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O Pós-Modernismo-------... 
C OSTUMA-SE chamar de pós

modernismo ou de neomodernismo o 
movimento mais recente de nossas 

letras, a partir de 1945, isto é, ·da morte de 
Mário de Andrade, a figura mais representa
tiva do modernismo propriamente dito, e da 
revelação, com a Sagarana, em 1946, de 
Guimarães Rosa, a figura mais representati
va do epílogo do modernismo. 

O pós-modernismo é mais um momento, 
como foi o pré-modernismo, do que propria
mente um movimento. Um movimento lite
rário implica a idéia de um ou mais grupos, 
com um ideal estético bem definido. Ao 
passo que um momento literário é apenas 
uma indicação cronológica, com certas ca
racterísticas de ordem geral. Os pequenos 
grupos de tendências antitéticas, como os 
concretistas ou os abstracionistas, no pós
modernismo, não bastam para firmar um 
movimento. Com a morte do autor da Pauli
céia desvairada e a estréia do autor de 
Sagarana, a nova geração que surgiu, embo
ra não com o que podemos chamar de cons
ciência geracional, já manifestava entretan
to certas tendências próprias diferentes das 
reveladas pela geração de 1922. Antes de 
tudo, não se apresentava contra o Modernis
mo, enquanto esse se voltara expressamente 
contra o academicismo e a gerontocracia. 

Como o seu nome indica, o pós
modernismo é uma conseqüência. Daí essa 
primeira nota, a de ser um continuador e não 
um contraditar. O movimento de 1922 surgi
ra como uma revolução literária. O de 1945, 
como uma transição. A partir da morte de 
Mário de Andrade, seguida da de outras 
grandes figuras modernistas, como Oswald 
de Andrade, Graciliano Ramos, Jorge de 
Lima, Augusto Frederico Schmidt, José Lins 
do Rego, Cornélio Pena, Octávio de Faria, 
Lúcio Cardoso, os novos não se jogaram 
contra os velhos, não vieram mesmo intro
duzir um estilo novo, pois a estilística de 
Guimarães Rosa foi típica de um gênio indi
vidual ê não de uma geração. Os novos 
chegaram como personalidades isoladas, a 
exemplo dos que se destacaram entre 1902 e 
1922 e hoje constituem os chamados pré
modernistas. O ambiente posterior a 45 é 
notoriamente outro que o de 22. Naquele ano 
da comemoração do 7 de setembro, estáva
mos vivendo, como o mundo do pós-guerra 
de 1914, uma era de otimismo generalizado. 

A partir de 1945, isto é, do pós-guerra de 
1939, o mundo entrou numa era de crescente 
pessimismo. Basta dizer que em 1945 foi o 
lançamento da bomba atômica. Ela vinha 
terminar com a Segunda Guerra Mundial de 
1939, mas iniciava outro movimento univer
sal, ainda mais destruidor, que veio a ser 
ct.amado de "guerra fria" e de uma nova era 
t. •. cnológica, a da Segunda Revolução Indus
trial, a revolução dos robôs, tipicamente 
despersonalizadora e que iria colocar os pro
blemas estéticos à margem e os tecnólogi
cos, sociais, morais ou militares no primeiro 
r;:lano, senão no âmago da era nova, como 
por exemp~o o problema do terrorismo que 
seria uma espécie de dadaísmo trágico desta 
nossa era nova. 

Isso tudo vinha ocorrer no plano nacio-
al como no plano universal. Tanto é certo 

que quanto mais se fala em nacionalismo; 
por toda parte, o sentimento novo que está 
dominando esta segunda era do século XX é 
o do universalismo, de tipo pluralista e não 
unitário. No plano estético nacional, a nota 
porventura mais marcante vem sendQ a que 
chamamos 1de planetal'ismo. Se a primeira 
nota típica do pós-modernismo, em face do 
Modernismo, foi ser uma transição e não 
uma revolução, a segunda está sendo viver 
sob o iügno revolucionário, mas de tipo uni
wersal ou planetário e não nacional ou nati
;vista. 

O modernismo mais avançado foi o pri
mitivismo localista. Uma das increpações 
mais violentas do modernismo contra o aca
).A<OJ, .... ,_ .. ,,..uv pré-modernista era de ser cosmo

lusitanizante ou helenístico. Cosmo
por desdenhar os temas e os estilos 

nacionais e preferir modelos 
como Alphonsus de Guima

brasileiro"; Olavo Bilac, o 
;'Heredia brasileiro"; Coelho Neto, o "último 
ln<>l,,.,, .. e assim por diante. Lusitanizante, 

procurar manter a linguagem na linha 
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das tradições vernáculas portuguesas, inspi
rando-se nos clássicos e na preocupação 
gramaticalmente correta. Helenístico, pois o 
parnasianismo introduziu a idolatria da per
feição grega e da medida harmoniosa do 
estilo, tudo isso violentamente incriminado 
pelos modernistas. Contra esse ideal estéti
co o Modernismo pregou os temas locais, a 
fala brasileira, a paisagem nativa, o folklore, 
o africanismo e o indianismo. Em suma, um 
cosmopolitismo às avessas. 

A partir de 1945, se nota, ao contrário, 
um novo abandono das preocupações nacio
nalistas, uma tendência crescente aos temas 
universais, à interdependência ou hostilida
de dos continentes e de suas respectivas 
literaturas. Nas duas figuras máximas do 
pós-modernismo, as notas mais diferenciais 
são as planetárias. Na prosa, Guimarães 
Rosa, o épico do nosso novo sertanismo, cria 
um estilo novo à feição de James Joyce. 
Enquanto Carlos Drummond de Andrade, 
nosso maior poeta vivo, é tanto filho de 
Itabira como de um Ezra Pound ou de um 
Bob Dylan. Um vento de planetarismo sopra 
em todos os nossos maiores escritores neste 
momento de transição pós-modernista. 

Desenho d~ Appe/Arquivo 

Guimarães Rosa 
Tudo, ou antes, grande parte daquilo 

que a nova geração de 45 está produzindo 
manifesta"se em .relativa antítese com os 
ideais e as preocupações da geração de 22. 
Esta se preocupava essencialmente coni 
grandes abstrações e pequenos fatos: o Pre
sente contra o Passado, a Liberdade contra 
a Disciplina poética; o Nacional contra o 
Cosmopolita. Ou então como no famoso 
"manifesto Pau Brasil" de Oswald de Andra
de proclamava a primazia dos fatos: "a poe
sia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e 
de ocre nos verdes da favela, sob o azul 
cabralino, são fatos estéticos ... A poesia Pau 
Brasil é uma sala de jantar domingueira, 
com passarinhos cantando na mata resumi
da das gaiolas, um sujeito magro compondo 
uma valsa para flauta e a Maricota lendo o 
jornal ... O trabalho da geração futurista foi 
ciclópico. Acertar o relógio império da litera
tura nacional. Realizada em etapas, o pro
blema é outro. Ser regional e puro em sua 
época". 

Tanto o "Manifesto antropofágico" do 
mesmo Oswald de Andrade em 1928, como o 
"Verde e Amarelo" do grupo Menotti del 
Picchia, Plínio Salgado e Cassiano Ricardo, 
em 1929, batiam em nota nacionalista seme
lhante. 

Enquanto isso, os neomodernos como 
um Gerardo Mello Mourão ou um Ledo Ivo 
descobrem os grandes horizontes humanos 
universais. A preocupação dos pequenos fa
tos sucede a preocupação com os sentimen
tos supranacionais e cósmicos que varrem o 
mundo moderno de que cada vez mais faze
mos parte. Até mesmo com as preocupações 
ambiciosas de passarmos do Terceiro ao 
Primeiro Mundo. De pequena ou marginal a 
grande potência. O modernismo insistia na 
microfilmagem dos fatos; enquanto o pós
modernismo está tendendo para a macrofil
magem dos acontecimentos planetários. Co
mo escrevíamos em 1979, ao comentar o 

livro Guerrilhas d' Amor do poeta mineiro 
Sérgio Gama: "Essa marcha da mais moder
na poesia brasileira, do vegetalismo antro
pofágico ao planetarísmo globalista, é um 
dos sintomas promissores de nossa vitalida
de intelectual. E do papel que a poesia pode 
e deve desempenhar, como antídoto ao som
brio pessimismo com que vamos chegando 
ao fim do século, pela ameaça do suicídio 
nuclear da humanidade." (cf. "Do tropicalis
mo ao planetarísmo", in JB, 5.7.79) 

Outra nota diferencial entre os novos de 
45 em diante era o fator tempo. Com os pós

. modernistas, a preocupação de ser moderno 
como que desaparece e surge a preocupação 
da obra a fazer. O acento tônico parece ter 

. passado do sujeito ao objeto. Do autor à 
criação. Há mesmo, entre os novos, uma 
grande preocupação com os antigos, com os 
estudos clássicos, desde a fundação das fa
culdades de Filosofia. Outro tanto acontece 
com os estudos filosóficos. Até mesmo as 
comédias de Plauto inspiram alguns dos 
novos, como Ariano Suassuna, em O santo e 
a porca (1958). 

Outra diferença é a multiplicação do 
memorialismo, como simbólico dessa ressur
reição do passado, de um Gilberto Amado a 
um Afonso Arinos, a um Pedro Nava ou a um 
Vamireh Chacon. E que dizer da "literatura 
do exílio", com romances de um Poerner ou 
memórias de um Fernando Gabeira? 

Outro traço neomoderno é a atitude 
poética em face da liberdade. O modernismo 
se fez sob a égide do verlibrismo. O pós
modernismo, sob a de uma nova autodisci
plina poética. Da poesia aberta e solta à 
poesia concentrada e dirigida. Como já es
crevia Carlos Drummond de Andrade .na 
"Rosa do Povo" (1944): 

"Penetro surdamente no reino das pala
vras 

lá estão os poemas que esperam ser 
escritos ... 

... A poesia (não tires poesia das coisas) 
elide sujeito e objeto". 
Enquanto João Cabral de Mello Neto, na 

mesma linha de um Murilo Mendes, de tão 
saudosa e fecunda memória já nos lembrava, 
em 1956, que "a regra não é a obediência que 
nada justifica, a maneira de fazer defuntos 
pelo gosto do anacronismo, ou a maneira de 
fazer acrobacias arbitrárias pelo gosto do 
malabarismo. A regra é então profundamen
te funcional e visa acelerar a existéncia de 
condições sem as quais a poesia não poderia 
cumprir sua utilidade. Para o poeta ela não é 
jamais uma mutilação, mas uma identifica
ção". Com essa reabilitação das normas poé
ticas, João Cabral de Mello Neto chega ao 
ápice do lirismo pós-modernista. 

O modernismo partia do "as you like it". 
Os neomodernístas, especialmente os pós
neomodernistas acrescentam alguma coisa: 
"As you like it or not." Enqu~nto um moder
no que não se filiou ao mouernismo, Josué 
Montello, acaba de publicar um romance, 
Aleluia, que vai até além do planetarismo. 
Chega ao supernaturalismo, com aquele dia 
da morte do Cristo, que mudou a face da 
História do mundo. 

Como se vê, o Modernismo, longe de ser 
apenas um cacoete ou uma provocação eli
tista, foi uma onda de fundo, como o maior 
dos seus anteriores movimentos literários. o 
Romantismo. Ele foi um neo-romantismo, 
pois espírito romântico, até no exercício das 
disciplinas clássicas como nos parnasianos, 
não foi entre nós uma escola à parte, mas a 
própria expressão do humanismo brasileiro, 
nacionalista ou planetário, naturalista ou 
sobrenaturalista. 

Escrevendo em 1928, sobre "Os novos 
em 1927", dizíamos nós: "Ter havido nesse 
ano uma grande dispersão de esforços e 
muito trabalho na sombra... o que levou 
alguns megatérios a dizerem que o movi
mento modernista está morto. Mais vivo do 
que nunca está ele, vivo nos espíritos como 
vi~B na ação silenciosa e isolada de muitos, a 
que faltam apenas os meios de conjugarem 
esforços para se fazerem ouvir dos eta-nos 
surdos que não sabem escutar o crescimento 
das plantas no chão." (apud Estudos, 2" 
série, pág. 11 e seguintes) 

O que escrevi em 1928 repito e confirmo, 
em 1982, no sexagésimo aniversário do seu 
nascimento. 

-·· 



~Nosso Modernismo 
de. ou do desenvolvimentlsmo centrista de 
Graça ArarUia. pode ser representado pelo 
poema Martlm Cerer+ 119281. de tipo heroíco 
e não anti-heróico. talvez a urüca tendltlva 
de uma ~pica modernista. junto a Cobra 
Norato de Raul Bopp. quando o Rio Grande 
do Sul entrou também no movimento. com o 
neo-lndlanlsmo de Bopp e o neo-simbolismo 
de Augusto Meyer. o Kfllnde humanlsta do 
nosso modernismo. 

• 
Quanto ao quarto grupo, o espiritualis

ta. partindo do Rio e se estendendo sobretu
do ao Paraná, foi representado pela revista 
Festa e pela poesia de Tasso da Silveira, pela 
lírica admirável de Cecilia Meirelles, a maior 
poeta feminina do Modernismo antes da 
revelação romanesca de Raquel de Queiras. 
ou pelos cntlcos Andrade Murici e Henrique 
Abllio. todos influenciados pela ftgura singu
lar do antlmodf'mlsta Ja('kson de Figueire· 
do. Esse grupo foi o continuador do esptrito 

o.-ld de Al"drode 
(desenho de Alvoru•) 

almbolista e mistico de Alphonsus de Gui· 
martes e Cruz e Souza, dentro da revolução 
mpdemlsta. 

• 
aoa dllerentn lfUpos dessa fase 

ltfodemlsmo, giravam personali· 
dadn sem carãter aregárto, mas de valor 
peaoal incontundlvel e de considerável in· 
fluência nacional, como Monteiro Lobato, 
Lima Barreto. Gilberto Freyre e Jackson de 
Figueiredo, que formavam o grupo dos sem· 
grupo, livre atiradores. à margem do precâ
no grupallsmo modernista. 

- 111-·---
nova l't'velação na prosa veio da Paraíba 
rom o romancista Jose Amérlco de Almeida 
e sua famosa A haga<'t'ira. Na poesia. o 
carioca Augusto Frederico Schmidt r.epre
sentava. com o seu Canto do brasilf'iro. uma 
voz poética completamente diversa. que 
lembrava nitidamente a espiritualidade e a 
sonoridade românticas. Essa nova geração 
jlt nascia do Modernismo e nào contra ele, 
quando se levantara contrn o Simbolismo. o 
Reallsmo e o Parnasianismo Ao esp1rito de 
demolição sucedia uma mtençáo construti· 
va. O Norte. fonte tradicional dos nossos 
movimentos llterarios. vinha entao trazer a 
literatura nova. nascida do Sul. uma contri· 
bulção absolutamente decisiva. Com José 
Lins do Rego e seu famoso "ciclo do açucar", 
com Raquel de Queirós, Jorge Amado. Ora· 
cillano Ramos. Adonlas Filho. Peregrino Ju. 
nior e alguns mais. esse neonaturalismo na· 
tlvista vmha dar a prosa romanesca uma 
primazia que perten('era ao verso. na primei· 

ra geração Enquanto isso, o Rio de 
Jane1ro \'olta\'a à sua importãncia 
cultural do século XIX, particular
mente com os dois grandes roman
cistas OCtavio de Faria e Luclo 
Cardoso que, na tradição de Ma· 
chado de Assis, Iriam constituir es
se gnlpo de romancistas psicológi
cos tão tipicos desse momento cen· 
trai do Modernismo . 

. Ja agora, Minas Gerais entrava 
no movimento com figuras excep

como Murilo Mendes, numa 
de 

de Melo e corno Garlos Drum
mond de Andrade, que supera to
talmente os quadros do Modernis· 
mo como escola e até mesmo como 
movimento colet\vo. convertendo
se hoje na ma1s alta expressao de 
nossa poesia v1va. ahãs de tipo uni-
versallsta, como Iria ser o pos· 
modermsmo J a nessa fase de tran
sic;ao do Modernismo para o pós
moderniSmo, surgiram os grandes 
romanrh;tas isolados como Jorge 

Amado, Enco Venssimo ou Josue Montelo, 
Eduardo I<'rielro, Cornelto Pena ou João Al· 
phonsus 

• 
Quanto a cntlca hterarla. que represen

ta sempre o outro prato da balança, o Mo· 
demismo também apresentou uma face no
\'a. depois da grande florada dos cntlcos 
naturalistas do século XIX e do periodo pre
modemlsta. Alias, so wn cntíco atuara entre 
nos nessa fase irucial do seculo. o erudito 
poligrafo humanista e historiador. o sergtpa· 
no Joao Ribeiro. O grande triângulo tradi
cional, Silvio Romero, Anlripe Júnior. Jos6 
Venssirno, sobretudo este últimO, 

mo .JoAo Rlbekoo. ~~~= reserva, ora com a1 
Junior I-o advento da neva escola. que loile 
iria ter seus porta-vor.es de alta categoria 
como Alvaro Lins. Sérgio Milllet ou Agripino 
Grieco ~este aliás bastante cntico do Moder
nismo I precursores da grande obra de supre
maela eratiea que iria surgir logo apos o 
movimento modernista. com figuras como 
Antônio Cândido, Eduardo Portela. Wilson 
Martins. Fausto Cunha, Nelson Werneck So
dré, José Gul~ Merquior e Afrânio 



N ÃO são os calendártos, bem o sa
, hemos, que marcam os séculos e 

os acontecimentos. Estes é que 
definem aqueles. Por eles lembramos, en
tretanto, que há sessenta anos passados 
houve, entre nós, certo acontecimento 
cultural que marcou de início o nosso 
século literário e, de certo modo, se está 
prolongando até seu fim. Por isso mesmo, 
não será descabido lançar urna rápida 
vista de olhos sobre esse período, de 1922 
a 1945, quanto é possível enquadrar em 
datas, mesmo imprecisas, movimentos 
intelectuais jamais descontinuos, nem 
dos que os precedam, nem dos que lhes 
sucedem. 

A palavra modernismo é empregada, 
entre nós, em sentido diverso do que o é 
nos demais paises latino-americanos. Ali 
se chama modernismo ao movimento li
terário dos fins do século XIX e princí
pios deste, que entre nós conservou o 
mesmo nome que em França, seu pais de 
origem, lhe foi dado: Simbolismo. Cha
mamos aqui, ao contrário, de modernis
mo ao movimento literário iniciado logo 
em m!guida ao 11m da guera ae I9l'FI918, 
e é comum, embora com vártos nomes, a 
toda a latinidade européia e americana. 
Costumamos mesmo dividir nossas le
tras no século XX, em três momentos a 
que 'damos os nomes de pré-modernisx.o, 
I!fOdernismo e pós-modernismo. Nessa 
síntese o ano de 1922 foi realmente uma 
data pÓlitica com larga repercussão esté
tica, já que a comemoração do primeiro 
centenário de nossa Independência leva
va o nosso povo, em geral, a uma tomada 
de consciência coletiva, em que a evoca
ção do passado não foi um simples olhar 
retrospectivo, mas particularmente pros
pectivo. 

O passado só é morto quando não se 
projeta sobre o futuro. E a vitalidade 
surpreendente do movimento modernista 
foi devida, em grande parte, a esse cho
que emocional coletivo de uma comemo
ração política da nacionalidade. Daí ha
ver um acontecimento estético, iniciado 
como uma espécie de provocação elitista, 
se convertido com o tempo, em certa 
mutação de estado de espírito coletivo de 
relativa empolgação popular. Converteu
se, assim, o ano de 1922 em marco divisor 
de vertentes intelectuais. 

Pré-Modernismo 
(1902-1922) 

Três fenômenos caracterizam esse pe
ríodo inicial do século: o aparecimento de 
algumas grandes personalidades literá-

Nosso . Modernismo I 
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rias; a consciência de um espirito comum urna vez contado o apelo que me fez, em to Machado, oriundo do povo carioca 
de geração; o prosseguimento das escolas Paris, para que, junto a seu filho, que iria, mals hunúlde, veio a ser um ti pico repre
literárias anteriores. como eu, terminar seus estudos jurídicos, sentante da mals refinada elite intelec-

Não se trata de um período de deca- fizéssemos um movimento pelo menos tual, Lima Barreto viria a ser o grande 
dência ou de mediocridade, tanto assim universitárto, pela fundação de um clube abridor do recinto fechado dessa oligar
que nele surgiram algumas personalida- Ooethe (Sic), que despertaria as letras quia literária ao espirito das grandes 
des e algumas obras, que já hoje se toma- brasileiras da modorra em que então vi- massas suburbanas. Com isso, iria dar 
ram clássicas na história de nossas letras viam. A primeira geração modernista foi, um passo gigantesco no sentido do movi
moderna Foi mesmo nesse ano de 1902 entretanto, profundamente injusta com o mento de ascensão do povo brasileiro à 
que se Plblicaram três obras marcantes: autor de Canaan, que se tomaria, aliás, o Inteligência no sentido mais representa
a RépliCIII de Rui Barbosa; os Sert4)es de inspirador de um dos grupos em que iria tivo e atual da expressão. 
Euclide• da Cunha; e o Canaan de Graça dividir-se a nova revolta literária. Enquanto isso, e totalmente alheio à 
.AranhaJ Esse momento pré-modernista A publicação desses três livros mar- obra de Lima Barreto, Monteiro Lobato 
ainda ee dominado por grandes figuras cantes, em 1902, fora como que um pres- trazia para a nossa modernidade literá
isoladas\ vindas do século XIX, como sentimento do que iria ocorrer vinte anos ria, mesmo que antimodernista, todo um 
Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Coe- mais tarde. Com eles é que começava 0 passado regionalista ~ interiorano, que 
lho Neto Billac, Silvio Romero, etc. que novo século literário. Eram três autores representou urna das' veltentes de nossas 
constituiun a gerontocracia literária, completamente distintos entre si. Três letras na região paultsta, até então ausen
contra a qual se fez exatamente o movi- obras paralelas que mostravam o indivi- te de um regionali·amo, de tradição 1}1Jf-
mento qe jovens de urna ·nova geração. dualismo e o ecletismo dessa era inicial, tista. 

que iria ser conhecida como pré- Essas duas pe1~nalidades solit&:as 
O foi tipicamente um mo- modernista. iriam opor-se radic!almente ao 

Machado de Assis já Nessa volta do século havia urna figu- mo, mostrando colmo realmente atl 
século XIX, ao con- ra absolutamente dominante em nossas las e os moviment os coletivos, Bit 

!IJ~~~~da~e~v~>~uClilo letras, que era, como todos sabem, Ma- refietir ou m\ 1dar estados.dé 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~·~ ct 1,-'l'ep~,llii!I.I..,.,.AJU 
que a geraçãó de Mach.c.Jo de não das grandes figuras remar1escentes do co ou naaa, na vt ~rdadeira criatividade 
lanço'll~quer tipo de movimento gera- século XIX. Basta lembiW que pratica- pessoal das inteligências. É mesmo, na 
cional, $ls apenas a revelação de valores blente de ano em ano, entre 1908 e 1923, medida em que um' autor se sobrepõe às 
individuais. A revolução modernista, pelo desapareceram da cena literária brasilei- escolas e aos estilt )S coletivos, que sua 
contrário, foi um movimento de novos ra as seguintes figuras representativas: importãncia se impc1e à posteridade. Isso 
contra vfbos. Esses "velhos" haviam si- em 1910, Joaquim Nabuco; em 1911, Ara- aconteceu com a prc•sa e a poesia do pré
do profu,ldamente impressionados pela ripe Júnior; em 1912, Raimundo Correia e modernismo em face do. próprio Moder
Réplica le Rui Barbosa, cujo apareci- Rio Branco; em 1914, Sílvio Romero e nismo. 
mento dE' certo modo redundou na consi- Augusto dos Anjos; em 1915, Mário Pe- Pois 0 que acontece 1 com esses prosa
derável portãncia que, durante esse demeiras; em 1916, Afonso Arinos e José dores se repetiria com <'s poetas. A gran
periodo -modernista, tiveram as q~es- Verissimo; em 1918, Olavo Bilac; em 1921, de trilogia parnasiana, Alberto de Olivei
tões de rdem filológica e gramatical. Alphonsus de Guimaraens; em 1922, Li- ra, Olavo Bilac e Raimur1do correia, dp
Não no smtido semãntico dt1nossos dias, ma Barreto; em 1923, Rui Barbosa. Foi minou inequivocamente esse período pfé
mas no~tido da máxima fidelidade à um verdadeiro castelo de cartas quedes- modernista Mas durante e~e só se revela
tradição emácula lusitana. Ainda aí o moronava. Desaparecia de uma hora pa- vam, como ra prosa alguns grandes soli-
movime de 1922 ia representar uma ra outra, uma geração, deixando um vá- t · · · · à di t · · 
m. surrel· o. Foi a revolta da linguagem . . d 1 mos, que mam ser s anCla precurso-

cuo que ma ser ocupa o pe a geração res do modernismo, como aco~teceu com 
popular ontra a linguagem culta e do seguinte. Mário Pederneiras, com o neoclássico Jo-
abrasileJamento lingúístico contra a fi- Duas grandes figuras máximas dessa sé Albano, o camoniano, e outros que se 
delidadeà tradição clá,ssica. geração, Alberto de Oliveira na poesia, e afirmariam como últimos parnasianos ou 

Quam aos Sertões de Euclides da Coelho Neto na prosa, sobreviveram ain- simbolistas. Foi então que Hermes Fon-
Curlha, 1nge de representarem uma antí- da por alguns anos a essa hecatombe. tes estreou como um derradeiro farol par-
tese ao spírito modernista, foram uma Dos dois outros, dessa categoria, Lima nasiano com suas apoteoses. Ou então, a 
abertura ou antes, uma reabertura do Barreto e Monteiro Lobato, o primeiro verdadeira revelação do crepúsculo sim
espírito .elúrico e nacionalista, que tão desapareceria, como vimos, no ano em bolista, com a Luz Mediterrânea de Raul 
profundmente caracterizou o modernis- que se desencadeou o movimento. O ou- de Leoni. Mas o verdadeiro grar1de solitá-
mo. o r<nance de Graça Aranha, por seu tro seria, de início, um de seus grandes rio foi sem dúvida Augusto dos Anjos, 
lado, fobm precursor dos romances so- adversários. Ambos representaram, de cujo Eu, de 1912 fora a maior revelação 
ciais qu~iriam definir a segunda etapa do modo típico, essas grandes personalida- poética dessa era transicional. Pelo seu 
movimeto de 22. Graça Aranha teve o des solitárias, alheias e até hostis a qual- próprio título esse livro radical e repre-
bom seso de não se filiar à revolução quer espírito de geração e de escola. Fo- sentativo do espírito de sua época, ficaria 
estilístiQ. dessa nova geração, mas foi ram ambos típicos da transição de duas como palmeira solitária entre o pamasia-
seguramnte o arauto desse novo espirito épocas e de dois estilos. Lima Barreto, nismo e o simbolismo e preparatória do 
literáricque já vinha pregando pelo me- como o mais legitimo herdeiro do hu- novo ciclo que iria abrir-se em 1922. (Con-
nos dese 1913. Já tenho, por mais de mour de Machado de Assis. Mas, enquan- tinua). ' 

l 
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r------~, ~fl-:tt1· ~~~-3r -Nosso Modernismo 
~) Tr~tão de Athayde 
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A S escolas e os movimentos 
literários, como é óbvio, não 

· começam nem terminam em 
data certa. Suas raizes vêm de lon
ge. Suas sementes, o vento as leva 
para ainda mais longe. Mas há sem
pre datas decisivas para as escolas 
e os movimentos de idéias marcan
tes, ligadas aos fatos históricos. Pa
ra o nosso Modernismo, a data foi o 
ano do centenário de nossa inde
pendência política. Esse ano de 
1922, entre nós, não foi apenas o 
desse centenário e sim o início de 
três tipos de resolução: uma políti
ca; uma espiritual; uma estética. 

A revolução política, como se 
sabe, iria desencadear-se em 1930, 
mas em 22 ocorreu o seu primeiro 
episódio com o levante militar dos 
chamados "18 do Forte" que encer
rou a República Vellia e deu parti
da a três fenômenos novos em nos
sa evolução histórica:: a ascensão 
das massas; a industrialização ace
lerada e a formação de novos parti
dos políticos nacionais. 

A revolução espiritual foi repre
sentada, em 1922, pela publicação 
de duas obras de importãncia filo
sófica e religiosa: A Igreja. a Refor
ma e a Civilização, de Leonel Fran
ca S.J., e Pascal e a inquietação 
moderna, de Jackson de Figueire
do, bem como pela fundação, por 
este, do Centro Dom Vital - "cen
tro católico de cultura intelectual". 
Desde meados do século XIX, a 
cultura intelectual brasileira se di
vorciara quase totalmente da fê re
ligiosa tradicional do nosso povo. 
Essa revolução espiritual vinha 
tentar uma reaproximação entre a 
inteligência brasileira e o coração 
do seu povo. 

Quanto à revolução estética, vi
ria a ser representada, exatamente, 
pelo advento do Modernismo, com 
a publicação, nesse mesmo ano, de 
1922 de dois outros livros que repre
sentaram uma transição entre a 

poesia pré-moderna de tipo parna
siano e simbolista, e o modernismo 
propriame11te dito. Esses livros fo
ram, como se sabe, a Luz mediter
rânea, de Raul de Leoni, e a Fonte 
da mata, de Hermes Fontes, despe
dida de UJ1Ul era literária; e o apare
cimento de outros dois, anunciado
res do Modernismo: a Paulicéia 
desvairada, de Mário de Andrade, e 
Epigramas irônicos e sentimen
tais, de Ronald de Carvalho, senti
nelas avançadas de uma nova era. 

• 
Nesse mesmo ano de 1922, o 

acontecimento artístico memorá
:vel seria a famosa Semana de Arte 
Moderna, reunida em São Paulo, e 
que vinha ser a nossa "Noite de 
Hernani", que marcou em França, 
em 1830, o advento do Romantis
mo. Essa Semana foi, antes de tudo, 
uma provocação elitista. Provoca
ção, porque vinha intencionalmen
te provocar um escândalo acadêmi
co nas hostes intelectuais. Elitista, 
porque provinha de uma pequena 
oligarguia da inteligência estética 
ligada à própria situação política 
dominante, contra a qual, nesse 
próprio ano de 22, se iníciara um 
movimento revolucionário político 
que redundou na Revolução de 
1930. Essa convocação de intelec
tuais, vindos de São Paulo e do Rio, 
representava o anseio de uma nova 
geração, com Manuel Bandeira, 
Mário de Andrade, Oswald de An
drade, Menotti del Picchia, Ronald 
de Carvallio, Guilherme de Almei
da, Antônio de Alcantara Machado, 
Adelino Magalliães, nas letras; Vil
la Lobos, na música; Brecheret, na 
escultura; Anita Malfatti e Di Ca
valcanti, na pintura, só para men
cionar os de maior e futuro renome. 

Entre eles, havia o laço comum 
da idade, todos nascidos por volta 
de 1890, como alguns de seus criti
cos literários. Havia, em todos eles, 

a necessidade subconSciente de 
uma reação contra o marasmo e a 
rotina, em soma, o acaderrllcmrrm-e 
a gerontocracia. Dois anos mais 
tarde, em plena Academia Brasilei
ra de Letras, um dos seus membros, 
o único que participara pessoal
mente da Semana paulista e, aliás, 
um dos fundadores da própria Aca
demia, iria provocar corajosamente 
novo escãndalo literário, já agora 
de tipo nacional, com a sua confe
rência sobre "O espírito moderno". 
Refiro-me naturalmente a Graça 
Aranha. Devo lembrar, a respeito, 
que, em 1913, em Paris, Graça Ara
nha convidara a seu fillio Temisto
cles e a mim mesmo (que íamos 
partir para o Brasil a fim de termi
nar nossos cursos de Direito) para 
que fundássemos entre nós um 
"clube Goethe" (sic) para iniciar 
um movimento intelectual neo-

/ 
(;) 

romântico como o "Sturm und 
Drang" do século XVIII, em.f~ce do 
marasmo em que vivia a literatura 
brasileira. Graça Aranha teve o 
bom senso de não escrever como 
"modernista", pois era no fundo um 
simbolista de espírito animador e 
renovador. Foi, entretanto, o gran
de laço de união, ou se quisermos, 
de desunião, entre a vellia e a nova 
geração. Embora, desde 1907, parti
cularmente com seu livro Carna
val, de 1918, Manuel Bandeira- a 
quem Mário de Andrade iria batizar 
de "São João Batista do modernis
mo" - tivesse sido o profeta do 
movimento renovador. 

Que idéias trazia essa nova gera
ção? Trazia sobretudo, como sem
pre, instintos e sugestões. O instin
to principal era duplo: demolir para 
afirmar-se. O espírito desses novos 
da primeira geração modernista era 

sobretudo demolidor. Sabiam mais 
o que não queriam do que, como 
sempre, o que pretendiam. Vinham 
reagir contra o dominío dos consa
grados; contra o espirito acagêmi-

. co; contra as normas parnasianas; 
contra o sentimentalismo nebuloso 
dos simbolistas; contra a vernaculi
dade lingüística; contra os resquí
cios do colonialismo camoniano; 
contra o ecletismo, o idealismo, o 
helenismo coelhonetista; e contra o 
estilo oratório ruibarbosiano. 

No que já havia de positivo em 
sua reação, pugnavam naturalmen
te pela libertação radical das for
mas poéticas, parcialmente inicia
da pelos simbolistas; pela naciona
lização dos ternas; pela flexibilida
de lingüística; pela incorporação do 
cotidiano ao poético; pela acentua
ção do africanismo; pela desroman
tização do indianismo; pelo dina
mismo da vida moderna; pela prefi
guração do futuro contra a nostal
gia passadista. 

Tanto nesse programa negativo 
como no programa positivo, já se 
notavam, desde o início, variações 
entre os grupos de novos, no eixo 
Rio-São Paulo. Só um pouco mais 
tarde, o movimento se estenderia 
ao Sul, ao Centro e ao Norte, com a 
segunda geração modernista. 

• 
Podemos assim distinguir, des

de o inicio, nessa primeira geração 
modernista, quatro grupos distin
tos, como oportunamente veremos, 
unidos por certos laços comuns, 
especialmente na .afirmativa de 
uma nova geração e na união con
tra o passadismo acadêmico domi
nante. Essa existência de grupos 
diferentes, entre os novos, é a prova 
de que o movimento não represen
tava apenas, como os seus adversá
rios não deixaràm de proclamar 
iradamente, a revolta de uma "ca-

pelinha literária" ou um simples 
ressentimento de ambições frustra
das. Pelo contrário. Era realmente 
um movimento de onda larga, em
bora não "popular", oriundo inicial
mente do Velho Mundo, como to
dos os movimentos literários ante
riores, em nossos paises america
nos, desde o classicismo colonial 
até o simbolismo ftn de siecle. O 
modernismo representou também 
um movimento reflexo, que encon
trou no ambiente nacional condi
ções de receptividade que facilita
ram seu desenvolvimento e sua ir
radiação até hoje. Mas nem por isso 
deixou de ter, no estrangeiro, suas 
origens remotas. Quando muito se 
pode dizer que, pela primeira vez, 
um movimento profundo e extenso 
em nossa história literária não pas
sou por Portugal, antes de chegar 
ao Brasil. Nesse sentido, nenhuma 
influência tiveram entre nós o mo
vimento português da "Era nova" 
ou do "Orfeu". 

O mesmo não se pode dizer do 
movimento estético revolucionário 
que desde o princípio do século, a 
partir do futurismo "márinetiano", 
se processava na Europa. Basta di
zer que foi do contacto parisiense 
com Blaise Cendrars que o mais 
radical dos modernistas - Oswald 
de Andrade - passaria do estetis
mo "wildeano" ao realismo mais 
sarcástico e combativo da nova es
cola. Nesse sentido é mister desta
car que o problema dessas origens 
européias do nosso modernismo foi 
exaustivamente estudado em pro
fundidade por Gilberto Mendonça 
Teles, no seu livro Vanguarda euro
péia e modernismo brasileiro, de 
1972. Futurismo, expressionismo, 
cubismo, dadaísmo, surrealismo, 
vanguardismo,- foram destacados 
por Mendonça Teles, inclusive com 
a publicação e critica dos princi
pais manifestos vanguardistas es
trangeiros é nacionais do momento. 
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..t_~ Peêcad_2r de pérolas 
~~y-- 'l_~ Tristão de Athayde 

•• Ai doi deHcados", es- Jackson de Flguetred.J! aes modestos poemu de 
crevla Vauvenargues. E ÓÜ um Raül de LêêiiLou JloerM, que evoca
o eco dos séeu10I o repe- ~ temperamento ara- vam, pelo llClllll, fallw-

11)• ~ IDII ~ e calà-
::.::.~ llél - um~ Dlatl,qqe_.._.. 
rea ao sêcuJoo XVII, a ~iií , a êilãi uma aertlo retlftlcl& & 116 do péUdo e em aardtalt.....,llwlllà 
ecoarem na fAmosa sen- õ6ra q~- entre os vistoso~ elltd-
tença do moralista fran· ~de Eu~Oo- dulos ourop618 dO Jlo. 
cês. Se os homens de cl- ..... mes não foi assim. ~ derniamo lnclplentt. 
êncla são naturalmente mo todo humanista de Mal anunclawm e1e1, 
timidos, e portanto in- mão cheia ou poeta de esses tlmldos poemu. a 
trovertidos, os homens verdade, sua vida nã marca Indelével que o 
de letras são natural- faz falta à sua obra. VI- seu autor Iria delar Dll 
mente afeitos e portanto via esta já independen- só nos altos cargos m• 
extrovertidos. Daí a se- te, antes ~e~mo da par- lectuaJs que ocupou, na 
dução que naturalmente tida do seu Criador. E' o Biblioteca Nacional, D& 
emana daqueles cuja vo- privilégio que toca ~\ casa Rui Barbosa e at.t, 
cação Hterária não con- eruditos, como compe~\ mirabile dictu, à aombra~ 
seguiu abafar, em sua saçio à longa canseira f do o e n e r ai C&ltlllt 
person&lldade, o lncon- das pesquisas de pesca- Branco, no lnfclo da re
fundivel encanto dá dis- dores, que levam dias, volução anttmoderntaa 
crtçio e da modéstia. meses ou anos mergu- de. 64 ••• Tudo 1sao PI."
Podem essas mesmo, sdo para encontra-! curando apa,ar-18 o 
quando autênticas e es- algumas ~ mala poeafvel como que 
pontaneas, tocar de leve ~ Quando os para melhor deiDr .. 
a tfmbrla daquela In· humanistas mo r rem, brllhaaae 0 que ....-.. 
comparável virtude de permanece viva na sua trara em suas peeq11t11a1 
humildade, que S. Ben- obra a sua vida. Nio faz de espeleologia Htedda, 
to ~va no limiar de falta à obra a presença como esses relógios fo&. 
todas as virtudes, como ~ Eiiiãííctpara- forescentes, tão JJJ&W.lu
Churchill colocou a co- se muito antes. E por is- mlnosos quanto mala • 
rggp no seu ápice. - so garantira-lhe, Já em CW'OI os ~tea eaa 

Assim foi esse eJCrlWr vida., sua imortaliMCle. que maream; em-~ 
ezemplar, que até nos A fratemldade 1nte- elo, aa borla notumu. 
cUase adeus num domln- lectual entre Eugênio Foi assim que pauou a 
go, a tempo de não lnco- Gomes e Augusto Meyer vida toda esse desperee
modar os amigos para faz, dessa dupla singu- bklo estreante de 1928 
morrer. Como o seu e lar em .1ossas letras, que há de figurar, ua 
nosso mestre Augusto uma só pessoa espirl- história de n08181 letru. 
Meyer, que de pouco o tual, como aquela que como uma de auaa gnm
precedeu na viagem à Flora, em Eaaú e Jacó, f,ea flguraa no plano da k 
"undiscovered country" procurava encontrar nos rudiçio. De uma eru- í 
do seu amado Shakes- dois gêmeos apaixona.- dição, que longe de aba
peare, encamou Eugênio dos, cuja exegese Eugê- far os dotes do escritor 
Gomes, em sua obra de nio Gomes fez de modo nio fez senão realçA-los. 
sábio e em sua face de insuperável e lnesqueci- No vasto painel do a 
pergaminho, a figura pe- vel. S~e no Brufl. \'[ 
rene do verdadeiro hu- Revelara-se e 1 e, do ou nas pãg1nas de lnter-
manista. Dessa raça de modo mais discreto pos- preta.ção suf.WMtma da 1- 3 C _ t$ 
homens de gabinete, de sivel, nesse ano famoso o~ de ~ado de As-
que foi Erasmo o van- d~8, quase tão me- sls, assim como em na-
guardelro nos tempos mo e 1922, mer~-=au ~ 
modernos, que entre 1s néle começa, d~ü&íl'O d~ 
quatro paredes, e n fAugysto f rede r 1 c o vi.KJUa tnt,Jec:tual coa-
meio de alfarrábios e Sc_!unldt, Jo~ ~Lima tlnuará EugênJo Gomei:"' 
be1t seUers, sabem co e José Amérlco de Al- pi'efêntê em sua ôbíi; 
car numa página. meidã, nio só ã ~~a , onde sua morte só ~4 
mundo todo. C o mo lAR dQ_ mod~o, realmente - peJa • 

, 111 poeta, "n u m recanto a§" alridãz::a dade do grande "homem 
tpôl o mundo inteiro.'' de bem" que sempre foi. 

Há escritores que fazem como tão bem o ....,. 
falta à sua obra. Foram tuou na Academia, Qdlkt 
maiores que ela. Não seu autor. Tão discreta Costa, filho - o 

---------~m.IIIIDJI!ADt._.nA ~ ~ .. AnACJ:Ada nn,. nfnanlom lntrinJUIIf'ln ,.,. •n• 
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Pedro 11 

•uu~~~~~~~~· 

como o 1U.Qde(g®r dolii 
Brasil do seu séetilo.UJ 
'Com o seu espírito de 
arrumação, moralidade e 
conduta, acabaria im-

la11lfl..d.a...te.mpo) a marca 
ao poder pessoal; no /im 
de contas a sua imagem. 
A feição dele jar-se-ia.m 
o governo e... a Nação" 
(vol I , pg. 194). 

O Brasil do Século I 
XIX seria apenas a aom.-
bra de Pedro 11. _ Não 
creio. Deperigmo~nso 
eu, açrescentar~e oi ~ 
p.I.QPJjQ_ Pediíi li é a 
sombra do Brasil de sua 
época. O reflexo é reei- ~ 
proco. Da soma dos doi& r 
aspectos, me é 
que resulta 
dessa e:rl~ra.nrti!it~olh 
simbiose entre ut~~l4·1• 
sonalidade, req._.lllfli 
ra d6 CQ1lrJJJetj 

r 
imtttu~ ~epubU· 

canaa Zev4 os menoa pa~-
atUI.ista~ dos nossoa con- ::f suas va-r~ Como já esta11101 
cidaddos a contempla- riações pessoais barro- na Rússia Soviética. Atn-

h rem, com noat= o cas. O edificio arquiteto-
~ nouo passaitõ i ial. nicamente perfeito e os tre nós, essa P_!WaQaz& 

E', portanto, uma Qbi4 materiais e andaimcJ deJ ~ ~ritCL.iTTWerial ao 

Jll 
moclern!§Wng. JllLIL...iá su!CôfiltrUçãó, embo- e§l!j_rito b~s, ;á ago
~.§ica. Mas tais ra apresentados simulta- ra e~ta com os e:z;trc- 1 
&ão, por outro lado, as neamente, não se cho- mismos, da direita e da 
qualidades intrínsecas de cam entre si. Q]glUlo~ esquerãa, e do militam
sua apresentação da muito dificultam a lei- mo d~minante, tanto en-

l~ij 
maior_pttaD.naliàade no- l'üra pela constante tep- tre nos como em grande 
líiícã de ~CLhtstQTia, ft~ cte.J~w.riiÍJ...g.Jeitor parte da América I-at~
assim como de toda a dQ texto às notas. Trata- na. Acontece que n~o tl
sua época durante meio se, por isso mesmo, de vemos, em nosso Seculo 

~ • século que em qual- uma obra que deve ser XX, nenhu.ma p~a-
quer :nomento do ftttu-1sa.EEreac§._,~vagar, c~ licJ.gde . re~l.m~nte ml!l-~~ 
ro sua leitura será sem- mo um vznh.D- precioso sentatma, (a .~;ne~son), 
pre atual e jascmante, ou- antes como uma tUk nenhum hf{Pt (~ Car
reveladora do direito e flil.....A fiW.IZ de Pedro I~ lY_le), ?iên_ um 'ta~' 
do avesso de um gover- \~sai dela incontestavel- ( a Baudelazre). como te-
na n te extraordinário ~mente aumentada. ve, em Pedro li~ o no~so .... 

I 
(mas tão humano e até _ Seculo_ XIX, tmpenal-J" 

I ~e soõ certos as- f Calmon_ n~a é_um me-, ~urglf-eS: u Imperador 
~ ~S) - e ·ao seu seculo. Z:0 aJlOlOU18t.J1.. Nao eSCQ..l!:: tmpnmtu ao nosso sé-

Isto é, uma obra verda- de nenh~m dos J~os do culo passado a sua per-

{1111 
deiramente clás$ica que g~~e__ tmperan,_te. N.e~ sonaltd!lde. T_anto q'lfan-
será sempre moderna cre•o m~mro que ~eJa to o seculo lmprim~u a 

· 7r!:..Onarqu.1.3ta. Sua dtspo- sua marca ao grande 
Com ela, atinge Pedro nibilidade política con- monarca representativo, 

Calmon ~ Jlonto mais verte-.se em virtude.~- que lhe assimilou total-

~ al~ ~- ~Ce1J.$ão co-1 t~aordinQ,ria c_omo h~stg· ~~?tte o espir_ito. Se U7n!1 
mo h'{$tori{ylqr. C!Jmo rtadax._ com a sua patxao ,. 1de1a e um sistema. poll-
~titar. E.Jl.ü...çomo ora- 'f!~la verdade história. E tico, que a pôs~"': práti
dar. se menciono expres- e .tsso que devemos apre- ca, podem expnmzr e en-
samente ess.tt._kês .E.§Pe- 'czar, antes de tudo, no carnar pessoalmente o 
tQUl,e~~~dade, ressuscitador.Jle_jaJos vi-f traço comum. entre o _sé
como concorrendO ---;n_ ll,.OS do pa.ug4o .mm:to .. Jd cul~ e a sua nnagem tm-

que o "1JijliiíCjg é preclSa- pe~ 'llQàeremos resu- I=' 
m~~~~amente para a mente o que não passa mt- ~ na ~alavra Libe- \ 

~ongmalídacle dess~ vas- do que já passou. No setL ralismo. Para terminar 
to mosazco, - felto d~ ~grandioso painel, Pedro esta p@fi.a.... apresenta- F-

li\ I ~uenas pedras colon- Calmon nos jaz presen-r=:: çgQ. observemos alguns 
, em que se reflete tes, ta.J.!1º _a f igura e a aspectos do que nos une 

todo o planalto central ~õ.cuJggTiiiíãe monarca,, a Pedro 11 e à sua época 
de nossa vida pátria, da como de toda a sua épo- e do que deles nos sepa-
Independência à Repú- ca. Apresenta Pedro II ra. 
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estra do Absolut 

do Absoluto. 



-~ --~---Frente a J9ão Paulo 11--~----..1!-.!. 
Tristão de Athayde 

P ERGUNTAM-ME, por ve
zes, como fol o en no ~ Sumaré com Joio. n. 
NilO ousarJa, de modo al

gum, dizer o que foram as ...,en. 

Hoje em dia, (1929), o espetãculo 
é otrerõ. Jã nAoê possivel aquela 

E essa Çausa que a nós nos X 
~to~ eu a vejo bem definida em 
rren de nós. t, em primeiro lugar, 
a causa da própria def!!iclo. Sen
tê=se que é preciSO reagir contra 
toda esta inBf!~ é~-
de pecado Pree os 
Sã1t dã penumbra. Corihêêer que o 
rêglme aJc cMli~~Pa, em = mos vivio: 9sêr um e 
de uma raça que quer viver, de uma 
nacionalidade que quer formar-se, 

1 e, muito especialmente, de uma 
mocidade que ãriie por tornar o 
mundo um pouco mais habitável 

llelsmo. E. para isso. é que devemal 
proe\ii'ãt res a el=Ao .be 
lelra wbre 111@... re osa em que 
nasceu, mas de que nunca chegou 
verdadeiramente a tér conseiênela 
total.. . -



.~Â ~on~radanp das} 
~11\'tllf. ,/' - 'V - 0~.,.,~--=~ ~ 

Se não me engano, foi dos crimes sociais mo- "Não compete, nem ao 
o sociólogo Novicoff que d~o(como a guerra do Estado, nem sequer ãos 
denominou de "lei de ca- Vietname; a invasão da Partidos políticos (o do-

Y pilaridade social" o mo- Tcheco-Eslová ui\1; o ge- cufilento é nitidamente 
vimento irreverSivel e as- 11o e Biafr , pluripartidarista, embo-
cendente que leva natu- esmo a irama ideolo- a sem e n t r a rdireta-
ralmente a.:; camadas in- §ica antipessoa e an 1- ente no assunto) que 
feriores da sociedade mtefectual de Stalin a stivessem fechados sô-.. 
empreenderem, instintl Fidel Castro, como do re si mesmos, Jlrocurar 
va ou voluntàriamente, hê neFãr "Wãnco aos ~m~r ttma i?eologi,a, por 
uma pressão constante , e ros. f meios que viessem a re
contra as camadas supe- ~~ ConfeSsa-L du~~ar em ditadura dos 
riores. As sociedades se dOs ou inconfessados. r espmtos (o documento é 
descascam, por assim di- .0. crítica às ideologias,. out:o.ssim . nitidamente 
zer, de dentro para fora modernas é um dos pon- antlditatortal e mesmo 
e de baixo para cima, à .:::f tos culminantes dessa expressamente democrá
medida que progridem. nova atuaUiãÇaõ(fo pen- ~. mesmo sem entrar 

Por falar nisso, mais } sarnento social da lgr~J~~ dire~menteA no ass~nto) 
uma vez -se-rolOC:a -em neste comêço de fim íWI a p10r de tôdas (s1c). t 

t eus devidos têrmos, na. ' século XX. Já nãó ~rei]. sim dos grupos culturais 
Octagesim!l ~ens, o documento de 1991, co- e religiosos- salvaguar

fenômeno do progres- memorativo docentená- dada a liberdá.ae <te 
so, <!ue os ideólogos Q.O rio de R e rum Nou- adesão que e-1 e s pres-

' 

sé c Ui-o X V I I I ,_c-om rum ... Como gostaria supõem (sempre o res
d'Alem~rt à testa, ti- noentanto, de assistir at~ à liberdade, ':_On
nham apresentado como essa abertura progressi- vem chamar a atençao), 
um movimento irreversí- va do pensamento catott- que assiste o direito de, 
vele constante da Histó- co aos grandes ptotJte- pelas suas vias próprias 
ria. Foi êsse l!_nilateralis- mas sdeiais ãos novos e de maneira desinteres-

vou Spell.ltler e um gru- os progressistas, contra corpo soc1al essas con
po de sociólogos alemães, os quais rezam os inte- vicções supremas, acêrca 
depois da Zusamenbruch gristas ... A Igreja é que o da natureza, da origem 
de 1918, a reagi rem é! Especialmente quan- e do fim do homem e da 

r i\ contra a concepção I!· "dõ"'noa mostra a falácia~. soc!edade .. (n.o 25) 
~~ do t>~F Rea- ' de uma concej)Çiõ er 

guam por me10 de uma ment:e.linearista e ascen- • &--~r--.• ::;;-
:.....:,. c o ncepção circul~sta Si'Õnal do pl'Qfjreaso. Pelo 

(SE e~er, Frobêruus, contrário. Este secreta 
efc.) in v o I u c i o n Ts- naturalmente o regresso 
ta (Klages, D a c q u é, e supõe uma luta cons
etc.), e por um Jlnilate- tante contra essa ten- ..;.!:!!.!~!!!!:~~__!:!!!..._!!..!:!. 
~ralismo passionalista. Ao dência humânaii'mta 

tlmismo integral d? .sé- ~ retrocesso, com que o 
ulo XVIII, transmitido cado original con 
o século XIX, procurà- nou a nossa espécie. 

raro opor o pessimismo Mas voltando à crítica._ 
integral mOderno.. que a às i d e o 1 o g i âs. O ~ 
partir de Nietzsçhe e cumento nos mostra a ~osos", por serem 
SchoEenllauer, no século quem compete, na socie- sinteressados." Que 
pá.ssado, às...sassandr~Fdade, orientar os espíri-

iológicas do século tos no caos que, especial
es o procurando mente em nossos dias 

transmitir ao século _J()mina o... pensamento e 
XXI. Até mesmo os que '~confu · " as a 

.d fizeram uma reversão de o pelo tipo de civih-
1 3~.&mUL~omo Wells! zação fono-imagista 

Assim como os seus fuÚ- • ue ingressamos, 
meros herdeiros dos dias mrnh-"t'll&--'e!~lkm~ 
de hoje, os desesperados gente. ~ "1 ~ 





branca 
eu não me,....crdtrla 

em minha carcaça escan va 
em viagens de~. 
nem em meus angulos saxõnicos! 

Sinto-me África, o ser inteiro, 
O ho~m lolll'9 no espelho de mim 

só leva o meu nome 
e o quinhão de um raça que me deram 

por engano. 
· ''•nm~m importa é o afiicano." 

a revolução DOética. ml;!§~ JmitlCa dos 
~a~•~s pãi'êee ter sidõSua inspiração ultranacional, é .. 

;:f 

-:::J SQ_ l~nto que ~e poeta, 
"não é c ar, é perpendicular". ~~~~~f!~t~~i~l 
dêncla dlviiJa, cnacm~ d,o ·)1~~~1· 
Iêigo" de nossas traatções 1 

:;~ Mas sua conclusão não é o deaespero. A Primavera 
não morreu, e por detrás dos gritos de deses~ 
ressmge o canto da alegria: 

"Primavera, sou um homem jovem. 
Mas, por isso, não me temas. 
Não comerei das tuas espécies. 
Não tocarei em teus presentes 
em silêncio esperarei do lado de fora 
tangido paternalmente 
musicado de finas chuvas 
até que tu te comovas 
e me chames 
de meu noivo." 

<Do poema Lulul 
~~~~~~~~~~~-pelas mãos de um 





(00 poema Laia) 
pelas mios de um 

é que creio JCr 
Fé. 
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OPIN o sexta-feira, 7/1/83 o 1° caderno o 11 

De uma topada a uma apoteose 
Tristão de Athayde 

gloríolas e às manifestações acadénúcas, sem se- ~~~ 
quer estar presente à que lhe prestou a ABL? Mas, ( 

·"'7passada a fase lúd jc~, hoje convertida em aspeto 
perene de sua constante surpresa em desven(jar os F 
Seg!"ELdos da vida. vamos encon.trar emDrummond 
o~fiêct.a : o mundo das jnjus~ visto do 

.::t al to ~_sua japela e a inçU,gnacão subir-lhe à cabeça ·F-
e a v1sao lud1ca 1ransformar-se em visão utópica 

~
Nã,Q. como fases sucesswas mas sjmqltãneas- Sur- \ 
getn então a Carta a Sta1ingr:ado, o Telegrama de ~ 
Moscou, a Cidade Pre'ilista num mm)êio de paz e de.. 
jÍí$içã · 

~ 
Este país não é o meu 

'i- nem vosso ainda, poetas. 
\ Mas ele será um dia 

o país de todo homem. 

É então que, levado ao nrotesto p_glltico, 6e 
deixa aJ!air ,E_ela lfcao jornaljstica, de que sai~ã "»Y ferido mas nao desfnteressado, mesmo depc1s do 
enc,Qll.tr["Som6flo com A máquina do mundo e .oE;--

7 com outro e contro ·n m&~s fati<f o · o:5 
instrumen · ,.,, · - · , em sua 

. globalic;iade: o encontr-:, com a Palavra Essa..Q.ffi-
9 coberta, comà exQre.s8Q...!!!_aXlma do Silêncio e _g ta
~ vem expressa nesse poema 

..-~-~ memorável da Procura dª Poesia, em que sua arte_, 
--1--".,. poética nos rewla a Qrópria essência do seu géniO::t=-

\S'> 
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Poesia planetária 

M 
E8ES atráa, para respi
rar um ar mais puto do 
que o poluído pelo am
biente político de uma di

tadora de paeoWha em liquidação, 
volt.el-me para os poet.ai:s. !! os encon
trei bem longe daqueles que fizeram 
do modernismo o quinto grande mo
mento poético de nossaa letras. E tive 
entio a oportunidade de escrever o 
seguinte, a propósito dos vultos mau 
recentes deste nosso póa-mod.emismo, 
como Gilberto Mendonça Teles. Gt>
rardo Mello Mourio, Jamil Haddat, 
Marcos Konder Re1a e tantos mau, 
pois a florada ~ grande. "Se a preo
cupação naclonallata e por vezes re
clonallsta, populiata ou troplcallsta, 
foi uma nota típica do modernismo, e 
o naclona.llsmo o marcou profunda
mente, o planetarlamo é que está 
marcando o póa-modemlsmo e a atual 
poalção de nos.sa poesia. Não que os 
nossos poetas mais deatacados deste 
momento se declarem, como J. L. Bor
ps, "europeus 1'esidentes nos subúr
ldoa do Velho Mundo". Mas tudo indi
ea que ee colocam no centro do gran
.. clolone mundial em que estão to
a envolvidos. Ao mesmo tempo no 
tJQ\ro e na circunferência, desse tor
~llill..llltrmll•:;-.13. 28-'1-78). 

Neaae gru~ do planetarbmo poé
tléô 4eate inicio de flm de aéculo, ae 
déetaca. do modo mala impressionan
te e orllinal, a fleura universitária e 
IObretudo meta-universitária do poe
ta e critico Affonso Romano de 
Bant'Ana. Como sempre considerei a 
otitica como uma forma de criação e 
Dio apenu de apreciação literária, a 
presença slmwtanea, neste momento, 
de doia grandes críticos que são. ao 
meamo tempo, grandes poetas, Gllber
~ Mendonça Teles e Affonso Romano 
de Sant'Ana, é a prova de um doa tra
ços mala típicos de nossas letraa 
atuala, destacado aliás por Affonso 
Romano no trabalho que apreaentou 
ao 19 Encontro com a Lltera.tura Bra
aüelra (8. Paulo 25130 setembro, 19'17>. 
Bue traço é a atual vitalidade llt&
rária, em contrute e protesto contra 
a mortalidade politlca. Ao contrirlo 
da coexlat6neia pacifica dos moder
nlataa com as autoridades públicas do 
aeu tempo. AI dltadura.a políticas, co
mo a lança de Amtortu, podem clca-
1l11ar 11 pfÍll)rlaa ferldaa que produ-. 

Blle trüa.lho crltJco de Affonso 
lant'Ana 6 a pãcina mala completa e 
mala orlllnal que já foi eacrlta sobr• 
a peea1a brasileira contemporanea e 
MUI "Nte diferentes crupoa". J:aa 
pueagem d& poesia de ilcua deat.llada. 
a Que uplraram 01 pamaaianos e 01 

l..\ltii(IIIOHitl~a. . l poeata dt 6cua nuoen
~ltll Rtlmento qubDico depura
:-JIIII ~ ' J)OIIIt. "a6rcüp" • 

Tri5tão de Athayde 

que Ferreira Goulart concorreu com 
seu famoso Poema Su1o. con&tltul um 
caminho ~m direção à vtda, em sua 
totalidade e em suas contradições, da 
água nascente mais pura às águaa 
mais poluida.s. Dai também, deste an
seio de vitaliSIDO prático da.s mais JO
vens gerações, esse salto do localumo 
ao planetarlsmo, de que Affonso 
Sant'Ana é, seguramente, um dos ex
poentes destacados. 

Seu grande poema mala recente e 
porventura o fruto mais maduro e 
sumarento de seu longo, variado e fe
cundo roteiro poético e critico, é A 
Grande Fala do lndto Guarant Perdt
do n.a História e Outrtl3 Derrotaa 
ISumus Editorial - S. Paulo - Rio, 
capa e vinhetas de Glauco Rodrigues, 
180 págs. 1979). 

••• Refer;-me, aclma, a J. L. Borges, 
o grande poeta latino-americano de 
renome universal, cantando os feitos 
das ditaduras mUltares que lhe per
mitem isolar-se em sua torre de mar
fim. pulsando o seu alaúde. Affonso 
sant'Ana se coloca em posição dia
metralmente oposta a Borges. Não que 
ponha sua criatividade poética a ser
viço de qualquer causa política, por 
mais Just.a e WJitt&id qu~ -seJa. MU 
se abre à vida, em sua totalidade, do 
modo mais feroz, digamos uslm, e 
longe de se situar "nos subúrbios do 
Velho Mundo", coloca-se em pleno 
contlnentaHsmo do Novo Mundo, com 
suas aspirações universais e suas frus
trações patéticaa. Não é à toa que, co
mo subtítulo de seu poema cíclico, 
coloca o ambicioso subtitulo de Mo
derno Popol Vuh. Como se sabe, esse 
poema guatemalteco, em lingua qui
ché, de meados do século XVI, já era 
um grito de alarme e de agonia con
tra o fim de uma civilização milenar 
e autóctone, ameaçada pela conquis
ta dos soldados do Velho Mundo poll
tico e lmperlallata, maa também redi
mida peloa mlsilonárlos de um Novo 
Mundo espiritual, que transcendia a 
todos os imperialismos políticos, doa 
velhos e de novos continentes. 

Affonso Sant'Ana, em seu poema 
brasilico, que surge quatro séculos de
pois do grito do genial lndigena anô
nimo ruatemalteco, começa com uma 
angúst.la e termina. com um desafio. 
Vai multo mala longe do que o Popol 
Vuh. Pois coloca face a face o ho
mem supercivUisado do aécuio XX e 
o selvagem ou pré-clvlllzado, se con
siderarmos a civilização como sendo 
o alargamell'to, pela cultura e pela 
técnica, do conhecimento do mundo e 
de aua dominação pela lnteiJiênela 
do homem moderno. 

Affonso Sant'Ana tal uma cultu· 
ra po6tlca untveraal. Leu tudo e tudo 
uQIJ.Ilou, Ué a aa.turacJo· Atl6 o de-

seapero. Consciente ou lncaaeoánlll
mente, partiu do verso f&IIIOIO e 
Mallarmé ''Ze cteZ vide hBGI, flt f'GI 
Zu tous Zes livres". Leu aparu.temen. 
te o que é possível ler de todoa 01 ll
vros, maa não chegou a eiQII.ar • 
céu, pelo que se denota, nlo cl6 .-.u• 
mas invectivas ateistas do huól~Qt- 1 

ranl, mas de certas paasapDI de na 
copiosa blbliocrafla critica. Por illo 
mesmo, o drama latente que fia a be
leza profunda de seu poema 6 o con
tato e o contra.st.e entre o homem da 
natureza que tudo intul e nada leu, 
com o homem de cultura, que two leu 
maa tamoém tudo "nta llmllr. • che
gou à conclusão da vaidade total de 
todo açúmulo de saber, prlnclpaànen
te em face do mistério da poeala. Pola 
seu poema é uma longa e pMética m
terrogaçio em tomo do poder e do 81-
cance da poesl:a, não aó como beleza 
formal, no sentido estético, mas co
mo alcance fol'DI&l no aentlclo epiete
mológico, em que /tm114 lflnt/i«< 
aquilo que i. 

o mtstérlo da poesta e do NU 1111-
tldo profundo peraecue eaae lf&D4e 
poeta-crit.lico, ao menos desde 01 ft\11 
escritos de Los A.ngelea (1888), reuni• 
dos em um doa aeua Une. 111&11 ._. 
litlco,s, ...... 'tlvbre-~ o .... 
do seu her6l ep(mtmo do naU'dallo 
americano começa, e nio IIM!DM co
meça, ma.a tropeça a. cada paaeo, Da 
grande, constante e dramática lnter· 
roga.çio: "Onde lerei eu os poemas do 
meu tempo?" E do mesmo modo co-
mo, na sua meditação or1t.lco-po6Cica 
anterior, procura clrurglcamen.te dJe
seca.r o que é a poesia. QWLexiate nele 
próprio e nos poetas em cera1, no leu 
gra.nde poema clcUeo dlaseca o l81l 
longo roteiro poétlco-oritlco à pro
cura do "ouro da. mina". E Dlllltll 18 
cantos do poema chega, conetaate
mente, a momentos de alW. poella, 
como no canto 10, em que & pr6pr1& 
fonna tipográfica. dá ao aeu CID'to 
amazônico uma beleza de do-mar. 

Esse poema merece ama ~ 
em profuncüdade, como aquele qu o 
poeta-oritloo dedica à obra de ea.
Dntmmond de Alldl'ade, que eaallde
ra naturalmente como seodo o Jllll~ 
central e genial de toda Pl*la ln
allelra moderna. 

Depola de Ba.sllio da CJuàa, de 
Santa Rita Durão, de CJallçüYea DJu, 
de Alencar, de Raul BoiJp, de OuaiiDo 
Ricardo, de lüdo de- Aadnide. 8 
Darcy Ribeiro. Affonso Romulo à 
Sant'Ana. retoma o tema ~ e 
o leva. a um horlllome pl & 
que lleohum de MQII ~ o 
levou. Seu poema. '.- pon~ f!ltoJID 
noaaaa let.ru. B att em DOUO ....... 
to politlco, como ~ __,.r!-
~·~ : .. , .... ,... 

tJ()- I 5 
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~~~ - ~":r'~A Do nacional ao 
~~M~ ~- Tr~tão de Athayde 

todos O§ tempos e contra todas as do como cogumelos líricos em nos~ 
! essões de classe ou de regimes ~o momeutp mágUl_o (Maura de Ser-r 
J)ji!ÍticõL ESs~ é que, mais fc' rara Pereira, 4 Dríada e os Dar

dos. Livraria....São José, 1978\ , "sai~ 
rei pela mannã clara em busca do 
pensamento do mundo", também 
esse outro catarinense Marcos Kon
der Reis, cuja obra poética ante
rim; girava em torno do tema clãs-

e a -
"n-.~~~"!'"'~el 
~·~~~~tu- .>QC ue e 

• > 

l 

! 

I 
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Entre dois r~astros 
Tristão 

1 



é o unlco que !>Ode ser 
.)S tempos, como r~reser
~a@.Pãrà""õeüf. 

10r0rte~- ~~ ~empo algum, ele é o senhor 
mposN. (folha de São Paulo, 

A...eu não dlssociprla nesta es
_gmárla., o PoeLa elo Musico, como 

.oclarla os tlois, nl:lm do Santo nem 
61. Santidade, heroismo tt poesia me 
~ como três expre.'!Sões hlerárgur-· 

A personalidade 
rão, como se vé, e 
gfussas IPtra.s.... como 

umnnJstll: e como como en-
%!fsta J?Elltlco e comg noet!l. oseilant.t a
t.re o apelo euforlco de Pão pela '1mort.all 
dade dos deuses", c a palavra de Cristo a 
Pedro no jardim d.as Oliveiras, é uma ex-~ 
p~ tijllca do nosso a,lln.ccrado un!vet
~J oscllan~ entre o apelo 
euforlco dos senlldos e a angüstia meta
lts1ca. 



!------~ás. saro cego-,.,-~-o------u .. 
~tn L~ 

DIZIA ~ que, para ter vi
vido bem, era preciso ter dei
xado, ao morrer, ou um fi-~ 

lho, ou uma árvore, ou um livro. Se 
isso tosse verdade teria passado pela 
vida, sem bem viver, não digo a 
maioria absoluta, mas uma parte 
considerável da humanidade. E se 
não necessariamente "a melhor par
te", pelo menos uma parcela lmen
sa daqueles que constituem a me
lhor parte do gênero hUI!llano. A que 
viveu limpa e obscuramente, sem 
deixar traços marcantes de sua pas
sagem, como contribuição às artes, 
às ciências ou à vlda pública em 
geral, mas que se lmortaltzou com 
traços incisivos, embora lnvisivels, 
da virtude. E da maior de todas as 
virtudes, talvez, a humildade. "Hu
milhados e luminosos" chamou 
Jackson de Figueiredo a essas duas 
faces da espéele humana. Mort de 
Quelque un lntltulou Jules Romlan 
o seu pequeno romance em que lan
çou a escola unanimf8ta, como 
constituindo as ondas lnvisivels que 
Ugam, uns aos outros, os obscuros, 
os sem nome, 08 sem rótulos, 08 sem 
llvros, árvorea ou mesmo filbos. ser 
da familla daquele calxelro-'91ajan
,. cuja .... ..ArtlinB" ~· ~ 
memorou genialmente e que cons-
titui a grande massa humana desses 
fUh08 de Deus sem renome, sem 
])06tura, sem obra visível ou tangí
vel, que lhes perpetue a memória. 
Em suma, os "homens bons" como 
outrora os chamavam. 

Quanto mais entramos em nós 
mesmos e convivemos com nossos 
semelhantes, nessa comédia de nos
sas enfatuações, de nossas vaida
des, de noaa ansia de sermos lou
vados ou mesmo escarnecidos, •·con
tanto que falem de nós", quanto 
mais esse espetáculo risível de nos
sas pretensões e gloriolas nos vat 
tomando capazes de conhecer a sa
bedoria do Ecleslastes, mais com
preendemos e amamos esse reba
nho obscuro e sUencioso dos que 
"passaram pela vida em branca nu
vem". Dlz1a Sa1ntsb111'1 que os mi
nor tDTiten são os ma1s representa
tivos das grandes escolas do pen
aamento e do estUo, pois os gênios 
são singulares e solitários. Aliás, 
quaae sempre intoleráveis no seu 
trato pessoal. Só os medianos são 
realmente representativos da cole
tividade, ou do espírito do seu tem
Po e de sua escola. Por quê? Por
que os gênios são únicos, sem dúvi
da. Mas também porque d1!1cllmen
te são capazes de vencer o terrível 
obatáculo de sua suficiência. 

Pola bem, lllOI"reU há dias, tão 
Cllleclll.WMD1le como v1veu, um 

grande amigo meu, Artur Ribeiro 
de Castro. Não deixou nem um H
vro, nem uma árvore, nem um ti
lho. Mas deixou um lugar vazio 

. no coração de todos os que o co
nheceram de perto. Era quase ce
go Não de nascença. Mas pelo 
processo de uma implacável mar
cha às trevas, que em noventa anos 
de vida foi, gradativamente, redu
zindo o seu mundo visível ê. aua 
própria solidão interior. Mas nun
ca o ouvi maldizer do destino ou 
mostrar qualquer desejo de encur
tar os longos anos que viveu. Eu 
e que sempre me aentla, diante de
le, em estado de remorso e de in
ferioridade. Ao andar, possuía 
uma espéele de Jevitaçio, que eu 
pressentia ao tomar do seu braço, 

. nas longas caminhadas que, em 
tempos, faziamos à noite e nu 
quais adivinhava os obstáculos tal
vez melhor do que meus própnos 
olhos. A surdez toma os homens 
irritáveis. A cegueira. como que 
lhes esplrituallza a paelênoia. a 
um terrivel e lncompreensivel pa
radoxo, que eu lia na face do meu 

escuro eterno" 
A. P. ScttMIDT (1930) 

amigo. A cegueira gradativa, tal
vez a pior delas, nunca lhe tirou, 
ao menos comigo, o bom humor e a 
.sabedoria de viver e de acompa
nhar, sem amargor, o decorrer dos 
acontecimentos. Aprofundando-lhe 
a vida interior, como que decan
tava o seu convívio. 

De uma fidelidade e de uma 
honradez a toda prova, nunca 
pretendeu ser mala inteligente, ou 
mais culto, ou ma1s ricO, ou menos 
vulnerã.vel do que era. Nunca o 
ouvi gabar-se da conformidade 
cristã, maa não estóica, e a1m man
sa e cordial, com que carregava a 
sua. cruz dos olhos mortos. Por isso 
mesmo seu convívio era uma li
ção de paz e de sabedoria. Dizia 
Leonardo da Vincl, com o seu ge
nial pessimismo, que sempre volta
va diminuído com o convívio dos 
outros homens. De nosso Artur 
Ribeiro de castro podemos dizer 
exatamente o oposto. Do seu conví
vio saiamos sempre mais animados 
para suportar o peso da vida. E 
aquele falso inferno sartriano, "os 
out.ros". Oom ele nio aprendíamos 
nem Hiatór1a, nem Oeosrafia, nem 

Literatura. Maa aprendlamol a 
ma.is alta e dificll daa fUosotiaa, a 
filosofia de viver. ~ final do aeu 
romance La JOie de Viwe, Zola noa 
mostra. um paralitlco da vida intei
ra, em sua cadeira de rodas, dizen
do, ao saber do geat4 de suieid» de 
um jovem casal de desesperados: 
"Oh, Ze& tmbécfle.r·. 

AD sair das conversas, outrora 
frequentes e recentemente espaça
das pelos lmpNVI!IItlOI 4a 'Yida cotl
diana, com o meu velho amigo, 
cuja aombra o precedia em vez de 
o acompanhar, eu é que me aentia 
angustiado, em face do m1atério 
daquela vida eem luz. Em compen
saçio, Deus lhe permitiu enccmtru 
uma eapoea jovem e decf1cadWima, 
que aempre o accmpanbou. IM & 
morte. 

Um de nossos comeDIIIa mala 
frequentes, por volta de 1930, num 
restaurante português da Rua do 
Rosário em que Juntai aJmovi•
mos, era o poeta Aupüo l'lederl
eo Sehmidt. A ca.rtaala de 1'IIID 

do anuao eontadclr cl&ll&·~=~ Leus~Dpr eomD e 

Urllalo --~-
suas prpJbadU hGIYttlel& 
essa quase cegueira do amtao eo
merctante que tnsplrou o titulo de 
um dos seua mais belos livros de 
poemas, o Pti88aro Cego, Livro que 
a ele dedicou, nessa aproxlmaçio 
imprevista entre o vôo da imaglna
ção alada e o peso de uma escuri
dão que o prendia à terra. Sebmidt 
foi sempre o poeta dos grandes 
contrastes, entre sombra e luz, ale
gria e tristeza, esperança e renún
cia, convívio e eolldão. Na pessoa 
do nosso mutuado amigo, ferido no 
maia pree!OBO doa sentidos huma
nos. ele via como que a encarna
ção desse símbolo do pássaro priva
do da v1aio e, assim mesmo, voan
do pelo espaço sem rumo certo. 
Por BIO lhe dedicou o livro, dos 
mais belos de sua obra, evocando 
também, quem sabe, a humlldade 
de suas origens CCJmUlll. 

Pola o vôo doi pús&ros, cegos 
ou videntes, nio deixa sinal no ca
minho dos ventos e aproxlma u 
proeelárlas dos pardaia. 

Ar. provaçõeã nivelam pan
des e pequenos. <Jomo aos maloQII 
dos poetaa cegos no plano das lt
tras unlvetsals, um Milton ou um 
Borges, as sombras também foram 
para o nosso tratemo amtao a luz 
dos dias do seu pais aem 101. Po4l 
morreu, como viveu, 1e111. lUZ, eem 
alarde, à aombra do dbmo. Olmo 
um J&~~to. 



Se é dos meios científicos, ou 
.::::f melhor ~' que parte a 

concepçao da literatura como sim
ples epifenômeno da ciência, é dos 

J meios estéticos ou antes este.ticis-
"' tas que parte a concepção- da ciên

Ciãeomo simples ,epifenômeno da 
arte. E 2 por consequência, da lite
ratura como arte da palavra. Foi a 
reação contra o positivismo cientí1 

.,...1 ""' f~mmrmizando a arte e colocan 
- do-a a SerVIÇõãã d Fnêl'a, que levou 

à hipertrofia da arte, que mmrmi
zã a ciência, atribuindo-lhe apenas 
autonomia e concedendo à arte a 
soberania do espírito. Quanda · 

~111 Mareei Proust exclama: L'art I 
c'est ma religion", está colo 

. ' a literatura acima da ciência ,e esta 
..... abaixo da. religião, segundo a esca-r 
'"1 1a de Croce. Quando um Vãréry 
, c!ons1dera a ciência como uma for

ma de arte e a poesia como ars 
:d 11/ rectrix, . ·est~ colocan~o a c1êncra 
~J/1 como · ep1fenomeno da literatura. A 

exemplo do que Claudel o faz em 
face da religião. Foi essa a posição 

mo recíproco. De um lado se esti
mula a especialização científica a 
todo transe. O homem de ciência 
fechado em seu laboratório. O es
pecialista em luta com o generalis-
ta. A cultura e f di ade co 

,o 
~~~~~n-~~~~~a~concorre 

para o elitisroo sociaL E contribui 
para a Õlfadura censorial dos regi
mes totalitários, contra todo incon
formismo estético, como ocorreu 
com as fogueiras de livros no regi
me nazista (há dias repetidas em 
Córdoba na Argentina, ~em nome 
de um regime, segundo o General
Comandante da Região Militar, ba
seado em "Deus, Pátria e Famí-

assada se 

geral dos ~imgglistas e particular- , . . ~ . 
mente dos surrealistas. Como a po- ~tie aJt~~ e .cr~a, tanto empo-
siçã;o opostãfm a ãos parnasianos ::::.1 b~e~e a c1enc1a, pe o culto da espe-

!:f 'e _naturalistas. Ambas ~as..---P.osi- c1al1zaçao extremada e pelo abuso 

\J) 

Poesia e Ciência 
Tristão de Athayde 

conformismo de uma arte vazia de de tipo singular. Pois só há ciência 
'1{ liberdade criadora. do geral. Como só existe arte do 

É pelos 1rutos que se conhe- particul.ª;r. São formas dist!_ntas de 
cem as árvores. As consequências conhecimento ,e de operaçao, mas 
negativas, na prática, das duas não opostas e muito menos contn!-
concepções antagônicas em face ditórias. Assim, por exemplo, Ui: 
do problema ciência-arte e, portan- ~tnciª é por natur~va. A ãrteJ 

~ to, ciência-letras, nos levam a con- por natureza "[fi}fe, O cientista é es
IJ siderar os fundamentos positivos ( cravo de uma verdadêõ15jetiva, que 

da terceira posição: . a~m..Pleff~n~ é a m~da de sua hl)erdàde dé in-
tariedade entre es~-c1en 1 lCO vestigacao. 0 artista é totalmente 

~ é espmto-eStético. Logo, entre ci livre de criar o que sua intuição 
. fll ência e lit.eratgra. ~nte lhes é mÀI imentiva lhe sug-ere. Nem a ciên-
{t(jç.Q!!l~n. o Es~írito. fmalida?e lf cia, nem ~ f~losolla.' ~em a mor.al, 

.. tambem, a ver ade da beleza mul- nem a propna r~llgrao (e mmto 
tipla e a beleza da verdade múlti- menos a gramática ... ) podem con-
pla. Unidas não apenas em um céu trapor-se legitimamente à sua lil 
platônico-idealista, mas na coinci- berdade criadora. A não ser por 
dência de dois tipos de verdade: a ~o.tivos ·extrínsecos e circu.T?-stan-~ 
verdade da a r te, que é a obra crars, ~e na? a!etam ,a. prõJiira na-11 
pe1'feita ·em si e a verdade da ciên- t~eza a cnacao estetrca. _ 
cia, que é a adequação do conheci- c9mo a ~rte, por sua vez,. na? 
mento com a realidade em si. Am- pode mterf~nr, e!ll n_ada, !la l_r~eJ-

. . . , dade da mvestrgaçao crentlflca. 
ba~ verd.~de~ relatrv~s e sucessn as. Esta não é livre, apenas em relação 
Pms a crencra cammha e ~u_da. à sua finalidade própria. Mas é to-

n{Como a a~te, e, portanto, !L hter::- talmente livre em relação a toda e 
tura, c.ammha e m~da. Sao ca.mr- qualquer autoridade, que !1-ão. ~eja 
n~os ?r~ersos para t1p_9s de reallza- de tipo rigorosamente ~~~nt1.fr~o. 

'-fçao d1stmtos2 _roas nao opo,<;tos. A ~De modo que os dois dommws sao, r-
çoes concorrem para--levantar_~ ~gão científico, cómo empo-

~ mro entre os dois tipos dê culu -jlb brece ~nseguinte a li
ta, a científica é a literária. Ope- F teratura, pelo he~sta f:: 

='-1 1~e, dessê'iriodo, um isolaciõnis- que acaba levando as massas ao 

~l} 
ciência procura a verdade objetiva e ao mesmo tempo, mdependentes 
universal, em suas sucessivas apro- em sua finalidade próxima e seus 
ximações definidoras. A literatura, processos de criação, mas . ..cm;nuns 
como toda arte também procura em sua fonte e em sua fma~rdade 
suas verdades ~ucessivas, embora últnná,quando Beleza (relativa) e 

Verdade (também relativa), nova
mente se encontram. De tudo isso 

l
se conclui por uma compatibilida
de absoluta entre o homem de ci
ência e o artista ou literato. O espí-
rito cient~fico se enriquece em con-~ 
tato com o espírito estético. Parti-
cJlarmente n9--P1ano on expressão 

, verbal. "S. u'on ense bien s'ex- [ 
. · e claire " .· · zra . au. 

verda eiro homem de ciência é 
um artista a seu modo. Como o ver-
dadeiro artista é um revelador de 
essências. Não é à toa que matflná- y 
tica e músiCa sempre caminharam 
jt.J."i'ítas. E não foi por acaso que 
Goethe, exemplo máximo com Pas-
cal, da absoluta compatibilidade 1 
entre ciência e literatura, ligou pa-
ra sempre "Dichtung und Wahr- \ 
heit", a poesia e a verdade, como 
síntese de.Jllil.l)rópríª-. __ per~iga- 1~ 

'll
de universal e~~1 1 
duas faces perenes do ser humano. 

l 
Es íri to científico e • .' · · ~ r á.: 1 
rw nao se co em ne se ~ · 
o õem co - e. O espírito 
crentíf1co comunica ao espírito li
terário a precisão do pensamento, p
a concisão d"o e t· , a humildade 
e honesti ade. O es'pirito literá
r1o comumca ao ·espírito científico 
a lib,IT.dade e ~rgueza do pensa- 'F 
mento, a cnatiúdade, o senso do 
humor e a gratuidad~a. -



I 

Anos atrás, vindo de Bra- 6no plano daquela las preestabeZecidas e cons- F 
..! sília ao Rio, um amigo meu IL literatur: em ue tituídas em códigos para a , 
~ sentou-se, · por acaso, no ,~ colo. c_ava os faróis a hu- estrutura da prosa (foi por • 

avião, ao lado de Pelé. Con- lf?!,Zantdade, de que f a l Q pensarem que existem esses 
~ve~i, co_!!:Persa vem, Baudelaire, esse ídolo lite- padrões imutáveis que os F-

diz-lhe o grande craque, que -::1_rário do nosso ~- seus colegas parnasianos e 
no momento acabara de indomável filho d.J escra- neoclássicos martitizaram, ~ 
fazer a sua pior jogada, tro- '!?os, que também passou de f como anões, esse Gulliver 
cando os gramados pelos vagalume ç. tarol, o que não ( :ll,mbolista (T. de .. 1-J .. :.Jili &.-. 
negócios: "Fui a Brasília 4 o impediu, pa~sa ver- ~a'T}tas maneiras de fazer f:' 
tratar da vida. o futebol Y.2!J:..ha, de vir a morrer .de cantar a prosa, de a fazer 
passa, mas a cor f i c a • • • miSéria. v~ rádiãr, flC!!J!_!L.§_Q,n• 
<s·ic) · A esse catarinense genial / r ar, qu~ntas sejam as 

Enquanto, porém, os he- -t dedicou, dnos a ra~ uma diversida es dOs tempera. 
róis das pernas conseguem excelente biografia o nosso mentos reais e e l e i tos'' 
facilmente superar o drama ll intatiJ!~~~getável (pág. 297J. E 0 seu era, in-
da pele, o mesmo· não acon-~ que ago- contestavelmente, um tem-

ri: petamento real (no sentido 
tece com os gênios da pena. # a a expanatu ~vel- de royal) e eleito (no sen-
A cor f icou, para sempre, m~o. Com 
~ . tido de elei to dos deuses, 4 com ~·sse desterrado Cruz e .:::to se~ faro de in~ansa~el -i~- mas não dos homens). Ao 
S~, a . figura mais dra- vestwador da mzQ!!!:}ttStona menos dos hOmens do seu 
mática de toda a nossa his- q~- tempo, que só na nora dà' 

ç\_tória literária, a· despeito de de_ histó~ passou Mqga- sua morte, salvo 0 pequeno , 
_... sua aversão ao teatro Um lhaes Juntar sem estotco, r o d "No o , ...- .---_ · . . · k g up os v s, precur- ~ 

gênio, que amanhã f a r á com a v~satzlzdade de seu í sor da revolução liter ' ria· 
~ \\ parte da literatura ~er- talento e a ret~i-[.,. modernist~e ·'L 

~~ @L. como um dos maiores ..... vez dos seus co~heczment?s começaram a r~conhecer 9 
. épicos e~ de .~oss.os fa~os_zntelect~~zs, soeu valor_!;nsu~vel. ..... 

ólltude E esta e nO] e em dia ~do SJ;.baritã Bzlac ao patetwo~~ 1 
~ - d· .t' l . .' VlG'ruz e] ou ia . Descotn !u Não creio, aliás, ao con- f'= 

....o um os capt u os ma'LS or - . . . · ---' 
- 1 • • • aznda alem do acervo que F trarw do que escreveu seu 

gu:atS. e matSt t. t ' t. fidelidade de N estar ![te- grande biógrafo, que ''o 
proprza expec a wa es e tca - . . ' 
~ .:t.or e de And.!ade Munci desaparecm1-ento de Cruz e · 

~que o secuto reserva aos <= • . . 
• < J nos legara, àa obra zmensa Souza provocou, asszm, uma 
n~ssos de~c~ndentes . . E' 0 do g?:_ande poeta da negri- verdadeira c o moção no 
nps~íí~#@{º:Xt~a-tezma e tudé universal, textos inédi- h mundo intelectual e jorna-
comp ezro...._d_!:.!_l r n ° e tos ou esquecidos;liepoi-r listico da época" (pá,g • . 
nJ_turno, ~e nossas mesa~ ~tos e_ãocumento.s epis-)J 358). Houve apenas o mini-
de . e~crev r, qu? · nos vaz t~ que aumentam a m:o que se poderia esperar, E 
detzmr. esse vo~abulo (des- glória póstuma"' do poeta e na hora w que tombava o F 
c~n~eczdo em vzda do .!.!:2E..0 do prosador sem par. Des- jeqüfiibá da floresta negr!:: . 
g~mo n'efJ.roJ, que Leopold taco a, palavra prosaaor, cujo valor raríssimos ha-
Senghor lançou ao menos .., pois no meio da trágica in-. viam percebido. Dos gran-~ 
l ·t · t "Ne ·t d ,- ' 'f 1 erarzamen e. _ gn u e, compreensão que se-enrõs- des da época, só Coezho 
é. uma ideologia caracte:ís- ·~m vida, nos 'i'!Léni'brõs Nett~~la_p se mamfesta-
tzca da fase de consczen- ~franzinos, mas intelectual- ram. O primei1'0, com uma 
tiz~ção, pelos povos ~tegro~ lm~nte atlétic.'3-desse .. fifO:::,~ página de real beleza. O 
atrz:a:ws, da apressao co c_gonte negro, um dos tópiill segundo, com dois pequenos 
ZomaltSta, a qual busca re- cos mais repetidos é que a comentários da mais fria e 'f' 
encontrar a subjetividade pr'osa do poeta foi muito in- vaga incompreensão. Nem 
negra~ o b s e r v a d a objet:- ~ férior à sua poética. N- ;J,ma linha de M~e \'-=r 
vame~Lte na f~ se pre- .::j ,enso assim. C!!19 mes'l!!:- 4.ssiS, de_ Nabuco, ~ui. 
colomal e perdzda Pela que se poderia inverter a Neiíi uma palavra na Aca-
domi1~ção ct:; cultura bran- ' proposicáJ2...I>.ois o que EuêJ.i- <temia recém-fundada, de~ 
ca oczdental · dfS .JlJJ. C1JJtha fOi pa!;A ,..a intencionf!lmente ora p 

~ A feliz definição de Auré- nossa prosa telúrica f o i e c utdo. Só então, do seu 
lio será imperioso acrescen- Cruz e Souza egr.a a~ ~. como 1-isse Agripino 
tar, oportunamente, um p~·osa sid<érea. F~ ~:riecC!L é que gwu:caram a ~ 
terceiro item, que mostre a que o seu grande biógrafo ver o gif!!!JJ}:e ~1-dido 
extensão do f e n ô m e n o , I atribui à prosa, por vezes nesse a - nzin . A pos-

q psicológico e PâíiiCülar- sublime,_ do gut?r doJWssaLJ erioridade é que o está vin- F
ménfê" estético, à diáspl?!.a Jo Y.E]pr znsuperavel ~os- - gando muito especialmente 

::l d~raca negra por todos os s~i: _ " P_r:_osa abstru~a, diz r"- pe!a pe.!Lff de Magalhães _Jú-
continent·es e mu~e- ..... ~'!J._vw .Romero, ret~-se JliQr EstaÕ'b'Ya admiravel, 

...jcialmente pelo nosso conti- 4~- Cruz e Souza. Atnda~ cujo f~- I= 
1íeiite americano. Neste úl- que assim foss~, tem es~a sf&o,_i~ está pedindo uma 
timo, o Brasü, os Estados Prosa uma tmportancta quarta edição, representará 
Unidos e o Caribe represen- excepCional na obra do es- um papel semelhante ao dos 

"9 tam um . p_a~el essenc.ial critor negro, porque é aí so=1 seus grandes predecessores 
tanto soczologtÇQ como tn- ~ bretudo que ek se contes e descobridores: Nestor Vic- )~ 

~ teZectual, nes~e fenómeno s~ ... ~abe ~tos tor o Qi[eneu, •;: Azid[~ : . 
de c 0 n s c i e n ti z aç ã 0 ftearao e que o valor de sua . . . tol d 

~ - . b . ti • ~t urzcz o ·apos 'º os n-
de toda uma raça, que 1° r~ar- as tios. 
i á em nosso século e mais nega':1oes. 1 • "'li · ""o~;. 
ainda no futuro representa- ~io poeta dosJj :a,·a mira._ se '":e pergu~- P 

.::f rá um ,Eapel respfjtável na ,B r o q u é i s . qu.e mostra9 tassem qual a. fzgura mazs 
história da humanidade. como sua prosa representa patética, mais t1"ágica e 

::f Nesse d~ o no~ Cruz e para ele um valor idêntico / ;;_ais humanamente univer-' 
Souza será uma personali- ao de sua poesia: " Não há sal fie nossas letras, eu res-
dade e uma obra, que in- hoje, nesta hora alta e su- ponderia sem hesitar: .. o au-

S=l gressa,rão, imperi,Jsamente, prema dOs tempos, jónnu- tgr de O Em wredado: 

06- ( s 

.... 
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.... ~.,(De boê 
~-~"' ~· 
Semana passada, le

vam os nossa saudade, 
10 anos a trá s , reZem
brando a morte de A u
tfJUSto Frederico 

sa necessária deslltera
t i z a~ão, Mluraimentl ~ 
"8pon anea. Poi3 n ti o 
basta qu.ere,gcrc uterr par~ lJllli flat
r Üra. 1 milter Htu-
"Wi!ta! não o ser. At4 
!Desmo Dá qu.enr •to. 
o verdaderro crüldor, me 
parece (já que, n4o o 
sendo, só pos10 ter, desse 
jenômeno capital, u m 
c~nheci71ll'§!! .::ecula-(
two. 1ietc: '' e ncfot-
ativo. isto é, autocrl.tico),l . 
o verdadeiro criador é, de l? 
certo modo, .9 injmigp • 



um decênio 
Tristão de Athayde 



~ O poeta crítico 

)I AREADO, para dizer o 
mínimo, com o lamen
tável espetáculo que 

nos oferece a farsa política do mo
mento, resolvi tomar um ·oanho de 
poesia, para me livrar um pouco 
da poeira dos acontecimentos. 
Acontece que, por mais paradoxal 
que pareça, a hora é mesmo dos 
poetas e dos memorialistas. No 
momento em •.:pe se poderia deci
dir por uma ampla anistia política, 
a verdadeira "reconciliacão nacio
nal", a fina fio;: da inte!igéncia 
brasileira ou se revolta, em si
lêncio, ou se refugia no pas
sado ·ou se lança na antecipa
ção do futuro. Só não se reconcilia 
com o presente. Ora, tanto o pas
sado como o futuro constituem o 
próprio domínio dos poetas. Nada 
mais fácil, portanto, do que reunir, 
ao alcance da mão, 10 ou 12 poe
tas, todos do mais alto gabarito in
telectual, reunidos cronologica
mente por uma irreprimível ansia 
de evasão. Foi o que fiz. Retirei da 
gaveta alguns instrumentos enfer- • 
fujados de um velho crítico apo
sentado e aéonteceu, por acaso, 
que o primeiro volume do maço 
foi a coletanea de Poemas Reuni
dos, de qllberto Mendonça Teles 
(ed. José Olympio, 78) . ' 

Mendonça Teles, que anos 
atrás conseguiu a proeza inédita 
de receber, simultaneamente, dois 
primeiros prêmios de poesia e de 
críttca, no concurso anual da 
ABL, nos vem dessa "Gf:lração de 
45", lançada em nossa história li
terária pela dupla incomparável 
de Guimarães Rosa e Clarice Lis- . 
pector. E veio a ser, sem favor, um 
dos azes dessa geração pós-moder
nista, em sua reação antlmoder
na. Ainda agora, no seu livro mais 
recente Arte de Armar (1977) pede 
ao seu "anjo da guarda ... livrai-me 
do mal, I dos mares da vanguar
da ... I livrai-me de tudo I o que é 
moda e que arda 1 como chama vã 
I 110 vão da vanguarda" (pág. 15) . · 

Sua estréia literária, em 1955, 
com Alvorada, coincidiu com o ad
vento do Estado de Goiás, na era 
jusceliniana, para uma participa
ção mais intensa na vida cultural 
do pais, iniciada em 1917, com o 
regionalismo de Hugo de Carva-

lho Ramos e sua Tropas e Boiadas. 
Hoje com o regionalismo de Ber
nardo Elis e com o universalismo 
de Mendonça Teles, junto ao pa
pel político centralizador de Bra
sília, e ao seu urbanismo arquite
tõnico de repercussão universal, 
Uoiás deixou definitivamente de 
ser o tar-west de nossa infancla, 
no início do século. Nos seus pri
meiros poemas de Alvorada, em 
1955, de Estrela d'Alva de 1956 e de 
Planície de 1958, ·especialmente 
nesse último, dedicado "aos poetas 
de Goias", Men'donça Teles nos 
mostra a "planície" descendo para o 
"mar", cuja invocação é frequente 
nos seus poemas de então, saindo 
"da longa solidão que desfazemos ... 
neste êxodo sem fim que agora 
finda" (pág. 241). Seu poema 
Atlantida, dessa epoca, que come
ça por uma invocação sintomáti
ca do que seria o curso de sua vo
cação poética posterior: "abri meu 
braço para o mar distante" (pag. 
252). Essa nostalgia do mar, desses 
poemas de adolescente, o levarla, 
a medida que sua poesia se conso
lidava, a se afastar totalmente oo 
regionalismo e do sentimentalismo 
inicial, para se filiar a uma corren
te poética, que vinha de Mallarmé 
e de Rilke, de Baudelaire ou de 
Stefan Geoi:g, e do cancioneiro lu
sitano medieval, para entre nós 
formar o veio de ouro elíptico de 
Murilo Mendes e João Cabral de 
Mello Neto, ou de Abgar Renault e 
Odylo Costa, filho. Os seus Sonetos 
do Azul sem Tempo, de 1964, mar
cam, aparentemente, uma mu
dança de rumos em sua poética.· 
Até então domina a emoção lírica, 
em poemas de alta beleza apaixo
nada, em que o eco da poética ca
moneana, e até mesmo "bilaquea
na", atinge ressonancias eloquen
tes de pura beleza, como em Dísti
co, da Fábula de Fogo (1958-1961 ), 
em versos dignos de ficar, como o 
soneto XXIII, que passo a citar. 

"Não morrerás em mim. Não 
morrerás I assim como uma som
bra na distancia, I o vento no ho
rizonte e nas manhãs I a alegria 
mais pura que inventamos. I Serás 
presente em tudo e viverás I o se
gredo de todos os momentos. I To
das as coisas gritarão teu nome I e 

1 ristão de Athayde 
o silêncio mais puro, o mais sutil, I 
aquele que mais dói e acende as 
noites, I e o ser profundamente in
tranquiliza, I este restituirá o mo
vimento I a eternidade viva de 
teus passos I e a certeza mais lim
pa de que nunca I tu morrerás em 
mim. Não morrerás.'' 

Mas o poeta-critico Gilberto 
Mendonça Teles é de uma exigên
cia crescente, em seu rigor inte
lectual. O famoso diálogo de Mal
larmé com Dégas, provavelmente 
nao lhe sai da cabeça: "Ce n est 
pas avec des idées, mais avec des 
mots que l'on tait de la poésie ·· . 
Vai mais além. Não é com senti
mentos, ·por mais profundos e al
tos, que se fazem poesias, e sim 
com palavras. E a partir da Sinta
xe Invisível ~1962-1967), começa 
sua preocupação com o senttdo 
universalizante e polivalente do 
nome e do verbo. Não se contenta 
com o lirismo solipsista dos seus 
sonetos de amor. Quer mais. As 
lições de Mallarmé, nas origens do 
simbolismo, o levam a procurar a 
polivalência de cada palavra. "Ca
da palavra possui o seu campo se
mantico, cada palavra pode ofere
cer uma série de significações (co
notações) além da sua na lingua
g·em comum" (pág. 163). Chega 
então a uma "teoria do poema", 
que passa do solipsismo lírico ao 
diálogo secreto e pluralístico com 
o leitor. "A compreensão de um 
poema ou de determinadas passa
gens de um poema poderâ. ser 
completamente distinta, variando 
em consonancia com o índice cul
tural , o gosto, a sensibilidade, a 
iniciação literária e até mesmo a 
habilidade de quem o fizer, de
pendendo, em última instancia, do 
poder imaginativo do leitor" (pág. 
164). Foi o que Gabriel Mareei me 
respondeu, certa vez, quando lhe 
perguntei sobre o sentido de uma 
de suas peças de teatro. "Será o 
que o senhor quiser". Ou, na fra
se de Pirandelo: "Cosi é si vi pa
re". Junto a esse pluralismo sintá
tico interpretativo, possivelmente 
a lembrança de outra famosa sen
tença mallarmaica: "Un coup de 
dés jamais n'abolira le ha::;ard" . 
Mendonça Teles rejeita a "inspi
ração", no sentido do "entusias-

mo" meus conosco) platônico. 
Apela para o imprevisto, para o 
indeterminado, para o Acaso, CP
mo a fonte deflagradora da poesia 
pura, no sentido valéryano da pa
lavra. Seu poema Molulações do 
Acaso, do seu li:vro mais recente 
Arte de Armar, é uma precisa in
dicação para a linha mais elíptica, 
e ao mesmo tempo, cada vez mais 
aberta ao diálogo com o leitor, de 
sua aventura política. Ainda pode
mos distinguir outras influências 
universalizantes, como a de Bau
delaire, recomenda;ndo aos poetas 
que escrevam friamente poemas 
ardentes. Ou como Wordsworth 
definindo a poesia como "emot-ion 
recollected in tranquility". 

A complexidade da meditação 
de Mendonça Teles sobre o sentido 
profundo do. verbo poético, como 
foi no fim de sua obra poética, a 
de Cassiano Ricardo, o leva a uma 
evolução intelectual que no plano 
da criação estétic.a se assemelha à 
diferença, no plano energético, 
entre um moinho de vento e uma 
usina de processamento nuclear. 
Essa nuclearização da linguagem 
poética, pela passagem da palavra 
coloquial ao que ele chama de ta
lavra (em que a tala é que lavra o 
terreno da expressão verbal no 
plano da intenção poética super
concentrada), é que leva a mais 
recente posição poética de Men
donça Teles a uma .concentração 
de poder poético, e uma potencia
lidade de expressão que o conde
nam talvez ao convívio exclusivo 
com os happy tew, mas represen
tam, nessa mina de poesia, a pas
sagem análoga do carvão ao dia
mante, no seio das jazidas telúri
cas. 

A evolução poética de Gilberto 
Mendonça Teles, portanto, desde o 
seu subjetivismo "azul" inicial até 
uma reificação esotérica, em que a 
preocupação com a própria lingua
gem das coisas emerge de sua cres
cente exigência criadora, repre
senta uma das ricas aventuras 
poéticas de nossa língua, sempre 

·guiada por uma espeleologia críti
ca, como a que revelou na inter
pretação da obra de noss 
máximo, Carlos Drummo -----
drade. 
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As duas lures •1J!I:~ 
~ c~ Tristão de A&luryde. 

Na hiStõrlã dã nossa crispado e jamais diaten- Mas essa sua compun-
P2i!!,"' o ano de 1871 lso. Mas sua ~ia. en-~ gêncl& com o sofrimento 
marca o fim do ar livre carnaçio do próprio BP- dos outroa e do mundo 
8 o comêÇO do jqr4im t.e- mantbmo Integral. foi ia mmusat=M n u m ,_, 

I
FhtJC!!!. A passagem do seDJpre a tqressão I!!.,á- canto poético dos mais 1 

hortw d.iftruus ao hor- xlma d& poesia ao ar u- livres, dos mala largos, 
tm conclUIU.!. ~ vre, de ,hõriiõntes sem dos maia abertos, dos 

mais ecoantes, de todo o -;q tam essa transfi;io deoi- dg_ mar altn. O que en- n~ tqoum Uterá.tlP; ,-
~ Uma de primeira tendo pok coração a per- Nesse canto ao ar livre 

?f .wau. e até p1esmo Isola- tado, no ~ ~ a sus. e ao mar alto não havia\ 
da à testa do cortejo compundncla.. l[ya. Par- ligütes, .!!!!a.. crGliâÇões, 
multlsaecular. A outra, tfcipação n0 sofrimento ~ reg r as literárias, 
de condição mais modes- dÕ:mun@. Seu clima ex- nem modelos a seguir. 

~ ta, mas não menos re- rlor de · tÁridi'l Os Se os teve, como de fato 
presentativ'il e até mere- próprto:.aaares do pae- teve, foi apenas ~r 
cedora de maior reco- ta, que~ muitos _2l· livremente o espfrito e 
nheclmento por parte da4 ra ~anos de vi- sua poca, de sua pátria, 
posteridade. Quero, na- êjã: ~os cortados ~ seu contipente, da 
turalmente referir-me a de rupturas e desgostos. humanidade t,Ma qntt vt
Cas'U'o Xtvp e a nõi'r- Seu inteiUIO lirismo nun- b!}'V& ROr .!U' voz, em 
~ Gfê!JP, qu;-; ca é o d~abandono e da uníssono com outros po
cruzam nesse duplo c§l- ~· E' O ·~~ etas, animados da mes
tenário que neste ano t.~çaa e da fragilida_s!e, ma ch!Jna'- do meamg 

óleiiiõramos. c a s tro da ameaça e da despedi- f==- p!l)testo e da mepna 
tro Alves, por sua -m<;;te da. Muitõ menos o do ~e de Ubetdade e de 
em 1871, traz a poesia erotlsmct._da carne sacia-~ JYitiça. Se o fervor pa.ki~ 
do_rampo IWle f!!:& umj ~ ~. ai~êla menos o do ~tico, a wtii'ctmo. tnspl-

? J'ardlm f had * . tpdbiciorusmo se x u a 1 .f= rado pela guerra nas 
, e$! O, em CU) ta to iria I -:.::.:_.!::::::-.:a:-=.:.::.....::..= 

portão a receberam. que n m exp ora~ fronteiras, é que soltava 
• os seus sucessores até as rédea d nesse m e 8 m o ano. di ~ s o seu verso r n o s s o s as. ASses 

Gonçalves Crespo e os . .
1 

tã é~oi logo d e p o i s _ amores - que e e o 
seus desçendente§ a_j e o uma Causa mais ampla, , o.,., " ha d d pateticamente evocou no 
~ ~ ve ~ ouro .o seu quarto de mori- mais h.umana, E!.! 1s 
Romant181!lo fOI , sem du- b d F d d atual até nossos diás, e 
v1da, ~ gênio do Navzo ~SanY. Isabel nessa ·rie para sempre, como foi a ~I 

o o un o na azen a e -

N_!jreuo. A chave de d ''ni~ Aboli~ a reden@da ~ 
prata, ou quando muito ..f e sonetos,ia W ~-C!!! ~ 

o sua poes e em ~a a raça negra, que trans. 
de vennezl do neoclassi- ,.._.,~ · 1 portou 8 u a tnsp'-G:-. . nossa ~ nactnna - u.a~ 

~
clsmo ,p~masiano, foram êsses seus !P'W foram dos eltoa das senzalas 
a!.. Mcl&jqtyras de º.2D- em vida tão bruxluean- bNSiletras para os are- L 
Ç!lvea_ Crespo, publica- :f te.!:como &1- ,.. ---'- nas ~ ,_ d ~ oc:c '-'Q ~ oc:-v- ~ da Atrica e as , 
as nesse mesmo ano em paredes de sua cela de J 

que o fim da ~uerra do agonizante à luz morti a di~ oceanicas._ Quanto/ 
Paraguai enchia os co- ç mllS se apertava o aeu 

• d f . de um candeeiro. Viveu co~ mais alar V.. 
raçoes ed agueuas esped • com o coraçio apertado ~~ JIWB ~ ga- >t. 
ranças e uma era e va sua ~o E em 

pertd d i 
..l como que pressentindo 

1871 pu e pros . a e na~- --f"'senwre a preaença pre- ao morrer, levando 
onal e o própno coraçao mãtüra da morte e 8 pre- às cocheiras do Jardim 
doa poetas passava da cariedade de uma vida Fechado um P 6 g a 1 o 

crt.spação à distensão. ~rêsa apenas por um fio ~exausto de correrias, J!;_ 
O do mais vasto dos cuja ruptura um tiro de chava atrás de s1 uma 

1108108 poetas, romanti- tuzfi la Dfêclpitar dra- ciâ poética, mas ãbdã 
cos ou não, viveu sempre • ~ticamente. ug nova era !0C1!J. 

~ 





Machado de As;f' 3
lr!E11 

e Lima Barreto - 2 
Triltão de Athayde 

A O artigo de 1919 Dom Quixote. Conselheiro Algumas palavras de.,. 
sobre Lima Barre- Acaclo ou Braz CUbas, Li- mal contida emgclo, no 
to, que ontem pro- ma Barreto velo enrtque- !ffií do voluiiie, parecem In
meti transcrever e cer a nossa eaca.saa galeria. dlcar que aa llguru de 

hoje o faço, dei então o Todos os Upoo da~ 0onzqa e da lia-1 titulo de Um dbelpalo de de O Globo, nu suas tica encobrem doia eeret 
~ Machado )lêAiíl.s. HoJe m6riu do eserlvlo amados do autor, que o 

nlo o cfüiffiãrta assim. Caminha, o Paliem acolheram em pequeno, 
Quando muito.! ~mulo, Q~tqpa, o RICardo C~ como na blatorta os doia 
mas não diaciEill20l''ol "fãÇiõ dos Outros e agora velhos recolhem Alebto 
mültõ DíãlS ao que iSso. E, Oonzap ou o Xlato Bel- Manuel, 0 órflo pobre e 
na realidade, nAo deveu ao droegaa, alo personagens aapz. "~os a ambol 
nosso grande Machado um deftnltivos, slmboloa hu- que, na sua mliiAo educa
modelo, muito menos um manos de nossas virtudes dora, eouberam ler bonl 
roteiro ou uma norma. No e de!eltos. Seus livros ev~ sem Interesse e sem ~ 
máximo, um estimulo e luem sempre num meio es- lo de espécie aJiuma, ape
um contraste, à sua p~ pecial, que é quase um per- aar de todol 01 doia terem 
pria altura. Só transcrevo, sonagem. No laaW Ctml- concorrtdo para ampliar, 
aliás, esse velho comentA- nba foi a lmpfê'naa amare- com 0 biblto de aoAl1le e 
rio, como depoimento de lã;no PoUearpo Quarea-
um contemportneo. E, no ma, o jacobl.niamo rubro; reftexlo que 0 estudo tru, am da ytda é sempre bom no Qguga ~ .. é a re- a consciência da crlança. 
voltar g origens. Ao me- partiçAo ~o preté- que devia ncar restrita aos 
lios como penitência... elo diz ter que~rido escrever dad01doelementarea, para o 

"Dos livros de Lima Bar- a b~ de um " uso viver comum. RJD 
reto se evola um grande ~". aléme que viessem IUI'Ilr nela 

I 
desencanto de viver. Ven- -aqa!m do propóstto. o li· uma mésoa constante e 
c1do da vida, inadaptAvel, vro é um grande olhar ou- um tatal prmclplo penDa
comunica à sua literatura sado pela ordem das colsaa nente de lnadaptaçto ao 
um acre perfume de tédio e e daa idélaa e todo ele, por melo, criando-lhe um mal·t: 

::i amargor. Sua obra é uma assim dizer, interior. Dos estar lrremed1tvel r.-con-
Wt:ria de cJricaturu ~ virloa aapectoa do Rio, a 1ilQGeutemeftte, um del-

~
~tiilffiénte tra-~ quem ama, tira Oonzap pto da vida maia aVO. 
Çaaii. o.:;;r.rladnr de PoU- qudu retJexóes e coocel- do que o penMI!JeDM ... 
~ A!U!'~ tipo na- toa autla, como bom ...._ \ pre prHeDt.e da morte." 
Cíôíiãi por e nela, eaWi- traetev de qa1Dh1n.,. NAo fi!M'!Oh!!T=• pa-~ 

~ za o rtdiculo. Mala do que que é . o eapeticUlo do lavru QIJ[1iliH to? 
um lronlata. um ~co ou Teatro Llrleo ~~ em "'11eU esmo • amplo cor- t 
um revoltado, l.J.ma Barre- 1906l. aa franceiU da rua rente IIID' forma '~ua J 
to e um cartcaturlata. A.ln- Gonçalves DlU. a aente de ~~e~!m~~·~~~~ii~~ da nos seus tipos preteri- PetropOlla ou o peii08l doa 
dos. aqueles que ralam por subúrbios, tudo s-- pelQ....,..1 la 
suas palavras, nAo desfale- ~J seu crivo como semente dé va~ a 
ce a feiçAo do autor, a nvrei Cóil\litôetl enaenho- co • a Venkla 
quem nAo eaca_pam Qa de- sas. Um ~pelo ~ .. 

..I feitoLos tique&711s'1tãque- Rlo e WJ'l8Vei'dãdêfrã êmD-
0 
lra-~ou ~ndlola 

; zá.s do riSã nana.,.ra , ou CQJD~Ja· dos melhores. São ho- pree o de sua paisagem raçoa de pto duvldolo 
mens e tanto basta .. Lima emolduram a açAo que é ~de .. wnprtmen-

lBarreto é um humorlst,a..da nula, por aastm dizer. O no ~c .. 
estime Intelectual <!L Ma- ~I!!Ye Uçgr de Machado...de !:'>~.. .. ou 
cJladQ.i!e2\âSls. Pode-se dl- ~lsie!!§UD\8 detllllS págl- ~ .... o · 
zer que, ~Wis deste, é o nas e viagem sutil pelo Sem eJDbarBo, tem a na-
nosso ~~ta. Machado' mundo das ldélaa. Fol as- turaJldade e a clareza de 
de mLS chegou ao humo- sim além da lntençio do quem pensa facllmente. 
Hsfilo perfeito, àquele pretécio, sem todavia estu-1 Eacrne com alDcel1dade e F 

E
ri~~mo de~ dar a fundo, cor;no merecia, eem estorço, como penaa. 
-~ _ Q dos ~111 a repartição publlca. Tem Humorista, ~ 
~oi.IO<>i.,._.t,-:---.,As primei- tslgiriããdeficlosaa de 1ro- com-urna viiAO doloi'OI& 

raa produções de sua pena, nla sobre a "Secretaria ~I doa males e rld1cu1oa ~ 
l-iH'Ieulerrnaliriornui5iArmM.lofijfiie~a~Lulãc1E' ~os" , sobre a grave c1a1a, tempenda pelo pu

de Queitio das "salvas ao bis- dor de IOfrer Lima Barreto 
nossa vida urbana, placl-t- po de Tocantinl". no tra- procura eeciuecer o coU-
damente sentlmentai.s. Li- çar o tipo fUgaz ,de....Xiato dlano YIJuua llletUiea&J 
ma Barreto atingiu o ~u- Beldt9ePa. o petfelto fun- cor...;. •••••. OjiW~
monsmo, do primeiro 1m- cl'õnãllo, mas nAo esgotou to deluaoba l!lf!llt.e=""• 
pulso, _porque essa era a o assunto, que permanece da bo6mlid0 leU viver. 

o:\ felç~o ingênlta do seu espl- à espera do seu l.J.ma Bar· contudo, é~nwf!la bu!~} 
ntô. Rêliênte-se, por isso, .n:.tQ ou de um novo ~o de no.~~ -:::: ==:: ;::::::: 0 
a sua obra. de alguma in~- Azevego. r---- ~~ 
certeza. de muito desleix Oonpp de Sé é um ve-1 Criou UJg!L...J~----. ... ve--:ia .... e 
e ainda de uma certa In- lho irinio de 111: Bergeret e tuou meios 
continência de penaamen- do COnaelbeliO A.lrea, que perpe 01 DOIIIOI 
to. A revolta contra os ma- eneüa o müíidõ sem pre-~ mala =ter: 
les sociais rompe amiúde o p conceitos com um amor 8 part.içAo ,;..:: p.! 
verniz da ironia. Ainda nlo entranhado pelos humll- re fiÚn1uar 0 a Rio
alcançou a_ impas&tblll91:J des sofredores, numa lnti- ~m mal de vido nlÕ 
de do hum6ur -ncliegart. ma queda pelo paradoxo do ver d ~ 
se vencer o iêalo de viver. engenhoso Só incom- emu eça eue ruo e o 1 

Se a verdade · · roso artlata, que conhece o 
ra é a preendldo, amarao. man- segredo da arte Uterarta, 
do tendo a custo a mucaray escrever nas entrellnbaa.f 

0 ina1s v do riSO, deaaparelbado pa- 1apud Bit..._ LI~. 
1 ram ra a luta soclal, Gonzap ed. A&uüar. 18.8.18 pq. 

fala pelo autor. 83185). 
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.nostalgiJ 
5;eereta do catolicisQlO ~rdl
do_como sendo um tesouro 
preciosamenteguardado na 
soiíib:r~mrus pa.,mntê a quem 
Qle[ sem precoiíCeitõs, e pro- F 
curando, como ele, a veraaae 
através das aparências. Essa 
verdade secreta, essa angústia 
incõrifessaaa ... por vy.esktrai, 
.éomo vemos à página 185 do 
seu mais re~ente pai!lel. 

Também seu~:uw:4JE~El
nico aprese:nta 



Réquiem para C ...... -~ 

Clarice fot, evidentemente, 
uma escritora para 01 haPPII tew, 
mas aerá provavelmente, como 
veio aendo ao longo de seus suces
sivos contos e romances (de um 
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