemas que nas

Foucarde foram escritos

muito mais com a chama da inteligência do que
2

artista

dançavam,

tão

sutil,

Os surre alistas, feridos

espiritualmente

poeta

tão poeta,

até à medula,

não

puderam aceitar tal injúria. E assim, conduzidos

com a insolência .): torna-se - em dezembro, já

pelo senhor René Char, que tem os músculos de

em Paris -, membro do movimento surrealista (ao

Matho, e por André Breton, Aragon,

lado de Paul Éluard, André Breton e Louis Aragon,

Éluard e Mareei Noll, assaltaram a espelunca.

René Char participa do número 12 da revista La

Pondo fora

Revolution

pijamas de súbito "iluminaram"

Surrealiste, onde publica seu texto

os primeiros

convidados,

Paul

cujos

René

Char

llllCIO

VI-

dali
a ao
mesmo tempo
que seu treinamento militar:pühlicou
seus textos,
pela p. eira

927,

.....·l·

os...

o passeio, os

"Profissão de fé do sujeito.")

nossospoetas da mais recente geração começaram

Em 1930, René Char dedica-se a ler Rimbaud,

a limpar os convidados da princesa, que dava

Lautréamont, Hõrlderlin e especialmente Heráclito

gritos de horror. Entretanto, o senhor de Landau,
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Éluard e André Breton, Char publicou uma obra

OS PRIMEIROS INSTANTES

coletiva de poemas, chamada Ralentir Travaux. E,
depois, mais duas obras: a primeira, pela editora

Víamos correr a nossos pés a água crescente. De um só
golpe, elidia a montanha, expulsando-se dos flancos maternos. Não era uma torrente que seguia seu destino, mas uma
fera inefável de quem nos tornávamos a substância e a
palavra. Ela nos mantinha amorosos no arco poderoso de sua
imaginação. Mas que interferência nos podia ter coagido? A
modicidade diária fugira, o sangue expelido reencontrava seu
calor. Adotados pelo aberto, polidos atéo iIlvisível, éramos
uma vitória quejàmaís teria fim.

Larguier de Nirnes, Le tombeau des secrets, com
colagens de Breton e Éluard; a segunda, pelas edições
surrealistas

da livraria José Cortí, Artine,

com

ilustração de Salvador Dalí. Em 1930, René Char
também iniciou sua militância contra o fascismo
na Europa, ao fundar no mês de julho, com Paul
Éluard, André Breton e Louis Aragon, o periódico
em que

Le Surrealisme au Service de Ia Révolution,

publicou O Dia e a Noite da Liberdade. No final
deste ano, então com 23 anos, Char assinou a
declaração em defesa da liberdade de expressão na

Fúria e Mistério - 1962
Nu perdido e outros poemas. lluminuras, 1983.
Trad. Augusto Contador Borges. p. 49.

obra de arte (ao lado dos surrealistas
Alexandre,
Crevel,
Malkine,

Máxime

Louis Aragon, André Breton, René

Salvador

Dalí, Paul Éluard,

Benjamin

Georges

Péret, Man Ray, Georges

Sadoul, Yves Tanguy, André Thirion, Tristan Tzara,
Pierre Unik e Albert Valentin), publicada na revistade monáculo,
primeiras

e os criados do bar, perante as

vagas de assalto, organizaram

a

programa do cinema Studio 28, em defesa do filme
A Idade de Ouro de Luis Bufiuel e Salvador Dalí.

resistência em posições sólidas.

A invasão do Studio 28 (onde a Idade de Ouro foi

Viram-se senhoras da melhor sociedade (qual?)

lançado em 28 de novembro),

por organizações

baterem-se como peixeiras, agarrando à má fila

fascistas, foi uma experiência

definitiva

os baldes de gelo para os utilizar como cacetes.

formação estética, ética e política de René Char:

Os surrealistas defenderam-se

no dia 3 de dezembro, o poeta testemunhou

como leões. Foi

belo como um poema de... Lautréamont,

para a
o

e o

violento ataque contra o surrealismo, quando o

comissariado de polícia da rua Gaité [Alegria}

movimento organizado da extrema direita invadiu

conheceu, mais uma vez, as explicações veementes

a sala de projeção do Studio 28 e exigiu que o filme

dos nossos jovens poetas,

de Bufiuel e Dali fosse retirado da programação.

as de um barman

checoslovaco e ainda as dos condes, princesas e

Na ação, comandada por comissários da Liga dos

grandes

Patriotas

senhores

preocupavam

russos

que já

não

se

com o general Koutiepojf

Toda esta bela gente não foi presl

e da Liga Anti-Sernita,

aos gritos de

"Enquanto houver cristãos na França, nós não veremos
isso" e "Morte

aos Judeus",

os manifestantes

interro,mperam a sessão de A idade de Ouro: jogaram
tinta violeta sobre a tela de projeção e acenderam

80

o ano de 1930 foi, além do mais, um ano de grande

bombas fumígenas com gases de enxofre para forçar

fertilidade para René Char: ano em que o poeta se

os espectadores (sobre os quais eles se lançavam aos

envolveu com uma intensa produção intelectual e

tapas) a deixarem a sala. E, voltando-se para o hall

artística. Na primavera de 1930, junto com Paul

de exposições, puseram-se

a destruir

tudo que

podiam: mobiliário e vidros, obras de arte e livros,

do 9 de fevereiro, em resposta às sublevações dos

revistas e cartazes,

fascistas ocorridas no dia 6 daquele mês, na praça

catálogos

e programas

de

exposições diversas. Em seguida os manifestantes

de La Concorde

dilaceraram as telas de Dali, Max Ernst, Man Ray,

extrema direita invadir a Assembléia Nacional). No

Miró e Tanguy, rasgaram todos os livros e revistas

dia 24 de abril, Char tornou-se

que estavam expostos, cortaram a linha telefônica e

manifesto O Planeta sem visto contra a expulsão de

roubaram

Trotski da Noruega e da França. Em agosto publicou

parte dos objetos que consideravam

(com a frustrada

tentativa
signatário

da
do

"aproveitáveis". Depois da violenta invasão do

edição especial, com ilustração de Kandinsky, de

Studio 28, e em decorrência da polêmica que tal

seu livro Le Marteau sans Maitre e também viveu

fato suscitou na imprensa parisiense, a Liga dos

uma experiência estética definitiva para a construção

Patriotas fez publicar nos jornais da direita, nos dias

da sua personalidade

4 e 5 de dezembro, um comunicado com o qual

exposição no museu de l'Orangerie

apelava para a censura do filme de Bufiuel e Dali

pintura de Georges de La Tour. Em outubro, Char

sob a alegação de que se tratava de um espetáculo

foi solidário

"bolchevista

Alemanha pelos nazistas, (e graças à intervenção de

que ataca a religião, a pátria e a

família."

artística, ao conhecer em

com Kandinsky

em Paris, a

que, expulso da

Breton), foi recebido em Paris como convidado de

Em 1931 e 1932, René Char voltou

a VIver

honra

dos

surrealistas

no

Salão

dos

conflitos com a extrema direita: acompanhou todas

Superindependentes,

as tensões

seu

ficaram expostas no período de 27 de outubro a

companheiro do movimento surrealista, e também

26 de novembro. Em dezembro, Char se envolveu

poeta, Louis Aragon foi processado por "incitação

com o comitê (organizado por Henri Barbusse,

à violência" em decorrência da publicação do seu

André Gide, Romain Rolland, Paul Langevin e

poema Front Rouge em Litterature de Ia Révolution

André Malraux) pela libertação de Thaelmann,

Mondiale.)

secretário geral do Partido Comunista alemão, e de

Em janeiro de 1933, René Char viajou para a

todos os antifacistas presos na Alemanha.

Alemanha,

O ano de 1935 foi marcado por duas rupturas:

do L'Affaire

Aragon,

onde descobriu

(quando

as impressionantes

onde

obras da sua autoria

manifestações de massas suscitadas pelo movimento

Char decide deixar Paris e voltar para a província

nazista. De volta à França, tornou-se signatário do

(instala-se de novo em Isle-sur-la-Sorgue): rompe

manifesto publicado em março no La Feuille Rouge,

bruscamente a amizade com Benjamin Péret e se

que denunciava

afasta de Breton, Aragon e seus companheiros do

Alemanha

as provocações

fascistas

na

(o incêndio do Reichstag e o terror

organizado). Em junho, Char elaborou e assinou
juntamente

com André Breton, Roger Caillois,

René Crevel,

Paul Éluard,

Jules Monnerot,

movimento surrealista.
Em 1936,

Char adoeceu

gravemente

(uma

septicemia diagnosticada tardiamente) e viveu um
longo

período

de convalescença.

Enquanto

Benjamin Péret, Gui Rosey, Yves Tanguy e André

convalescia, Char trabalhava quase sem parar na

Thirion,

escritura de poemas, que posteriormente

o manifesto pela mobilização contra a

seriam

guerra.

publicados em importantes periódicos da vanguarda

O ano de 1934 foi um dos mais intensos e marcantes

parisiense. Em 1937, ainda convalescente René

da vida

Char conheceu

de

René

Char,

tantos

foram

os

Francis Picabia na cidade de

acontecimentos com os quais ele se envolveu: no

Mougins e começou a colaborar logo depois com a

início do ano, Char participou das manifestações

revista Cahiers d'Art, dirigida por ChistianZervos,

sI

#

em que publicou dois dos poemas, escritos no período de sua doença: Tous Compagnons

de lit e

Dehors Ia nuit est gouvernée. Em outubro, no número

45 da Cahiers d'Art, daquele ano, Char publicou
Placard pour un chemin des écoliers, dedicado às
crianças vítimas da guerra civil da Espanha. Em
dezembro desse mesmo ano, Char

produz uma

edição numerada de mil exemplares, feita com papel
especial, de Placard pour un chemin des écoliers, com
cinco desenhos da artista plástica Valentine Hugo,
para que fossem vendidos (em prol das crianças da
Espanha)

no pavilhão

espanhol

da Exposição

Internacional de Paris.
Em 1938, Char publica

no Cahier d'Art

dois

poemas com os quais homenageia os pintores Corot
e Courbet. No mês de maio publica nova coletânea
de poemas: Dehors Ia nuit est gouvernée. Em 28 de
agosto, quando o pintor Victor Brauner (um dos
companheiros do grupo surrealista, autor de um
retrato a óleo do poeta, feito em 1934) perde o
olho direito num acidente, René Char escreve em
sua homenagem o poema visage de semence. Em
dezembro daquele mesmo ano, Char publica le
visage nuptial.

***
Em janeiro de 1939, Char - que trabalhara em
1936 com Pablo Picasso (ilustrador do seu poema
Dépendance de l'adieu) - reinicia seu diálogo criativo

MORO NUMA DOR
Não deixes o mando de teu coração a cargo dessas
ternuras parentes do outono de quem emprestam a marcha mansa e sua afável agonia. O olho é precoce ao
dobrar-se. O sofrimento poucas palavras conhece. Prefere deitar-te sem peso: sonharás no amanhã e teu leito
será leve. Sonharás com tua casa sem vidraças. Anseias
por te unir ao vento, ao vento que percorre um ano numa
noite. Outros cantarão a incorporação melodiosa, as
carnes que não personificam mais que a feitiçaria da
ampulheta. Condenarás a gratidão que se repete. Mais
tarde, serás confundido com algum gigante em desa
linho, senhor do impossível.
No entanto.
Só fizeste aumentar o peso de tua noite. Estás de volta à
pesca das muralhas, a canícula sem verão. Estás furioso com
teu amor no centro de um acordo que enlouquece. Sonha
coma
casa perfeita que jamais verás crescer. Até quando, a colheita
do abismo? Mas vazaste os olhos do leão. Crês ver passar a
beleza acima das negras lavandas ...
Quem te alçou, mais uma vez, um pouco mais alto, sem te
convencer?
Não há base pura.

com o artista espanhol: escreve novo poema sobre

Fúria e Mistério - 1962
Nu perdido e outros poemas. Iluminuras, 1983.
Trad. Augusto Contador Borges. p. 103.

as crianças martirizadas pela guerra da Espanha
(Picasso realiza a ilustração do texto) e o trabalho
dos dois artistas é publicados na Cahiers d'Art. Com
a chegada

do verão

no hemisfério

norte,

Seuls Demeurent

de 1945). Quando chega o mês

intensificam-se as ameaças de guerra na Europa;

de outubro, Char é convocado pelas forças armadas

com o final do verão, a guerra torna-se

uma

francesas para o combate. Torna-se soldado do 173

realidade: em 23 de agosto, é assinado em Moscou

Regimento de artilharia pesada e é enviado para a

o pacto germânico-soviético;

Alsácia.

no primeiro dia de

***

setembro, a Alemanha invade a Polônia; no dia 3,
França e Inglaterra declaram guerra aos alemães (e

82

Em 1940, Char participou da batalha da ponte

René Char escreve um de seus mais conhecidos

de Gien, para permitir

que os civis franceses

poemas: Le loriot, posteriormente publicado no livro

pudessem atravessar o rio Loire e, deste modo, fugir

FIZESTE BEM EM PARTIR, ARTHURRIMBAUD!
Fizeste bem em partir, Arthur Rimbaud! Teus dezoito anos
refratários à amizade, à malevolência, à bobeira dos poetas de
Paris, assim como ao zunzum de abelha estéril de tua família
ardenesa um pouco doida, fizeste bem em espalhá-Ios aos
quatro ventos, emjogá-los sob a lâmina de sua guilhotina
precoce. Tiveste razão em abandonar o bulevar dos preguiçosos, os botequins dos mija-liras, pelo inferno das feras, pelo
comércio dos espertos e o bom-dia dos simples.
Este impulso absurdo do corpo e da alma, esta bala de
canhão que explode seu alvo, sim, é isso mesmo a vida de um
homem! Não se pode, indefinidamente, saindo da infância,
estrangular seu próximo. Se os vulcões mudam pouco de lugar,
sua lava percorre o grande vazio do mundo levando virtudes
que cantam em suas feridas.
Fizeste bem em partir, Arthur Rimbaud! Ainda há quem
creia, sem provas, que contigo a felicidade é possível.
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dos bombardeios

alemães. As forças armadas da

simpatizantes
dos

do nazismo (Doriot,
anti-semitas

Brasillach e

(Darquier),

dos

França não resistiram, contudo, aos ataques dos

Déat),

soldados de Hitler: os combates entre as tropas

monarquistas (Weygand, Alibert, Maurras) e dos

francesas e alemãs não duraram mais do que o limite

porta vozes da direita clássica (Bichelonne, Baudoin

das semanas de maio e junho de 1940. Naquele

e Pucheu). Iniciava-se o regime de colaboração do

ano, o verão foi particularmente

Estado francês com o nazismo alemão, a oficialização

difícil para os

franceses: além da ocupação de seu território pelas

de uma política

anti-semita

na França

~

e a
4

tropas nazistas, os cidadãos franceses observavam -

consagraçao, como observou Hannah Arendt ,do

não sem espanto e humilhação - a destruição das

totalitarismo.

instituições

o

Dispensado do exército em julho de 1940, René

tipo de eleição, o

Char retomou à L'Isle-sur-la-Sorgue, mas foi, em

fechamento da Assembléia Nacional, a cassação dos

outubro, denunciado par~ o regime de Vichy, não

mandatos dos deputados e senadores.

só por ser militante da extrema esquerda (e segundo

Philippe

a expressão habitual das ligas fascistas da época,

republicanas

cancelamento

de qualquer

Pétain

e democráticas:

(marechal

extremamente

conservador e herói da batalha de Verdun) tornou-

adepto

da chamada

"arte degenerada"),

mas

se, aos oitenta anos, chefe de estado da nação:

também por ser casado com uma judia. Char teve

organizou o seu governo com a presença dos "ultras",

sua casa em Névons invadida e vasculhada pelas

83

no da Resistência

HOMENAGEM E FOME

de Alexandre

Mulher que harmonizas com a boca do poeta, essa torrente
de lodo sereno, que lhe ensinaste, quando ele ainda era um
grão cativo de lobo ansioso, a ternura das muralhas polidas
com teu nome (hectares de Paris, entranhas de beleza, meu
fogo sobe sob tua roupa de fuga); Mulher dormitante no pólen
das flores, espalha em seu orgulho teu orvalho de médium
vidente, afim de que, até a hora da urze dos ossos, ele continue
a ser o homem que, para melhor te adorar, adiava indefinidamente em ti a alvorada de sua origem, o punho de sua dor, o
horizonte de sua vitória.
(Era noite. Nos apertávamos sob o imenso carvalho
de lágrimas. Cantar de grilo. Como sabia, solitário,
que não ia morrer, que nós, crianças sem claridade, íamos
logo falar?)

tornou-se

poemas: Hommage

e refeito em 1945). Em 16 de setembro,

Pétain, Char fugiu de Névons para a cidade de Céreste,
onde, a partir de 1941, torna-se soldado das milícias

de Char, Francis Curel foi preso e deportado

os textos que comporiam
coletânea

em

clandestinidade

Em 1941, Char viaja à Marselha para reencontrar
e se solidarizar com André Breton, Pierre Mabille e
do Comitê de Ajuda

Americano aos Intelectuais, aguardam

o visto de sa-

ída para se refugiarem

Unidos.

nos Estados
em Marselha,

Du-

Breton escreve

o longo poema Fata Morgana, o qual será dedicado
René Char

profondeurs,

("À mon ami des reflets comme des

expõe

a sua

vivência

(a "França das cavernas"),

na

durante

as forças nazistas: "estas notas foram escritas no meio
da tensão,

da cólera,

repugnância,

do medo,

da astúcia,

da ilusão do futuro,

da emulação,

do recolhimento

da amizade,

da

furtivo,

do amor: o que

explica o quanto estão afetadas pelo acontecimento.
Estas notas marcam a resistência de um humanismo
dos seus deveres, discretos a respeito das

meu amigo de reflexos e de profundidades,

.

,,5

I~SO.

Em abril de 1944, Char sofreu um grave acidente
durante

uma missão

noturna

Provença: caiu do alto de um
rochas, fraturou

nas montanhas

da

platô sobre pedras e

o braço e as costas, e permaneceu

dias em Céreste,
No mesmo

recuperando-se

dos

mês de abril, agentes

da

Gestapo e milicianos do regime de Vichy invadiram
e incendiaram

a propriedade
de Char.

rural
Arthur

da família

Vincent:

amigos

Vincent

foi

torturado

até a morte. René Char evoca o martírio

do amigo no folheto 99 dos Folhetos de Hypnos:
Tel um perdreau mort, m'est apparu ce pauvre
infirme que les Miliciens ont assassine à Vacheres
aprés l'avoir dépouillé des hardes qu'il possédait,

"a

l'accusant d'heberger des réfractaires. Les bandits

à René

avant de l'acbeuer jouérent longtemp avec une

à René Char, au juste et au devin/

fille qui prenait part à leur expédition. Un oeil

Char, ao justo e ao adivinho".)

arraché, le thorax défoncé, l'innocent absorba

***
Em 1942, Char tornou-se

que

os Folhetos de Hypnos,

as batalhas da. armada secreta da Resistência contra

ferimentos.

***

a

para a

Áustria, naquele período o poeta começou a escrever

quarenta

secretas da Resistência francesa.

rante essa temporada

o amigo

livre para a fantasia dos seus sóis, e decidido a pagar

por um policial de que

Lam que, refugiados

et famine (o qual seria reescrito

suas virtudes, desejando reservar o inacessível campo

estava ameaçado de prisão pelos homens do marechal

Wifredo

capitão do exército secreto.

escreveu a primeira versão de um dos seus mais belos

o preço por
tropas do regime. Advertido

e, com o pseudônimo

No início de 1943, no dia 3 de janeiro, René Char

consciente
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francesa

combatente

clandesti-

cet enfir e leurs rires. .

Tal um perdigoto morto, apareceu a mim esse
pobre enfirmo que os Milicianos

assassinaram

em Vacheres após tê-lo espoliado das roupas que
possuía, acusando-o de alojar os refratários. Os
bandidos antes de matd-lo, divertiram-se longo
tempo com uma garota que fazia
expedição.

Um

olho arrancado,

parte

da

o tórax

arrebentado, o inocente absorveu aquele infirno
e as suas g~rgalhadas.

Em maio, ocorreu em Forcalquier, a perda de um
companheiro

de combate da Resistência: Émile

Cavagni, para quem Char fez uma homenagem no
folheto 157 dos Folhetos de Hypnos:
Nous sommes tordus de chagrin à
l'annonce de Ia mort
de Robert G. (Émile Cavagn),

tué dans une

embuscade
à Forcalquier,

dimanche.

Les Allemands

m'enlêuent
mon meilleur frere d'action, celui dont le coup
de pouce
foisait devier les catastrophes, dont Ia présence
ponctuelle
avait une portée determinante sur les défoillances
possible
de chacun. Homme sans culture théorique mais

Ficamos tomados pelo pesar com o anúncio da
morte

grandi

de Robert G. (Émile Cavagni),

dans les difficultés, d'une bonté au beau fixe,

emboscada

son

diagnostic

était

sans

défaut.

-Son

comportement
était instruit

d'audace attisante

e de sagesse.

Os alemães arran-

caram-me
o melhor irmão de ação, aquele que ao estalar
os dedos

lngénieux,
li menait

em Forcalquier, domingo.

morto numa

fozia desviar as catdstrojes, cuja presença ponses avantages jusqu'ã

leur extreme

conséquence.

11 portait ses quarante-cinq

tinha uma influência
ans uerticalement,

tel un arbre
de Ia liberté. Je l'amais

tual
determinante

sobre as

fraquezas
de cada um. Homem sem cultura teórica mas

sans effusion,

sans

educado

pesanteur inutile.

nas

Inébranlablement.

inquebrantável

dificuldades,

de

uma

bondade

8'5

d'ouurir le ftu, j'ai répondu non de Ia tête... Le

e de um diagnóstico irrepreensível. Seu com-

soleil

portamento
era instruído de audácia inflamada

de juin glissait un froid polaire dans mes os.

e sabedo-

ria. Engenhoso,

11 est tombé comme s'il ne dinstinguait pas ses

ele tirava partido das suas qualidades até às

bourreaux

conseqüências extremas.

et si léger, il m'a semblé, que le moindre soujJle

ele sustentava

seus quarenta

de vent eut du le souleuer de terre.

e CinCO anos

verticalmente, como uma árvore

Je n'ai pas donné le signal parce que ce village

da liberdade. Eu o amava sem efusão, sem pesar

devait être épargné à tout prix. Qu'est-ce qu'un

inútil.

vi/lage?

Inabalavelmente.

Un village pareil à un autre? Peut être l'a-t-il

su, lui,
No dia 22 de junho,

Char

à cet ultime instant?

VIveu um de seus

momentos mais dramáticos na Resistência, quando
testemunhou
outro

os alemães capturarem

colega combatente

Que dia horrível! Eu assisti, a cerca de cem

e fuzilarem

metros de distância,

de apenas vinte anos:

"... não se devolve a vida aos mortos cujo corpo suplicado

a execução de B. Bastava eu apertar

foi reduzido à lama. O fuzilado, pelo ocupante e seus

o gatilho da metralhadora e elepoderia ser salvo!

colaboradores,

estávamos sobre as colinas de Cereste,

limítrofe

não despertará

daquele

supplicié fut

com armas que faziam

réduit

à de Ia boue. Le [usille, par

aos das tropas nazistas. Eles a ignorar que nós
lá estávamos.

limitropbe à celui qui vit as tête partir
6

em morceaux!).

Aos olhos que a toda minha volta imploravam

.

o sinal

Um garoto de vinte anos, poeta e

clandestino

como ele, chamado

estalar os arbustos e pelo

menos em número igual

e ses aides, ne se réveillera pas dans le

départament

soldado

que viu a sua cabeça voar em

ne ranime point les morts dont le corps

pedaçosl'(on

l'occupant

no departamento

Roger

de abrir fogo, eu respondi

que

não com a

Bernard, episódio sobre o qual escreveu no folheto

cabeça... O sol

138, dos Folhetos de Hypnos:

dejunho impregnava meus ossosde um frio polar.
Ele caiu como se não visse os seus carrascos

Horrible journée! f'ai assiste, distant de quelque

e tão leve, ele me pareceu, que o menor sopro

cent

de vento o levantaria da terra.

mêtres, à l'exécution de B. Je navais quâ presser

Eu não dei o sinal porque o vila rejo

sur la gachette du fusil-mitraiLleur

Deveria ser poupado a todo custo. O que é um

être sauvé!

vi/arejo?

Nous étions sur les hauteurs dominant Céreste,

Um vi/arejo igual a tantos outros? Talvez ele o

des armes àfaire craquer les buissons et au moins

tenha sabido,

égaux

Naquele último instante?

en nombre aux

86

et il pouvait

55. Eux ignorant que nous étions

lá.

No

mês de julho,

Aux yeux qui imploraient partout autour de moi

participar

le signal

organização

Char

foi convocado

de uma missão secreta
do desembarque

para

na Argélia:

dos aliados

a
na

1
ARGUMENTO

Provença para iniciar a libertação da França do controle nazista. Alguns dias depois do seu desembarque na África, Char perdeu outro companheiro de
combate: o professor de filosofia François Cuzin,
que foi sumariamente executado pelos alemães no
dia 19 de julho.
Char retomou à França no final do mês de agosto
de 1944, após o sucesso do desembarque dos aliados
na Provença, na Normandia e da liberação de Paris.
Os anos de combate na condição de soldado da
Resistência francesa aparecem em diversos textos
de Char, como nos recados para Francis Curel,
publicados no seu livro Recherche de la base du
sommet (Em busca da base e do cume) de 1955:
.. .je veux n'oublier jamais que l'on m'a contraint
à devenir
monstre

- pour combien
de justice

simplificateur

de temps? - um

et d'intolérance,

claquemuré,

um

um personnage

Como viver sem o desconhecido diante de si?
Os homens de hoje querem o poema à imagem de sua vida,
feita com tão pouca atenção, tão pouco espaço e queimada de
intolerância.
Porque não lhes é mais permitido agir supremamente com
a preocupação fatal de se destruir por seu semelhante, porque
a riqueza inerte deles os freia e aprisiona; os homens de hoje,
o instinto enfraquecido, perdem, mesmo se conservando vivos,
até a poeira de seus nomes.
Nascido do apelo do futuro e da angústia da retenção, o
poema, elevando-se de seu poço de lama e estrelas, será
testemunha em quase total silêncio, que não há nada nele que
não exista verdadeiramente noutra parte, nesse rebelde e
solitário mundo de contradições.

arctique qui se desinteresse du sort de quiconque
ne se ligue pas avec lui pour abattre les chiens
de l'enfor. Les rajles d'israélites, les séances de
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scalp dans les commissariats, les raids terroristes
des polices hitériennes sur les villages ahuris, me
soulêuent de terre, plaquent sur les gerçures de

Os anos de combate na Resistência foram, como

mon visage une gifle de fonte rouge. Quel hiver!

René Char declarou numa entrevista a Paul Veyne,

[e patiente,

determinantes para a sua compreensão da condição

quand je dors, dans um tombeau

que des démons viennent jleurir de poignards et
de bubons.

7

humana:
"Dans la Résistance, j'ai été amené à faire des

...Não quero esquecer nunca que me obrigaram

choses qui n'etait pas dans ma nature. J'ai tué .

a ser - por quanto tempo? - um monstro de

Cela vous change complêtement. On revoit toutes

justiça

choses, on repasse en oue sa vie, on voit les choses

e de intolerância,

emparedado,

um simplificado

um personagem

r

drtico que se

autrement.

,jl

desinteressa do destino de todos aqueles que não

Na Resistência, eu fui forçado a fazer coisas que

se lhe unem para abater os cães do inforno. As

não eram da minha natureza. Eu matei. Isso te

prisões em massa de israelitas, as sessõesde escalpe

transforma completamente.

no comissariado, os raids terroristas dos polícias

revistas, repassa-se a, sua vida a limpo, vê-se as

hitlerianos

coisas de outro modo.

sobre as aldeias

estarrecidas,

Todas as coisas são

levantam-me do chão, dão ao cieiro do meu rosto

Em novembro de 1944, Char recebeu uma carta

uma bofotada de forro fundido

de Raymond Queneau,

vermelho. Que

confirmando-lhe

que a

Inverno! Paciento, quando durmo, num túmulo

editora Gallimard aceitara publicar sua coletânea

que osdemônios enfoitam com punhais e tumores.

de poemas, produzida nos anos de conflito e guerra

87

Seuls Demeurent

(1938-1944),

chamada

Permanecem).

Poucos dias depois, em dezembro,

revista (criada na clandestinidade

L'Eternelle Revue,
publicou

Louis

póstuma

Parrot,

1 - secrets d'hirondelles

(segredos das andorinhas),

poema

do olhar de Char sobre o

escrito a partir

quadro Ia machine à gazouiller (a máquina

- poema

de Paul Klee, pintado

gorjear)

em 1922.

2 - le bulletin de Baux (o boletim de Baux), poema

Em 1945,

também

entre

Jean-Louis

os dias 6 e 13 de junho,

Barrault,

Thomas

Jean Dubuffet,

da exposição

de Antonin

Artaud.

livro

Deumerent

Gallimard;

Gallimard

Gide,

desenhos,

pela editora

Albert

Camus

Feuillets d'Hypnos, publicado

em

1946),

do mesmo

em bleu (pássaro

e moeda

em azul),

et
de

o efeito

do olhar do poeta sobre um quadro

Balthus:

Les beaux jours (os belos dias), pintado

4 - Le requin et Ia mouette (o tubarão

(a

de

em 1945.
e a gaivota),

uma obra prima da poesia contemporânea

francesa:

pela

poema escrito a partir do olhar do poeta sobre um

que

desenho de mesmo nome, feito por Henri Matisse,

modo

estabeleceu forte amizade com Georges Braque (que

em maio de 1946.

tornar-se-ia

Em 1947, aos quarenta

um dos seus aliados

obra de Klee, Oiseau

3 - Balthus ou le dard dans Ia fleur, texto escrito sob

ano, Char teve seu

também

numa

1939.

a serem leiloados em favor

publicado

inspirado

gourde

Pablo Picasso e Henri

Naquele

conheceu

quem dedicaria

André

de pinturas,

esculturas e manuscritos

Seuls

René

ao lado de Arthur Adamov, Balthus,

Pierre Loeb, Jean Paulhan,

substanciais

da

anos de idade, René Char

novo livro de poemas: Le Poeme pulverisé,

criação artística).

publicou

Em 1946, Pierre Boulez começou a compor música

e teve um ballet de sua autoria (A Conjuração, com

em torno

cenários

dos poemas

de Le Vis age nuptial

e do

livro Le marteau sans maitre de René Char e, em

encenado

agosto, no Cahiers d'Art, Char publicou

del947

texto sobre

e figurinos

feitos por Georges

no teatro

des Champs-Elysées.

foi o ano

o pintor Balthus. No dia 10 de junho daquele ano

participar

o poeta

Surrealismo,

publicou

Premiércs

pela editora

Alluvions.

Christian

da pintura
entre

Fontaine,

Em novembro

o livro

Yvonne

e

Zervos editaram o número provavelmente

mais extraordinário

do Cahiers d'Art, um panorama

contemporânea,

literatura

escritores

e artes

sobre

significativos

por meio da aliança
plásticas:

as obras

do período.

dos

o olhar
pintores

Participaram

dos
mais

da edição,

longa

da

justificou

Breton

movimento

anos

Pablo Picasso,

Matisse,

Balthus,

Giacometti,

Wassily
Marc

Valentine

Kandinsky,
Chagall,

Henri
Alberto

Juan Miró, Samuel Beckett, Winfredo

em

1930

naquela

mas

artística,

- com

e política

-

da exposição.

também

Char ponderava

com o movimento
e 1934,

altura

do

quando

entre os
acontecia
a outrora

transformara-se

de difícil entendimento.

ano

J acques

Lacan.

da edição

surrealismo

especial

do Cahiers d'art com quatro

diferentes

exposição internacional;

1947,

que sua

ocorrera

o que não mais

do pós-guerra,

diversidade
de

Em

não apenas a importância

unidade política do surrealismo,
numa

do

Breton.
Char

a

surrealista em geral como decisivos para

Lam, Aimé Césaire, Francis Ponge, Tiggie Ghika e
René Char participou

estética

particular,

a sua formação

Tzara, Jacques

joé Bousquet,

a Breton,

reconhecesse

O ano

se recusou

por André

a sua recusa em participar

E, embora

Braque)

Internacional

de natureza

identificação

Prévert,

Char

Exposição

organizada

argumentos

de

em que

carta endereçada

além de René Char, os artistas e escritores Tristan

Hugo,

88

a

de Roger Bernard, com ilustração de Henri Matisse.

Char participou

Char se recusou a participar da Exposição Internacional do Surrealismo,
organizada
por AndréBretono

contribuições:

por Paul Éluard),

dirigi da por

- como homenagem

(Sozinhos

no

mês

de maio,

era celebrado

com

em

Nesse

enquanto

o

a abertura

da

René Char continuava

sua

FREQÜÊNCIA

o dia todo servindo

ao homem, o ferro aplicou o torso sobre
a lama inflamada da forja. Com o tempo, as curvas gêmeas de
suas pernas rebentaram a fina noite do metal espremido sob a
terra.
Sem pressa, o homem deixa o trabalho. Mergulha uma
última vez os braços no flanco sombrio do rio. Agarrará enfim
o bordão gelado das algas?
Fúria e Mistério - 1962
Nu perdido e outros poemas. Iluminuras, 1983.
Trad. Augusto Contador Borges. p. 59.

relação de trabalho
pelas Éditions

com Henri Matisse, e publicou
Le Poéme pulvérisé

Fontaines,

Dylan Thomas,

com

James Agee e Truman

publicou

a obra central

exposição de pinturas

Mystére

(Furor

contemporâneas

organizada por Yvonne Zervos, em Avignon,
participou,

juntamente

com Jean Vilar, da criação

do festival de teatro, que tornaria
provençal.
trabalho

Em dezembro,
com Matisse:

Les Miroirs
editado

Char

célebre a cidade

Char

realizou

novo

testamento

e Mistério),

que procura,

pela galeria Maeght.

durante

os anos do conflito e da ocupação

e Mistério

reúne a produção

considerava

mais significativa

(Sozinhos Permanecem)

de

por Yves Basttistini, com texto

coletânea

Loyaux Adversaires

escrito pelo poeta. Nesse mesmo

ano Char deu início a duas de suas mais importan-

período

Pulverizado)

(entre 1948 e 1976, Miró fez a ilustração

Fontaine Narrative

de

Marguerite

Char),
Caetani,

ratura Botteghe
- italiano,
publicar

e, depois,
fundadora

Oscure

de doze

a princesa

ocidental).

de

René

Char tornou-se um dos expoentes da revista, ao lado
de seus conterrâneos

Bataille e Michaux,

bém,

de língua

dos escritores

do poeta
nazista
de

poética que o autor
no período

Seuls Demeurent

poemas do período
(Folhetos

1938-

de Hypnos)

(Leais Adversários)

1943-1944;

de 1938

poemas

e

Furor e Mistério reúne a
produção
poética que o
autor considerava mais
significativa
no período
de 19
1947...

do

Le Poeme Pulverisé (O Poema

poemas

do período

1945-1947

(A fonte narradora)

e La

poemas de

1947.

em três línguas

e com a ambição

da literatura

a

da revista de lite-

(publicada

inglês e francês-,
o melhor

com

público

que reúne

1944; Feuillets d'Hypnos

tes relações: primeiro com o artista catalão Juan Miró

livros

ao seu modo, preencher

o silêncio

maio, o Cahiers d'Art publicou

de apresentação

de livro

da guerra,

a 1947,

traduzidos

espécie

lacuna

O ano de 1948 foi decisivo para René Char: em

Heráclito

Fureur e

publicar livros na França entre 1938 e 1944). Furor

do pintor,

os fragmentos

de René Char,

da França (René Char deixou voluntariamente

edição especial do poema

profonds, com ilustração

No

dia 14 de setembro daquele ano, a editora Gallimard

ilustração do último. Em junho, ao visitar a primeira
e esculturas

Capote.

italiana,

II - A

POÉTICA

DO COMBATE

O combate é de todas as coisaspai, de todas rei,
e uns ele revelou deuses, outros, homens,' de uns
fez escravo, de outros livres.

e, tamSilone

e

Heráclito,

fragmento

53.

Pasolini, assim como dos escritores de língua inglesa,

89

'*"ªº

XVII

Heráclito acentua a aliança exaltante dos contrários. Vê
Nelas em primeiro lugar a condição perfeita e o motor
indispensável à produção da harmonia. Já aconteceu, em
poesia, surgir no momento da fusão desses contrários um
impacto sem origem definida cuja ação dissolvente e solitária
provoca o deslizar de abismos que conduzem o poema de um
modo bastante anti-físico. Cabe ao poeta suprimir esse perigo,
fazendo intervir um elemento que seja tradicional, de razão
comprovada, ou o fogo de uma demiurgia tão miraculosa que
anule o trajeto da causa ao efeito. O poeta pode então ver os
contrários - essas miragens pontuais e tumultuosas completar-se, a sua linhagem imanente personificar-se, pois,
como se sabe, poesia e verdade são sinônimos.
Fragmento XVII de Partilha Formal/Furor e Mistério.
Tradução de Carlos Alberto Shimote

o combate

afosta-se e deixa-nos um coração de

propriamente

político

ou pela concepção

que sua

abelha sobre as nossas terras, a sombra desperta,

poesia "expõe da função do poeta (visto, entre outras

o pão ingênuo. O serão esgueira-se lentamente

coisas, como homem

para a imunidade

tempo);

da Festa.

engajado

mas sobretudo

no combate

pelo

de seu

envolvimento

e

devoção com que o poeta se entrega ao trabalho de
renovar as formas poéticas.

René Char, Léonides, Furor e Mistério.

Leitor de Baudelaire

e Rimbaud,

mas - sobretudo

Furor e Mistério é o coração da obra de René Char.

- devoto do autor de Iluminações -, Char certamente

Trata-se do livro com o qual Char alcança não apenas

aprendeu

um capítulo

de Baudelaire:

francesa,

no interior

mas também

maturidade
modo,

especial

- e sobretudo

estilística e poética,

uma voz definitiva

contemporânea

da literatura

tornando-se,

e peculiar

européia.

-, a sua

Não

deste

da poesia

é um livro

fácil

em

com o poeta de sua devoção o paradoxo
exposto numa famosa carta, escrita

15 de maio

de 1871,

na qual

terrible" da poesia francesa - ao mesmo

tempo que

anuncia

de

a

necessidade

experimentações

no campo

urgente

num misto de reconhecimento

ela impõe

e

também

o

mal pelo uso de formas tradicionais

fragmentada,
hermetismo
interpretação.
revolucionária,

escrita
em

se

breve,

que

torna

densa,

elíptica

freqüentemente,
um

desafio

para

sua

A poesia de Char é propositadamente
não

tanto

pelo

seu conteúdo

desdém),

critica

a despeito do conteúdo

novas

das formas poéticas

porque não é de fácil leitura a poesia de René Char:
uma

o "enfant

e admiração

o autor

absolutamente

-,

(mas

de As flores do
da arte poética,
revolucinário

da sua poesia:
Baudelaire est le premier voyant, roi des poêtes;

sensibilidade

e do pensamento("son

apport se situe

presqu'exclusiuement dans les domaines de la sensibilité
l.
' ,,9)
et de a pensee
. René

Baudelaire
adequar

Char,

e mais próximo

ao contrário

de Rimbaud,

as formas poéticas

de

procura

ao seu pensamento

e,

por isso mesmo, Furor e Mistério é um livro inquieto
em suas experimentações
portanto,

formais. Não sem razão,

o livro de Char expõe tão acentuadamente

diferentes recursos formais da expressão poética: de
um lado poemas em versos e de outro lado poemas
em prosa; numa
parte

poemas

fragmentos,
sentido

parte poemas longos e em outra

curtos,

num

em outro extremo

mais puro)

análogas

não é essencialmente
contrário

extremo

aforismos

narrativas

ao conto.

e

(em seu
Mas Char

um poeta verborrágico,

ao

disso sua poesia com estilo ágil e breve, é

essencialmente

elíptica,

iluminação

repentina,

alumbramento:
justamente

espécie

de

revelação

poesia

cuja

na economia

clarão,

inesperada,

força

encontra-se

austera

dos recursos

retóricos ou estilísticos, assim como no rigor da sua
articulação.
um vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un temps
trop artiste; et la forme

si vantée em lui est

mequine.

d'inconnu

Les inventions

reclament

das grandezas da poesia de René Char é que ela é a
própria

Baudelaire é o primeiro vidente, rei dos poetas;
um verdadeiro Deus. Entretanto ele viveu num
tempo muito artístico; e a forma tão exaltada,

Lely observa (não sem um certo exagero)
como

Racine

Boileau e, por tal, os seus seus méritos
quase

que

exclusivamente

de Hõlderlin,

a propósito

de Char

é impulsivo

nos

e como
se situam

domínios

da

(ele

ligava

a

versificação à marcha) e, muitas vezes, sua poesia se
constrói com a justaposição
que o poeta introduz

sentido

inovadoras.

freqüentemente
sobretudo

de imagens inesperadas

no meio dos seus versos e

que, por conseqüência,

nele é mesquinha.

escreveu

revelação da poesia: a poesia da poesia ou,

como definiu Heidegger

O verso

que Baudelaire

uma

poema da essência do poema.

de formes nouvelles.

Gilbert

lO

Como observa Maurice Blanchot

derrota

estabelecem
Tal

conexões
procedimento

o espírito

daquele que é habituado

versos um efeito de continuidade

de

do leitor,

a perceber nos
intelectualmente
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pressão mínima

LINHA DE FÉ

e às coisas mais banais da realida-

de, um átimo, um instante
minação repentina

de luz, um clarão; ilu-

de uma beleza que se revela aos

É favor das estrelas nos convidar a falar, nos mostrar que

olhos do poeta em puro fulgor. A apreensão e per-

não estamos a sós, que a aurora tem um teto e meu fogo tuas
mãos.

cepção dessas coisas banais e quase ordinárias,

trans-

formadas

Char

ainda assim em poemas,

de Hõlderlin

que, em seu romance

clara justamente

A palavra em arquipélago - 1962
Nu perdido e outros poemas. I1uminuras. 1983.
Trad. Augusto Contador Borges. p. 49.

aproxima
Hipérion,

de-

que "nada é tão pequeno e tão pou-

"

co que não se possa ad.a dmirar

13

Lyre
Lyre sans bornes des poussiêres,
consolidado
com

forte

apelo

definiram

... já houve
críticos que
definiram a
poesia
de
Char como
"pintura
com palavras" ...

e convencional.
visual

a poesia

Trata-se

(já houve

de Char

como

uma poesIa
críticos

que

"pintura

com

Lira

palavras"), o que - por um lado -, explica a profunda

Lira infinita de poeiras

atração do poeta pela pintura

Suplementa

desenhos
pintura

pré-históricos
barroca

e artes pictóricas (dos

de Lascaux, passando

de temas noturnos,

do mais puro experimentalismo

até a pintura

contemporâneo);

Para Char, o poeta deve ser capaz de perceber
poético

escondido

para

Char manteve

iluminação,

pintores

com alguns dos mais importantes

europeus

do século

aspecto

profundamente

também

se justifica

pensamento

que passou.

Mas o

visual da poesia de Char
pelo encanto

heraclitiano,

OUVl

os.

seutement au

(habita justamente
sentido figurado).
res e artistas

uma

um instante de visão mágica em que a
como

uma eclosão

luminosa.

Para Char, compete

ao poeta buscar no

a revelação da poesia, a qual surge para

que,

os espíritos menos cansados e mais vigilantes como

da visão

uma espécie de epifania: o poeta - afirma ele num

o império

para a percepção

"habite justement

sens fi.gure

é do que

poesia se desvela e se mostra

da rea-

dos fragmentos
o equilíbrio

de Partilha Formal - "deve manter

entre o mundo

rigoso bem-estar

o clarão:

mais

afinal, foi Heráclito

,,11

I

nada

porque

cotidiano

Albert Camus observou que a poesia de René Char
habita

ele, o poético

mesmo

pelo

lidade: "os olhos são testemunhas mais exatas que os
íd;

na escuridão,

o

do poeta

10 1, consolidou

como o meio privilegiado

nosso coração.

pela

e, por outro, a relação intelectual e criativa que René

no fragmento

l'eclair, et non

poeta não é a vitalidade
diamantado

Boa parte disso se deve aos auto-

que mais influenciaram

a poesia de

em que a realidade

e de

,,14

se abre e se mostra

é aquela
destituída

dos seus habituais segredos como se fosse uma aber-

o pin-

tura ou uma revelação,

tor George de La Tour e o filósofo Heráclito

(todos,

imenso,

de intenso,

não por acaso, fascinados pela luz, pelo clarão, pelo

L'amp leur

fogo, pela iluminação ... )

l'emportement
algumas vezes, à ex-

do

do além mas um ponto

A poesia de Char, define Jean Starobinski,

e Hõlderlin,

A poesia de Char restringe-se,

pois a "vitalidade

atual de presenças transcendentes

tempesta d es peregnnas.

o clarão, e não apenas em seu

físico da vigília e o pe-

do sono",

.

.,12

René Char: os poetas Rimbaud

92

Surcrott de notre coeur.

nous

sentir distincte

en

em que alguma

se anuncia
est

rendue

coisa de

imperiosamente:
sensible

par

d'une émotion qui ne supporte pas de
des grandes enérgies naturelles'5

(A

amplidão

pelo arrebatamento

nos torna sensível a

percepção

desses instantes

uma emoção que não suporta sentir-se distinta das

poesia (sobretudo

grandes

faro obscuro

energias naturais).

outra perspectiva,
que Heráclito

o poeta é um caçador daquilo

denominava

realidade

phusis, a eclosão da luz

de eclosão luminosa

em tempos sombrios,

da guerra

é sempre

se vê preenchida

violência, destruição,

da

quando

ameaça

o
e a

de dor, sofrimento,

morte, desespero, angústia

e

que revela a verdade. A phusis - ensinou Heráclito

a terra desolada parece encontrar-se

- ama retrair-se: a phusis - explica Jean Beaufret - a

beleza), o poeta vive em contínuo

eclosão

tomado por uma doença que René Char chama nos

em que o universo

mostra-se

iluminado

por alguns

e sem segredos,

instantes
permanece

deserdada

pela

mal estar. Vive

Folhetos de Hypnos de maladie siderale

- como se

fosse o ecoar da alucinação de Rimbaud

e visão dos

IG

inapararente

e isolada no seio da escuridão.

miragens

pontuais

e tumultuosas"

ponctuels

et tulmutueux)

"Essas

(ces mirages

seus "arq ui pélagos

que, para René Char,

delirantes)

siderais" (ilhas cujos céus são

-, um

sentimento

que

Mallarmé

torna a poesia e a verdade uma mesma coisa (poesia

denominava

e verdade

pela beleza, pelo ideal e pela significação: uma fome

são sinônimos

afirma

o poeta

no

de instinto do céu: o apetite pelo infinito,

fragmento XVII de Partilha Formal), essa busca pelo

quase inumana

sublime - que Kant qualificou como a contemplação

Anti-elegíaca,

de um objeto
infinito

absolutamente

-, a busca

economia

do poeta

da criação

grande

ou de dilatar

o sangue

poesia de iluminação

a

instante e no cotidiano.

dos

do Verbo" (Ia

du Verbe): esses instantes

a poesia de Char é em seu conjunto

o

em transbordar

gestos: a procura pela "transumância
transhumance

e forte:

de humanidade.

de fulgor

com as suas raízes fixadas no
A poesia é mistério (como

lembra o título do livro) não apenas porque ela se
encontra oculta na realidade como ensinou Heráclito
ao poeta,

mas também

porque

o poeta

é uma

em que a cabeça do poeta "se obstina e se desprende

espécie de alquimista

para se estilhaçar no infinito" explicam a definição

em verdade, e como aprendera

que René Char faz do poeta:

é uma rede de signos. Char, como o Rimbaud

Être poete, c'est avoir de l'appétit pour
malaise

dont

Ia consammation,

parmi

um
les

uma temporada

que,

com os surrealistas,
de

no inferno, procura fantasmagorias

na escuridão:

tourbillons de Ia totalité des choses existantes et

Je vais deuoiler tous les mystêres: mystêres religieux

pressenties, provoque, au moment de se clore, la

ou naturels, mort,

felicité.

cosmogonie,
jantasmagories.

o

a lidar com o universo

néant.

naissance,
Je

suis

auenir, passe,
maitre

en

17

Ser poeta é ter o apetite de um mal-estar cuja

Eu vou desvelar todos os mistérios: mistérios

consumação, entre os turbilhões da totalidade

religiosos ou naturais, morte, nascimento, porvir,

das coisas existentes e pressentidas, provoca, no

passado, cosmogonia, nada. Eu sou mestre em

momento da eclosão, a felicidade.

jantasmagorias.

poeta

é um caçador

denominava

phusis,

daquilo

que Herácliro

a eclosão da luz que revela a

o

mistério na poesia de Char se coloca como um

modo de respeitosa apreensão do desconhecido,

um

verdade, porque a phusis, a verdade, para René Char

modo

do

é a própria

desconhecido:

poesia: o instante

em que a poesia

ela mesma,

poético,

o instante

na sua mais pura

essência, se revela ao artista. E porque não é fácil a

de aproximar-se
a realidade

sem
nobre

se apropriar

não se recusa a

quem a encontra para a estimar e não para a insultar
ou a fazer prisioneira

(La realité noble ne se dérobe

Ser poeta é
ter o apetite
de um malestar...

pas à qui Ia rencontre pour l'estimer

et non pour

"Madeleine,

vous avez

été três bonne et três

l/insulter ou Ia foire prisonniére. 18)

patiente. Allons ensembre encore, uoulez-uous?"

Como observa Jean-Michel Maulpoix: a língua de

Nous marchons dans une intelligence d'ombres

Char apropria-se

paifaite. j'ai pris le brds de Ia jeune femme et

do caráter

sibilino

e toma

empréstimo do poder das palavras do oráculo
poeta,

com naturalidade,

afirma

19.

O

no poema

"violências"

de Furor e Mistério:

"Optei

pela

obscuridade

e pela reclusão". Trata-se, segundo

j'éprouve ces similitudes que Ia sensation de Ia
maigreur

éveille. Elles disparaissent

aussitõt, ne laissant place qu' à l'intense solitude
et à Ia complete foveur à Ia fois, que je ressentis

observação de Jean Starobinsk.i, de uma poesia em

quand j'eus mis le point final

que a grande alquimia

mon

do poema consiste em

presque

à l'écriture de

poême. li est minuit et demi. Avenue de

envolver no presente da linguagem, no movimento

Versailles, ta lumiere du métro [auel, pâle, monte

do discurso, uma relação vigilante com o que não

de terre. "[e vous dis adieu, ici." j'hésite, mais le

se deixa possuir, nem nomear, com o que se anuncia

frêle corps se libere. "Embrassez-moi, que je parte

e se esconde

heureuse ... "je prends sa tête dans mês mains et

no intervalo

absoluto

(não nos

esqueçamos do poema testamento de René Char,

ta baise aux yeux et sur les cheveux. Madeleine

"partilha formal": o poeta deve manter o equilíbrio

s'en ua, s'ejfàce au bas des marches de l'escalier

entre o mundo flsico e o perigoso bem-estar do sono).

du métro dont lesportes de fer vont être bientôt

Fenômeno da criação que Char explica em texto

tirées et sont dejà

escrito em 1948, sobre

(..) A rua Boileau, normalmente provinciana

o processo criativo do

prêtes.
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poema Madeleine à Ia veilleuse da ultima parte de

e tranqüila, estd branca de geada, mas procuro

Furor e Mistério:

em vão o rastro das estrelas no céu. Olho de

(..) La rue Boileau, d'habitude provinciale

et

soslaio para a jovem: "Como te chamas, minha

rassurante, est blanche de gelee, mais je cherche

filha? - Madalena. " A bem dizer o seu nome

en vain ta trace des étoiles dans le ciel. j'observe

não me surpreendeu.

de biais Ia jeune

Madalena

femme:

"Comment

appelez-uous, mon petit? - Madeleine.

vous

"À vrai

Tinha acabado à tarde

de Vigília, inspirado no quadro de

Georgesde La Tour cuja questionação é tão atual.

dire, son nom ne ma pas surpris. f'ai terminé

Foi um poema que me deu muito

dans l'aprês-midi Madeleine

Como não entrever, nesta passante teimosa, a

à Ia veilleuse,

trabalho.

inspiré par le tableau de Georges de La Tour

sua demonstração? jd por duas vezes, com outros

dont l'interrogation est si actuelle. Ce poeme ma

poemas particularmente

coúté. Comment

idêntica aventura. Não me custa nada acreditar.

passante

ne pas entrevoir, dans cette

opiniâtre, sa vérification?

A deux

difíceis, me aconteceu

O acesso a uma camada profunda de emoção e

reprises déjà, pour d'autres particuliêrement

visão é propício ao aparecimento do grande real.

coüteux poemes, ta même aventure m'advint. je

Não é possível atingi-lo sem agradecimento do

n'ai nulle difficulté à m'en convaincre. Lacres

ordculo.

d'une couche profonde d'émotion et de vision est

afirmar

isto. Não sou o único a quem estas

propice au surgissement du grand réel. On ne

provas

raras são por

l'atteint

Madalena, fostes muito boa e muito paciente.

pas sans quelque

remerciement

de

Não

me parece

que seja absurdo

vezes concedidas.

cc

l'oracle. je ne pense pas qu'i! soit absurde de

Caminhemos juntos mais um pouco, estd bem?"

laffirmer. je ne suis pas le seul à qui ces rares

Caminhamos

preuves sont parfois [onciérement

sombras. Peguei no braço da jovem e sinto as

accordées.

num perfeito

entendimento

de

1

impressões causadas pela sensação de magreza.

sânimo e a submissão

Desaparecem Logo,dando apenas Lugar a uma

seme lh antes. ,,11/

cc

ao mal do trato com os seus
... tu que compões o fiuturo sem

intensa solidão e ao favor extremo que senti

creres no peso que desanima, faz com que se enlace

quando pus o ponto finaL na escrita do meu

no seu corpo a eletricidade

poema. É meia noite e meia. Na avenida de

o devir são questões

VersaiLfesa Luz do Metrô [auel, páLida, emerge

questões

da terra. "Digo-vos adeus aqui. " Hesito, mas o

Rimbaud,

frágil corpo Liberta-se. "Beijai-me, para que eu

predileção

parta [eliz. " Prendo a sua cabeça nas minhas

Assim, se em Rimbaud

mãos e beijo-a nos olhos e nos cabelos. Madalena

do fenômeno

afasta-se, apaga-se nos degraus da escada do

viagem sem rumo do Bateau lvre, em que o poeta

metrô cujasportas deforro se vão em breve cerrar

aparece como vidente:

Perse afirma no texto que escreveu para

homenagear

René Char nos Cahiers

de l'Herne,

em 1971, que o autor de Furor e Mistério é uma
"das últimas grandes figuras de poeta inspirado com
acentos proféticos":
guns homens

"vislumbro

mas

centrais

da poesia de Char,

aparecem

também

em

não apenas
outro

poeta

em
da

de Char: Holderlin.

poético

já se encontra

a percepção

ligado ao porvir,

como na

J'ai vu des archipels sideraux! Et des iles

e estãojá prontas.
Saint-Iohn

que também

da viagem." O porvir e

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur:
-Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et
t'exiles,
Million d'oiseaux d'or;

ô

future Vigueur?

do dia em que al-

que não se julgarão generosos e ab-

solvidos, visto que terão conseguido

expulsar o de-

Eu vi os arquipélagos siderais! E ilhas
cujos céus delirantes estão abertos ao navegante:

São nessas noites sem fundo em que tu dormes e

coisas inauditas e inumeráveis: virão outros hor-

em que te exilas,

ríveis trabalhadores; eles começarão pelos hori-

Milhões de pássaros d'ouro, oh futuro Vigor?

zontes em que o outro se abateu!

Ou ainda na longa carta que escreveu
Demeny

no dia 15 de maio

É preciso

para Paul

de 1871

em que

vidência

também

que a mesma

aparece

questão

em Hõlderlin:

da

H.G.

Gadamer observou em ensaio de 1947 que Hõlderlin

declara:
Je dis qu'il fout être voyant, se foire voyant.

é tão voltado para o futuro,

Le poete sefoit voyant par un long, immense et

uma parte da antiga dignidade do vidente.

raisonné déreglement de tous les senso Toutes les

que a poesia de Char compartilha

formes d'amour, de souifrance, defllie; il cherche

Rimbaud

lul-même, il epuise en lui tous les poisons, pour

(não nos esqueçamos

n'en garder que les quintessences.

a Char

Ineffable

torture ou il a besoin de toute Ia foi, de toute Ia

grand

malade.le grand

criminel,

e Hõlderlin,

como

morgana);

ou il devient entre tous le

force surhumaine,

le grand

que ele restitui ao poeta
23

Tal faceta

com a poesia de

isto é, seus acentos proféticos
que Breton também

"advinho"

se refere

em seu poema

fata

este mesmo olhar que a poesia de Char

compartilha

com Rimbaud e Hõlderlin

voltado para

o porvir e o devi r, faz com que a compreensão

da

maudit, - et le suprême Savant! - Car il arrive

função

O

a l'inconnu! Puisqu'il a cultive son âme, déjà

poeta não é simplesmente

riche, plus qu'aucun! 11 arrive à l'inconnu,

estabelecer

et

quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence
de ses visions,

96

reconhecer

par

les choses

innombrables:

viendront

ino uies

a mediação

a humanidade.

il les a vues! Qu'il creue dans son

bondissement

do poeta e da poesia sejam ampliados.

o aedo ou o sarcedote a

entre as forças superiores

Como observa Franz Mayer, fazendo

ecoar as palavras de Gadamer,

et

a poesia com olhar

para o futuro confere ao poeta a dignidade

d'autres horribles

vidente,

e

de um

que faz da poesia uma revelação profética
24

travailleurs; ils commenceront par les horizons
',n:;.
ou, I'autre sest
ajjazsse.'I 22

Mas nem sempre o artista alcança com plenitude

Eu digo que épreciso ser vidente, sefozer vidente.

esta função, pois como a phusis de Heráclito,

O poeta se foz vidente por um longo, imenso e

daquilo

arrazoado desordenamento de todos os sentidos.

escondido

Todas as formas

e revela, trata-se como exprime Holderlin

de "um

loucura; ele procura a si mesmo, ele esgota nele

J
enigma, que nasce ae
uma fu' tguração pura "
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todos os venenos, para apenas guardar em si as

A sombra

sobre

quintessências.

sensibilidade

de amor, de sofrimento,

Inefável

tortura

anunciando

de

em que ele

uma verdade

que

poderosa

aspecto

anunciado

humana, em que ele se torna entre todos o grande

esta

doente, o grande criminoso, o grande maldito,

características

- e o supremo

Jaegerem

de Heráclito

de René

profético

é

ser

parte

permanece

mesmo para o poeta. A poesia dissimula

necessita de toda a fé, de toda força sobre-

Sábio! - Pois ele chega no

deve

válida para o porvir.

também

Char

paira

mesmo

quando

da sua poesia é ressaltado,
uma

das

do filósofo,

mais

a
o

pois

marcantes

como observa Werner

seu Paidéia:

desconhecido! Visto que ele cultivou sua alma,

A forma profttica

já rica, mais do que qualquer outra! Ele chega

sua íntima necessidade da aspiração do filósofo

ao desconhecido, e quando,

a abrir os olhos dos mortais sobre si próprios, a

transtornado,

ele

das suas afirmações tira a

acabaria por perder a inteligência das suas visões,

reuelar-lhes o fundamento

ele as viu! Que ele irrompa em seu salto por

los do seu sono. Muitas são as suas expressões
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da vida, a despertá-

p

que insistem nesta vocação do intérprete. A natureza e a vida são um griphos, enigma, um
oráculo déifico, uma sentença sibilina. É preciso
saber interpretar-lbes o sentido; Herdclito sentese intérprete de enigmas, o Édipo
que arranca

da filosofia,

os enigmas à Esfinge;

é que a

26

natureza gosta de se ocultar.
A poesia de René Char condensa

em seu discurso

as mais diferentes visões que a tradição forjou para
explicar a função do poeta: mago inspirado por um
sopro

divino,

condutor

decifrador

de signos

dos povos),

também,

artista

entendimento

sacerdote

maldito.

O sopro

do poeta

como

(ou profeta
do divino

e,

de

o

Platão:

ser inspirado.

A

tradição que vincula o poeta ao mito de Orfeu:
entendimento
poder

do poeta como ser inspirado,

de adivinhação

e vaticínio

o

com

(o poeta

como

Vate), o poeta como aquele que vê o que permanece
invisível aos outros homens
Hugo,

o poeta

poetarum:

vidente

(o poeta visiondrio de

de Rimbaud).

O poeta

o poeta como ser ético, o poeta como

guia e porta voz da coletividade, o poeta como artista
voltado

para

a instrução

do seu povo

(novas

ressonâncias de Victor Hugo e Hõlderlin).
mago

e alquimista

operador

das palavras:

da linguagem,

o poeta

do ouro

experimentado
Mallarmé

como

o poeta como inventor

formas novas, o poeta como alquimista
da fórmula

O poeta

da poesia,

r da linguagem

de

em busca

o poeta

como

difícil, impenetrável,

obscura ... Muitas

vezes a poesia de Char foi acusada com os mesmos
adjetivos com os quais se definiu tradicionalmente
os fragmentos

de Heráclito.

Mas o estilo poético

de Char

não pode

ser creditado

profundo

e contínuo

envolvimento

apenas

ao seu

com Heráclito,

que o levou, inclusive, a se aproximar

em 1955 de

Heidegger

alemão

relação

e manter

com o filósofo
sincera,

intrigante,

uma

lúcida

e

original. É preciso observar o relevo de Rimbaud

e,

também,

intelectual

MADALENA À LUZ DA LAMPARINA
de Georges de La Tour

(sopros de Rimbaud,

e do surrealismo).

Hermética,

Reprodução de pintura de Georges de La Tour:
La Madeleine à Ia veilleuse

a leitura dos textos do ocultismo

europeu

Queria hoje que a erva fosse branca para pisar a evidência do
vosso sofrimento: não veria sob a vossa mão tão jovem a
forma dura, sem reboco, da morte. Num dia discricionário,
outros, apesar de menos ávidos do que eu, retirarão vossa
camisa de estopa, ocuparão a vossa alcova. Mas, quando
partirem, esquecerão de apagar a lamparina e um pouco de
óleo derramar-se-á pelo punhal da labareda sobre a impossível
solução.
Furor e Mistério

Tradução de Carlos Alberto Shimote

97

(particularmente os manuais de alquimia e os es-

perceber na dinâmica do processo histórico: a épo-

critos

ca da mais profunda crise do humanismo na Euro-

de Raymond

Paracelso)

Lulle, Nicolas

Flamel

como fatos determinantes

e

para a

construção do estilo poético, com o qual Char se

Arendt, o período em que foram escritos os poe-

afirmou na França como o mais importante poeta

mas de Furor e Mistério, poesia que René Char

da sua geração.

denominava de poesia dos temps de détresse (poesia

A fonte primeva dessa curiosidade de Char pela

dos tempos de angústia). "A quantidade de frag-

alquimia

mentos estilhaça-me"(la quantité de fragments me

encontra-se

certamente

na obra de

Rimbaud. Poeta amado pelos surrealistas que anseia

déchire).
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alcançar um modo de produzir o ouro poético com

É com essa mesma perspectiva que também se deve

a linguagem: a aplicação da alquimia na produção

observar outra das predileções de René Char no

dos versos, a ação de inventar

plano das formas poéticas:

para alcançar a

o aforismo,

pois o

"realização do impossível". E se as Iluminações do

aforismo, como aponta Jean-Michel

visionário Rimbaud - o "anjo no exílio" como o

constitui-se

definiu Verlaine ou o "místico em estado selvagem"

linguagem dos momentos em que o elo entre a

segundo Paul Claudel -, constituem

significação e o âmago das coisas se encontram

o modelo

seminal da prosa de Furor e Mistério,

na própria

Maulpoix,

linguagem

da crise,

a poesia

perdidos. O aforismo é, como adverte o filósofo Jean

fragmentada e aforfstica (outra marca profunda do

Beaufret, um instrumento de expressão não muito

estilo poético de René Char), a mais desconcertante

constante no seio da cultura, pois o aforismo não é

poesia de Furor e Mistério

habitual.

tem como modelo o

É apenas no coração da crise que ele

próprio estilo de Heráclito. Contudo, a poética do

esbanj a seu benefício

fragmento de René Char antes de ser resultado de

toujours de saison. Ce n'est qu' au coeur de Ia crise

uma escolha, ou mesmo de uma estratégia

qu'il prodigue son bienfait" 29)

de

("1' aphorisme

n' est pas

expressão, explica-se - como observa Jean-Michel

Aphorizein

Maulpoix - pela própria incapacidade de expressão

limite: limitar e delimitar.

do poeta diante das suas limitações, ou seja, pelo

forma, uma sentença rápida e densa que circunscreve

fracasso do artista, quando este não é capaz de

com força seu próprio espaço: um resumo breve de

compreender

que lhe foi

um saber e a síntese de uma moral. Espécie de

revelado e se percebe repentinamente abandonado

linguagem primordial, o aforismo se coloca como

no turbilhão do mundo.

discurso original e originário.

a totalidade

daquilo

Reina aqui, soberana, a

em grego significa separar por um
O aforismo é, desta

E, tal qual a fala

própria advertência do fragmento 45 de Heráclito:

oracular, o aforismo, com sua linguagem obscura,

por mais longe que vás, não encontrarás os limites da

requer do leitor não apenas atenção: exige também

alma:

tão profundo

é o seu fogos. Como indica

ser decifrado.

E porque

o aforismo

combina

Maulpoix, a fragmentação de René Char resulta de

idealmente a exigência do pensamento àquela do

uma perda da significação, aberta pela falha gigante

poema (a necessidade de delimitar e a vontade de

do abandono do divino ("résulte d'une perte du sens,

redinamizar

ou verte par "Iafodle géante de l'abandon du divin,,27)

suprimido pela História), torna-se, por isso mesmo

O fragmento é deste modo - e em sua justa medida

um análogo da fala profética: fala que anuncia o

- a estrutura formal para a expressão de uma crise.

futuro com uma miscelânea ambígua de poesia e

E torna-se

de reflexão, de divindade e humanidade:

também

a mais justa forma para a

exposição da poesia que o poeta René Char consegue
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pa, os tempos sombrios na acepção de Hannah

um saber gasto pelo tempo

ou

Um homem sem defeitos é uma montanha sem

que insistem nesta vocação do intérprete. A natureza e a vida são um griphos, enigma, um
oráculo délfico, uma sentença sibilina. É preciso
saber interpretar-lhes o sentido; Herdclito sentese intérprete de enigmas, o Édipo
que arranca

da filosofia,

os enigmas à Esfinge;

é que a

'6

natureza gosta de se ocultar. A poesia de René Char condensa

em seu discurso

as mais diferentes visões que a tradição forjou para
explicar a função do poeta: mago inspirado por um
sopro

divino,

condutor

decifrado

dos povos),

também,

artista

entendimento
tradição

sacerdote

maldito.

O sopro

do poeta

como

(ou profeta
do divino

e,

de

o

Piarão:

ser inspirado.

A

que vincula o poeta ao mito de Orfeu: o

entendimento
poder

r de signos

do poeta como ser inspirado,

de adivinhação

e vaticínio

com

(o poeta

como

Vate), o poeta como aquele que vê o que permanece
invisível aos outros homens
Hugo,

o poeta

poetarum:

vidente

(o poeta visiondrio de

de Rimbaud).

O poeta

o poeta como ser ético, o poeta como

guia e porta voz da coletividade, o poeta como artista
voltado

para

ressonâncias
mago

a instrução

das palavras:

da linguagem,

da fórmula

do ouro

experimentado

O poeta

o poeta

da poesia,

r da linguagem

de

em busca

o poeta

como

difícil, impenetrável,

obscura ... Muitas

vezes a poesia de Char foi acusada com os mesmos
adjetivos com os quais se definiu tradicionalmente
os fragmentos

de Heráclito.

Mas o estilo poético

de Char

não pode

ser creditado

profundo

e contínuo

envolvimento

apenas

ao seu

com Heráclito,

que o levou, inclusive, a se aproximar

em 1955 de

Heidegger

alemão

relação

e manter

com o filósofo
sincera,

intrigante,

uma

lúcida

e

original. É preciso observar o relevo de Rimbaud

e,

também,

intelectual

MADALENA À LUZ DA LAMPARINA
de Georges de La Tour

(sopros de Rimbaud,

e do surrealismo).

Hermética,

Reprodução de pintura de Georges de La Tour:
La Madeleine à Ia veilleuse

como

o poeta como inventor

formas novas, o poeta como alquimista

Mallarmé

(novas

de Victor Hugo e Hõlderlin).

e alquimista

operador

do seu povo

a leitura dos textos do ocultismo

europeu

Queria hoje que a erva fosse branca para pisar a evidência do
vosso sofrimento: não veria sob a vossa mão tão jovem a
forma dura, sem reboco, da morte. Num dia discricionário,
outros, apesar de menos ávidos do que eu, retirarão vossa
camisa de estopa, ocuparão a vossa alcova. Mas, quando
partirem, esquecerão.de apagar a lamparina e um pouco de
óleo derramar-se-á pelo punhal da labareda sobre a impossível
solução.
Furor e Mistério

Tradução de Cerlos Albeito Shimote

Cj7

(particularmente os manuais de alquimia e os es-

perceber na dinâmica do processo histórico: a épo-

critos

ca da mais profunda crise do humanismo na Euro-

de Raymond

Paracelso)

Lulle, Nicolas -Flamel

como fatos de terminantes

e

para a

pa, os tempos sombrios na acepção de Hannah

construção do estilo poético, com o qual Char se

Arendt, o período em que foram escritos os poe-

afirmou na França como o mais importante poeta

mas de Furor e Mistério, poesia que René Char

da sua geração.

denominava de poesia dos temps de détresse (poesia

A fonte primeva dessa curiosidade de Char pela

dos tempos de angústia). ''A quantidade de frag-

alq uimia encon tra-se certamente

mentos estilhaça-rne'{la quantité de fragments me

na o bra de

/.

déchire).

alcançar um modo de produzir o ouro poético com

É com essa mesma perspectiva que também se deve

a linguagem: a aplicação da alquimia na produção

observar outra das predileções de René Char no

dos versos, a ação de inventar

plano das formas poéticas:

para alcançar a

o aforismo,

pois o

"realização do impossível". E se as Iluminações do

aforismo, como aponta Jean-Michel

visionário Rimbaud - o "anjo no exílio" como o

constitui-se

definiu Verlaine ou o "místico em estado selvagem"

linguagem dos momentos em que o elo entre a

segundo Paul Claudel -, constituem

significação e o âmago das coisas se encontram

o modelo

seminal da prosa de Furor e Mistério,

na própria

Maulpoix,

linguagem

da crise,

a poesia

perdidos. O aforismo é, como adverte o filósofo Jean

fragmentada e aforística (outra marca profunda do

Beaufret, um instrumento de expressão não muito

estilo poético de René Char), a mais desconcertante

constante no seio da cultura, pois o aforismo não é

poesia de Furor e Mistério

habitual.

tem como modelo o

É apenas no coração da crise que ele

próprio estilo de Heráclito. Contudo, a poética do

esbanja seu benefício

fragmento de René Char antes de ser resultado de

toujours de saison. Ce n'est qu'au coeur de Ia crise

uma escolha, ou mesmo de uma estratégia

qu'il prodigue son bienfait" 29)

de

("l'aphorisme

n'est pas

expressão, explica-se - como observa jean-Michel

Aphorizein

Maulpoix - pela própria incapacidade de expressão

limite: limitar e delimitar.

do poeta diante das suas limitações, ou seja, pelo

forma, uma sentença rápida e densa que circunscreve

fracasso do artista, quando este não é capaz de

com força seu próprio espaço: um resumo breve de

compreender

que lhe foi

um saber e a síntese de uma moral. Espécie de

revelado e se percebe repentinamente abandonado

linguagem primordial, o aforismo se coloca como

no turbilhão do mundo.

Reina aqui, soberana, a

discurso original e originário. E, tal qual a fala

própria advertência do fragmento 45 de Heráclito:

oracular, o aforismo, com sua linguagem obscura,

por mais longe que vds, não encontrards os limites da

requer do leitor não apenas atenção: exige também

alma:

a totalidade

tão profundo

daquilo

é o seu logos. Como indica

em grego significa separar por um

ser decifrado.

E porque

O aforismo é, desta

o aforismo

combina

Maulpoix, a fragmentação de René Char resulta de

idealmente a exigência do pensamento àquela do

uma perda da significação, aberta pela falha gigante

poema (a necessidade de delimitar e a vontade de

do abandono do divino ("résulte d'une perte du sens,

redinamiza,r

27

um saber gasto pelo tempo

ou

)

suprimido pela História), torna-se, por isso mesmo

O fragmento é deste modo - e em sua justa medida

um análogo da fala profética: fala que anuncia o

- a estrutura formal para a expressão de uma crise.

futuro com uma miscelânea ambígua de poesia e

E torna-se

de reflexão, de divindade e humanidade:

ouverte par "Iafoille géante de l'abandon du divin"

também

a mais justa forma para a

exposição da poesia que o poeta René Char consegue

Um homem sem defeitos é uma montanha sem

IIO"'''OO.o::ill:
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Rimbaud. Poeta amado pelos surrealistas que anseia

000
~
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a

fendas. Não me interessa.

l

30

como aponta Aristóteles

O poema é ascensão foriosa; a poesia, o jogo de
ári d.as ri banceiras.

31

contra-se sustentada
resultante

A eternidade é pouco mais longa do que a vida.

na Ética a Nicômaco,

en-

pela tese de que a harmonia

é

da discórdia e do conflito: Heráclito (di-

zendo que) o contrário é convergente e dos divergentes

32

nasce a mais bela harmonia,
33

A lucidez é a ferida mais próxima do Sol.

discórdia.

O arco e a lira são o símbolo,

Aquele que vem ao mundo para não pertubar
nada

não

merece

qualquer

consideração ou paciência.

espécie

de

tem que temer da plaina.

J aeger

37

35

a guerra

e luta

harmonia.

adequada

para

turbilhão:

a sensibilidade

inquietação

pelo tumulto

formal mais

envolvida

do espírito causada quer seja

das idéias e dos sentimentos,

quer

J ean

Beaufret tenha creditado essa característica

da lira, tendidas

pelo arco produzem

melodias,

assim também

e a
ao

as mais perfeitas

a harmonia
38

do mundo

O firagmento

51

do pensador de Éfeso afirma: Não compreendem como
o divergente consigo mesmo concorda; harmonia

Trata-se

de uma teoria absolutamente

formal da poesia de René Char aos próprios fatos e

medida

ao contexto

compreendida

vivido pelo poeta:

ruS[ÓÚCO

as cordas

é a justiça

de

tensõe contrárias, como de arco e lira.

seja pela própria História. Não sem razão, portanto,
que

Werner

Chauí: "para Heráclito,

- d os contranos.
,."
vem d a tensao

num

segundo

dos contrários

Como

máximo
O aforismo é, deste modo, a estrutura

a

, de Heráclito para a harmonia dos contrários

ou como explica Marilena

34

Sei que a consciência que não se arrisca a nada
.

e tudo segundo

36

em

movimento

que

a harmonia

como
e, também

sendo
de

original

na

é concebida

e

o resultado

de um

uma ação, pois se, de

Se a moderna junção da poesia e do pensamento

um lado no pensamento

é com Char discurso aforístico, é porque nós

o princípio

chegamos no tempo do supremo desespero e da

observou

esperança por nada, tempos indescritíveis.

absoluto o combate (Polemos) que é - como adverte

do panta
Hegel

de Heráclito reina absoluto
rei (tudo flui) - como bem

-, d'outro

lada reina

também

Heráclito -, o pai de todas as coisas. Heráclito

é na

E chegamos então ao ponto nevrálgico da poética

definição de Hegel, "aquele que primeiro

expressou

de René Char: a relação entre a poesia e a guerra. A

a natureza do infinito e que compreendeu

a natureza

guerra

como sendo em si infinita, isto é, sua essência como

é determinanre

para a compreensão

da

poética de René Char não apenas por força dos seus

processo".

aspectos mais óbvios, isto é, os aspectos da biografia

Heráclito?

do poera: o seu envolvimento

o fluir é a essência da natureza e que não entramos

movimento

de vanguarda

provém do vocabulário

com o surrealismo,

(palavra que como se sabe
bélico), ou o envolvimento

do poe[a com a própria

guerra,

na condição

O que é o eterno

ou o infinito

para

Como o filósofo de Éfeso descobriu que

num mesmo rio duas vezes?
O combate para Herácliro é o logos. O logos é para

de

Heráclito

o fogo primordial:

"é aquilo que, por sua

soldado das forças armadas da França num primeiro

própria natureza

mornenro

L
d o sem cessar " .39
to d as as outras e e'I ne as transrorma

e, depois, como combatente

da Resistência

francesa.

para a compreensão
sobretudo

porque

teoria da harmonia

clandestino

A guerra é determinan

da poética

de René

sua arte encontra-se
de Heráclito.

te

ligada

A força vital do pensamento
Jaeger,

Char
à

Teoria esta que,

e força interna,

encontra-se

contrários,
humana,

se transforma

de Heráclito,

na original

doutrina

em

observa
dos

da intuição imediata do processo da vida
concebido

como uma biologia que abarca,

numa unidade complexa e peculiar, o físico e o es-

Heráclito

piritual,

"com uma observação sobre a proveniência

como hemisférios

apenas o ser humano

de um Ser único:

não

é vida, também o é o Ser cós-

alcançou

de todo vir-a-ser

o sublime,

e perecer,

segundo

Nietzsche,

que concebeu

mico: o logos, o fogo, o combate ... A geração e des-

forma da polaridade como o desdobramento

truição

força em duas atividades qualitativamente

das coisas é concebida

compensador

como

de uma justiça

eterna,

o governo
ou melhor,

como uma luta das coisas pela justiça
tribunal

do tempo,

onde

perante

opostas
o

cada um deve dar aos

30: Este mundo,

que

o

lutam

pela

Constantemente

uma qualidade

consigo

e separa-se

mesma

constantemente

outros a paga das suas injustiças e pleonexias. Como
coloca Heráclito no fragmento

e

em direção

de uma
diferentes,

entra em discórdia

em seus contrários;

esses contrários lutam outra vez um

ao outro.

O povo julga,

conhecer algo fixo, pronto, permanente;

ofiz, mas era, é e serd um fogo sempre vivo, acendendo-

há em cada instante

por certo,
na verdade,

luz e escuro, amargo

E uma

lado

lei que governa

Toda a

contendores,

dos quais ora um ora outro

supremacia.

O mel, segundo

natureza

do cosmos.

está repleta de violentos

e a noite, o verão e o inverno,

contrastes:

o dia

o calor e o frio, a

a lado

tempo

e presos

amargo

guerra e a paz, a vida e a morte, os quais se sucedem

vaso de mistura

em

agitado.

eterna

ascendente

mudança,
e descendente.

para Heráclito?
adverte

num

J ean

eterno

caminho

Quem é, portanto,

Seu verdadeiro

Deus

nome é Polemos,

Beaufret:
é deste modo a

unidade original dos contrários, mantidos em

um ao outro,

e doce, e o próprio

dois
tem a

é a um

mundo

é um

que tem de ser continuamente

ser: as qualidades
como durando,

como

heráclito,

Da guerra dos opostos

momentânea

Este insólito Deus-Combate

e doce

,

se em medidas e apagando-se em medidas.
a totalidade

sob a

reunificação.

mesmo de todos os seres, nenhum deus, nenhum homem
40

própria

determinadas,
exprimem

nasce todo vir-aque nos aparecem

apenas a preponderância

de um dos combatentes,

a guerra não chegou

mas com isso

ao fim, a contenda

perdura

pe Ia ererru ida d e. ,,41

sentido inverso um do outro até o mais extremo
de sua tensão antagonista,

sem que todavia

de Hõlderlin,

nenhum deles possa jamais ser colocado fora de

num mesmo capítulo

combate. Um outro nome para tal Deus é aquele

passagem em que Hipérion

de Harmonia.

a respeito de Heráclito.

(..) A harmonia

heraclitiana

encontramos

uma teoria da poesia e uma
e Berlamino

dialogam

Sobre a poesia apresenta-se

diz-se junção cerrada das forças que se opõem.

a seguinte tese: a poesia é o começo e ofim da filosofia:

Ela só se manifesta

assim como Minerva

no contraste das tensões

surge da cabeça de júpiter,

ela

adversas graça ao qual o arco projeta a flecha

surge da poesia, de um ser divino e infinito. E desse

Cet insolite

modo, o que possui de irreconcilidvel reúne-se na fonte

Dieu-Combat

est ainsi l'unité

originelle des contraíres, maintenus en sens inverse
l'un de l'autre [usqu'au plus extreme de eleur

100

No romance Hipérion

misteriosa da poesia.

42

Chama atenção a definição da poesia estabelecida

tension antagoniste, sans que toutefois aucun d'eux

por Hõlderlin:

puísse jamais êtremis hors combato Un autre nom

ela parece

pour un tel Dieu est celui d'Harmonie. (..)

segundo o qual o Uno é múltiplo:

L'harmonie héraclitéene dit Ia jonction serrée des

Hõlderlin

forces qui s'opposent. Elle nest à l'oeuvre que dans

de Hõlderlin

le contraste ajointé des tensions adverses grace

disso o indicativo

auquel seulement l'arc projette Ia fleche.

na fonte da poesia é o próprio

ser divino e infinito

fazer ressoar

uma vez que

o chamado

heraclitiano
o ser divino de

equivale ao Uno de Heráclito

e o infinito

ressoa no múltiplo de Heráclito.

Além

de que o irreconcilidvel reúne-se
ecoar da teoria da

harmonia de Heráclito, ou seja, a poesia (tal qual a

Je suis dans Ia grace de ton visage que mês ténêbres

harmonia) tem como fonte (origem) o irreconciliá-

cou-

vel, isto é, Polemos, o combate, a guerra, a luta dos

vrent de joie.

contrários

que se sucedem no infinito.

O Uno (o

logos, o fogo, o combate, o pai de todas as coisas) é,

Comme iL est beau ton cri qui me donne ton
silence!

deste modo, múltiplo justamento por ser a sucessão
infinita

de batalhas

contrários

A asa do teu suspiro põe penugem nas folhas. O

em que os mais diversos

ascendem

e decaem

num

trago

processo

dinâmico e infinito. Como diz Hipérion no romance

Do meu amor ficha o teu fruto, bebe-o.

de Hõlderlin:

Existo na graça do teu rosto que as minhas trevas

contradição

"aquele

que duvida

só encontra

e falta em tudo o que pensa porque

cobrem

conhece a harmonia da beleza absoluta, que nunca
se deixa pensar." (...) ''A palavra grandiosa o uno
em si mesmo diverso de Heráclito,
encontrada

a Iguma.

origem da poesia do mesmo modo que o caos está
na origem do cosmos. Assim como a luz nasceu da

***

noite, expelida pelo Caos, a poesia é o parto da luz

Todo poema é para René Char, observa jean-Michel
um nó de tensões frutíferas,

diria Breton um "campo magnético",
de forças em cujo centro

ou como
um campo

por

isso

mesmo,

especialmente

rica

instrumentos

figuras

de

linguagem

retóricos

para

da

em

tensão,

a expressão

revelação inesperada, da eclosão luminosa, do clarão
da poética

energia, devi r, transformação,

mudança, poesia da ação, guerra e harmonia, eclosão
luminosa, fogo, chama, ardor, dor e delícia, a poesia
é, como observa René Char em Furor e Mistério,

coisas ocultas e secretas, mas também da beleza, da

da phusis,

é fluxo, movimento,

dos

conflitos, das tensões, das angústias, das crises, das

incendiário

ser capaz de produzir poemas do seu poço de lama

o ascendente e o decadente, o alto e o baixo; a poesia

paradoxos, antíteses, oxímoros, contrastes de toda
ordem:

entrevada: fúria e mistério, a poética de Char deve

e de estrelas, a poética do combate coloca em tensão

os "leais adversários"

entram em tensão e se combatem. A poesia de Char
é,

A fúria, o combate, a explosão, a violência, estão na

não havia filosofia

" 43

Maulpoix,

Como é belo o teu grito que o teu silêncio me dá!

só poderia ser

por um grego, pois essa é a essência da

beleza e antes de encontrá-Ia

de alegria.

do combate:

a

poética que concebe a poesia como fruto de uma

produto

do mundo

rebelde e solitário das contra-

dições. A poesia de Char se alimenta do logos de
Heráclito e, ao poeta como ao sábio, cabe despertar os homens para o conhecimento

e para a ação

em conformidade

decifrando-a,

com a natureza,

tensão dialética, de uma força inesperada e, muitas

como se decifram os enigmas. Para os "adormeci-

vezes, incompreensível

dos e embriagados",

rio. Não é, portanto,

como o é o próprio mistésem razão que encontremos

em Char tão constantemente

momentos de tão bela

poesia, em que a beleza reside justamente

no ines-

perado das contradições e na força do paradoxo:

escreve Heráclito,

só existe a

"sua" natureza particular, seu mundo privado, sua
vida particular de sonhos. Para os "despertos" e, em
vigília, existe o pensar que é "comum

a todos".

Como observa Hegel, quando nós, pela respiração

L'aile de ton soupir met um duvet aux fiuilles. Le

aspiramos esta essência universal, tornamo-nos

trait

teligentes;

de mon amour firme ton fruit, le boit.

estamos em vigília (como a Madalena de Georges

mas somos

assim apenas

in-

enquanto
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de La Tour), pois dormindo estamos no esqueci-
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Dossiê Lorca

Pederico García Lorca

musicalidade de uma
,.
ruptura poettca
ROMILDA

MOCHIUTI

(Professora
americana

A Ias cinco de Ia tarde, eran Ias cinco en punto

de Literatura

Espanhola

do Departamento

e espano-

de Arte - PUC-SP)

pensando en tu alma.

de Ia tarde.
Un nino trajo Ia Manca sábana, a ias cinco de

AdeLfa Manca.

Ia tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida,

a Ias cinco

de Ia tarde.

Me miré en tus ojos
pensando en tu boca.

Lo demás era sôlo muerte. A Ias cinco de Ia
AdeLfa roja.

tarde.
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías

Me miré en tus ojos.
1':.duzida

para tantos

idiomas

quanro

se tem

Pero estabas muerta!

notícia, a poesia de Federico García Lorca é marcada
por duas características
fundem

que ao mesmo

e se confrontam

tempo

se

em sua musicalidade:

a

herança de uma poética tradicional
de uma metáfora humorística

e desmitificadora

imagens e conceitos preestabelecidos.
exemplos dessa peculiaridade
vro de poesias inaugural,
blicado em 1921:

e a introdução
de

Encontramos

poética já em seu li-

Primeras Canciones, pu-

AdeLfa negra.

Variação

em tom menor

em espanhol),

nUo"

este poema faz parte de um conjun-

to de remansos que ilustram
metaforizadas

vários tipos de águas

como espelhos emocionais

suíte faz-se representar
A construção

é um diminutivo

na figura do olho humano.

desta pequena

e em tom tradicional

composição

paraleIístico

RemansiLlo

de dois versos intercaladas

Me miré en tus ojos

cionando

como

que nesta

um

é bivocal

perfeito (estrofes

por um apenas, este funrefrão).

Não

obstante,

apresenta

uma ruptura

nas

A vida de García Lorca em Madri se confunde com

duas últimas estrofes: o tom idílico se transforma

a prática da escritura poética e teatral, intensamente

em tom exclamativo

relacionada com seu talento musical dramático,

e fúnebre. Através do espelho

da alma, "os olhos", tem-se num primeiro momen-

foi desenvolvido

to o amor espiritual,

sensibilidade

"alma/branca",

em um cres-

desde

artística

a mais

tenra

deste poeta

que

idade.

A

granadino

da

cente que atinge seu ápice no carnal, "boca/verme-

cidade de Fuentevaqueros

lha", que sofre uma ruptura

estudo da "vieja poesia" espanhola com o intuito de

"morta/negra".

trágica com a morte,

O "remanso",

lugar

de águas

tranqüilas,

são os olhos da mulher

metafórico

da tragédia, acentuada

pelos efeitos cro-

das flores que de imagem

idílica também

máticos

amada: espelho

é fruto de um profundo

renová-Ia com ares modernos e de tradição andaluza.
Entretanto,

esta sua interpretação

deu lugar a alguns

mal-entendidos.
A publicação

do Romancero gitano (composto

entre

os anos de 1924 e 1926, ou seja, no período

em

mos notar, a violência, a morte, o desejo desenfrea-

que ainda

em

do, os instintos

1928), que foi muito

se transformam

Tudo o que se
refereao universo da criação
deste poeta e
drama turgo
andaluz é precoce. A morte
trágicaque marca a sua poesia
também o encontrou dando
um fim à sua
breve e intensa
existência...

no tom deste sistema

cupações

em metáfora fúnebre. Como pode-

humanos

já aparecem

em suas primeiras

como preo-

A morte

tributário

trágica que marca a sua poesia também

o encon-

abalaram-no

trou dando

andaluz

um fim à sua breve e intensa existên-

cia, corroborando
hermenêutica
Entretanto,

para

o surgimento

de uma

o mito em torno de sua ima-

gem de poeta ganhou

força, as interpretações

de

sua obra para a criação de um cânon de poeta vítima do regime franquista

daquele

leitores

Estas críticas

e o impulsionaram
maior

que seria seu último

Romance Sonâmbulo

a

na composição

poemário,

Poeta en

que suscitou

as

do poeta, como os do

(fragmento):

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.

que a interpre-

e de convivência,

EI barco en el mar

y el caballo en Ia montaiia.

representações

teatrais,

arraigada poesia espanhola,

com suas composições
cigano,

Ella sueiia en su baranda.

ter-

Lorca a enriquecer

sobretudo

Con Ia sombra en Ia cintura,

com suas con-

túlias, etc., que impulsionou

de tema andaluz,

ainda

dos versos mais conhecidos

Residencia de Estudiantes, Pinar 23 - Madri. Foi este

exposições,

tanto por Dalí

ácidas críticas de seus amigos de Residência alguns

tem. Vamos fazer um breve passeio por ela.

ferências,

pelo público,

com o passar do tempo

ainda esperam

lugar de encontro

profundamente

uma radicalização

deram lugar a uma releitura cujas riquezas e poder
subversivo

da poesia tradicionalista.

Nueua York. Mas são do volume

da poética e do mito Iorquianos.
enquanto

bem recebido

quanto por Bufiuel, que o acusaram de ser um mero

é precoce.

e dramaturgo

e publicado

é o pivô de duras críticas formuladas

composições.

Tudo o que se refere ao universo da criação deste
poeta

vivia na Residência,

Verde carne, pelo verde,

a

Con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.

transforman-

do-a em novas formas

artísticas.

Entre

dentes ilustres podemos

citar os então universitári-

Bajo Ia luna gitana,

seus resi-

-Las cosas Ia están mirando

y ella no puede mirarias.

os Salvador Dalí e Luis Bufiuel, que foram os amigos mais próximos
tensamente

de Lorca e movimentaram

a vida intelectual

começo dos anos 1920.

loq

daquele ambiente

in-

Como

no

metáfora da água como espelho emocional

podemos

acompanhado

notar,

Lorca

pelo crornatismo

se mantém

fiel à
poético,

pretensamente

idílico, para, convenientemente,

desmitificá-lo

com

dicional

composlçao

um tom trágico.

andaluza

- no rol da poesia espanhola,

A estrutura da poesia tradicional, o "romance" (com-

por um lado,

posição poética

revitalização

bas - como

que geralmente

exemplo

brasileiro

Romanceiro

da Inconfidência,

que conta

por meio

Inconfidência
a própria

Cecília,

citar o

de Cecília Meireles,

de romances

não

que

a história

obstante

o tema

brasileira.),

estética considerável.

as reminiscências

da oralidade

García Lorca contamina
poética

podemos

da

do

foi acusada de tributária de uma poesia

portuguesa

renovação

oito síla-

Mineira. Não nos esqueçamos de que

Romanceiro,
mais

contém

com hipálages,

sofre

uma

Além de retomar
andaluza

e cigana,

ainda mais a linguagem
sinestesias,

jogos de pala-

vras, etc. que dão a ela uma força expressiva poética
intensa, que chega a encobrir o componente
tivo, próprio

narra-

A ambigüidade
da imprecisão

entre sonho e realidade,
narrativa

- protagonistas

acrescida
anônimos

e aventura amorosa misteriosa - e de um cromatismo
metafórico

polarizante

presentes

nas composições

integração

poética.

sinônimo

- e, por extensão,

cultural

buscando,

e, por outro,

No título Romancero gítano,

por sua vez, a associação

de um adjetivo

de uma sociedade discriminada

de uma das composições

que é

ao nome

mais tradicionais

gua espanhola já constitui

em lín-

um ato de subversão.

"cante" andaluz - gênero cuja origem, segundo

O

lência do grito primitivo,

como podemos

ver no

baile flamenco, seus cataores e baía/ores, e na excepcional interpretação

que Carlos Saura deu à obra

Boda de Sangre, de Lorca, celebrando-a
ma palavra,

apenas com gestos, dança,

cênicas e gritos "primitivos"
à tradicional

composição

itinerários,

narrativa

metáforas

- e sua pujança levam
paisagens

estilizadas,

como a procissão

Santa ou a entrada da Guarda
festa, universalizando

sem nenhu-

es-

da Semana

Civil na cidade em

o que era antes uma poesia

de caráter individual.

O espaço andaluz e, por extensão, o espanhol é ideal

deste volume, serviu para reforçar o tema já trabalhado no volume anterior - Cante [ando: os lugares

poder. O tempo é o presente narrativo, que eterniza

de uma Andaluzia

o "cantar" e o instante vivido. Estas mesmas prer-

abstrata

e intensa.

interesse musical da obra anterior apresenta-se
certa visibilidade,

numa

tentativa

O
com

de incluir a tra-

andaluz e, por extensão, o,.espanhol é
ideal para representar o homem
vítima de seu
desejo de poder.

al-

para representar

cigana,

o espaço

guns estudos, remonra à palavra e conservou a vio-

tranhos

deste tipo de composição.

cigana

o homem

rogativas alcançarão

vítima de seu desejo de

ainda mais força nas imagens

surrealistas de Poeta en Nueva York:
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Casa de Lorce

Tendo como inspiração a poesia de
Walt Whitman, a
quem dedica uma
ode, Lorca cantará o
submundo
novaiorquino, desconhe'cido pelo tão aclamado poeta n
amertcano.

La Aurora

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras paio mas

Bolsista pela Universidade

que chapotean Ias aguas podridas.

Lorca

de Colúmbia,

em 1929

estava em Nova Iorque quando a cidade foi

tomada pelo desespero das pessoas que se suicidaIa aurora de Nueva York gime

vam, em conseqüência

do histórico

por Ias inmensas escaleras

ficou conhecido

buscando entre Ias aristas

lorque. O aprofundamento

nardos de angustia dibujada.

nha sendo trabalhado

como

episódio que

Crack da Bolsa de Nova
do temário que já vi-

- o homem vítima sobretu-

do de seu desejo de poder - encontrou
Ia aurora llega y nadie Ia recibe en su boca
porque allí no hay maiiana ni esperanza posible.
A veces Ias monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados

metáforas surrealistas a representação

no uso de
ideal daque-

le universo caótico. Tendo como inspiração a poesia de Walt Whitman,

a quem dedica uma ode,

niiios.
Lorca cantará o submundo

Los primeros que salen comprenden con sus huesos

nova-iorquino,

desco-

nhecido pelo tão aclamado poeta norte-americano.
São ,imagens de um flâneur

- caminhante

saben que van ai cieno de números y leyes,

vivencia o desmoronamento

de uma cidade quan-

aios juegos sin arte, a sudores sin fruto.

do ela alcançava seu falacioso apogeu econômico;

que no habrá paraíso ni amores deshojados:

um olhar com um toque baudelairiano,

- que

que aqui

La luz es sepultada por cadenas y ruidos

alcança um tom muito mais ácido, vertiginoso

en impudico reto de ciencia sin raíces.

sobretudo

decadente:

e

y dos millones de gallos
que dejan los cielos hechos aiiicos.
Foi publicado
estupefato,

postumamente

vê diante de si uma obra exaustivamente
(dez

concomitante

com a vivência das duras investidas

anos

a República

Espanhola),

de marchas

de

e o começo

da Guerra

preestabelecidos.

Civil

musicais

Fúnebres ou dos lamenros

muitas

A

de imagens e conceitos

Entremeados

quanro

do jazz.

perde seu lugar para a irônica,

não menos desrnitificadora

compõem

trabalho,

do ritmo frenético de máquinas,

metáfora humorística

surrealistas

árduo

cujas características

vezes se aproximam

Debajo de Ias multiplicaciones
hay una gota de sangre de pato.
Debajo de Ias divisiones
hay una gota de sangre de marinero.
Debajo de Ias sumas, un río de sangre tierna;
un río que uiene cantando
por los dormitorios de los arrabales,
y es plata, cemento o brisa
en el alba mentida de New York.
Existen Ias montaiias, 10 sé.
Y los anteojos para Ia sabiduria,
10 sé. Pero yo no he venido para ver el cielo.
He uenido para ver Ia turbia sangre,
Ia sangre que lleva Ias máquinas a Ias cataratas
y el espíritu a Ia lengua de Ia cobra.
Todos los días se matan en Nueua York
cuatro millones de patos,
cinco millones de cerdos,
dos mil paio mas para el gusto de los agonizantes,
un millôn de vacas,
un millón de corderos

e o leitor,

trabalhada

contra

Nueva York (Oficina y denuncia) - fragmento

(1940),

com desenhos

suas composições,

um primoroso

tão

os poemas

retrato pessoal da então

decadente Nova lorque. Lorca assume pela primeira
vez o seu "eu lírico"
reveladoras,

e o expõe

sob o signo da metáfora

em imagens
surrealista.

Sem dúvida, Federico García Lorca é um dos grandes
poetas do século passado. A riqueza inventiva
inovações técnicas que caracterizaram

e as

sua obra ainda

hoje ecoam na poesia, em toda a narrativa e teatro
da atualidade,
memória

assim como,

de todos

principalmente,

os que têm dentro

na

de si o

"duende" - magia - de sua poesia, único lugar

I

no

qual pode jazer este grande poeta:

Cuando yo me muera,

Sem
dúvida,
Federico García
Lorca é um dos
grandespoetas do
século passado. A
riqueza inventiva
e as inovações
técnicas
que
c ar act.er iz.ar a m

sua obra ainda
hoje ecoam na
poesia, em toda a
narrativa e teatro
da atualidade...

Enterradme con mi guitarra
Bajo Ia arena.

1 Federico García Lorca foi morro por tropas falangistas no
dia 19 de agosto de 1939 em Viznar, Granada.

Os eiras

dados pelas costas enquamo caminhava mataram-no da forma
mais cruel e covarde. Seus restos mortais engrossam a lista dos
reclamados durante o mesmo período.
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Federico Garcla Lorca

morte e liberdade
ELIANE

GONÇALVES
(ComfillPUC-SP)

goncalves. eliane@uol.com.br

Si pudiera llorar de miedo en una casa

sola.si pudiera sacarme Ias ajas y
comérmelos,

10 haría por tu voz de

naranjo enlutado y por tu poesía que sale
dando gritos ... I
(Pablo Neruda)

Mas uma COIsa é inegável:
morte

foi "conseqüência

guerra",

Neruda

Confesso que

em campos de batalha tradicionalmente

Pablo

V1VZ,

diz que, de todos os poetas da

Espanha,

Federico era o mais amado,

mais querido e o mais semelhante

o

a um

menino por sua alegria maravilhosa,

e se

pergunta: "Quem poderia crer que tivesse
sobre a terra, e sobre sua terra, monstros
capazes de um crime tão inexplicável?"

Há relatosgeneral

Francisco

preendido

tenha

com o assassinato

çado para explicá-Ia,

se sur-

nem foi fruto das políticas da

no

"caos" da época motivos suficientes

para

-10.

revolucionário,

de seu espírito

que buscou durante

toda

a vida defender os mais indefesos, as minorias, as diferenças.

"Yo nunca seré po-

lítico. Yo soy revolucionaria
hay

verdadero

revolucionario."3
lucionário

poeta

porque
que

no

no
sea

García Lorca foi revo-

em suas idéias, em suas pala-

vras e em sua obra.

o

menino

alegre, defensor eter-

no de sua querida Granada,

de sua terra

e de sua gente, que escreveu

e se esfor-

encontrando

justificá

108

de que o próprio

Franco

de

de óbito, uma guerra que não aconteceu

época, mas conseqüência
a obra

de feridas

como aparece em seu atestado

conhecidos

N

sua

Oye, hijo mio, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio

Dossiê Lorca
AMONJAGITANA
A]osé Moreno Villa
SILÊNCIO de cal e mirto
Malvas entre as ervas finas.
Um ataúde com rodas é a cama

às cinco horas da tarde.
Ossos e flautas soam-lhe ao
ouvido

às cinco horas da tarde.
Por sua frente já mugia o touro

às cinco horas da tarde.
donde resbalan ualles y ecos

olivos, será un arco íris negro sobre Ia

y que inclina las frentes

O quarto se irisava de agonia

noche azul?". A exclamação presente no

hacia el suelo",

último

às cinco horas da tarde.

foi silenciado

por forças autoritárias

não pouparam
Como

deportados

outros

intelectuais

perseguidos,
e mortos.

que ecoaram

naquela

e permaneceu

Espanha

não só durante

te o período

o silêncio

foi

na vida

de

a Guerra

mas também

pelos

Civil

depois, duran-

Dejad el balcón abierto.

Trompa de lírio pelas verdes
virilhas

El nino come naranjas.

às cinco horas da tarde.

(Desde mi balcón

10 ueo.)

As feridas queimavam como
sóis

El segador siega el trigo.

às cinco horas da tarde,

10 siento.)

jSi muero,

e as pessoas quebravam as janelas

dejad el balcón abierto!'

às cinco horas da tarde.

franquista.

com a morte. "Nome
nacer, tampoco

he preocupado

me preocupo

havia dito a um amigo.
o surpreendeu.

de

de morir",

Entretanto,

A mesma

a

morte

que, de forma jocosa mas obsessiva, si-

Embora

afirmasse

não

ser

político, ele sempre esteve envolvido com
personagens

ilustres da história

política

mulava com seus amigos nos tempos da

da Espanha. Era cunhado de Montesinos,

"resi"?

vezes

assassinado logo depois de aceitar o cargo

"La elipse de un

de prefeito de Granada, cargo que há anos

em Madrid

e que muitas

parece ter prenunciado:
grito, va de monte

a monte/Desde

los

De longe já se aproxima a gangrena

às cinco horas da tarde.

Si muero,

(Desde mi balcón

Federico dizia não se preocupar

morte

presa de uma morte não esperada:

dos tiros

madrugada

soberano

da

processados,

Apesar

vales verdes de Granada,

Espanhola,

revela a sur-

grandes vozes espanholas.

Federico,

época foram

que

verso deste poema

não tinha um representante,

e primo de

Às cinco horas da tarde.
Ai que terríveis cinco horas da
tarde!
Eram cinco horas em todos os
relógios!
Eram cinco horas da tarde em
sombra!

Fernando de los Ríos", processado por

prol da Solidariedade Internacional. Nes-

Primo de Rivera logo que este assumiu o

sa reunião, a Frente Popular se solidari-

poder em 1923. Além daqueles com

zava com Luiz Carlos Prestes, que havia

quem mantinha laços familiares, esteve

sido preso pelo governo de Getúlio Vargas

sempre ao lado de muitos amigos que

junto com outros 17.000 trabalhadores

simpatizavam com o comunismo.

brasileiros. Ao final da reunião, Lorca foi

Federico esteve presente em diversas manifestações de cunho altamen-

VERDE que te quero verde.

dos poetas espanhóis, e leu o poema "Ro-

Verde vento. Verdes ramas.
O barco no mar
e o cavalo na montanha.
Com a sombra na cintura
ela sonha em seu balcão,

mance de Ia Guardia Civil Espanhola'":

comemorações pela proclamação da Re-

Los caballos negros sono

pública que ocorreram no dia 14 de abril

Las berraduras son negras.

de 1931. No dia 12, as eleições haviam

Sobre Ias capas relucen

garantido o desejo republicano do povo,

manchas de tinta y de cera.

depois de ter vivido uma longa ditadura

Tienen, por eso no lloran,

com o governo Primo de Rivera. Antes,

de

havia viajado para Nova York e presenci-

Con el alma de charol

pero milhares de pessoas. Este episódio
o modificaria para sempre como pessoa e
como poeta. Em 1935 Federico assinou
o manifesto amifascista juntamente com
Manuel

Machado,

Miguel Hernández.

Rafael Alberti

e

Mais tarde, já em

março de 1936, foi com seu amigo, o
poeta Rafael Alberti, a um encontro da
Frente Popular - que havia ganhado as
eleições em fevereiro - para um ato em

110

A Gloria Giner
e Fernando de los Ríos

chamado, para que todos ouvissem a voz

te político. Participou publicamente das

ado o crash da bolsa que levou ao deses-

ROMANCE SONÂMBULO

plomo

Ias calaueras.

vienen por Ia carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en Ia cabeza
Una vaga astronomía
de pistolas inconcretas ...

verde carne, pêlo verde,
com olhos de fria prata.
Verde que te quero verde.
Sob a lua gitana,
as coisas a estão olhando
e ela não pode olhá-Ias.

*
Verde que te quero verde.
Grandes estrelas de escarcha,
vêm com o peixe de sombra
que abre o caminho da alba.
A figueira esfrega o seu vento
com a lixa de seus ramos,

~\

\

o

I

Teu sangue ressuma e cheira
ao redor de tua faixa.

e o monte, gato larápio,
eriça suas pitas acres.
. '?E poron dc.i.?
M as quem vIra.
e ....
Ela continua em seu balcão,

Porém eujá não sou eu,
nem meu lar é mais meu lar.

verde carne, pêlo verde,
sonhando com o mar amargo.

Deixai-me subir ao menos
até as altas varandas,

Compadre, quero trocar
meu cavalo por sua casa,
meu arreio por seu espelho,
minha faca por sua manta.

deixai-me subir! deixai-me

Compadre, venho sangrando,
desde os portos de Cabra.
Se eu pudesse, mocinho,
esse trato se fechava.
Porém eujá não sou eu,
nem meu lar é mais meu lar.
Compadre, quero morrer
decentemente em minha cama.
De aço, se puder ser,
com os lençóis de holanda.
Não vês a ferida que tenho
do peito até a garganta?
Trezentas rosas morenas
traz o teu peitilho branco.

I

até as verdes varandas.
Corrimões da lua
por onde retumba a água.

*
Já sobem os dois compadres
rumo às altas varandas.
Deixando um rastro de sangue.
Deixando um rastro de lágrimas.
Tremiam nos telhados
candeeirinhos de lata.
Mil pandeiros de cristal
feriam a madrugada.

*
Verde que te quero verde,
verde vento, verdes ramas.
Os dois compadres subiram.

na boca um raro gosto
de fel, de menta e alfavaca.
Compadre! Onde está, dize-me?
Onde está a tua jovem amarga?
Quantas vezes te esperou!
Quantas vezes te esperara,
rosto fresco, cabelo negro,
nesta verde varanda!

*
Sobre a boca da cisterna
embalava-se a gitana.
Verde carne, pêlo verde,
com olhos de fria prata.
Um carambano de lua
sustenta-a sobre a água.
A noite tomou-se íntima
como uma pequena praça.
Os guardas, bêbedos,
davam murros na polia.
Verde que te quero verde.
Verde vento. Verdes ramas.
O barco no mar.
E o cavalo na montanha.

O longo vento deixava

lfI

Não quero vê-lo!
A vaca do velho mundo
passava a língua triste
sobre um focinho de sangues
derramados sobre a areia,
e os touros de Guisando,
quase morte e quase pedra,
mugiram como dois séculos
fartos de pisar a terra.
Não.
Não quero vê-lo!

NÃo quero vê-lo!
Dize à lua que venha,
que não quero ver o sangue
de Ignacio sobre a areia.
Não quero vê-Io!
A lua de par em par.
Cavalo de nuvens quietas,
e a praça cinza do sonho
com salgueiros nas barreiras,

Pelos degraus sobe Ignacio
com toda sua morte às costas.
Buscava o amanhecer,
e o amanhecer não era.
Busca o seu perfil seguro,
e o sonho o desorienta.

Não quero vê-Io!
Que se me queima a recordação.
Avisai aos jasmins
com sua brancura pequena!

Escritos anteriormente,
tro de um contexto

mas den-

de opressão

como

aquele, estes versos, que foram dedicados

à causa

da Frente

momento,

ilustraram

Popular

A liberdade

naquele

perfeitamente

ai ver que Marianita

tão alm jada pelo

poeta e presença freqüente
a

situação caótica que estava por vir.

se rnuere

en cadalso por no declararl'"

em sua obra

Buscava o seu formoso corpo
e encontrou seu sangue aberto.
Não me digais que o veja!
Não quero sentir o jorro
cada vez com menos força;
esse jorro que ilumina
os palanques e se verte
sobre a pelúcia e o couro
de multidão sedenta.
Quem grita que eu apareça?
Não me digais que o veja!
Não se fecharam seus olhos
quando viu os chifres perto,
mas as mães terríveis
levantaram a cabeça.
E através das manadas,
houve um ar de vozes secretas
que gritavam a touros celestes,

Os gritos
Pineda

de liberdade
entoa

dramatúrgica

ao

que Mariana
final

do poeta resumem

obra
a essên-

cia de Federico García Lorca, para quem

se esvaiu, dia a dia, desde os pnmeuos

viver era o mais importante,

momentos

liberdade

da guerra civil.

da

para quem a

era um nome

próprio,

uma

herança que deveria ser passada de geraOs cavalos negros da guarda civil
que

pisotearam

trouxeram

o talento

de Lorca

Teatro e poesia não se separam

zia pela palavra justiça:

na obra de Lorca.

parridario

o medo, a delação gratuita e a

incerteza para a nação espanhola.

j Yo soy Ia Libertad porque el
amor

Durante todo o regime de Franco

ção em geração e que também

10 quiso!

jPedro! La Libertad,

por Ia

ecoaram os versos finais da peça Mariana

cual me dejaste.

Pineda, que Lorca havia escrito em 1925:

i Yo soy Ia Libertad, herida por
los hombres!

jOh, qué día tan triste en Granada,

,Amor, amor, amor, y eternas

que a Ias piedras hacía llorar;

soledades!

se tradu-

"Siempre

de los que no tienen

] usticia para todos"

seré
nada.

II .

Seus poemas

não são panfletá-

nos, não são politicamente

engajados.

São, antes, a expressão de um amante da
vida, de sua terra, de seu povo e de suas
raízes, Eles cantavam

os valores dos ho-

mens, independente

de raça ou de cre-

do, e por vezes mostravam

aspectos

da

Quão tremendo com as últimas
bandarilhas tenebrosas!

maiorais de pálida névoa.
Não houve príncipe em Sevilha
que comparar-se-Ihe possa,
nem espada como a sua espada
nem coração tão deveras.
Como um rio de leões
sua maravilhosa força,
e como um torso de mármore
sua marcada prudência.
Um ar de Roma andaluza
lhe dourava a cabeça
onde seu riso era um nardo
de sal e de inteligência.

Porémjá dorme sem fim.
Já os musgos ejá a erva abrem
com dedos seguros
a flor de sua caveira.
E o sangue já vem cantando:
cantando
por ma ris mas e
pradarias,
resvalando
por
chifres
enregelados,
vacilando sem alma pela névoa,
tropeçando
com cascos aos
milhares
como uma longa, escura, triste
língua,
para formar um charco de agonia
junto ao Guadalquivir
das

Que grande toureiro na praça!
Que grande serrano na serra!
Quão brando com as espigas!
Quão duro com as esporas!
Quão temo com o rocio!
Quão deslumbrante na feira!
vida cotidiana

em suas mais distintas re-

presentações.

Entretanto,

Federico

deixou de fazer críticas à hipocrisia.

Tiene las barbas granates,

Cri-

los dos ríos de Granada

Verde viento. Verdes ramas.

uno llanto y otro sangre ... 13

El barco sobre la mar

das cidades

questionou

que imperava

em Granada.
Fernando
malísimo"
burguesia

e

Segundo ele, a presença de

e Isabel fora um "momento
na história

da cidade

que ali vivia era a pior

El río Guadalquivir

não

ticou o conservadorismo
o cristianismo

e a
da

Verde que te quiero verde.

Y el caballo en la montatia.
Federico dizia que não era cigano, mas sim andaluz,
vesse algo de cigano
vemos representados
elementos

Espanha.'?

ainda que isto ti14.

Em sua poesia

as personagens

desse universo,

e os

va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
Bajan de la nieve al trigo.

Ay,

amor

que sefoe y no vino!

Con la sombra en la cintura,

Ella sueiia en su baranda,
Verde carne, pelo verde,
Con ojos de fría plata.

16

como a lua, a

água, a faca, a guitarra, os cavalos:

El río Guadalquivir

estrelas.
Oh! branco muro de Espanha!
Oh! negro touro de pena!
Oh! sangue duro de Ignacio!
Oh! rouxinol de suas veias!
Não.
Não quero vê-Io!
Não há cálice que o contenha,
não há andorinhas que o bebam,
não há escarcha de luz que o
esfrie,
não há canto nem dilúvio de
açucenas,
não há cristal que o cubra de
prata.
Não.
Eu não quero vê-Io!!

Em 1931, Federico

publica

na

Revista de Occidente o poema "Muerre",
Noche de cuatro lunas

que comporia

y un solo drbol,

York, publicada

con una sola sombra

mas projetada

y un solo pájaro15.

considerada

É também
tema da morte:

sempre

recorrente

o

a antologia Poeta en Nueva
postumamente

(1940),

em vida por Federico

por ele sua melhor obra:

iQué esfoerzo!
iQué esfoerzo del caballo por ser

e

,
pela última vez à sua cidade, onde é pre-

perro!
jQuê

esfuerzo

del perro por ser

so pelos fascistas, acusado de fazer espionagem para os russos, de ser secretário

jQuê esfuerzo de la golondrina por

de Fernando

ser abeja!

sexual. Na verdade, ele foi preso por de-

jQuê esfuerzo de la abeja por ser

fender os oprimidos

caballo!

respeitar

Os poemas que compõem essa obra foram

por defender

a

justiça. Foi preso por cantar a liberdade.

com o objetivo de expressar seu rechaço

Se le vio, caminando entre fusiles

pela

por una calle larga,

capitalista,

sociedades

não-solidárias

de injustiças sociais. A reação

Mataron
cuando

York havia causado

em Federico

EI pelotón de verdugos

enorme

Ele não conseguia

compreender

de ordem econômica

qual as pessoas viviam numa
capitalista

como

aquela.

- sangre en la frente y plomo en las
entrarias.

menos

... Que fue en Granada el crimen

momento.

Nueva York é o resultado

Poeta en

de seu desejo

sabed - ,pobre Granada! -, en su

de não ficar impassível. Trata-se de urna
obra de reivindicação
na qual o poeta
contundentemente

Granada! ...

identificados

como

aberta

a favor dos oprimidos.

espanhola

se desfecha como

sugerem

estes

Debajo de Ias multiplicaciones

Machado,

e nesse momento

hay una gota de sangre de pato;

vida e morte

debajo de las divisiones

poderia ser mais uma de suas poesias ou

hay una gota de sangre de marinero;

de suas obras teatrais.

versos

de Federico

de

Antonio

a história de
García Lorca

pela
da

A morte,

recorrente

na trama

Un río que viene cantando

lorq uiana,

torna-se

um elo semiótico

por los dormitorios de los arrabales,

entre

gêneros

da

y es plata, cemento o brisa

dramaturgia,

en el alba mentida de New York.'?

tensivo de seus textos.

"q

poesia

para a solução

É importante

~

pela moral católica

as vozes de todos
seus interesses

jurisdição

época,

ciganos

e pelos

dentre

eles

as

e os ciganos.
de elementos

e de personagens

femininas

muito fortes, que por vezes rompem

os

modelos

da

estabelecidos

pela sociedade

época e se auto denominam

Libertad.

identidade

e da

do clímax

observar

que

semântica

existente

entre esses três grupos

centrada

na posição

Estavam

à margem

contemplada
Entretanto,

que

estava

ocupavam.

da sociedade

pelo

jogo

legal,

político.

essas vozes não se articulavam

sob a teia coerente de teses políticas, mas
coesão

por

rn ero

da

que a sensibilidade

era

capaz de obter dos fatos cotidianos

e dos

relatos jornalísticos,

que constituíram

a

base de alguns poemas e da obra teatral

"Bo das de sangre " .
Federico

Em julho de 1936, Lorca volta

concatenados

é carregada

sedimentação

os

paradigma

os homossexuais

ganhavam

debajo de las sumas,
un río de sangre tierna.

No

e

18

A vida de um dos maiores poetas
da literatura

"conservador"

encontram-se

A
e

ser

e burguesa do início do século XX. Já no

social hermética,

se manifesta

poderiam

"revo l ucionário".

Sua poesia

havia sido um lugar mais acolhedor, pelo
até aquele

que

mulheres,

Muerto cayó Federico

Sua Granada

paradigmas,

costumes

rezaron: ini Dios te salva!

sociedade

teatro, Lorca coloca em diálogo diferentes

protegidos

Todos cerraron los ojos;

nem a maneira pela

uma

aSSIm como no

aqueles que não tinham

no osó mirarle a Ia cara.

o caos gerado por um fator

como

da

dramatúrgica.

estão representadas

la luz asomaba.

da bolsa de Nova

indignação.

o

paradigma referido como "revolucionário"

a Federico

das pessoas à quebra

uma

o diálogo

os valores sustentados

aún con estrellas, de la madrugada.

e

usando

conservador

salir al campo .frío,

indus trializadas,

desumanizadas,
promotoras

pelas

subvertem

por meio da exposição

Nesses poemas,

por

escritos a partir de uma técnica surrealista

civilização

subjetivismo

estratégia

de los Ríos e de ser homos-

as diferenças,

poemas lorquianos

emoção,

golondrina!

e as minorias,

muitos

García

ressonância à sensibilidade

Lorca

deu

de grupos não

Foto: Guerra Civil Espanhola. Fedetico Gercie Lorca foi morto por tropas
falangistas no dia 19 de agosto de 1939.

contemplados

o

pela moral burguesa e pela

cotidiano

ideal da literatura

literatura. A literatura do início do século

encontra

XX respeitava

meio do cotidiano real do jornal, descrito

e de verdade

os preceitos
absoluta,

de harmonia
tão caros

ao

em Lorca um contraponto

de forma poética,

idealismo filosófico e aos dogmas da igreja

fronteira

católica.

Como

atemporalidade

oriundo

da presença real de indivíduos

expor, então, o conflito

do

por

capaz de atravessar

relato

e de assumir

e a universalidade

Sua poeSia está imune

às con-

vulsões sociais sem deixar de estar atenta ao interior

das casas, das famílias

a

dos

Apesar

a

diretamente

das

proselitista

na medida

do

grupos.

de

classes

não

e

tratar

sociais,

é

em que assume

verso. Por não expor teses, mas apenas

as causas de todos aqueles que os qua-

de grupos que precisam estar ausentes do

uma emoção irracional

dros políticos

quadro

sensibilidade,

e

social dito ideal? Sua sobrevida,

sua luta clamando
inexistente

por um espaço social

só poderia

ser resolvida com

a morte e com o silêncio.

engajados

captada

Lorca não compunha
e, portanto,

uma postura

poética

por sua
versos

simplesmente

consideram

inexistentes.

não articulava
panfletária.

Lorca expõe esses elementos,

traz

à luz as suas paixões e os meios pelos quais

;

tentam

conviver

do paradigma
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