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ANTONIO MACHADO

dle comprendera que estos epigramas 
cri tos contra ml mismo. iY por que 
soy Tartarín, 
la flauta ronca, y cx vaxawx, , 
más. 4Por que no ha de sorprenaer 
su triste figura ? iHemos de escriblr 
exaltamos y jalearnos ? 0 lo contrario

estan 
no ?

yo soy el grillo, el burro 
y el caracol, y í

• el

Algunos creeran que mis epigramas esta^ 
escritos contra^alguien, Traj ellos se pondra 
un nombre, iquien sabe de quien ? Tal vez de 
aquel a quien menos haya yo querido aludir. Na- ----------------- ----------- es_ 

Yo 
de 

todo lo de- 
hombre 

para 
•
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São Paulo,(1) H.
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Duas forças motrizes determinaram a expressão da per
sonalidade poética de Soledades» Galerias y Otros Poemast reali
dade e simbolismo. Desta última derivaram quase sempre, e quan
do se a entende como atitude criadora e hão em função precepti- 
va, os mais diversos movimentos estéticos modernos, que envolve
ram, a sua maneira e de uma forma mais significante de sua épo
ca, irrealidade, transmutação e transgressão.

No procedimento poético, principalmente se considerado 
a partir de uma das características apontadas pela história da lí

rica moderna de fins do século XIX até meados do XX - a desperso- 

nalização^-), a voluntária conversão do autor em objeto, em hão-

Por implícita razão, pode-se dizer que em quase todo 

o campo lírico a partir das últimas décadas do século XIX tem- 

se encontrado disseminado o binómio antitético realidade-simbo
lismo. Porque acredito, entretanto, na mais-que-perfeita coni
vência dos termos dessa antítese, desnecessário me pareceu neu
traliza-la. Daí o ter concebido o eu de SGQP como a concretiza
ção poética de uma das possibilidades virtuais de Antonio Macha
do. Essa virtualidade, cuja realização em existência fictícia 
pode ser endossada pela intenção de objetividade tantas vezes 
manifestada pelo poeta, não exclui, no entanto, a consideração 
do composto dualístico que nos tem definido como seres hunanos 
desde Platão, e que em SGQP nos é apresentado nos termos de rma 
interação entre a causalidade de um sujeito que se percebe 
imagina e a sua intuída e subordinante projeção simbólica.

friedrigh. H. Estrutura da lírica moderna. 
Duas Cidades, 1978, p. 36.



//..

A necessidade de expressar-se e a de ser escutado fa
zem parte da essência humana. Ou pelo menos mostram que os ho
mens estão presos a uma trama de relações necessárias a sua vida. 
Ha em nós como que uma carga energética e essa energia se vale da 
palavra que vive em nós para desprender-se, E, da mesma forma que 
toda atividade humana é eudemonista e, de certa forma, pragmatica

eu, e a consequente subjetivação do objeto criado por ele mesmo, 
e que, a despeito seu, cobra a sua mesma relativa autonomia, su
põe, como ficção, a reelaboração dos dados supostos reais da exi£ 
tãncia empírica. Essa elaboração exige, para a sua modernidade, 
uma especial sintetização de denominadores universais. Com isso, 
o signo preciso de significação imediata adquire uma possibilidade 
semantica mediata, cuja extensão se torna impossível apreender, e 
através da qual se transcende. Isto se dá graças à capacidade de 
um eu de simbolizar a sua imaginada realidade, ou seja, de repre- 
sentar-se simbolicamente por meio de imagens e da linguagem.

Na linguagem, os conteúdos lógicos e os subjetivos são 
dosificados, de maneira que, quanto mais aumentados se expressam 
estes últimos, tanto mais obscura se faz a transmissão comunicati
va e tanto mais se intensifica a expressão íntima, 0 hermético, 
como no caso de Mallarmé, por exemplo, mais do que uma construção 
deliberadamente cuidada, dá a impressão de ser o indício da mais 
profunda subjetividade, uma vez que o abismo mais profundo da peg, 
soa e incomunicável, Ê possível, portanto, que os autores da 
nossa modernidade tenham se proposto justamente isto, ou seja, a 
expressão daquilo que existia neles de mais profundo, para de
monstrar ou sugerir que há, subjacente à obra, outra realidade : 
a evidência da nossa solidão íntima, do fundo monologai que exis
te na forma de todo diálogo.



se

Pois bem : por outro lado, devido aos limites dessa 
linguagem herdada que nos é imposta desde o nascimento, incapaz 
de expressar o homem por inteiro, proveio o cansaço, o cepticismo 
da linguagem, nunca sentido antes tão agudamente quanto na nossa 
modernidade, que, em reação, se dedicou a transmuda-la. Porem, co
mo foi dito antes, nem sempre essa transformação deve ser explica
da como fruto de uma esmerada intelectualidade, de um esteticismo 
puramente voltado ao culto da palavra. Essa dedicação, esse culto 
à forma, também podem ser explicados pela angústia de um eu que ex-

Com esta referência, quero dar a entender não apenas o 
diálogo, na sua intenção comunicativa, mas a própria expressão, a 
fala em si mesma, a linguagem tão plena como a palavra, só que laQ, 
çada no tempo e no espaço. Este esclarecimento me parece necessá
rio porque, nas obras modernas, o que se encontra e que nem sempre 
o autor consegue dosar, principalmente no diálogo, o conteúdo psí
quico, Este, nas mais das vezes, é apenas aparentemente fator de 
comunicação, e a dosagem dos valores lógicos e dos subjetivos 
dá mais a nível de monólogo, onde o eu, paradoxalmente, dá a im
pressão de não ter desejado expressar-se a ninguém.

(1) LACAN, J. *Fala vazia e fala plena na realização psicanalít«- 
ea do sujeito*, in Escritos, São Paulo, Perspectiva, 1978. 
p. 112

//..

a si mesma, catártiea, seja em favor de uma redução de tensão, ou 
no alcance de objetivos, assim parecem proceder tanto a linguagem 
que herdamos e que nos deu subjetividade, como aquela que implode, 
quando menos se espera, em busca de ser ouvida, desde o mais den
tro de nós, e se nos impõe e nos determina.

Toda fala supõe um interlocutor, e não ha fala, ainda que se trate de uma fala vazig, sem resposta; embora, como tal, ela encontre gpenas o silencio, contanto que ela tenha yn ouvinte. E, se e o vazio o que primeiro se ftjz ouvir,, será em 
si mesmo que o interlocutor o experimentara, e sera para além da fala que buscada uma realidade que preencha esse vazio. Assim, ele se pora a analisar o comportamento do sujeito, para aí encontrar o que ele não disse. (1)



(1) BAUDELAIRE,

//..

perimenta uma sede insaciável do absoluto, a ânsia de saciar-se 
completamente, ou então de esvaziar-se de todo, a ponto de, de 
"tanto lhe arder o cérebro", o homem ter vontade de

Bntretanto, seria impossível ler SGOP simulando a mais 
completa ingenuidade, como se não se percebesse, algumas vezes, d&

No desenvolvimento do aspecto despersonalização, não 
pretendi desvendar Machado, o homem Machado, e tampouco deixar su
gerida uma equiparação entre a personalidade poética e a persona
lidade empírica. Tentei alcançar, no que me foi possível, seguin
do os passos da psicanálise freudiana, principalmente, o eu poéti
co que Machado criou como •'outro", como uma possibilidade outra 
de ser no mundo. "ED-OUTRD" cuja Identidade jamais seria de todo 
apreensível, como por certo houve de escapar-lhe, em grande parte, 
inclusive ao próprio Machado.

J5GOP nos possibilitaria incontáveis leituras, e, en
tre o incontável, eu destaco tres abordagens : aquela eentrada 
nos aspectos filosoficos que os poemas oferecem, a que levaria em 
conta uma análise e uma interpretação baseadas fundamentalmente 
nos valores estáticos da obra, e uma leitura que fosse, de alguma 
maneira, semelhante a que pretendo ter feito através da análise 
das manifestações do eu poético e de uma subsequente interpreta
ção psicanalítica* Não creio que qualquer dessas trés abordagens 
pudesse ir de encontro 'as outras duas, porque SGQP é filosofia, 
poesia e imagens, sensações e estados afetivos.

Mergulhar ao fundo do abismo, Inferno ou céu, que importa *i Ào fundo do Desconhecido, para encontrar o novo.

DãLâlRE. C. "La n»rt", in Les Fleurs du Mal. Paris, Galli- 
ma rd, 1961, p. 160
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uma

tem

vez

re-

se-

e

tos -J

(1)

//.

de 
dees-

No estudo da despersonalização em SGOP, busquei 

constituir um espaço do tempo do eu poético, encontrando uma 

qtência para os instantes de sua vida que os poemas mostram, 

estudando-lhe os sintomas t as formações simbólicas que se mani

festam t nos sonhos - os configurados, os descritos e os desper- 

nas recordações - as da infância, as do adulto, as *enco-

xuiagxna±J.U, e que essa obra decepciona nel 
Pois nesse trabalho que faz para reconstru 
j., ele reencontra a alienação fundamental que 

çomo um outro, e que a destinou sempre a lhe

sua no Imaginário 
teza. 1 
um outro, fexo 
fez construir  
ser retirada ppr um outro.

0 sujeito não se engaja aí puma despossessão cada 
maior desse ser de si mesmo, e, a força de pinturas çlnce- 
ras. que não deixam, por isso, menos incoerentç a ideia, de 
retificações que não conseguem extrair sua essencia. de es
teios e defesas que não impedem de vacilar sua jstatua, de 
amplexos narcisistas que se fazem sopro ao anima-lo, ele 
acaba por recçnhecer que esse ser não passou jamais de obra 

’ ' ’ ’ ’ J — e toda cer-
í-la para 

lha

tras das mascaras de sua *persona*, ou melhor, de suas *personae*, 
a voz da titânica personalidade de Machado. Daí eu estar desde o 

início com Freud. Com Freud, para quem o KJ é a vida de repre

sentação - a pessoa - a personalidade que se mostra, conforme o 

EGO pretende tê-la organizado, seja consciente dessa organização 

ou impelido pelo Outro que o insta, interpela e determina. Além 

disso, se se parte, como Lacan propõe, da premissa de que toda pe£ 

sonalidade é uma construção imaginária, e se se sabe que é concedi, 

da ao homem a faculdade de simbolizar-se através de Imagens e da 

linguagem, resulta daí que somos nós mesmos sempre ^outros*, 

vez que somos sempre aquilo que Imaginamos ser, e que o real 

para nós a consistência do que real julgamos. Assim, se Machado 

quis fazer de outro parte daquilo que percebia como seu eu, a sua 

imaginada realidade ganhou, na alteridade, o estatuto de realidade 

de ficção, e como tal deve ser tomada.

LACAN, J. op. cit., p. llh
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ora se escon

de Machado.

Bn SOOP. a despersonalização não consiste na retirada 
ou no desaparecimento total de características pessoais que pode
riam ser atribuídas a Machado, nas é mescla e complementaridade de 
elementos de personalidades diferentes. Ao personagem de gÇjpp Ma

chado negou-lhe a incisão e a altivez do eu poético de "Retrato*, 
mas concedeu-lhe, por outro lado, a resistência conveniente ao re
lato de "algunos casos que recordar* talvez *no hubiera querido* 

Machado.

Ehtre as manifestações do eu de SOOP podem ser estabe
lecidas correlações que se reiteram; há nelas uma constante de re
petição que permite sejam associadas num encadeamento que sugere 
uma interpretação para o conflito que ora se mostra, 
de. Borrada la historia, SGOP cuenta la pena.

bridoras". as buscadas e as não buscadas; nas suas reações e nos 
seus ardis; e nos fantasmas do seu "terceiro mundo".

É esta, pois, a primeira das características da técni
ca de despersonalização usada por Machado : a manifesta mescla de 
elementos de personalidades diferentes. Assim sucede com a «per- 
sona" de SGOP, assim sucede com "Abel Martin* e com "Juan de 
Mairena", ambos intérpretes e também •toutros* de Machado. E es
te caráter de mescla e de complementaridade eu o encontro também 
como característica da lírica moderna contemporânea, que tem sido : 
paradoxo e coerência, hermetismo e comunicação direta, linguagem 
coloquial e formalidade de expressão; acesso ou resistência ao des- 
vendamento; arte autonoma e gutdiélica ou arte que traz implícita 

a metafísica, ou o momento histórico, ou o conflito psíquico - ou 
tudo isto junto - que a determinou; arte de evidente intenção ou 

camuflada tendência, ou algo sem utilidade alguma. Palavra cons-
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(1)

Resta-me ainda fazer algumas considerações sobre o meu 
risco em contrariar a opinião daqueles que têm escrito sobre a obra 
de Antonio Machado, dos que têm sustentado - alguns com obstinada 
veemência - a eoerência e a autenticidade de sua poesia em relação 
aos seus pronunciamentos teóricos e à sua vida como homem*

Quanto ê coerência, quero dizer que não foram poucas 

as contradições em que incorreu Machado com relação ao que escreveu 
sobre poesia e a sua prática poética*

Quanto à alegação de autenticidade da obra em relação 

à vida pessoal de Machado, me parece um tanto inadvertida e arris
cada. Por mais autênticas tenham sido as intuições de Machado en

quanto intuições, ou seja, como percepções ou sentimentos espontâneos 
e irracionais, onde o imediato psíquico se incorpora, por associação, 
a um correlato objetivo, como se este servisse de estímulo a sua ma
nifestação, sucede que o resultado desta associação (imediato psí
quico latente + correlato objetivo/estímulo) é a sua concretização 
imaginária e simbolicamente transposta em linguagem poética. Ao li
dar com âSfiíL se lida com símbolos. Conferir aos símbolos o atribu
to de autenticidade seria não só desconhecer as possibilidades de 
uma •imagem que se define em excesso* (1), como negar-lhe a Macha
do a sua grande capacidade imaginativa e de simbolização, para glo

rificar-lhe apenas a genialidade de autobiografo.

cientemente buscada ou intuição que promove a fala do Outro em ver- 
sosj •miragem brutal*, «utopia pueril», «puro jogo do intelecto», 

«criação por intuição*, «expressão do Imediato psíquico», «palavra 
no tempo*, «tradição e originalidade», diversidade, ambiguidade, 
ruptura, a lírica moderna contemporânea é : inovação, renovação, 
contradição, poesia e anti-poesia*

HAUSER, A* «A perspectiva psicológica. Psicanálise e arte», 
in Teorias da arte* Porto, Presença, 1973, P» 58



e

em
SGOP :

e *outro*.
discur-

A

deste

sejaalteridade,

bretudo,

tio fazer-se,

no perceber-se *eu*
e ao mesmo tempo ■eu*;

Dessa dissociação e nessa comple 
que através do seu

como desintegração da personali
dade,
como busca de identidade,

mentaridade se fez a persona de SGOP, 
so e dos seus sintomas se esconde e resiste ao desvendamento. 
fala deste eu é repetitiva, reiterativa; o desenvolvimento 
eu não é linear ou progressivo; dir-se-ia que é labiríntico. Ape 
sar de se apresentar como um eu já constituído, ou melhor, como um 
eu já em meio caminho de constituição, não foi empresa fácil ten
tar a sua apreensão, porque este eu nos vem fragmentado, disso
ciado, disperso e heterogéneo.

- como mascaramento;

mascaramento, não apenas da personalidade empírica, mas so- 

através do Outro, mascaramento da personalidade poétiça.

Em resumo, a despersonalização em SGOP é :

A despersonalização em SGOP não parece ter respondi

do a uma intenção primeira de mascaramento da personalidade empí

rica. É preciso considerar que Machado acreditava que não se po

de criar do nada. Portanto, se ele partiu de si mesmo, se ele 

usou características e detalhes da própria personalidade para fa

zer poesia, isto não me parece ter sido o mais relevante. Rele

vante e o fato de ter Machado sempre pretendido alcançar a objetX 

vidade através do subjetivo. E esta tentativa foi feita, con» 

eu disse antes, através de sua própria objetivação na construção 

de um doutro* como sujeito de seus poemas. Ou seja, foi a cong. 

tração de alteridade, através de recursos de despersonalização 

da expressão de um eu que Machado não dá, absolutamente, como sen

do exclusivamente o seu. Nisto consiste a despersonalização 

no sentir-se doutro*



ANTOKIO MACHADO

KL alma. KL alma vence • 3 la pobre ceniclenta, 
que en este siglo vano, cjuel, empedernido, 
por,esos mundos vaga escualida y nambrlenta • - 
al ángel de la muerte y al agua del olvido.
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Modernidade

a arte jamais deixou de es-

sempre se

//<

Através de sua história, 

tar ligada aos limites da realidade, ou seja, a arte 

relacionou, de uma forma ou de outra, a vida, quer em sua or

ganização normal ou anormal, E é lógico que assim o tenha sido, 

uma vez que a necessidade da arte surgiu do nosso instinto fun-

Na vaga terminologia com que os conceitos nas mais 

das vezes são definidos, o termo “modernidade* tem sido esco

lhido para designar os estilos artísticos cuja característica 

mais evidente é a resistência contra uma classificação exclusj. 

va, qualquer que seja esta, A extensão do tern» é tão ampla, 

que pode abarcar uma série de considerações, desde aquela que 

leva em conta o tempo como época de produção da obra, e onde a 

ruptura da tradição é o fator distintivo, como a consideração 

da modernidade de um fato artístico cuja virtude especial é a 

de abolir a noção do tempo histórico, na medida em que o trang. 

cende e chega até nós como algo sempre atual. Assim, o concei

to e por si, no mínimo, ambivalente, dual. Moderno é o que fi

ca e moderno é também o que pode passar. De qualquer maneira, 

à modernidade está implicitamente ligado o conceito de tradição, 

E neste sentido poder-se-ia dizer que tem havido tantas modemi 

dades quantas rupturas houve de tradição ou de convenções esta

belecidas pelas estéticas que se impuseram como fatores determ^. 

nados pelas exigências da evolução histórica.



A arte é e será

de simular»

as

eram a

e, desta maneira,

//..

lacro do homem, 

gem será a da

As leis de Aristóteles se atinham ao objetivo; 

expressão de uma concepção natural do conhecimento e da arte. Que 

a arte, na verdade, era uma concepção natural é um fato que se 

prova pela sua própria perenidade. 0 homem, sem outro ponto de 

referencia que o seu próprio ser e as circunstâncias que o rodeiam 

e as relações que o organizam, copiou-se na arte, 

se transfigurou.

No princípio, a arte foi normativamente imitativa.

Assim a prescreveu a Poética de Aristóteles. Mas se a literatura 

soube rebelar-se contra as leis aristotélicas, se estas leis dei

xaram de ser a referência da crítica em meados do século XVIII, a 

verdade e que, até completar-se a metade do século XIX, persistiu 

a sujeição criacional àquela regra básica que decretava para 

letras o objetivo de imitação deliberada da natureza.

damental de conhecer-nos, derivado do de posse, 

sempre um espelho, e, ainda que este seja deformante e a imagem 

que reflita seja enganosa, poder-se-á sempre encontrar, no enga

no da arte, a verdade, A arte sempre foi e será sempre, por mais 

longínqua que pareça esta intenção, um reflexo da vida, um simu- 

Se este dissimula diante do espelho, a sua ima- 

simulação. E o homem sempre foi perito na arte

Ehtretanto, considerada desde um ponto de vista absolu

to, a nossa realidade não passa de uma convenção, da mesma maneira 

que é uma contingência. Tudo poderia ter sido de outro modo, tan

to o nosso ser físico como o nosso ser espiritual, o nosso meio, a 

nossa circunstância, a nossa vida. Neste sentido, a arte moderna 

efetuou o primeiro esforço para substituir essa convenção de nossa 

realidade por outra convenção, por outra realidade, uma realidade
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da.

a

e

as-

ao mesmo

//<

i
I

XVIII, se 

tóteles.

Com a estética alemã nascida na segunda metade do século 

inauguraram princípios diferentes e contrários aos de Arig. 

A poética lógica e objetivista deste dera lugar a uma pri

meira rebeldia : o Romantismo, do qual o mundo inteiro se contagiou. 

Mas o Romantismo, em última instância, não significou senão as rei

vindicações do eu criativo, isto é, uma nova hegemonia na grande 

balança da expressão, a do subjetivismo.

aparentemente criada e não re-criada, e o mais simuladamente ori

ginal - não mimetica. Claro está que ninguém foi capaz de reali

zar uma substituição perfeita, uma vez que a liberdade de criação 

esta sujeita e e relativa às percepções que temos da realidade, 

desta realidade que vemos e vivemos todos os dias. 0 que eu quero 

dizer, e o que Machado também dizia, é que o homem não cria do na- 

Esta seria a condição indispensável para que aquela substitui, 

ção pudesse ser absoluta. Mas o esforço do homem nesse sentido 

foi, a partir de fins do século XIX, o mais intenso que se prati

cou em direção à tentativa de uma criação pura, A pergunta que ca

be em consequência a esta atitude é : Pode o homem descartar-se 

de sua própria realidade ate o ponto de pretender criar uma outra 

nova ? Creio que seria pretender o impossível, 0 homem não pode 

descartar-se de si mesmo. Ehtão, em que se apoiam as novas conveji 

ções que a modernidade busca ? Para responder, será preciso repo£ 

tar-nos às circunstâncias históricas que determinaram a tentativa.

Quando o romantismo alemão estabeleceu a afirmação da 

personalidade como realidade suma da qual o contorno, o mundo, 

natureza dependem; quando defendeu que a realidade objetiva 

exterior não era mais do que o produto da consciência do Eki, 

sentou a primeira premissa necessária da modernidade, 

tempo em que inaugurou o caminho para a tentativa do conhecimento 

absoluto, acreditado possível uma vez que esse abso-
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(1)

a

(1)

//..

luto se considerava compreendido no Eu, cujo desejo é, por ou

tro lado, uma das características mais radicais da modernidade.

> 6 
está radicalmente aberto ao sobrenatu- 

> evo- 
No prólogo da segunda parte do”roman- 

» 
Tudo o que é vi- 

pois que 
verdadei- 

olhaj de tudo
i- la onde mora a

Para Fichte, o Eu constijui a realidade primordial e 
absoluta, tal como a consciência de si representa to prijj 
cípio absoluto de todo o saber”. 0 Eu fichtiano afirma-se 
a sj proprio, revelando-se como Eu absoluto, pois ”a sua 
esjencia consiste unicamente no fato de se afiymar ele 
proprio como sendo”, e como Eu puro, pois o Eu e uma ativi 
dade pura, isto e, uma atividade que não pressupõe ym obje
to para se realizar, mas que cria esse objeto no proprio 
ato de se realizar: "Eu sou muito simplesmente o que sou, 
e sou muito simplesmente porque sou”. Quer dizer, o Eu é 
simultaneamente agente e produto da ação, te^do Fichte de
finido esja natureza dupla e ao mesmo tempo unica do Eu 
com o vocábulo Tathandlung. A atividade pura do Eu e o 
Eu puro são infinitos, definindo-se esta atividade pura co
mo a ‘‘faculdade absoluta de prodyção dirigindo-se para o 
ilimitado e o ilimitavel"* isto e, definindo-se como a infi- 
nitude do Eu. Se, num pjimeirç momento, o Eu se auto-afir- 
maA a sua atividade não e possível sem uma oposição : ao Eu 
opoe-se um não-Eu. Desta oposição, que^obriga o Eu a refle
tir-se e a limitar-se, depende a consciência - e o desdobra
mento do ideal e do real, do conhecer e do ser.

AGUIAR E SILVA, V. M.
da Literatura. 2a. ed 
14 27.

"Pré-Romantismo e Romantismo”, in Teoria 
., Coimbra, Almedina, 1968, p. h2o e

0 mundo romântico, dijerentemente do mundo humanístico 
do mundo iluminista, tota lauxuauucuuc auei uu a<j óuuren 
ral e ao mistério, pois representa apenas "uma aparição 
cada pelo espírito". _ ’■ '
ce d§ Novalis Heinrich võn Ofterdingen, Astralis grita : 
"Espirito dazterraâ o teu tempo passou j’’ Tudo o á v 
sívelAe palpavel nao representa o real verdadeiro, 
o autêntico real não e perceptível aos sentidos. 6 
ro conhecimento exige que o homem desvig o < ‘ 
quanto o rodeia e desça dentro de si proprio, la vnuc wxa a 
verdade tão ansiosamente procurada : ‘‘E para o interior que 
se dirige o caminho misterioso. En nós, ou era parte nenhuma, 
estão a eternidade e os seus mundos, o futuro e o passado. 0 
mundo exterior é o universo das sombras”, conclui Novalis.

0 que disse Friedrich Schlegel sobre o livre arbítrio, 

arbitrariedade do poeta, não haver de tolerar sobre si lei de 

espécie alguma, parece perfeito como princípio básico da moderni

dade. E toda a sua teoria acercada ironia, como elemento neces

sário à criação poética, como arma com a qual lutar contra a rea-
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(1)

vas.

ao eri

so

dos os

novo inundo convencional.

1422 e 1123.P*

//..

(l)cf. AGUIAR E SILVA, V.M., op. cit.,

lidade ambiente e pelos foros da personalidade, como fator que 

transformaria o processo poético numa sucessão constante de auto- 

criação e autodestruição, este segundo princípio do Romantismo, 

encontrou na modernidade o seu mais completo exercício.

se mostrou como um estímulo para a criação de novos seres

da

Grande impulso seria também a psicanálise de Freud e, 

mais tarde, a primeira guerra mundial. Teoricamente ali e prati- 

camente aqui, o homem descobria zonas ocultas e pantanosas do seu 

si-mesmo e, simultaneamente, a inestabilidade, a inconseqttência, 

a falsidade de muitas verdades que havia considerado antes objeti- 

0 descrédito do mundo exterior o fez voltar-se ainda mais pa 

ra si mesmo; o pavor ante aquelas zonas espectrais e monstruosas 

com as quais, inconscientemente, passara anos conformado a sujei

tar-se, 

e o estabelecimento de novas associações. A queda repentina 

realidade material e aparentemente assegurada pela ciência, 

terrar o naturalismo, deixara o homem em crise espiritual. E 

a arte, então, se atreveu contra a lógica, foi porque novas leis 

a apoiaram; se ousou travar convenções anti-realistas, foi por

que a prepotência do realismo havia sido desmoralizada e ja não 

havia por que pagar-lhe tributo. A realidade objetiva teve abala- 

seus alicerces e a modernidade fez desse desequilíbrio seu 

Num não-conformismo radical, os moder

nos se lançaram a revisar conceitos e leis. 0 que havia antes re

cebido o nome de realidade não era senão uma aparência da realida

de verdadeira; uma parte, pois, havia sido desatendida, ignora

da : a face do mistério, do absurdo, do paradoxo. A arte moderna
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te,

a atenderia» Havia compreendido que a alma do homem é muito mais 

complexa do que o haviam suspeitado os românticos e que, conse- 

qttentemente, o subjetivismo destes podia ser muito mais extrema

do, ate o ponto em que, em sua expressão, no exercício de sua li

berdade, suas criações estivessem muito menos relativizadas pela 

organização normal da realidade externa. Considerou-se, enfim, 

que toda arte era convenção de convenções, e se usou o direito de 

criar outras diferentes.

Poder-se-ia pensar que essa busca de novas convenções 

tenha significado uma voluntária desumanização da arte. Mas isto 

não aconteceu, uma vez que tudo quanto o homem cria é produto huma

no de per si. A verdade disto é evidente. Simplesmente foi preci

so ampliar os limites do humano para que neles coubesse o moderno, 

ampliação, por tudo o que implicava, que exigiram os novos desco

brimentos, as novas experiencias. Mas, em troca, é certo que a 

modernidade chegou a criar mundos que, sendo a expressão da subje

tividade criadora, da imaginação inventiva ou da nossa capacidade 

de deformação mistificadora, diferem, e até se opõem, à organiza

ção do nosso mundo, embora estejam obrigatoriamente forjados pelos 

materiais que este forneceu ao espírito e que o espírito elaborou 

ou transfigurou.

Ao poeta sucede o mesmo. Por inimagináveis que sejam 

suas figuras de expressão e de pensamento, por remotamente absur

da que seja a analogia entre o objeto substituído e o substituin- 

sua matéria será sempre a linguagem humana, e o excitante de 

suas sensações objetos ou representações, de objetos e seres que, 

de alguma forma, terão relação com a realidade.
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a
elas.

Vários resultados podem advir de tal postura crítica
uma atitu-

e

Ou, dito de outro modo :

(1)

(2)

necessidade de descriminar e de 

e ao desgosto dé Bau- 
" cinismo, |ndifereQ

The truth of pç>etry.
P. 5U 

in op. cit

Toda modernidade supõe um descontentamento ante conve^ 

ções em vigor, com a consequente crítica negativa em relação

Daí que toda modernidade seja um expoente da vitalidade que 

reside num fundo de decadência comum»

A própria linguagem garante que nenhuma poesia será 
totalmente «desumanizada ", quer um poeta tente projetar 
a pura interioridade para fora - como Rilke muitas vezes 
fez - ou perder-se para achar-se em animais, plantas e 
coisas inanimadas,

(1)

«The truth of poetry", in 
Hartcourt, Brace & World, 19á? 

"Pueril e Utopia and Brutal Mirage",

negativa : uma atitude hostil contra o mundo exterior,

de hostil contra o Eu, uma atitude hostil contra a linguagem, 

ainda uma hostilidade que toma a forma de uma visão humorística da 

realidade objetiva, e mesmo da subjetiva.

HAMBURGER, M, 
New York, 

idem, ’--------‘
e 20,

P. 19

Se estg crescente i 
dissociar e desconcertante, conducente à exasperação 
de Tolstoi para com a literatura, 
delaire para com a vida, ou mais. ao cinismo, ^ndifereQ 
ça e filistiçismo deliberado, a literatura também propor
ciona um remedio : tem o poder de fazer novas associações 
entre coisas que, na vida, tendem ma^s e mais a desmoro
nar, A distinção da poesia moderna e que ela tem se con
centrado em enumerar «as estrias da tulipa”, mas, uma 
vez mais, ela tem mostrado o seu poder de universalizar 
o particular; dezdar um çovo centro a experlenciaszque 
por todos os critérios clássicos deveriam ser periféricas, 
porque elas são as experiencias de especialistas, 0 poe
ta moderno pode «enumerar as estrias da tulipa" e não 
apenas pensar, mas esperar ter ficado apenas nisto; mas, 
quer ele goste ou não, ele disse algo novo sobre flores e 
sobre homens,

(2)



• o

como

em

se unem

o

as

0

e,

//..

Engendrador de imagens contra as quais freqtlentemen- 

te se volta, como se ao engendrá-las, no mesmo momento, ja 

tivesse como pontos de realidade nos quais se encontra compreen

dida a convenção já forjada, e portanto a relatividade, e portas 

to o desprestígio; castrador de suas próprias criaturas, para 

que o transcurso fluido não cesse nunca, esse humor e uma arma 

intuitiva, ou, o que tanto importa, o produto da intuição, 

humor moderno, enfim, agudiza os sentidos num alerta doloroso, 

intensifica a sensibilidade num não-conformismo arriscado,

Quanto ao humor, ele conterá sátira, ironia, broma, 

mas não necessariamente; sua significação profunda terá, 

ponto de partida, o relativismo absoluto de tudo. Não será a 

simples, fria, consideração caricaturesca das coisas e dos seres 

que comumente se chama humor, mas uma força que, ao expandir-se, 

transfigura tudo numa espécie de visão inteiramente subjetiva. 

Trata-se, pois, de um humor dinâmico. De um humor que está per- 

petuamente fluindo entre o ser e o não-ser, e que contribui pa

ra uma realidade poética fluida como o rio de Heráclito, 

cuja realidade os atributos se desprendem de seus objetos e bug. 

cam suas contradições, se emparelham elementos díspares,

que se afirma e o que se nega, num perene esforço de transforma 

ção e transfiguração.

o conjunto de deformações, contrações, assimilações e desassi- 

milações que formam todo o mundo tradicional se consegue gra

ças a uma especie de agressividade que, atuando sobre o espírito, 

o faz compreender que as relações que eram acreditadas con» nece^ 

sarias são apenas convencionais, e o capacita a desconjuntá-las.
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a

à custa de um longo sofrimento, é a resposta dos espíritos su

periores a este mundo no qual todos se sentem estranhos; é 

atitude dos que não concordam com transigir; e é a visão que 

implica todo um processo de angústia existencialo



ANTONIO

JUAN DE MAIRENA

)

esja :

Cento y cuento es la poesia. 
Se cante una viva^historia, 
contando su melodia.

No hay mejor definición de la poesia que
: ”?oes£a es algo de lo que hacen los poetas**» 

Que sea esje algo no debéis preguntar al poeta. Por
que no sera nunca el poeta quien os conteste.

JUAN DE MAIRENA

Ni marmol duro y eterno, 
ni musica ni pintura, 
sino palabra en el tiempo.

MACHADO

ANTONIO MACHADO

Hay una poesia que se nutre de super
lativos, El poeta pretende elevar su corazón 
hasta ponerlo fuera del tiempo, en el *‘topos 
urânios” de las Ide§s, Esta poesia,acompanada 
a veces $e una emocion caracteristica, que es 
la emociçn de los superlativos, puede ser real- 
mentç poética, mientras el poeta no logra z su 
proposito. Lo que quierg decir que el proposi- 
to, al menos, es antipoetico.



A. líriça de a partir de fins do século XIX Antonlo Machados.

»

Se-

e fez caso omisso de va-
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A modernidade a que este estudo se refere é aquela 

cujas características se verificaram a partir de fins do século 

XIX. Para muitos, referir-se a esta modernidade é conferir-lhe 

o estranho caráter de excepcionalidade; moderno será o novo 

obscuro, o extravagante, o irracional, o louco, 

turalmente, são apenas formas de entendimento.

Não creio seja necessário levantar aqui, exaustiva

mente, as teorias que histórica e esteticamente têm sido concebi

das para explicar as razões da lírica que se desenvolveu a par

tir de fins do século XIX. Alguns destes aspectos vão constituir 

a base deste trabalho e serão discutidos no seu decorrer. 0 que 

me parece importante é responder sobre a essencia dessa lírica.

Tenho presentes as considerações de Hugo Friedrich, em 

Estrutura da lírica moderna, e as de Michael Hamburger, em The 

truth pf Ppetrv. Hamburger não nega que as características apon

tadas por Friedrich tenham de fato se verificado na lírica em re

ferência. Exprobra-lhe, contudo, a inflexibilidade da observação, 

a incisão com que fixa como específicas, e ao mesmo tempo gerais 

a toda lírica do período, características que teriam sido mais 

adequadamente reservadas a um certo tipo de lírica não apenas de

senvolvida a partir de fins do século XIX, mas também antes, 

gundo Hamburger, Friedrich se ateve ès características da poe

sia pura ou àquelas da arte pela arte,

, o
Tudo isto, na-



nem por Isso lhes foram
menos modernos.
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confirma o pensamen- 

modema :
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É interessante notar que Valéry 

to de Hanburger a respeito da lírica

que o Romantismo hávia inaugurado, mas irregularmentex 
, toma-se um verdadeiro sistema que se determina as 

Alguns escrevem com a necessidade de em- 
que eles podem esboçar por meio de analo- 

i de 
uma partitura de orquestra. Outros, críticos_de arte sutis, 
querem introduzir noAseu estilo alguma imitação dos contras
tes e das correspondências do sistema das cores. Outros znão 

1* que vários 
enquanto que alguns, ao contrario, lhe eji

rias outras direções tomadas por poetas da mesma época e que, pos- 

baudelairianos, ainda que trilhassem caminhos diferentes do herme- 

tismo do último Mallarmé

Em outras palavras, se de um lado as caracterlsticas 

apontadas por Friedrich se verificaram eon» signos de ncdemida- 

de de um certo tipo de lírica desenvolvida a partir de fins do 

século XIX, não ocorreu o mesmo com relação a toda a produção lí

rica do período. Se se considera a modernidade como um fenômeno 

ocorrido universalmente, tal fenômeno deve ser observado e estu

dado em todas as suas manifestações, direções e sintomas.

, do simbolismo musical de Verlaine ou da 
sintaxe genialmente rebelde de Rimbaud,

Assim* livre do grande publico, livre da crítica tradi
cional que e, ao mesmo tempo, o guia e o escravo, livre da 
necessidade da venda e não tendozem vista a preguiça dos es
píritos e os limitesxdo leitor méd^o, o artista pode se con
sagrar sem reservas as suas experiencias. Cada um se desig
na seus deuses e seus ideais; cada um pode levar ao extremo 
suas teorias ou suas fantasias, e_Deus sabe se algum se pri
va disso. Deus sabe se as inovaççes deste período são nume
rosas, variadas, surpreendentes, as vezes bizarras. Tudo e 
posto em contribuição pelos prosgectores em busca de tesouros 
literários desconhecidos : as ciências, a filosofia, a música, 
a filologia, o ocultismo, as literaturas estrangeiras.

Em outras palavras, o comercio de artes diversas entre 
eles» ijuo 
pratícado, 
vezes pelo excesso, 
prestar da musica o 
gias; tentam as vezes dar às suas obraj o dispositivo 
uma partitura de orquestra. Outros, criticos_de arte 
querem introduzir noAseu estilo alguma imitação dos contras
tes e das correspondências do sistema das cores. Outros 
temem criar palavras, perverter um pouco a sintaxe* que vários 
restauram vivamente, tuijuautiu ««
tregam alguns enfeites do seu passado cerimonioso.

Jamais movimento literário mais sábio, mais inquieto de 
ideias, que este movimento em todos os sentidos dos espíritos,
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passado, e 
tomado possí-

o

Paris , Gallimard, 1959

Por outro lado, esta lírica moderna tem-se mostrado, mui

to mais do que em períodos anteriores em que o fenômeno da moderni

dade ocorreu, sempre como resultado de um conflito entre tendên

cias estéticas e ideológicas; como a mescla da tradição e da ori

ginalidade do talento individual; como o dilema entre os meios e 

os fins da poesia. Dialética, conversa do homem consigo mesmo ou 

com o *\3UtroM, questionamento, dúvida, tensão, e a poesia moderna. 

Uma dificuldade que apela para a sensibilidade estética como jus

tificativa última ou como trunfo egocêntrico do existir poético. 

Facilidade equívoca que teme a própria transparência. Destruição,

comum. Tu- 
, desde

Tendo bem presentes e confrontados estes três autores, 
que hoje me resulta do cotejo dos seus pronunciamentos é pen

sar na lírica moderna como um trabalho de elaboração artística coq. 
seguido graças a um tratamento especial, até certo ponto inovador, 
e do uso original, às vezes motivado, outras, arbitrário ou aleató
rio, do meio de expressão. Tratamento especial do meio de expres
são que implica sempre uma possibilidade a mais dentre as infini
tas de exploração de uma língua enquanto linguagem que se quer ar
te. Originalidade no uso do meio de expressão que faz com que a 
lírica ultrapasse não apenas o determinismo ou a opção da tradição 
herdada, mas também a sua exclusiva dependência do talento indivi
dual criador. Exploração de potencialidades e possibilidades con
dicionada a matéria prima sobre a qual o trabalho artístico se ela 
bora.

(1) VALÊBY, P. "Existence du Symbolisme**, in “Varíeté”, Oeuvreg. 
Paris , Gallimard, 1959, te I, P» 695.

onde a renuncia da qual vos falei era o princípio cc= 
do isto que eu tenho visto produzir-se em literatura, 
esta fase atormentada, feita de audácias, de introduções no 
futuro incerto, ou de retomadas imprevistas do passado, é 
indicado,_ou ja yealizado, ou preconcebido, ou tomado possí
vel, se não pjxivavel, pelo trabalho intenso e desordenado reg lizado nesta epoca.

(1)



construção. Mentira, verdade. Morte, vida.

Isto tem sido

//..

LÍrica moderna é a expressão do homem que se faz 

é a fala poética que resiste ao tempo como sinal de um 

Ê a fala que permanece no tempo porque lhe 

que se resiste ao dar-se fácil porque se dá 

natural é o não se dar fácil.

a modernidade lírica, quer se a consi

dere a partir de Baudelaire, quer se a veja como uma constante 

de repetição através dos tempos, na medida em que o fenômeno da 

modernidade se reproduz sempre e promove, com o câmbio que lan

ça no tempo, paradoxalmente, uma permanência intemporal.

ódio, amor.

Mas, o que quer que se considere seja a poesia mo

derna, a verdade é que seu início se deu antes de Baudelaire e 

de poetas como Edgard A. Poe, a quem Baudelaire e seus suces

sores consideraram como sua herança literária.

poesia, 

tempo e dos tempos, 

opõe resistências; 

naturalmente, e o seu

Sabe-se que elogios ele recebeu de Goethe por sua tra
dução do primeiro Fausto. Talvez fosse gle o unico ro
mântico francês bem instruído dessa Germania lírica e me
tafísica, da qual o nosso Romantismo nos veio. Mas a es-

Nesta inteligência penetrada de inquietações, as som
bras e as luzes estavam curiosamente distribuídas. Eu 
falei do seu gosto muito esquisito pela mais simples das 
palavras francesas. Ele amaya com o mesmo amor os bos
ques e os regatos que estão às margens do Senlis, e esta 
nobre floresta de Compiêge, onde eu vi, uma noite, numa 
clareira paçtanosa, a lua cheia tramar com o veu da bru
ma um arco-íris de cores frias e todo lavrado de prata. 
A maravilha desse espectro geladozsem dúvida arrebatara 
Nerval, grande amante desses cenários de lendas que se 
colocam freqtfentemente sobre os rios do Rhin.
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(1) VALÉR£t P.
Paris,

Deve-se^ver no gosto das coisas ocultas, na crença des
ses fenomenos prodigiosos, mais reservados, da existên
cia de seres fora da natureza, e das suas manifestações, 
um sintoma de debilidade mental, ou de desarranjo do es
pírito ? A sabedoria queria sem dúvida que se tratasse 
este problema pela via estatística. Quantos loucos au
tênticos estão revelados no grande número de pessoas que 
se ocugam seriamente do mundo^invisível ? Swedenborg le 
vou ate o fim uma Içnga existência de vida normal : mem- 
bj*o de Academias, sabio, engenheiro reputado, §lto funci^. 
nario, homem do mundo, suas visões eram também distin
tas do seu comportamentozsocial como nossos sonhos o são 
do nosso. Mas, ao contrario, Nerval parece, aproximada- 
mente no meio de sua carreira, ter perdido por momentos o 
controle de sua atiyidade interior. Ele se recuperava de
pois e tinha consciência de haver delirado. (...)

0 caso Nerval se complica, de outra forma, de literatura. 
Gcrard e um escritor. Ele está portanto sensibilizado pa. 
ra tudo aquilo que, percepção ou pensamento que lhe ve
nham, possa tomar um valor de produção pelos meios da li£ 
guagem. 0 Homo Scriptor, o Homme de la pjume, não pode 
deixar ge sonhar com o efeito sobre o leitor daquilo que 
ele impos ao papel. Ele especula, inconscientemente ou 
não, sobre o poder das palavras. Mas a certeza da exis
tência desse cálculo desperta inevitavelmente no espírito 
crítico uma presunção de sinceridade mitigada : suspeita- 
se cora relaçao ao místico, ao mistagogo, ao iniciado ou 
ao condutor de homens ou de almas aue escrevera, uma 
cessidade, confessada ou não, infusa? de abusar de 
força expressiva; sabe-se bem que a intenção ou a 
ção de agir sobre os outros nos torna outros...

(1)

sa cultura filológica e precisa, sua erudição compósita, transbordante de todos os limites críticos, ligava-se (...) um domínio de incerteza, onde os produtos mais 
sedutores e estranhos do pensamento universal se combi
navam numa especie de saber fantasma, misturado de teur- 
gia, de gnose, de cabala, d^ mitologia cifrada, de tudo 
o que pode absorver de mistério um espírito tão ávido 
de claridade. Nem a magia? nem as promessas das ciên
cias arcanas e as perspectivas das especulações mais ousadas faltavam a sua sede de prestígios.

Mas, a importância e a relevância de Baudelaire fo- 
tão grandes, que hoje se o tem como o pai da poesia moderna - 

•'le premier voyant, roi des poetes, un vrai Dieu” - como o di
zia Rimbaud. Baudelaire e o protótipo do poeta moderno, 
visão e, ao mesmo tempo, afiada e limitada por um elevado grau 
de consciência crítica.

"Souvenir de Nerval”, in "Variété” 
Gallimard, 1959, t. *, p. 592 e 5'
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•Tuerile Utopia and Brutal Mirage”, in op.(1)

seguro 
que

HAMBURGER, M.
cit., p. 2.

Todo o menosprezo e a indiferença que Baudelaire 

cebeu em vida, seja com relação a ele mesmo seja quanto à sua 

obra, se encontram hoje convertidos no mais absoluto oposto : 

Baudelaire e atualmente um dos poetas sobre cuja vida e obra mais 

se tem escrito. E toda esta literatura biográfica e crítica tem 

mostrado um aspecto muito próprio da situação de poetas posterio

res a Baudelaire. Trata-se da desproporção que há entre a procura 

da poesia por ela mesma e a procura de literatura sobre poesia. 

Muito poucos, talvez nenhum poeta, desde Baudelaire, conseguiu vi

ver de seu trabalho; mas milhares de pessoas, inclusive os pró

prios poetas, tem vivido de escrever ou de falar sobre poesia.

Esta anomalia, papalela,em muitas çutras maneiras, aos 
desenvolvimentos economicos tendentes a proliferação de ho
mens-médios em^todas as profissões e industrias, não produ 
ziu apenas reações conscientes ou inconscientes evidentes 
nos comprometimentos políticos de diyersos poetas modernos, 
mas afetou também a verdadeira substancia de seu trabalho. 
As teorias económicas de Ezra Pound e as longas passagens 
de seus Cantos são um exemplo; o comunismo de Brecht e 
as suas tentativas de produzir uma poesia funcional para zo 
homem da rua são outrozexemplo. Nesta consideração, também 
Baudelaire foi um prototipo, pjincipalmente porque ele osci
lou entre as posiçoes aristocratica e revolucionária, 
apenas da sua rejeição da ordem burguesa capitalista, 
nao tinha um lugar para ele,

(1)

As divergências Que até hoje existem em torno das ati

tudes e intenções de Baudelaire são, era grande parte, devidas às 

suas próprias contradições e autocontradiçoes. Baudelaire esteve 

sempre consciente delas. Desde o início, 

to um progressista como um reacionário, um homem original e ao 

mesmo tempo comum, um poeta clássico e moderno, cristão, sata- 

nista, um moralista e também um homem incapaz de ser sincero, 

isso tudo, segundo Hamburger, a verdade que o seu trabalho con

tém não deve ser buscada neste ou naquele verso, nesta ou naque

la confissão, mas principalmente nas tensões que as suas auto-



contradições revelam.

extrao rdina rio s

senão local.

//..

Mas 
'vanuc uuupcuu uuu v ovu. ucocn vux v juuúíx uv lua OlllUtí XHUJL—
ferente ao passado, organizando seu futuro e deixando às expe- 
riências_de todaznatureza a mais inteira liberdade, um homem* 
em direção ao próprio tempo, se encontrou considerando as coi- 
saa do espírito, e entre elas, a produção^literária, com uma 
nitidez, uma sagacidade, uma lucidez que nãozse havia jamais 
encontrado numa cabeça dotada da invenção poética. Jamais o 
problema da literatura tinha sido, até Edgard Poe, examinado 
nas suas premissas, reduzido a um problema de psiçologia, abor
dado no meio de uma análise onde a lógica e a mecanica dos 
efeitos eram deliberadamente empregadas. Pela primeira vez, 
as relações da obra e do leitor foram elucidadas e dadas como 
os fundamentos positivos da arte.

Este grande homem seria hoje completamente esquecido se Baude- 
laire não se tivesse dedicado a introduzi-lo na literatura eurç. 
peia.

Baudelairg, no meio de Romantismo, faz pensar num clássico, 
(...) Os românticos tinham negligenciado tudo, ou quase tudo 
o que pedia ao pensamento uma atenção e uma continuação um pou 
co penosas. Eles procuravam os efeitos de choque, do estra-~ 
nhamento e do contraste. A medida, o rigor, a profundidade 
não os atormentavam em excesso. Repugnava-lhes a reflexão abs
trata e o raciocínio, e não somente nas suas obras, mas mais 
ainda na preparação de suas obras - o que é infinitamente mais 
grave.

Numa epoca em que a ciência tinha tomado desenvolvimentos 
extraordinários, o Romantismo manifestava um estado de espíri
to anticientífico, A paixão e a inspiração se persuadem de 
que elas não tinham necessidade senão delas mesmas.

Mas. sob um outro céu muito diferente, no meio de um povo bas
tante ocupado com o seu desenvolvimento material, ainda indi-

Eu não esconderei que o fundo dos pensamentos de Poe sustenta 
uma certa metafísica que ele se propunha. Mas esta metafísi
ca, se ela dirige e domina e sugere as teorias das quais tra
ta, entretanto, não as_penetra. Ela as engendra e isso ex
plica a geração; ela não as constitui.

Eu me pergunto somente o que pode deyer a poesia de Baudelaire 
e mais geralmente a poesia francesa à descoberta de Edgar Poe.

Alguns dos poemas de Les Fjeurg du Mal extraem dçs poemas de 
Poe seu sentimento e sua substancia. Alguns contem versos que 
são transposições exatas; mas eu negligenciarei estes emprés
timos particulares, cuja importância não é, de nenhuma maneira,
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duzir de alguma maneira

Oeuvres,

//..

Se nós olharmos no presente o conjunto de Les KLeurs du 
Mal e se nós tomarmos o cuidado de comparar este conjunto 
com as obras poéticas do mesmozperíodo) nós não nos espa& 
taremos de encontrar a obra poética de Baudelaire notável, 
mente de acordo com os preceitos de Poe. e por isso nota
velmente diferente das produções românticas.

(1) VALÉHf, P. "Situation de Baudelaire". in «Variété", 
Paris, Gallimard, 1959» t. I, p. 607-8-9.

0 que pensava Poe da poesia ?

Eu resumirei suas ideias em algumas palavras. Ele analisa 
as condições psicológicas de um poema. Entre essas condi
ções, ele põe, primeiro, aquela§ que dependem das dimen
sões das obras poeticag. Ele da a consideração do seu 
comprimento uma impojtancia singular. Ele examina, por 
outra parte, a substancia mesma destas obras. Ele esta
beleceu claramente gue çxiste uma quantidade de poemas 
que se çcupa de nocoeç r  " * “ *
como veiculo, A historia, a ciência, 
nada se expostas na linguagem da alma.

Ha nos melhores versos de Baudelaire uma combinação de car
ne e espírito, uma mistura de solenidade, de calor e de 
amargura, de eternidade e de intimidade, ume aliança rarís
sima da vontade com harmonia, que os distinguem nitida
mente dos versos românticos como os distinguem nitidamente 
dos versos parnasianos. 0 Parnasse não foi muito brando 
para Baudelaire, Lecomte de Lisle lhe reprovava sua este
rilidade. Ele esqueciazque a verdadeira fecundidade de um 
poeta não consiste no número de seus versos, mas antes na 
extensão de seus efeitos.

(1)

Poe jompreendeu qy.e a poesia moderna devia se conformar à tendencia de uma epoca que viu se separarem mais e mais nitidamente as modas e os domínios da atividade, e que ela podia pretender realizar seu objeto próprio e se produzir de alguma maneira, em estado puro.

ocupa de noçoeç as quaisAa prosa seria suficiente ;iculo. A hístoria, a ciência, a moral não ganham

Pai da modernidade, Baudelaire transmitiu não apenas a 
sua poesia, mas também o seu dilema às gerações de poetas e crí
ticos posteriores. E a sua maior glória fbi, sem dúvida, a de ter 
engendrado poetas muito grandes. Verlaine, Mallarmé e Rimbaud nao
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0 senti-
ar-

que ativam

de Ed-

A de Baude-

Nesse
de Baude-

(1)

p. 3»(1) Cf.HAMBURGER, M. op. cít»,

da que merecem**,

se concentra mais no seu dilema do que na sua obra.

Quanto a Mallarmé, 

to Baudelaire, ele prosseguiu 

mas as pesquisas formais e técnicas

De fato, tão perto esteve Baudelaire de concordar com 

Sartre quanto a não ser o homem "nenão um embuste”, que ele mesmo

Sartre faz-nos ver que a "capacidade negativa" 

laire havia assumido um significado exemplar, pois que a sua auto

consciência o levara a documentar as próprias falhas e principal

mente a própria suspeita de que ele realmente "poderia ser infe

rior àqueles a quem desprezava”.

teriam sido os poetas que foram sem jes Fjeurs du Mal, 

do do íntimo e a mescla poderosa e conturbada da emoção e do 

dor sensual que encontramos na poesia de Verlaine; e impetuosi

dade, a inquietação excitada pelo mundo, a penetrante consciên

cia das sensações e das suas ressonâncias harmónicas, 

a obra de Rimbaud, são reconhecíveis em Baudelaire.

Eu disse anteriormente que Baudelaire transmitiu junto 

à sua poesia o seu dilema. A "psicanálise existencial” 

laire, feita por Sartre, que aproveitou o que era conhecido da 

vida do poeta para mostrar que *y>s homens sempre tem o tipo de vi- 

é um dos mais bem feitos estudos sobre Baudelai

re, e

estudo,

cujos primeiros versos lembram mui- 

ate as conseqÉÉencias mais extre- 

, das quais as análises 

gard A. Poe e os comentários de Baudelaire lhe haviam transmiti

do a paixão e ensinado a importância. Se Verlaine e Rimbaud apreQ. 

deram de Baudelaire a ordem do sentimento e da sensação, Mallarmé 

a fez prolongar no exercício da perfeição e da pureza poéticas.
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mas Bau-

mo-

no mesmo ano :

a

//..

não cuidou de desfazer a impressão que Sartre deixara contra ele. 

0 dilema de Baudelaire teve profundas implicações, principalmente 

no que diz respeito às suas próprias dúvidas quanto à sua identi

dade como homem e como poeta.

, foi também um extremado oponente do 
Eta 1852,

E,
A utopia jmeril da escola da arte pela arte, excluindo 

moral e freqúentemente mesmo a paixão, era necessaria-

Hg, quer nos pronunciamentos teóricos quer na práti
ca poética, a evidencia de um conflito entre duas concepções da 
natureza e das funções da poesia radicalmente opostas, se não in
compatíveis :

Baudelaire foi um dos primeiros expoentes da doutrina de 
que escrever poesia e uma atividade autcnoma e autotelica.

A poesia - escreveu ele em 1859 - não pçde?Asob pena 
de morrer ou de_decadência, se assimilar a ciência ou 
à moral; §la não tem por objeto a Verdade; 0 objeto 
da Poesia e a Poesia em si mesma.

Baudelaire, contudo 
mesmo ponto de vista, Èta 1852, ele escrevera :

Não está longe o tempo em que toda literatura que se 
recusa a marchar fraternalmente entre a ciência e a fi
losofia é uma literatura homicida e suicida.

É muito comum que se encontrem, quando se estuda al
gum movimento na poesia europeia ou a obra de algum poeta poste
rior a Baudelaire que tenha produzido alguma inovação relevante, 
problemas que, embora não digam respeito propriamente à poesia em 
si mesma, influem, de alguma maneira, na abordagem que possamos 
fazer delas e que inclusive dividem o julgamento dos críticos. 
Sinais desses problemas já podiam ser encontrados antes, 
delalre foi o poeta que mais se demorou “nas encruzilhadas da 
demidade”. Tanto os seus trabalhos como as suas poesias mos
tram as mesmas hesitações, porque Baudelaire pressentiu as atra
ções das diferentes direções que poetas posteriores iriam tomar.
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Por ultimo, uma passagem que soa menos como um julga
mento crítico do Que como uma confissão ínjima, semelhante 
a_observação de Baudelaire de que_a «arte e uma prostitui
ção” e de que "todos os livros são imorais” :

também a

Em

Hambúrguer acrescenta :

11 e 5.P.
//..

(1)
(2)

mente estéril.

Essa tentativa de conciliação aparece 

nível da teoria. Em 1863, Baudelaire escreve :

HAMBURGER, M. 
idern, op. cit.,

op. cit., 
P. 6.

0 gosto imoderado da forma produz desordens mons
truosas e desconhecidas... A paixão frenética pela 
arte e um carjcro que devora todo o resto; e como a 
completa ausência do justo e verdadeiro em arte equj. 
vale a ausência da arte, o homem inteiro se extin
gue; a especialização excessiva de uma faculdade 
conduz ao nada,

(1)

Muitas outras passagens poderiam ser acrescentadas 

para ilustrar a hesitação de Baudelaire entre as duas conside

rações da poesia. Para que se pudesse fazer realmente justiça 

a Baudelaire, as suas declarações teriam que ser relacionadas 

tanto a sua prática como poeta como ao seu desenvolvimento co

mo homem. Seja como for, Baudelaire não teria sido o grande 

poeta que foi e o grande crítico, se não tivesse tentado con

ciliar esses dois pontos de vista conflitantes da poesia.

Vale também a pena notar que. a despeito da sua parcial 
fidelidade para com a escola da "arte pela arte”, Baudelaire, 
em época nenhuma achou necessário desenvolver um tipo de cri
tica literária que se concentrasse nos aspectos esteticos e 
estilísticos de um poema. Seup ensaios críticos são brilhan
tes exemplos da abordagem sintética, tão diferente da anali-, 
tica, e são o trabalho de um homem preocupadç com a função pu
blica das artes, bera como com as suas leis intimas. Como

0 belo é feito de um elemento eterno, invariável, cuja 
qualidade é excessivamente difícil de determinar, e de um 
elemento relativo, circunstancial, zque será, se quiser
mos, um por vez ou todos juntos, a epoca, a moda, a moral, 
a paixão.

(2)



Em 1866,

fé
religiosa.

instrument e

0 que antes Baudelaire
foi estabelecido quase co-

foi cultuado
como seu fundador.

perceber a profundidade.
de senão da nossa :

//..HAMBURGER, m.(1)

0 que resultou dessa crise foi o ensaio ”Le livre, 

a descoberta de que ”tudo no mundo

, lias esta profundidade nâo depen- 
e a nossa, do nosso orgulho.

op. cit.,

um ano antes da morte de Baudelaire 
larmé vive a crise de "les nuits de Tournon”

spirituel”

Um homerp que renuncia ao mundo se coloca na condição 
de compreende-lo. Este do qual eu fa^o e que tendiazpara 
as suas delicias absolutas pelo exercício de uma espécie 
de ascetismo, uma vez que rejeitaja todas as facilidades 
de sua arte e suas felizes conseqtfencias, bem merecera aí

, Mal- 

e perde a sua

existe a fim de culminar em um livro”, 

designara como uma”puérile utopie” 

mo dogma estético,e Baudelaire, junto com Poe,

P. 7.

critico, Baudelaire tinha mais em comum com Matthew Arnold 
do que com o seu reconheçido mestre, Poe, ou o seu reconhe eido discípulo, Eallarme.

(1)

a 
Ei-lo determinando e separando os

Ele se estuda reunindo-os sem 
e começa por ai a separar-se dos outros poetas,

• •" ' _ ■“ 1 J ’ s de
misturados de ausências, enfraquecidos ” de 

Ele se afasta ao mesmo tempo do grande 
da glória imediata e das vantagens; ele 

‘e ama sozinho e para o que ele 
quer. Ele'despreza e e desprezado. E encontra a sua re
compensa no sentimento de ter subtraído aquilo que compu
sera com tanto cuidado das variações da moda e dos aci
dentes do tempo.

Não há nada, nas raras obras de Mallarmé, destas 
negligências que fascinam tanto os leitores e os afagam 
secretamentg pare que se familiarizem com o_poeta; nada 
destas aparências de humanidade que toçam tão facilmente 
todas as pessoa^, para as quais o que e humano §e distin
gue mal do que e comum. Mas ve-se ai, ao contrario* se 
pronunciar a tentativa mais audaciosa e a mais seguida  
que jamais fora feita para ultrapassar o que eu chamaria 
de"l‘intuition naíve” em literatura. Isto foi romper 
com a maioria dos mortais.

0 primeiro movimento de sua pesquisa foi necessaria
mente para definir e para produzir a mais elegante e 
mais perfeita beleza, 
elementos mais preciosos* 
mistura, r ------- 
dos quais mesmo õs mais ilustjes estão contaminados 
impurezas, 
longueurs”. z 
nome, isto e, 
se dirige para o que e} 
quer. .

com tanto cuidado das variações da moda
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muito mais

um

na consecussaotivo,
imediato,

VALÉRY, P. p. 62O-62I.(1)
//..

zação da poesia, 
são pela Beleza :

mas o único que os preocupa.
Beleza se implica 0 sentimento,

in op. cit,,

apenas

A poesia nasce em Machado quase sempre 

um fenômeno afetivo,

uma percepçao, enfim, um «dado ime- 

a partir do qual e conduzida a reali- 

0 que motiva Mallarmé e Valéry é uma obses- 

esta parece ser não só o seu primeiro obje- 

Kas, na consecussão da 

não como um dado

para o seu

como em Va-

A passagem do sonho a fala ocupa esta vida infini- 
tgmente simples com todas as combinações de uma inteli
gência estranhamente penetrante, Ele viveu jsara efe
tuar em si transformações adm|raveis. Ele nao via no 
universo outro destino concebível que o de ser finalme^ 
te exprimido. Poder-se-ia dizerzque ele colocava o 
Verbo não no começo, mas no fim último de todas as coi
sas,

ginguem havia confessado, çom esta precisão, esta 
constância e esta segurança heroica, a eminente dignida
de da Poesia, fora da qual ele não percebia senão o 
acaso.,,

(1)

Valery fala da dedicação apaixonada de Kallarme ao 

culto da palavra, à criação da Beleza na Poesia, E, ao men

cionar o desinteresse de Mallarmé pelo número de leitores e 

pela glória fácil, Valery nos deixa ter a impressão de que o 

maior empenho de Mallarmé esteve sempre em fazer da poesia um 

objeto de beleza para a sua própria contemplação, 

próprio deleite. Por outro lado, há em Mallarmé, 

léry, um esforço em comover pela beleza criada, 

dc cue por um conteúdo cativante ao leitor, E, quanto a isso, 

não se pode dizer que com.Machado tenha ocorrido algo muito di

ferente, 0 que acontece com relação ao processo de criação 

poética, que parece diferir entre Machado e Valéry e Mallamá, 

consiste, a meu juízo, apenas numa inversão dos valores mo

tivadores do processo, 

da intuição, do imediato psíquico - 

impulso, uma sensação, "*"■ 

diato da consciência” -



em

se

vejamos o

Ciai « ou. CJLJJU pcucanau 4 u.c puj.v
presentado con sobrada frecue^cia a la reflexion

De qualquer maneira, os dois processos, no entan

to, me parecem, em si mesmos, aleatórios. Aleatórios no senti

do estrito da palavra, porque - e e aí que entra o "acaso* de 

Mallarmé - no processo de criação há muito de casual e de de

pendente de fatores incertos, 

muito em vir.

Son tantas y Jan difíciles las objeciones que pyidiera- 
nos hacer a una lírica que sólo se cura de crear imagenes, 
que casi me inclinç a prescindir de todas ellas, a renun-z 
ciar a su exposición, pensando que de puro obvias se habran 
presentado con sobrada frecuencia a la reflexion de los nug, 
vos poetas. Y siendo esto así, lo honrado, en crítica, es 
buscar las nuevas razones que justifiquen esta pertinaz ma- 
nera de ver, tan en pugna con la mia. anteszde ejercer el 
poco airoso oficio de repetidor de víejos topicos, que los 
novísimos poetas conocen y desdenan.

Teoricamente, o processo de criação poética de Ma

chado parece diferir flagrantemente do de Vaiéry. Machado 

apoia na intuição; Vaiéry, na reflexão. Mas, 

que cada um deles fala :

prévio a criação, mas como coadjuvante, quase que como resul

tado concomitante à consecussão da Beleza, Mallarmé e Vaiéry 

são fundamentalmente estetas. Mas, a meu juízo, o seu este- 

ticismo difere muito da preocupação que se pode encontrar no 

Barroco de GÓngora, por exemplo, ou da frieza impassível do 

Parnasianismo.

e, as vezes, o "acaso* tarda

É preciso esperar pela palavra que contente, te& 

tar expressar de alguma forma o que se sabe de antemão inexpri

mível, recorrer a imagem «que se define em excesso", tão < 

excesso que nem ao menos se sabe ou se pode explicar por que 

ela vem e por que é escolhida.
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(1)

todos os grifos são meus.Excetuando ex nihilo,Obs.:

//..

las metáforas no son na- 
un 

el

Mi opinión era esta : 
da por sí mismasj No tienen otro valor que el de 
medio de expresion indirecto de lo que carece en 
lenguaje omnibus de expresion indirecta. Si entre 
el hablar y el sentir ^ubiera perfecta çonmensurabi- 
lidad, el empleo de metafora^ no seria sçlo supérfluo, 
sino perjudicial ala expresion. Mallarme vio a me- 
dias^esta verdad. EL ha visto bien claro, y lo dic§ 
en términos expresos : parler n’a trait à la realite 
des choses que commercialment; pero en su lírica, y 
aun (en) su preceptiva, §e advierte la creencia stt- 
persticiosa en la vijtud magica del enigma. Esta es 
la parte realmente debil de su obra. ________
artificialmente es algo tan imposible como alçanzar las 

absolutas. Pueden, tu., x«ui-ivaraB > 
sas baratijas, figurillas de bazar que llevan en 
xxuosju vxcnbre oigv flgxuarsdj SUCnet pCTO
enigmas no son de confeççion humana; z la realidad 
pone y allf donde estan. Ivs li: ’
va con elzanimo de penetrarlos, 
ellos. Solo un espiritu Jrivial- 
mitada al radio de lg razon, 1 
do conceptçs con metaforas, z 
la supresion de los nexos logicos

MACHADO, A.z "Sobre las imagenes en la lírica", in 
"Obra inédita", Obras completas de Manuel y An- 
tonio Machado. Madrid, Biblioteca Nueva, 1978, 
p. 1.227 y 17228.

Sin embargo, las nuevas razones no han de ser, 
si algo son, unazcreacion ex-nihilo de lazrazón pura, 
sino una superacion de las viejas. 4 Por que, pues, 
no recordar, sin pesadez, lo que hace yeinticlnco 
a^os pensaba yo sobre el uso de las metaforas ? Así, 
acaso, veamos las nueyas razones surgir de las vie- 
jas, merced a la dialectica inmanente a todo pensar.

Mallarme vio 
y 19 dice 
•* J —

ptiva, §e advierte la creen 
viytud magica del enigma. Es 

Crear enigmas
______  _ ~ — y Y “*»' '"[Y y~~ *~~l W " ~ 

verdades absolutas. Pueden, sí, fabricarse misterio
sas baratijas, figurillas de bazar que llevan en el 
hueco vientre algo que, a} agitarse, suene: pero los 

-» _________________ o J.un huiuànáji lã xcailuad 1OS
los buscara la mente reflexi- 

t_ no de recrearse en 
a±, una inteligência li- 
puede recrearse enturbias 

creando oscuridades por 
au^rcsxvu ue iuo ucaus lugxuuo, trasegando el pen— 

samiento vulgar para cambiarle los odres sin mejorarlo 
de contenido. Silenciar los nombres de laszcosas, 
cuando las cosas tienen nombre diyectos,zfque estupi
dez • Pero Mallarme sabia tambien - y este es su 
fuerte - que hay hondas realidades que careçen de 
nombre y que el leneuaje que empleamps, para entender- 
nos unos hpmbres con 0tros, solo expresa lo convencio- 
nal. lo objetivo - entendiendo aqui por objetivo lo 
vacio de subjetividad; es decir, los términos abstpac
tos en que los hpmbres pueden convenir j>o_r._glimina£i££ 
deztodo contenido psíquico individual -, En la lírica, 
imagenes y metaforas son, pues, de buena ley . cuando 
se emplean para suplir la falta de nombres pjopios y 
de conceptos únicos que requiere lazexpresion de lo in
tuitivo, nunca para revestir lo generico y convencio
nal.

(1)
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♦**

ciones. Todo es

***

(2)

E agora o que nos diz vaiéry ♦

não for uma questão de nao sofrer) senão

1.232.
(1)

(2)

anecdótico 
mismo. L_. 

yeinte anos.
■*, taauixua ex ano ^puuiAcaua en X7UU J 
prçclama el derecho de la lírica a contar 

aiMjuluiX.
KL libro 
estaba

Mesmo grandes efeitos acumulados, imagens e epítetos 
sempre impressionantes e tirados maravilhosamente do mais 
longínquo, fazendo que se admire da obra o autor e suas

mas conceptual y al par menos 
 su último

wj, lo documental humano, no es poético 
Tal era exactamente mi parecer de hace 

En mi composición "Los cantos de los ni- 
escrita el ano 98 (publicada en 19OÍ4 : Soledades) 

e la lírica a contar la pura 
borrando la totalidad de la historia humana. 

Soledade? fue el primer libro zespanol del cual 
ntegramente proscritozlo anecdótico. Coincidia 
Ipadamente con Ja estetica novíslma. Perç la 

coincidência dezmi proposito $}e entonces no iba mas allá

MACHADO, A.z "Para un estúdio de Literatura Espanola", In 
"Obra Inédita", op. cit.Ji 1.232.

idem. "KL problema de la lírica", ibidem, op. cit., p.
1.23^.

//..

_z, este gran poeta andaluz, sigue, a 
que ha de enajenarle e^ fervor de sus

Su líric§ - de Juan Ramon - es cada 
vez más barroca; es decir, mas conceptual y al par menos 
intuitiva. La crítija no ha senalado esto. En su último 
libro, Estio, las imagenes sobreabundan, pero con cobertu
ras de conceptos.

Madrid, 1 mayo 1917.

L 
por s 

nos"r 
se [ 
emoción,

*?:
yo anticipadamente cõn la estética novíslma.

— 3 __ -jrjs_____ J _ j - __-• ~ * i «» .

de esta abolición dê lõ anecdótico.
Disto mucho de estos poetas que pretenden manejar imá- 

genes puras (limpias de conceptoU) y también de emoción), 
sometiendolas a un trajín mecânico y caprichoso, sin que 
intervenga para nada la emocion.

En matéria de poesia* meu vício é de não gostar Çse 
■“ ’ do que me da o

sentimento dã perfeição. Como tantos outros vícios, este 
se agrava com a idade. (...) Irrita-me que o belo .seja 
acidental, e que eu encontre diante de mim o contrario de 
uma obra.

Bajo la abigarrada imaginería de los poetas novísimos 
se adlvina un juego ajbitrario de conceptos, no de intui- 
ciones. Todo eso sera muy byeno (si lo es) y muy ingenifl. 
so, pero no es lírico. El mas absurdo fetichijmo en que 
puede incurrir un poeta es el culto de las metaforas.

(1)

Juan Ramon Jiménez 
tó juicio, un canino 
primejos devotos, 
vez mas barroca; “ 
intuitiva-
1 J.U IV } AJO VJ-V £ X c o 

ras de conceptos.



hl/..

Obs.:

fontes, ofuscam o todo do poema, e o genio do pai é 
funesto ao filho, líuitos valores diversos, contribui
ções numerosas de conhecimentoszmuito raros* desvios 
e surpresas frequentes e sistemáticos nos dao a ideia 
de um homem embriagado de suas vantagens e que as de
senvolve poj todos os meios, não no estilo e na or- 
djm de um so objetivo, mas no espaço livre d§ incoe
rência inesgotavçl de todo espírito. Esta ideia ex
citante se opõe a impressão que me produziria uma 
composição unida com ela mesma, criando um encanto 
inconcebível, e como sem autor. Enfim, uma obra 
deve inspirar o desejo de serAretomada, de se redi
zerem-lhe os versos, de traze-los conosco pgra um 
uso interior indefinido. Mas; nessa persistência 
e por suas retomadas, os atrativos de contraste e 
de intensidade desaparecem : a novidade, g estranhe
za, a potência do cnoque esgotam sua eficlencia rela
tiva, e não permanece, se permanece algujna coisa, 
sepão o que resiste a repetição e resiste a nossa 
própria expressão interior, isto com o qual nós po
demos vivej, nossos ideais, nossas verdades e nos
sas e^periencias escolhidas - enfim, tudo aquilo 
que nos gostamos de encorjtrar em nós meçmos, no es
tado mais íntimo, isto e, no mais durável. Parece- 
me que a alma, bem sozinha com ela mesma, e que se 
fgla. de tempo em tempo, a outra, entre^dois si
lêncios zabsolutos, não emprega jamais genãp um pe
queno numero de palavras e alguma palavra extraordi- 
naría. Ê-nisso quezse reconhece que existe alma. e 
se experimenta também a sensação de que todg o resto 
z(tudo o que exigiria um mais vasto vocabulário) não 
é puramente possível...

Eu prefiro, portanto, os poemas que produzem 
(ou que parecem produzir) sua beleza como os fru
tos deliciosos de seuzcurso de aparência natural, 
produção quase nec§ssaria de sua unidade ouAda ideia 
de realizaçãoAque e a sua çeiva e sua substancia, 
lias esta aparência de prodígio não pode ser jamais ob
tida senão se ela absorve um trabalho dos mgis seve
ros e tanto mais mantido quanto seja necessário para 
se gcabar, se aplicar ao apagamento de seus traços. 
0 genio mais puro não se revela senão a reflexão : 
ele não projeta sçbre suã bbrã a Sombra trabalhosa e 
excessiva de alguém. 0 que eu chamo Perfeição elimi
na a pessoa do autor; (...)

Um poeta, em geral, não pode realizar sua obra 
senão se ele pulêr dispor de seu pensamento- primeiro 
ou diretrlzT ímpuzer-lhe toSãs as modificações (as 
vezes muito grandes)  que o cuicíãdo de satisfazer.-as 
exigências da execução lhe sugeye. 0 pensamento e 
una atividade imediata, provisória, misturado com z 
uma falta interior muito diferente, de charões precá
rios, de começos sem futuro; mas, também rico de 
possibilidades, freqifentemente tão abundantes e se
dutoras que elas embaraçam o homem quanto mais elas 
o afastam do termo.

Exceto e como sem autor, um pequeno número de pala
vras e alguma palavra extraordinária e existe alma, 
todos os grifos sao meus, ’

//..
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(1)

(á

Obs.

universo da
As fa- 

para elas 
este mínimo define o 

Ser compreendido - 
se encerra 
abstrata.

in "Variete*, 
p. 1152.

mais a^to ponto de um ser e 
isto a, i '

VALÉRY, P.
Oeuvres,

Idem? íbia

Pouco a pouco o Poeta, a Linguagem e o Eu vêm aí a 
se corresponder de uma maneira muito diferente da que 
eles usam para conj os outros homens. Isto que é capi
tal para aquele la na fala insensível ou indife
rente a este aqui. Eles não têm o que fazer de tal

Exceto um caminho mais curto, corpo, sentido, ideia 
ato e notável, todos os grifos são meus.

Nada esta mais longe que esta opinião do sentimento 
de toda a Antiguidade, Poesia é toda., pagã : ila 
exige imperiosamente que_nao haja alma sem corpo - nem 
sentido, nem Ideia que neo ssja o ato de alguma figura 
notável, constituída de ~Hmbres, de durações e de in
tensidade. ~ ”

"Cantiques Spirituels", 
Paris, Gallimard, 1959, 

em, in op. cit., p. Ú55.

A maior parte £as pessoas é cega neste 
linguagem* ; ’ . " "
las pão sao senão expedientes; 
não e senão um r 
uso puramente prático da linguagem, 
compreender - ~ '
mais e mais esta linguagem prática- r . .. - ,
formas

Se eje e um verdadeiro poeta, ele gacrificará quase sem
pre a forma (que, depois de tudo, e o fim e ç ato mesmo, 
com suas exigências organicas), sacrificara este pen
samento que não pode se fundir em poema se ele exige, pa
ra se expjdmir, que se usem palavras ou giros estranhos 
ao tom poético,

(1)

Se eje e um verdadeiro poeta, < 
fvxxua í^ue, depois de tudo, 
suas exigências organicas),

expjdmir.

surda as palavras que elas empregam. 
iãu expedientes; e a expressão 
caminho mais curto; este mí

compreender - são os limites^entre os quajs 
bioao o eouõ 11 ilgiiã gclii pxatxCa, ÍStO é, auauxaua.
Os proprios_escritores não se detêm sobre os termos e as 
formas senão na ocasião de alguma dificuldade especial, 
de uma escolha local ou de um efeito a obter. Tal e o 
empirismo dos modernos. Pode-se, desde cento e alguns 
anos, ser "grande escritor” <e negligenciar Jodo o físi
co do discurso, É não vey aí senão um miserável agente, 
um intermediário cujo "espírito" queria se ultrapassar.

Este sentimento público e imediato dos modernos sobre 
a poesia e sobre toda produção excitante e admirável do 
espírito se^ reduz facilmente a isto : o que se faz mais 
admiravc-1 não depende senãy do estado instantâneo do seu 
autor, e este estado lhe e tap estranho como nos pode 
ser um sonho . ou uma aventura, pejo simples relato dos 
quais o indivíduo mais comqm pode comover as pessoas. 0 

jjuuw u<= um &cã’ e, portanto, o mais afastado — 
o mais imprevisto dele mesmo.is to
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para nós a vida

(1)

sas

Mas é

esse

linguagemrequer mama,

(1)

/Z

VÁLÉRZ, p. t- -- 
ec...*, in «Variété»,

console^

da al-

^\^?f'?*quelquefois ® Stephane Kallar- 
j op. cit.,' p. 656 e 657,

incidente verbal, do qual dependem 
e a morte de um poema.

De minha parte, assim como não posso 

deixar de considerar a atitude do esteta um estado afe-

AÍ estão, nesses fragmentos, algumas 

das bases das teorias poéticas de Machado e de Vàléiy. 

Etebora seja evidente em Valery a prevalência da reflexão 

da palavra poética, não encontro, entre as duas teo

rias, uma divergência que possa justificar as desairo- 

críticas feitas por Machado contra Valéry.

A Mas a linguagem dada, adquirida desde nossa in
fância, sendo dezorigem estatística e comum, e ge
ralmente pouco própria para çxprimir os estados de 
ue pensamento afastado da pratica : ela não se pres
ta quase a fins mais profundos ou mais precisos que 
aqueles que determinam os atos da vida comum.

tivo, tampouco posso conceber seja a poesia de Machado 

resultante apenas da intuição pura. A intuição em Ma

chado não consiste apenas no agente motivador da poesia, 

sobre o qual se elabora uma experiência vital, 

ma intuição sobre a qual ele depois reflete, 

te ou inconscientemente. Porque esse falar 

esse fluir de consciência,
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de a~ors, de 
tqs.

todos os grifos

//..

que ocorre com eles. Pa- 

como se tivessem tido ao mesmo tempo dois autores, 

como se tivessem sido escritos, ao mesmo tempo, para serem co

nhecidos e percebidos por dois tipos de leitores diferentes.

En la gran corriente del arte moderno hacia la obje- 
tividad, hacia lo que OrtegazGasset, desde otro punto de 
mira y con certero tino,llamo deshumanizeçión dej arte, el 
esfuerzo de una juventud realmente juvenil puede ser deci
sivo. Porque ej alma joven es todavia plana, carece de 
tercera dimension, no existe en ella el cumulo de experie" 
cias vitales que, a fin de cuentas, constituye lo que se 
ha llamado mundo injerior. Contra el ^ubjetivismo desmesu 
rado del arte burguês en sus postrimerias, militan el fas
eio y el soviet de la juventud, dispuestos a eliminar ale
gremente, con su mera actuación deportiva, los cuatro quiji 
tos del tesoro sentimental de suas mayores. Tal vez es eg, 
to lo oue explica la poca simpatia de los viejos, y, sobre 
todo, de loszmaduros,zhacia la juventud actual. Eàm-âSlâ 
juventud está - con mas o menos conciencia de ello - en .la 
gran corriente del arte moderno hacia un arte futuro - el 
que esto escribe aspira a morirse antes de verlo - pobre 
de intimidad, pero rico en acentos expresivos de lo comun 
y" genérico,~un arte para multitud.es urbanas» .’ 
stadiqm, de cinema monumental, de plaga de to

Excetuando •'deshumanización del arte”, 
são meus.

Seria muito difícil justificar a antipatia de Ma

chado por Valéry, baseando-nos no fato de Valéry recomendar a 

reflexão, o plano, a construção *consciente”. Difícil justi

ficar principalmente sabendo-se que Machado também refletiu 

sobre os seus próprios versos, que elaborou, corrigiu e reti

ficou. Alguns dos seus poemas, tomando-se a edição refundi

da de Soledades em Soledades, Galerias y Otrog Poemas, fun

cionam hoje como uma espécie de proto-textos, tantos foram os 

cortes, as eliminações, as retificações. Machado tem às ve

zes atitudes que não se explicam facilmente :

que o mesmo ocorre com toda poesia, 

dos versos de Machado, isto se tor- 

Ê curioso o

especial para se manifestar. Daí ser o verso de Machado, nas 

mais das vezes, dramático. Porque há neles tensão. Ha todo 

um lance de consciente e inconsciente que se evidencia, mas 

que e muito difícil deslindar quanto às esferas psíquicas em 

que se produz. Dir-se-á 

Ê verdade. Mas, no caso 

na muito mais evidente.

ultitud.es
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(1) in

Obs.s

do intelecto*, 
da sua psique,

todos os grifos são
//..

Le_ nuestra z 
• No estan

pur scpar
el mapa tot^l de sus ideas

Bien se qye los poetas líricos, mis buenos y admirados 
amigos, diran que ellos pretenden hacer todozlo contra
rio. Ni un Pedro Salinas, ni un Jorre Gulll énf cuyos re- 
cientes libros admirables saludo, han de aspiraria ser pp- 
eb1£xê£, sinç leídos en la intimidad, nor los mas cava- 
±ââ, que no son, como los-slmbolisfras, hondps ytur 
sino» a la manera de su meestro Valejy, cleros y dla la aanera de su meestro Valejy, 
11 èn mas que Salinas - aquella zona cent 
psique do-Rde _fue siempre engendrada la 1:  
fuera de la corrlente planificadora del arte. Son _m5s~ 
ricos de concertos que de intulciopes, y con sus imá genes 
no aspiran a gugeyir lo |nefable, sino a exoresar térmi
nos de procesos logjyos nas o menos complicados. Nos dan, 
en cada imagem, el ultimo eslabon de una cadena de con- 
ceptos. De aqui su aparente oscuridad y su dificultad 
efectlva.

por separado, como su 
_us ideas. veremos c}a- 
combinaçiones de image- 
/"j mas o menos inge- 

de conceptos asocíados mecanicamente. Entonces 
bien como esta lírica - si así puede llamarse - 

a nada debe aspirar tanto como a ser comprendida, porqye, 
engendrada en la zona del puro intelecto, se dirige mas a 
la Çacultad de comprender que a la de sentir. KL elemento 
estet^co que la acompana no puede ser otro que el de la 
emocion o entusiasmo poy las ideas. Pero siempre - claro 
es - en el caso de que estas existan y sean de alguna mane- 
ra expresadas. En sma, esa lírica, artificialmente her
mética, eszuna forma barroca del viejo arte burguês, que 
aguarda, pjetinant SUr Place en las fronteras del futuro 
arte comunista - no nos asuste la palabra - a que le sea 
impuesto el imperativo de lazracionalidad, las noimas ine- 
ludibles del pensamiento generico.

A mi juicio, los poetas jóvenes, entye los cuales 
hay muchos portentosamen^e dotados - Guillen, Salinas, Lor- 
ca, Diego, Alonso, Chabas, Alberti,zGarfias - están mas o 
menos contaminados del barroco francesz- cartesianismo re- 
zagado que representa el susodicho Valéiy. De este poeta 
no han de aprender mucho.

(1)
Afirmar que a poesia de yaiéiy seja puro "jogo 

que não foi em nada produzida na zona central 
que é artificialmente hermética, e que suas 

imagens não nos dão senão conceitos, é não ter percebido de 
todo que, detrás de cada verso, de cada linha de teoria, e mq£ 
mo de história literária, escritos por ele, está, como assina-

Cuandozesos poetas nos den. 
cofrade Valéry> el mapa tot^l < 
ramente la razon de esas insólitas < 
nes que a muchos parecen juego triyial, 
niOSO, de Cuy<jcpLus> 
veremos tambien como

MACHADO, A. * iOomo veo la nueva juventyd espanola ?*, 
Los Complementarios y Otras Prosas Póstumas. Buenos 
Aires, Losada, za. ed., 1968, p. 1511-155-156.

Excetuando piétinant sur place. 
meus.



e mais o "eu", e ainda o ”eu”sempre o "eu",

foram estetas da lingua
gem.

Seria pre

ciso esquecer :

hei as

sua

de

Herodiade

0 miroir J

(1) Le Livre

la Hamburger, 

de Valéry.

sans mats, 
o mon coeur,

et j’ai lu tous les livres.
Je sens que des oiseaux sont ivres

ver os seus versos como exemplos de ”desu- 

me parece muito pouco justo.

'•Brise matiné”, in Seghers, P.,
‘ ' j GerarOjIsid. |,

//..

KALLAHLíÊ, S. 1... , , 
d'0r de le Poesie française, Verviers, 
p. 22Ô,

Mallarmé, como Valéry, 

Entretanto,

manização da arte”

Un Ennui, désçle par les crieis espoirs, 
Croit encçre a l’adij=u supreme des mouchoirs l 
Et, peut-etre, les mats, invitant les orages 
Sont-ils de cej^x qu’un ven£ penche sur les naufrages 
Perdusk sans mats, sans mats, ni fértiles ilots^.. 
Kais, o mon coeur, entends le chant des matelots J

(1)

Âssez • Tiens devant moi ce miroir.
C _1_

Eau froide par 1’ennui dans ton cadre ge^ée 
Que de fois et pendant des heures, desolee

Poder-se-ia alegar que estes são versos da primei

ra época de Mallarae, quando ainda se lhe percebe a influen

cia de Baudelaire. T'as o mesmo acontece com «Herodiade”, 

última obra, inacabada. Dela se servem alguns críticos para 

exemplificar a desumanização da arte, esquecidos de que, além 

dos sentidos que *Herodiade” pode sugerir - sendo inclusive 

possível interpretá-lo como a alegoria da pureza e da beleza 

estéril da poesia ”Herodiade” está escrito em forma 

diálogo :

Ka chair^est triste, 
Fujr J la-bas fyir ! 
D’etre parai l’ecutie inconnue e'j }es cieux J 
Rien, ni les vieux jardins refletes par les yeux 
Ne retiendre ce coeur juizdans la mer se trempe 
0 nuits .’ ni la clarte deserte de mazlampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
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Nourrice
en véritéUn astre

Kais cette tresse tombe...
(1)

E ter esquecido :

vrai ciei

(2)

que não haja emoção,não haja alma,
nesses versos

7

//.

(1)
(2)

Beau ciei 

Oisivité-

É possível conceber que

?

Çui pleure la sinon le vent simple, a cette heure 
Seule, avec diamanjs extremes ?... Mais qui pleure, 
Si proche de moi-meme au moment de pleurer ?

Cette main, sur mes traits qu'elle rêve effleurer, 
Distraitement docile a quelque fin profonde,

P. 222.
in *Charmesrt, Oeuvres.

p. 1118. ’

Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont 
Comme des feuilles sous ta glace au trou profond, 
Je m’apparus en toi comme une ombre lçiptaine, 
Mais, horreurj des soirs, dans ta sçvere fontaine, 
J’ai de mon reve épars connu la nudite .’

Nourrice, suis-je belle 1

0 pour moi seul, à moi seul, en soi-meme, 
Auprès d'un coeur, §uç sources du poème, 
Entre le vid§ et 1’evenement pur.
J’attends 1'echo de ma grandeur interne, 
Amère, sombre ej soncre citerne,
Sonnant dans l’ame un creux toujours futur J

Beau ciei, vrai ciei, regarde-moi qui change .' 
Après tant d’orgueil, après tant d'etrange 
Ciâlvlóe, mais plaine de pouvoir, 
Je m‘abandonne a ce brillant espace, 
Sur les maisons des mortsAmon ombre passe 
Qui m’apprivoise è son frele mouvoir.

1ÍALLAEKÊ,
VALÊRY. P.

Paris,

S. «Herodiade ”, in op. cit 
”Le cimetière marin”, 

Gallimard, 1959, t. I,

E nestes
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(1)

que

(2)

ou a poemas semelhantes a

su mano

(3)

(3)

//..

(1)
(2)

En una tarde clara y amplia como el hastío, 
cuando su lanza blande el torrido verano* 
copiaban el fantasma de un grave sueno mío 
mil sombras en teoria, enhiestas sobre el llano.

La gloria del ocaso era un purpúreo espejo, 
era un cristal de llamas, que al infinito viejo 
iba arrojando el grave sonar en la llanura... 
Y yo senti la espuela sonora de mi paso 
repercutir lejana en el sangriento ocaso, 
y más allá, la alegre cancion de un alba pura.

Attend de ma faiblesse une larme qui fonde, 
Et que de mes destins Içntement divise z 
Le plus pur en silence eclaire un coeur brise.

* Oh Jiguras del atrio, mas humildes 
cada dia y lejanas : 
mendigos harapientos 
sobre marmóreas gradas;

miserables ungidos
de eternidades santas, 
manos que surgen de los mantos viejos 
y de las rotas capas

ô Paso por vuestro lado 
una ilusión velada, t
de la manana Itpinoga y fria 
en las horas mas placidas ?...

Sobre la negra túnica, 
era una rosa blanca...

VALÉRY, F.MACHADO, A.Poemas”Madrid- 
idem.

Os fragmentos dos poemas de Mallarmé e de Valéry 

que acabo de transcrever de maneira alguma 

que possa ter havido, na sua produção, 

tificial,

ou um fluir de consciência

me fazem pensar 

una sensibilidade ar- 

um jogo intelectual onde a emoção débil nao conven

ce, ou um fluir de consciência tão pouco intenso que ja

mais esses versos pudessem ser equiparados a

«La jeune parque”, in op. cit., p. 9ó.
«Horizonte”, in «Soledades, Galerias y Otros 
Obras Completas de Manuel y Antonio Machado. 

j.u, Biblioteca Nueva. 1973, p. 67o.
«Del camino” - VII - íbiden, op. cit., p. 683O
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Pero esta juventud esta (...) en la gran corriente 
del arte moderno hacia un arte futuro (,..} pobre de 
intimidad, pero rico en acentos de |o çpmún v generico. 
un arte para multitudes urbanas, de agora, de stadium.

Ou seja, que a arte visas-

Por outro lado, princi- 

a sua arte

Na citação de Machado que fiz anteriormente, podem 

ser percebidas várias contradições e incoerências, como 

exemplo :

(...) Sin embargo, estos mismos poetas, que no son, co
mo los simbolistaj, hondos y turbios. sino, a la manera 
dezsu maestro Valery, claros y difícíles, tienden tam- 
bien a saltarse a la torera (...) aquella zona central 
de nuestra psique donde fue engendrada la lírica.

Machado está se referindo aos poetas da nova gera

ção, aos quais considera epígonos de Valery, e cuja arte, para 

ele, é pobre de intimidade, mas rica de acentos do comum e do 

genérico, uma arte para o grande publico das cidades, de ago

ra, de estádio. Por acaso não está condenando Machado o mesmo 

que condenavam Mallarme e Valéry ? 

se a um grande número de leitores ?

palmente se esses jovens poetas seguiram Valéry, 

não pode ser considerada pobre de intimidade. Porque ainda 

que não se possa encontrar isto manifestamente, toda a poesia, 

e mesmo a teoria de Valery, como foi dito antes, trazem im

plícita, latente, a sua maneira de ser e também a sua intimi

dade. É certo que, teoricamente, apoiando a criação intuiti-

Machado está mostrando uma opção pela expressão que decor

re cone que inconscientemente. E que fazendo referência a ne

cessidade de um plano, de um trabalho intenso de reflexão so

bre o discurso poético, Valéry está optando por uma criação 

aparentemente toda consciente. Se se tomarem os poemas de Sp- 

p>dadesf Galerias y Otros Poemas, os fragmentos de tempo que
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se

transformada,

ou
es-

//..

Os poemas de Valéry não mostram, da mesma forma 
que os de SGQP. uma imediatez da consciência, una instantanei- 
dade. 0 movimento da consciência neles parece ir-se processa^ 
do lentamente, com equilíbrio. Ler *Le cimetiere marin”, 
"Fragments du Narcisse", ou "Cantata du Narcisse», é como 
cutar una sinfonia. Ha neles tensão, há drama, mas isto hão 
aparece desde o início. A tensão que, ao princípio, parece 
não existir, vai aparecendo e crescendo aos poucos, ã medida 
que o poema se desenvolve, como se o emotivo fbsse una decor
rência de algo que a princípio esteve adonnecido.

eles mostram nos vêm como instantes, fragmentos flagrantes es
pontâneos e imediatos da alma, sobre os quais a mente não se 
deteve construindo e alterando. Ê esta a impressão que dão : 
o eu poético registra o instante fugitivo da vida, o estado 
■omentaneo da alma, em movimentos de ida e volta no tempo, em 
caminhos aparentemente sem direção ao futuro • Mas,
estes momentos, que aparecem como instantâneos e imediatos deQ 
tro de um poema, se reiteram, se repetem, se intensificam em 
outros poemas, assim como se reiteram, se repetem e se inten
sificam, ao longo de SOQP, os estados afetivos, as sensações, 
as percepções. Bn outras palavras, ao mesmo tempo em que, 
no discurso que constitui um poema, se percebe una instantanej, 
dade, una imediatez, se encontra, no conjunto dos poemas, una 
continuidade frustra, que se rompe, que se fratura pelos cons
tantes movimentos de ida e volta no tempo. Mas essa continui
dade frustra, interrompida, cortada, volta sempre a se resta
belecer no statu quo criado pelos estados emocionais que 
reiteram e que recorrem, de modo semelhante ou de alguma forma 

a imagens que, pela constância de sua repetição, 
se tornam sintomas significativos da importância que tem para 
a alma que as produziu.
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um

dt

A lírios de Machado

se-

sobre a co-

rea-

lizam.

está

//..

em todo o poema, 

A freqttência deste tema

de

está

para reaparecer como poema outro, nou- 

são "flashes".

corte, una ruptura, 
A

consciência» 0 poema se corta • fragmenta, 

ciência se interrompe, 

tra cena. Os poemas de SGQP

0 dramático, nos poemas de Valéry, parece estar 

confinado aos limites dos próprios poemas. Não há conflito 

a solucionar, seja porque o personagem principal não chega 

a considera-lo como tal, seja porque aceita o seu destino, 

não porque deuses assim o designaram, mas porque ele mesmo 

assim se o designou.

e a lírica de Valéry são ma

neiras diferentes de fazer a alma falar. De un modo geral, 

eu diria que a construção da tensão nos poemas de Valéry 

gue uma técnica teatral, enquanto que, em Machado, a expressão 

da tensão nos poemas tem um ritmo de técnica de cinema.

Ainda que alguns poemas de Machado apresentem, 

dentro deles mesmos, esse procedimento de um "crescendo" em 

tensão, o que ocorre com o eu poético não é uma atitude de 

conformação, mas há quase sempre, no diálogo ou no monólo

go, na descrição ou na narração, que constitui um poema, 

como que ma evitação de tomada 

o fluxo da cons-

Machado fala também, em sua crítica, 

bertura de conceitos que os poemas dos "novos barrocos"

Sn "Fragments du Narcisse" e em "Cantate du Nar- 

cisse" esta explícito e não implícito um dos conceitos 

narcisismo e de narcisista. Bn "Le cimetière marin" 

implícito não o conceito, mas se percebe, 

tua atitude própria de narcisista.
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torj

suana

//..

(1)
(2)

0 que eu chamo Perfeição elimina a pessoa do au-

(1)

Valery estaria muito longe da consciência de que seus versos po

deriam ser a revelação dele mesmo.

poderia parecer significativa da consciência que Valery possuía 

de si mesmo; mas, a julgar pelo que ele diz em seus pronuncia

mentos teóricos :

Esta ideia excitante se opõe a impressão que me produ
ziria uma composição unida com ela mesma, criando um encan
to inconcebível e como sem autor.

op. cit,, p. 1152.
j Paris, Petite Bi-

i Que es lo actual en poesia ? ,Ya no es el 
irreparabile tempus dei pensamiento mas o menos estropi- 
co del sigjo romântico de Carnot y Lamartine, Parece co
mo si la lírica se hubiera emancipado del tiempo. Los poe
mas estão lastrados^de pensamiento conceptual, lo que quie
te decir que las imágenes no navegan, como antano, en el

Por outro lado, a julgar pelo exemplo escolhido, 

não casual, mas particularmente ilustrativo, se Machado realmen

te sabia que ser narcisista nem sempre “es un feo vicio", nas que 

é algo essencialmente humano; que faz parte da natureza humana o 

ser narcisista - o amar-se ou o odiarse, ter necessidade de pres

tígio ou de despertar comiseração, de que nos deem e reconheçam 

valor, ou simplesmente de que nos reconheçam; que existem ideais 

narcísicos altamente louváveis; então, se Machado sabia de tudo 

isso, pelo exemplo dado, ele tem razão : podem ser encontrados 

nos poemas da nova geração - que segue a Valery - indícios do co

mum e do genérico, Mas, não são o comum e o genérico que deter-
(2)

minam a essencialidade da natureza humana ? E nao foi o essencial

VALÉRZ, P. "Cantiques Spirituels", uy 
Cf, GRUNBEHGER, B. Le Narcissisme.

bliot^que Payot, 1975.

humano que Machado pretendeu imprimir aos seus versos, 

busca de objetividade ? Não foi a expressão da essencialidade hu

mana que Machado busccu alcançar, a fim de que a sua poesia pudes

se ter transformado o particular subjetivo no geral universal ?
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A.MACHADO(1)
2a. «d.

lado,
poeta do passado,

1 à

fluir de la ooncienjia psicológica,z Nanca, en verdad, 
la lírica ha sido mas fecunda en imagenes; pero es
tas imagenes, que revisten conceptos y no senalan in- 
tuciones, que nunca reflejan experiencias vitales, ca
receu de raiz emotiva, de savia cordial, EI nuevo ba- 
rroco/literario, como el de ayer mal interpretado por 

nos da una abigarrada y profusa imagine- 
«vwywvwj., Hoy, como ayer, conceptistas y cultt 
tiepen el concepto, no la intuicion, por denomi-

Machado acerta ao perceber na lírica moderna a 

tendência para tina volta à objetividade clássica. Por outro 

coincidentemente ou não, o que Machado fala sobre o 

tem muito a ver com o conteúdo latente,

íHÂDO, A. "Discurso de ingreso en la Academia de,la 
lengua", in Lqs Complementa rios y Otrag Prega g Pqs- 
turnas» 2a, «d, Buenos Xires, Losada, p, laD,

ta de ayer, 
ta de hoy, 
lo afectivo AU WIAUUpXOUVUU 

los deseos y apeti-AUw GuiUlCOj MU OX

tos de cada hombre^toria tejida de anécdotas singulares,
todo ello quisiera el poeta mejor a las regiones del esp sin alma no es lidad, i

la crítica, nos ría conceptual, ranos nador común,
Cuando leemos azalgún poeta de nuestros dias - 

recordemos a Paul Valery entre los franceses, a Jorge 
‘"'uillen erjtre los espanoles - buscamos en su obra la 
inea melódica trazada sobre el sentir individual. No 

l encontramos, &Son poetas sin alma ? Yo no vacilç- 
xxa en afirmarlo, si por alma entendemos aquella ca. 
lida zona de puestra psique que constituye nuestra in- 
timidad, el humedo rincon de nuestros sue nos humanos - 
demasiado h ma nos - donde cada hombre cree encontrarse 
a sí mismo al margen de la vida cósmica y universal. 
Esta zona media que fue mucho, si no todo, para el poe- 

tiende a ser el campo vedado para el poe- 
En ella queda lo esencialmente anímico :

xv oxavbXTv, lo emotivo, lo pasional, lo concupiscente, 
los amores, no el amor in gener,, los deseos y apeti
tes de cada hombre, su Intimo y unico paisaje, su his
toria tejida de anécdotas singulares, A todo ello 
siente el poeta actual una invencible repugnância, de 

nurificarse para elevarse 
Iritu, Porque este poeta

_a «a, necesariamehte, un poeta sin espiritua- 
antes aspira a ella con la mayor veemencia,

Y ahora podemos emplear la expresión pyesía pura, 
conscientes, al menos, d$ una marcada atencion en el 
poeta : emplep de las imagenes çomp puro juegp del in
telecto, Bajo multiple y enmaranada apariencia es es- 

E1 poeta 
tiende a emanciparse del hiç'et nunc del tiempo psíqui-

pretende que sus Imagenes alcancen un valor 
como símbolos conceptuales de un arte combi

natória más o menos ingeniosa y sutil. Esta lírica

al menos, d5 una marcada atencion en el

______ Bajo multiple y enmaranada apariencia es es
to lo que se descubre en la poesia actual, 

co y el espacio’ concreto en qup se produce su vida in- 
dividualj pretende que sus imagenes alcancen un valor 
algebraicç como símbolos conceptuales de un arte combi
natória mas o menos ingeniosa y sutil. Esta lírica 
desubjetivizada, destemporalizada, deshumanizada, para 
emplear la certera expresión dj nujstro Ortega y Gasset, 
es producto de una actividad mas logicp que estetica, y 
solo una crítica superficial no atinara a descubrir en 
ella Ja madeja de conceptos que encierra su laberinto 
de imagenes,

(1)
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com o sentido profundo que os poemas de gGQP sugerem.

I

a

pela

por esse Jogo de

do

ção :

//..

Sobre a citação anterior, reitero a minha obje- 

não é Justificada a crítica implacável que Machado de

sata sobre Valéry. Este considerava a criação artística uma 

construção.

Como eu disse anteriormente, o verso de Machado 

e essencialmente dramático. Dramático principalmente 

tensão entre o conhecido e o desconhecido, 

que Machado é capaz, habilidade que não nos deixa nunca 

seguros de quanto ele esteve consciente ou inconsciente 

que escrevia. Entretanto, por suas contradições e incoe

rências entre o que escreveu teoricamente e a sua prática poé

tica, é mais fácil pensar que em Machado talvez tenha predo

minado o inconsciente.

0 que prevalece em Machado, de fato, é a cria

ção por intuições. Mas ele escreveu poemas também concei

tuais, criou imagens conceituais, e o fato de se usarem ima

gens conceituais não significa que elas não se relacionem 

experiências vitais.

Construir existe entre um projeto ou uma visão de
terminada e os materiais que sezescclheu. Substitui- 
se uma ordem por uma outra que é inicial, quaisquer 
que sejam os objetos que se ordenem. Estes são pedras, 
cores, palavras* conceitos, homens, etc., sua nature
za particular nao muda pelas condições gerais desta es- 
pecie de musica onde ela não desempenhazainda senão o 
papelzde timbre, se se persegue a metafora. 0 espan
toso é sentir as veges^a impressão de justeza e de con
sistência- nas construções humanas, feitas de aglomera
ções de objetos apa rentemente irredutíveis, como se
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lo artista mais consciente.

do

(1)

//..

aquele que as dispusesse lhes tiyegge conhecido ag afi
nidades secretas. Mas O espanto ultrapassa tudo guando 
a£_Bfir.Q.gbg que o, autor, na. Imgnsa-flalQxia. .do^-gaaos, & 
lnoapaz_de- se dgr, s1£_2jg£mi, conta dos caminhos segul- 
âo£, e que ele...e detentor,de ur pQ.dgr.do aual-filg.-lrno- 
ra ag moías. Por quais cálculos as partes de um edifí
cio* os elementos de um drama, os componentes de una 
vitorja. chegam^a poder ser comparados entre eles ? Por 
yue serie de análises obscuras a produção de uma obra 
e conduzida ?

Como se pode ver por este texto de Valéry, a sua 
A 

«construção'*, que implica o plano, o projeto, a consciência do 

trabalho, a reflexão sobre a palavra, não elimina o espanto pe

lo resultado casual, não elimina o acaso, e tampouco o que no 

dom artístico de construir não pode ser explicado nem mesmo pe-

Claro está que, normalmente, uma construção pres

supõe um plano, um projeto, a não ser que se construa aleato

riamente, sabendo que mesmo o aleatório conduz a um resulta- 

, nascido do acaso, do espontâneo, do imediato da consciên

cia, mas capaz de produzir um efeito. Sera, então, sobre o 

intuitivo que a reflexão se exercerá para a obtenção do efeito

Construir, desde que este esforço leve a algum resulta
do compreensível, deve fazer pensar numa medida comum 
dos termos postos em obra, um elemento ou ym princípio 
que suoõe la o fato simples de tomar consciência e que 
pode nao tey ou^ra existência senão uma abstrata ou ima
gina ria. Nos nao podemos nos representar um todo feito 
de mudanças,  um quadro, um edifício de qualidades^múl
tipla senao como lugar das modalidades de yma so ma- 
teriapu lei, cuia continuidade, escondida, e afirmada 
por nos np mesmo instante que nps reconhecemos oor^ um 
conjunto, ^.por domínio limitado de nossa investigação» 
este edifício, _______ (i)

Em caso semelhante, e costume referir-se ao instinto pa
ra esclarecer, mas o que o instinto e não esta muito 
esclarecido.

VALÉRY, P. «Introduction à la méthode de Leonard de Vinci", 
in "Variété", Oeuvres, Paris, Gailimard. 1959, t. I, 
p. 1.182 e 1.18J.
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até hoje feito

Colección, de José Moreno Villa,

//..

ção.

do imediato àquilo que ele chama de intuição, 

tiva, 

bém, 

tes.

Na sua crítica a

desejado, quando este não é obtido consecutivamente à intui- 

às vezes o efeito que satisfaz ao artista é um resulta- 

intuição rela- 

porque ninguém cria do nada. Reflexão relativa, tam- 

porque condicionada a fatores conscientes e inconscien- 

Acredito que toda a concepção de Machado sobre a poesia 

como resultado da intuição possa ser explicada com base nesses 

mecanismos inevitáveis a qualquer construção artística.

Ja tenho mencionado o que Machado pensava sobre 

a criação intuitiva e a poesia conceituai, mas não foi esclare

cido o que ele entendia por intuição e çonçeito. Recorro a 

ele mesmo para dar a explicação. Prefiro não parafrasear. Ma

chado estará sendo julgado pelo que ele disse e pelo que pensou 

sobre o que os outros disseram. Por isso tenho preferido colhà- 

los em sua própria fonte.

De minha parte, considero que um afeto, um senti
mento, uma tendência, um impulso, uma atitude, podem existir em 

latência, ou reprimidos, conscientes ou inconscientes no artis

ta. A palavra, como sabemos, é suposta anterior ao homem, ao 

pensamento, à imagem. É o caso, então, de o espírito criador 

poder juntá-los. Se o estado afetivo, a sensação, a percepção, 

que o poema encerra, não são autênticos em relação ao autor, 

se foram apenas um produto de sua fantasia ou de seu intelecto, 

não creio constitua isto um aspecto negativo para a crítica, 

principalmente para uma crítica que tenda para a valorização da 

despersonalização do autor. Além disso, o problema do dom, do 

talento, da capacidade criadora, ciência alguma e estudo algum 

foram capazes de explicar.
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Machado ilustra os dois conceitos :

Madura ”•

carnç,

que,

se percebe

(1)

decorre a 

e irracional.

Losada, "1953, 
//.

' - y res- 
que nada

Abel, Martin.
2a. ed.

Cancionero de Juan de Mal rena 
Buenos Aires, ;

natural, 

psíquico e 

intuição poética 

Entretanto,

Dejame tu cana verde.
Toma mi vara de granado, x
4 No ves que el cielo esta rojo 

y amarillo el prado:
que las naranjas saben a rosas 
y la yosas a cuerpo humano ?

fDejame tu cana verde J
I Toma mi vara de granado j

MACHADO, A.  
Prosas Varias» 
p. 91.

0 que eu concluí do comentário que Machado faz 

sobre os versos de Moreno Villa é que a intuição, para ele, 

implica particularmente uma visão subjetiva, pessoal, na qual 

o estado afetivo e a sensibilidade são elementos imprescindí

veis na estimulação das imagens. A intuição, para Machado, e 

mais que sensação e percepção que emocionam; é mais que uma 

visão que, embora discordante da sua forma de concepção nor

mal, natural, pode ser explicada racionalmente. Do imediato 

do estímulo que a ele se faz correlato, 

ao nível do Imaginário, 

pelo exemplo escolhido por Machado,

Tambien aqui es facil descubrir el esquema logi- 
co de la estrofe. Los dos primeros versos expresan, en 
forma de alegoria, una proposición. Todo puede trocarse. 
Viene, despues, la prueba, mediante una experiencia que 
se nos invita a^realizar. Pero en los cuatyo versos que 
constitrçyen el núcleo vivo del poema, laszimagenes ya no 
son cobertura de conceptos, sino expresión de intuicio- 
nes. KL cielo rojo y el prado amarillo son momentos de 
un cielo y un pradg que es preciso ver y recordar que se 
han visto; son ima genes en el tiempo que han comnovido 
el a|raa del pgeta: nç están eç. la región intemporal de 
la lógica - solo la lógica esta fuera del tiempo - sino 
en la zona sensible y vibrante de la conciencia inmedia- 
ta. Las naranjas qug saben a rosas, y las rosas que sa
ben a carne, son imagenes que fluyen y se alcanzan - 
ond§s de rio - sin trocarse ni sustituirse, como en la 
metafora, - jes ^a metáfora elemento lírico ? 
ponden a una dialecticazsensorial y emotiva, qu<= lwua 
tiene que ver corj. el analisis conceptual que llamamos 
propiamente dialectica.

La segunda composición del libro se titula ”Voz
Dice así :
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nem sempre se encon-

e

tivo, 

modo semelhante

Dejame tu cana verde, 
toma mi vara de granado.

J No ves que el cielo está rojo 
y amarillo el prado;

que 

estão

//..

Muitas vezes, 

causas para essas associações 

a não ser aquelas que

Isto ocorre porque, 

principalmente no

Os dois primeiros versos, aos quais Machado con

sidera alegóricos, deixam de sê-lo quando relacionados aos mo-

Nos exemplos do poema de Moreno Villa, "cielo ro

jo" e "prado amarillo" não são imagens de todo ilógicas; se

ria fácil encontrar-lhes uma explicação. Muito mais difícil en

contro explicar a relação que o poeta estabelece entre :

que, no processo de intuição poética, a imaginação trabalha, 

em grande parte, movida por um mecanismo de associação de 

ideias, ideias livres, das quais o poeta, no momento de 

criação, pode ou não ter consciência das causas mais profun

das que determinaram as associações. 0 elementos que se as

sociam nem sempre guardam entre si uma relação lógica aparen

temente apreensível. Diz-se, por isso, que a intuição poéti

ca e, no momento da sua concepção, uma produção espontânea, 

e que se opõe, neste sentido, ao racional. No processo intui- 

as Imagens se produzem, mesmo no estado de vigília, de 

as formações simbólicas que o Inconsciente 

produz durante o sonho. Muitas vezes, ao nível da consciên

cia, parece não haver 

surgem de maneira espontânea, 

supostas na intenção de criar a poesia.

no processo que se tem por intuitivo, principalmente no in

tuitivo, as causas verdadeiras são regidas por outra lógica - 

a lógica do Inconsciente - e, para esta, 

tram explicações.
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(4No ves que)

do

em rosas.

tas

o

mano.

rosas o

substituindo-os por

//..

tivos dos versos subseqttentes» 

dos quatro versos, 

simbólica.

las naranjas saben a rosas 
y las rosas a cuerpo humano ?

De associação em associação, 

espontaneamente, ao fluir da consciência, 

processo intuitivo, 

sugerir,

as imagens decorrem 

Uma explicação < 

entre as inúmeras que esses versos podem 

é a seguinte :

laranjas podem proporcionar aos sentidos,

Começa a se insinuar, a partir 

uma imagem que eu consideraria realmente

E a intuição poética prossegue em :

0 amarelo do prado, ao declinar a tarde, teria 

conduzido a mente a pensar em laranjas, e a cor vermelha do céu, 

As sensações visuais de cor - amarelo e vermelho - 

estimularam a imaginação em direção a ideias de elementos natu

rais que possuem essas cores : laranjas e rosas. Por que la

ranjas e rosas e não outros elementos que possuem também estas 

cores ? Provavelmente porque laranjas e rosas têm formas que 

o eu poético inconscientemente relacionou a formas já vistas 

num corpo humano : num corpo de mulher. Ou seja, o Inconscien

te levou a imaginação as laranjas e rosas porque as forcas des

pedem ser associadas às encontradas num corpo de mulher.

Ife elemento estranho, no entanto, é introduzido no poema, li

gando as imagens decorrentes dessas sensações e percepções : 

verbo «saber”; as laranjas sabem a rosas e as roses a corpo hu- 

De que maneira laranjas poderiam ter o sabor de rosas e 

sabor de corpo humano ? Que laranjas saibam a rosas é 

inclusive, para mim, mais estranho do que rosas com sabor de 

corpo humano. Por que um mesmo verbo está condensando duas ima

gens numa terceira ? Que motivo pode ter havido, determinado 

pelo Inconsciente, que fez com que o poeta deslocasse dessa ma

neira verbos que seriam mais adequados às sensações que rosas e
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"encobri-

e a rosas,

centes e

no

podem de-

co rrer.

No en-

//<

4 No ves que las naranjas saben a rosas 
y las rosas a cuerpo humano ?

parece ter sido usado de modo a permitir 

equivale tanto a "No sabes que..."

faculdade favorecedora das re- 

que através dela

0 poema simbolicamente sugere a determinação de um 

impulso inconsciente que conduziu todo um processo de associação 

de ideias (imagens), as quais surgiram estimuladas umas pelas ou

tras, ate mostrarem o recrudecimento do impulso através da reite

ração dos dois primeiros versos encabeçados por imperativos e que, 

no final do poema, se encontram reforçados pelos significantes 

pontos de exclamação.

um outro que, Inesperado e aparentemente impróprio, condensou 

duas imagens numa terceira ? De que essa impropriedade pode 

ser sintomática, se não da experiência própria de se ter prova

do ja o sabor de um corpo feminino, cuja recordação 

dora»* remeteu a laranjas e a rosas, elementos naturais ino- 

"encobridores** ? Que esta experiência já ocorreu 

anteriormente nos é sugerido pelo uso do verbo wver**, no Início 

do poema :

Ou seja, "ver**, 

dois sentidos :

lembrar, e 

vermelho evocou.

Que rosas possam, pelo perfume, evocar o perfume 

de um corpo feminino, não é descabido. De todo conscientemente 

inimaginável parece o fato de laranjas saberem a rosas, 

tanto, as duas imagens estão associadas, e o poeta, para relacio

na-las, usou o verbo «saber*’ - o que nos versos denuncia que 

nem as laranjas se mantêm como as frutas que o prado amarelo fez 

tampouco as rosas permanecem como as flores que o ceu

aí,
”No ves que..." 

como sugere o poder da visão como 

presentações mentais e associações
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e

que

te,

tes «.

adrede,

É ras-

EL prado verde y el cielo azul pueden ser pradç y cie- 
lo que contempla un nino con ojos maravillados, imagenes 
estremecidas por una emotivida^ singular- y algo que nada 
tiene que ver con eso : dos imagenes geneticas que envuel- 
ven dos definiciones del cielo y el prado y que, si por

//..

Como nos exemplos do poema de Moreno Villa, o 

desencadear de imagens associadas intuitivamente tem causas. 

Estas causas, inevitavelmente ligadas a um processo subjeti

vo, são, nas mais das vezes, inconscientes. Às vezes 
possível levantar hipóteses para as motivações reais 

promovem as associações. É possível estabelecer relações en

tre os motivos, porque, se se trata de formações simbólicas, 

o Inconsciente as reitera, e esta recorrência - que pode 

aparecer deslocada, condensada, figurada ou desfigurada das 

mais diversas formas, invertida ou mesmo convertida no seu 

oposto, - acaba por permitir a constituição de um encadea

mento entre os elementos recorrentes. Estabelecido o encadefl, 

mento, é provável que se chegue a alcançar as verdadeiras mo

tivações dos sujeitos. Freud explica esse encadeamento asso

ciativo de elementos que se reiteram, e que, justamente por 

essa reiteração, são sintomas das manifestações do Inconsciej} 

por um mecanismo chamado "compulsão à repetição".

treando-se esse mecanismo e os sintomas que ele implica que, 

segundo Lacan, se chega a descoberta da "cadeia de significan-

Machado concebia duas classes de imagens, as quais 

se engendrariam em duas zonas diferentes da psique : aquelas 

que expressariam conceitos, e que, provenientes de uma "concep

ção" adrede, não poderiam ter senão uma significação lógica; 

e imagens que expressariam intuições, cujo valor seria prepo£ 

derantemente emotivo, eu diria, subjetivo. Segundo Ma

chado, essas imagens poderiam revestir o mesmo instrmento 

verbal, e seria a intenção do poeta que as distinguiria. As

sim, diz Machado :
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por parte do poeta,

(1)
Obs.:

//..

a la co- 
í de

L-â
________  o can- 
aun admitido es-

cit., p. 93 e 9b.
todos os grifos no texto aci-

como producto de i 
muncufl) de instrumento ^e cambio, 
sujetos - y de otras ana^ogas, i. 
a medias, llegaron Içs epígonos dê los simbolistas a in
tentar la construccion de poemas ayunos de todo elemento 
conceptual. Se ignoraba, o se aparentaba ignorar, que 
un poema es - como un cuadrp 
dral 7, antes gue nada < 
placiQn del ■

MACHADO, A. op.

Excetuando exlstenci?, 
ma são meus.

su calidad dg imagenes hablan todavia, aunque débilmente, 
a la intuiçion, su objeto es, no obstante, apartarnos de 
ella, estan en el proceso de desubjetivacion que va de 
lo intuido a lo pensado, de lo concreto a lo abstracto. 
En el^primer caso, el adjetivo califica; en el segundo, 
al senalar lo permanente en objetos vários, define.

De ambas series de imagens, o de ambas intenciones en su 
empleg necesita 1§ poesia. No obstante, cuando se des- 
cubrio que las imagens específicamente líricas eran aque- 
llas que contenían intuiciones - la gloria de ese inven
to se debe a los çimbolistas^ tan içjustamente disminui- 
tada ep nuestros°días - 
pleo logico, cv  ‘ " 
tivo definiaoy, el’adjetivo homérico

■ í

usion barbara - tan acredi- 
prohíbe a la lírica todo em- 

EL uso del adje-
v MViucxxw, era el mayor peca- 
n poeta. Loszsimbolistas, gra£ 

n poesia, fueron teoricamente menos 
an que lazloglca era co^a de merca^e-

(1)
Ja por diversas vezes falei sobre as contra

dições de Machado, e mencionei que, entre elas, se encon

tra o fato de ter o poeta construído poemas de todo alegó

ricos e conceituais, onde uma reflexão adrede, sem duvida 

alguma, ocorreu. Por outro lado, aferrar-se a criação in

tuitiva é muito válido, na medida em que reflete uma concep

ção poética; entretanto, insistir na exigência de uma vi

vência autêntica da emoção,

a los çimbolistas, ta 
se llegoza la conclusio 

• que l 
conceptual de la palabra.

r. *- , ..
do en que podia incurrlr 
des descubridores 
que medianos, cre 
res. Parler - decía Ma'llarmé -~n’a trait à la réalité 
des choses que commercialement. Por el declive de esta 
sentencia - en parte verdadera. pojque en efecto, la pa
labra, como producto de objetivacion tiene un gspecto de 
moneda, de instiumento <jQ cambio, de convenclon entre 

que expresaben verdades

tentar lá construccion dê poemas ayunos de todo elemento 
Se ignoraba.
_______ iiouiu, una estatua o una cate-

~ i , un objeto propuesto a la contem- 
placion del projimo, y que no seria tal objeto, que ca
receria en absoluto de existência, si no estuviese cons
truído gobre el esquema del pensar generico, si carecie- 
sg de lógica, si no resppndiesg, de algun modo, q 1. 
mun estructura espiritual del multiple sujeto que ha 
contempla rio. .Rasta se sostenía que el poeta aspiraba 
ser el unicç contemplsdor de su obra, que escribía o 
taba para si sismo, sin reparar en que, aGuultldv 

en nada se atenua la. necesaria objetividad del poema. 
El poema seria ininteliglble, inexistente paja su propio 
autor, sin esas mismas leyes del pensar generico, pues 
solo merced a ellas puede el poeta captar el íntimo fluir 
de su conciencla, para convertirlo en objeto de su pro
pio recreo.
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ou que

conviene imaginar el

(1)

p.

//..

(2)

(3)

Obras completas de Manuel 
Biblioteca Nuevaj 1978,

Supongamos que Shakespeare, creador de tantos per- 
sonajes" plenamente humanos, se nubiera entretenido en 
imaginar el poema que cada uno de çllos pudo escribir en 
sus momentos de ocio, como si dijeramos, en los entre- 
actos de sus tragédias. Es evidente que el poema de 
Hamlet no se pareceria al de Macbeth; el de Romeo seria 
muy otro que el de Mercutio, Pero Shakespeare seria 
siempre el autor de estos poemas y el autor de los auto
res de estos poemas.

No conviene olvidar tampoco queznuestro espíritu 
contiene elanentos para la construccion de muchas per
sonalidades, todas ellas tan ricas, coherentes y aca
badas como aqu§lla - elegida o impuesta - que se 11a- 
ma nuestro caracter. Lo que se suele entender por 
personalidad no es sino el supuesto personaje que a 
lo largo del tiempo par§ce llevar la voz cantante. Pe
ro este personaje j esta a cargo siempre del mismo ac- 
tor ?

(1)

Antes de escribir un poema, 
poeta capaz de escribirlo.

Pero, adernas, ipensáis - anadía Mairena - que un hom- 
bre no puede llevar dentro de sí más de un poeta ? Lo di
fícil seria lo contrario, que no llevara mas que uno.

(3)

leva Machado à incoerência. Essas contradições só podem reve

lar que Machado nem sempre pensava da mesma maneira,

nem sempre recordava os próprios pronunciamentos. Por exemplo, 

ele diz :

El hombre libre opina, discute, polemiza, convçrsa, 
dialoga, contrasta su propio pensar con el de su proji- 
mo y averigua por sí mismo - no acepta como do ©na - que 
las normas y categorias de su entendimiento no §on indl- 
viduales, sino específicas, que revelan la comun estrufi, 
tura del espíritu humano y que, por ello, hay verdades 
a que todos los hombres pueden elevarse porque son el 
fruto del pensar de todos : que existe una objetividad.

(2)

E diz Juan de Mairena :

MACHADO, A. "Obra inédita", in 
y Antonip Machado. Madrid, 
p. 1.205.

idem. "Sobre la Literatura Rusa", ibidem, op. clt, 
1.220.

idem. "Juan de Mairena", in op. cit., p. 1.077.
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quanto

MACHADO, A*(1)

Eu poderia falar muito sobre o que Machado expõe 

à criação por intuições e a correção por conceitos.

«Paginas escogidas*, in op. cit», p. 1.23L.

//..

Mi costumbre de no volver nunca sobre lo hecho y 
de no leer nada de cuanto escribo, uns vez dado a la 
imprenta, ha 
barazo para m'

Por outro lado, por que esse obstinado empenho 

em preservar a sua criação poética como fruto de intuições e 

a recusa em admitir que tenha havido no seu trabalho una re

flexão, uma elaboração cuidada ? En «Paginas escogidas*», 

Machado diz :

uns vez dado a
|ido causa en esta ocasion de no poco em-

Es muy frecuente - casi la regia - que el poeta 
eche a perder su obra al corregirla. La explicacion 
es fácil s se crea por intuiciones; se corrige por 
conceptos. Los conceptos son de todos y se nos impo- 
nen desde fuera en el lenguaje aprendido; las intui- 
ciones son siempre nuestras. Juzgarnos o corregirnos 
supone aplicar la medida ajena al pano propio. Y al 
par que entramos en razon y nos ponemos de acuerdo con 
los demás, nos apartamos de nosotros mismos; cuantas 
lineas enmendamos para fuera son otras tantas deform§- 
cionesyde lo íntimo, de lo original, de lo que broto 
espontâneo en nosotros.

AÍ está a incoerência. Se Machado sempre buscou a objetivi

dade e ampliou a extensão do raio dos seus sentimentos; se 

ele mesmo, seja através de seus apocrifos ou de seus próprios 

pronunciamentos diz crer na heterogeneidade do ser; se ele 

admite que nosso espírito tem elementos para a construção de 

muitas personalidades; se ele admira Shakespeare como um 

grande criador de consciências e de personagens plenamente hu

manos; por que insiste tanto e se fixa na autenticidade da 

vivência subjetiva atribuída ao objeto artístico ? Acaso não 

pretendeu sempre que o sentimento expressado através de um eu 

poético transcendesse o limite da subjetividade individual e 

fosse a expressão do sentir humano universal ?
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a

mas,

e o

ce.
Machado, por diversas vezes, dá a impressão de
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de elementos que se esfor- 

ainda que de uma forma

ainda assim, sinto-

Posso compreender perfeitamente o que ele quis dizer. Quereria 

líachado que a sua intuição, o seu imediato psíquico, fosse 

expressão de um puro fluir de consciência, que pudesse se apre

sentar sem retificações ou interdições. Sucede, porém, que tan

to as correções podem resultar de determinações inconscientes, 

como as próprias intuições só aparentemente são espontâneas e 

imediatas. As formações que o Inconsciente produz são máscaras, 

maneiras que o Inconsciente encontra para poder alcançar o nível 

consciente. As intuições que se têm como "puras" jamais são ma

nifestações livres dos conceitos já introjetados pelo Ego. Toda 

criação artística traz uma parcela de elementos considerados 

"conscientes" e outra tanta, maior, 

çaram por libertação, e o conseguiram, 

deslocada, condensada, desfigurada, 

mítica e representativa de uma outra realidade.

Não há dúvida de que os símbolos de SOOP, na sua 

maioria, tenham sido formações simbólicas produzidas pelo Incon^, 

ciente, sobre as quais houve a atuação de um Ego e de um Super

ego. 0 sentido manifesto que os poemas apresentam não resultam 

exclusivamente do Consciente ou do Inconsciente. Ê o resultado 

do embate entre os impulsos inconscientes e a Censura que o Ego 

Superego impõem pare a sua expressão. Ou seja, é a maneira 

que o Inconsciente encontra para burlar a Censura. Daí as for

mações simbólicas como sintomas do que foi reprimido pelo Ego. 

«Dm símbolo é o assassino da coisa", diz Lacan. Porque a "coi

sa", o real, o impulso inconsciente, ao ser deslocado a outro 

objeto ou a vários objetos, e substituído por uma imagem, sim

ples ou compósita, ou pelo símbolo que o representa, desapare-
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saber disso :

en-

na

nem

«Obra inédita*,in op,
//

m MACHADO, A. *aobre poesia», 
cit., p, 1,2J1«

sempre
presenta existe uma relação analógica, 
analogia como «semelhança»)
zes se associam elementos que se opõem, 
representação mental aparece deslocado

A principio 
«Hueca* como 

mas a define) ao encontrá- 
qualquer navegante fenício ou grego de 

Neste caso, a «imagen gené
rica* se assemelharia ao conceito, onde há a abstração do 
específico, do particular. 0 uso da imagem genérica seria, 
desta maneira, um recurso para alcançar a objetividade, 
tarefa de desubjetivação, de busca de um ponto comum do pen
samento *omnibus« em que as consciências coincidem.

Não fica muito claro nos pronunciamentos de Ma
chado o que ele entende por «imagen genérica*, 
ele a relaciona com Homero y su «nave hueca*. 
adjetivo, não qualifica a nave, 
la, diz Machado, 
tão a reconheceria como sua.

x Lo inmediato psíquico, la intuición, cuya expre- 
sion tienta al poeta lírico de todos los tlempos, es 
algo ciertamente singulaj que vaga azotado mientras 
no encuentra un cuadro logico en nuestro espirita doa 
de inscrlbirse. Pero esta nota gine qua non de todo 
poema necesita,para ser rjconocida como tal, el fondo 
espectral de imagenes generlcas y familiares sobre el 
que destaque su singularidad.

(D

En segundo lugar, na citação anterior, Machado 
nos leva a supor que o «cuadro lógico en nuestro espíritu*, 
onde a intuição se inscreve^ seja a representação mental, a 
imagem propriamente dita, que, de lógica, terá a possibili
dade de ser associada ao imediato psíquico. Prefiro ver no 
processo uma associação e não uma analogia, porquanto

entre a imagem representada e o objeto que ela re- 
entendendo-se aqui 

pois que, ao contrário, às ve- 
e um elemento, na 
no seu contrário.
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ao uso

B Machado completa :

no conceito :

são familiares, genéricas.

Voltando à alegação de Machado de que se corrige

//..

0 Investimento da Intuição numa imagem que a represente cor
responde ao uso do "correlato objetivo* de KLiot.

Pero esta nota slne eua non de todo poema neceslta, 
paça ser recçnocida como tal, el fondo espectral de 
imagenes genericas y familiares sobre el que destaque 
su singularidad.

Ou seja, Machado usa a Imagem genérica para 
dar objetividade ao poema, entendendo-se aí objetividade co- 

o ponto do pensar comum em que as consciências 
podem coincidir. Com isto Machado garante a existência de um 
sentido manifesto para o poema, um sentido que o torna, de 
alguma maneira, accessível ao leitor não multo preocupado com 
a reflexão do poema. Daí a aparência de simplicidade e de na
turalidade que os poemas apresentam. As imagens não são insó
litas,

Como poderá ser entendido *el fondo espectral so
bre el que destaque su singularidad* ? Não creio que Machado 
esteja se referindo à singularidade no sentido de originalida
de no emprego das imagens genéricas e familiares. Penso antes 
que singularidade aí significa que elas serão sintomáticas de 
que existe, sob o seu sentido manifesto, um conteúdo latente 
que as torna singulares. A imagem genérica, através da sin
gularidade, transcenderá o subjetivo individual do imediato 
psíquico. 0 correlato objetivo a fará singular, sintomáti

ca de um enigma, um símbolo.
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um dos seus pronuncia

problema :

mite ver quão

outro que

in "Obra iné-(1)

//..

zagem 
tros.

Este significativo texto de Machado nos per- 

como suas declarações 

dois sujei-

Un 
tir ten 
MENOS

contraditório ele e, 

se desencontram. Isto me faz pensar que há nele 

tos : um que anseia por uma realização egótlca; 

só encontra sentido na participação do outro.

MACHADO, 
dita",

"Kl problema de la lírica", 
op, cit., p. l,23h.

Kl sentimiento nç es una creación del sujeto in- 
, una colaboracion cordial £el YO con materijles 

do externo. Hay siempre en el una colaboracion 
(Jecir, de otros sujetos. No se puede lle- 
' " * * mi corazon, enfrente del paisaje,

Una vez producido, por mçdlo 
lo comunico a mi prójimo, Ml corazon, 
ilsaje, apenas seria capaz de sentir el 

porque aun este sentimiento necesita, 
i, la congoja de otros corazones entele- 
de la naturaleza no comprendida. Mi sejj 

j que aqui llamo paisa
no surge sin una atmosfera cordial. Mi septimien- 

ivamente mío, sino mas bien 
noto cjue en mi sentir 
corazon canta siempre 
mi ^a voj mejor tlmbra- 

-‘, este es el pro-

segundo problema : Para expresar mi sen- 
el lenguaje. Pero el lenguaje es ya mucho 

0 que mi sentimiento. Por de pronjo, he te- 
nido que adquirirlo, aprenderlo de los demas. Antes z 
de ser NUESTRD - porque MÍO exclusivamente no lo sera 
nunca - era de ellos, de ese mundo que no es ni objeti
vo ni subjetivo, de ese tercer mundo en que todavia no 
ha reparado suficientemente la psicologia, del mundo 
de LOS OTROS YOS.

(1)

por conceitos e que os conceitos são de todos, e que ao pôr- 

nos de acordo com os demais nos afastamentos de nós mesmos, 

eu diria que o Eu é, em grande parte, resultado de uma apreja 

e, neste sentido, nós resultamos também dos ou- 

Machado parece ter esquecido 

mentos mais belos e acertados :

dividual 
del muni 
del TU; es i 
gar a esta fórmula : 
produce el sentimiento. 
del lenguaje, lu uum 
enfrentezdel palsaje, 
terror cosmico, 
para producirse 
ridos en medio 
timlento ante el mundo exjerior, 
je, r _ ’ ‘
to no es, en suma, exclus: 
NUESTRD, Sin salir de ml mismo. 
vibran otros sentires y que ml 
en coro, aunque su vçz sea para ml ^a 
da. Que lo sea tambien para los demas, 
blema de la expresion lírica.



(1)

T. S,Cf.(1) |s.l.|, Guima-

//..

Bn arte não se justifica o conservadorismo.

Isto equivale a una repetição que não teria razão de ser. E

KLiot dizia que o escritor, com um conhecimento 

pleno de seus antecedentes, da tradição literária que até 

ele chega, deve encaixar-se no ponto justo que lhe correspon

de, e acrescentar aí o seu próprio elo, não tratanto de ajug, 

tar-se a elos já completamente fechados. Se o escritor as

sim o fizer, produzirá essas regiões ermas que na literatu

ra às vezes se encontram e que, anacrónicas e reacionárias, 

são capazes de interromper o fluxo contínuo da tradição.

ELIOT, I.S. *Tradição e talento individual”, in 
Efesaios.de Doutrina Crítica. |s.l.|, Guima- 
raãs^ |s.d. |, p.'"'âT • 2o?

0 conceito de modernidade é relativo, em pri

meiro lugar, ao encadeamento da tradição literária; em se

gundo lugar, à situação da literatura no país onde o con

ceito vai ser aplicado. A consideração da relatividade me 

parece bastante válida, una vez que os conceitos absolutos, 

aplicados em arte, ou seja, as classificações, os critérios, 

acabam sempre por conter una grande parcela de gratuidade, 

pois tendem a uniformizar, a igualar individualidades ou 

estilos que, se são distinguíveis sob o ponto de vista da 

criatividade, não podem, por outro lado, ser apreendidos na 

sua totalidade, a não ser quando considerados individualmen

te, e porque deles derivam as numerosas etiquetas que con

vertem em compartimentos o que somente pode ser concebido em 

sua complexa variedade diferenciadora.

fesaios.de
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ta-

oo mo

1. a
2.

3.1.

5.2.

3.3.
3.U.

U. a

7.

uma so vaz,

//..

5.
6.

decorrentes desta característica seriam :

u ijus Bigiuixcd, de una 
Jentativa de restituição da

a busca de alteridade e de mascara- 
mento da personalidade empírica do 
autor 5
o desdobramento ou a obnúbilação da 
subjetividade;
a simultaneidadg de tempos e/ou es
tados da consciência;
a ironia e o humor.

tentativa de expressão do inefável; 
a busca do abismo;
o hermetlsmo;
a contradição.

comunicação indireta;
a ambigttidade do sentido da linguagem;
a extensão do particular individual ao ge
ral universal - o que significa 
certa forma, a Jentati 
objetividade classica;

disto sabem todos aqueles que, possuidores de una consciên
cia histórica, puderam fazer progredir, com seu próprio 
lento e originalidade, a cadela dos estilos. A estes, creio, 
sempre se poderia considerar modernos. Entretanto, o concei
to tomaria proporções que ultrapassariam o meu objetivo, que 
é o de llmltar-me às principais características da modernida
de lírica de a partir de fins do século XIX. Assim, eu dis
tinguiria, como características gerais dessa modernidade :

Estes dados não se verificam ao mesmo tempo, de 
e tampouco de forma absoluta. 0 que nos é dado
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Daí vi
de

nidade

■»

te.

vivendo

••Pré-Romantismo e Romantismo*, in(1)

Creio que esse critério permite entender o concei

to de relatividade aplicado à modernidade, uma relatividade que, 

como a da estética em geral, 

sequente sistematização dogmática de raça, país

Ja bem antes, a relatividade do conceito de moder

em literatura aparecia em Schlegel :

não pode ser ignorada, com a con- 

ou continen-

esperar é uma descoberta de suas equivalências. Dal que 

rios autores possam ser considerados equivalentes dentro 

um conceito de modernidade tão amplo que se caracteriza prin
cipalmente pela existência das diversas direções estéticas 

que os autores, individualmente, optaram por tomar.

Tomo, no caso, Machado, pessoa empírica, 

à época de 1898. Machado se sabe vivendo um tempo de civiliza

ção deteriorada e cansada, à beira de um tempo demasiado ente- 

dlador. Por isso, com roupa própria desse tédio, olha em di-

Friedrich Schlegel, embora num dos seus •Fjagmentos* 
publicados no Athenaeug conceba 9 poesia romantica co
mo relacionada com o genero literário do "Roman", advoga 
também uma noção latamente histórica de literatura roman
tica, abrangendo autores como Shakespeare, Cervantes e 
Dante t "Assim posso eu procurar e encontrar o Romantig, 
mo nos primeiros modernos : em Shekespeare, em Cervan
tes, na poesia italiana, nesse século de cavaleiros, 
do amor e das lendas, donde saíram a palavra e a coi
sa,. , Noutro fragmento do Athenaeum, Friedrich,Schle
gel afirma que "a universalidade de Shakespeare e como o 
ponto central da arte romantica",

(1)

AGUIAR B SILVA, V.M. 
op, cit», p, 21*
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Que

derna ?

e

de seus poemas,

Qual a situação de Machado dentro da lírica mo-

parece que 
construir, 

Entretanto, pelos seus pronuncia 
a determinados 

pela análise das características 
opções.

Efc seu poema •Retrato”, de Çampos de Ca S til la, 

poema de acentuado caráter autobiográfico, Machado diz :

Machado foi um novo romantico-dássico-simbolis- 

ta, un moderno romântico-dá ssico-simbolis ta, dentro da lí

rica do século XX. Machado Jamais se declarou pertencente 

a alguma estética exdusiva. Pelo contrário, 

Machado sempre quis permanecer independente 

ele mesmo, a sua estética, 
mentos sobre poesia, pelas suas referências 

estilos e, principalmente, 

é possível distinguir as suas

reçao ao futuro; desolado, decide desviar esse olhar dirigi

do ao futuro para si mesmo, como em busca de algo que com

pense a frustração do presente. Eu diria que Machado ten

tou emergir do abismo do tédio, como muitos autores da épo

ca o fizeram, já mesmo antes de Baudelaire, indusive, 

talvez tenha tentado buscar a sua verdadeira e invisível ver

dade, porque se cansara daquilo a que todos chamavam de rea

lidade e que ele sabia tão falho de sentido.



Com "la moderna estética* Machado esta se re
ferindo a uma das vertentes

"nuevo e
Ru-

//..

Com respeito à adesão de Machado ao Modernismo, 
são necessárias algumas considerações :

73/..

zAdoro la hermosura, y en la moderna estetica 
corte.las viejas rosas del huerto de Ronsard, 
mas no amo los afeites de la actual cosmética, 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Desdeno las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una.

com seus "afeites*, 
"el coro de los grillos que 
bén Dario, em

Sn meados do século XIX, se iniciara uma luta 
cerrada contra o positivismo racionalista.
ncrte de Baudelaire, em 1866, aparecia a revista "Le Parnas- 
se Oontemporain", da qual tomaria a sua denominação a escola 
poética que, de alguma maneira, estaria relacionada ao positi
vismo francês. Nesse mesmo ano, o arcebispo de Reims, Mons. 
Jean-Baptiste Landriot, havia publicado o livro le gymbolism, 
obra de grande importância por seu conteúdo e principalmente 
por ser o primeiro estudo realmente sério das relações entre o 
símbolo e a literatura. Nesse livro, Mons. Landriot se refere 
ao símbolo como "o mais adequado recurso da consciência para 
expressar uma emoção e para expor intuições metafísicas".

do Modernismo - o Parnasianismo -, 
gay-trinar", "tenores huecos" 
cantan a la luna* (verso de 

"Filosofia", de Cantos de vida e esperança).

A grande poesia/...), a linguagem figurada, são 
eminentemente filosóficas (...), seus procedimentos 
são perfeitamente racionais, uma vez que elas estão 
em relação com a natureza do homem, uma vez que elas 
sustentam as causas superiores que presidiram a Gria-

Um ano antes da
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es

to

rnem.

Diz Machado :

As ideias de Machado, como as de Juan de Maire-

(2)

(3)

poeta

cit.,

que no ne- 
i en su 

el 
su 

ser 
El pensar metafísico

Todo poeta supone una metafísica; 
debiera tener la suya - implícita, cla^u «ua, 
plícita y el poeta tiene el deber de exponerla, 
separado, en conceptos claros. 7  -------
lo distingue al verdadero poeta del mero senorito 
compone versos.

(3)

(1) LANDRIOT^ J. ,B. Mons
pL "
^Imbplista» 

machado, a.
p. 1.235.

idem. «De

cesita exponer 
obra, 
fondõ d 
poesia, 
falsa y muchõ menos arbitraria, 
especulativo es por 
accion - y la poesíi 
nalmente uno de los tjrminos de la antinomia, 

truye el poeta su metafísica.

no puede ver en lo que logicamente es pura antinomia só- 
lamente el juego de razones, bux w ‘
rias, al funcionar en un vacío de intuiciones 
descubre en sí mismo la fe cordial, 1« Luudo 
la cual no es nunca una balanza en el fiel. (...) (El 
poeta) çomp: ' ... ' * ’’ ’
el corazon na tomado su partido.

ção, e que fazem do Universo inteiro uma imensa harmonia.
(1)

j acasç cada poema 
claro esta, nunca ex- 

j P<>r 
La posibilidad de hacer- 
j—i —4 i que

tu.ux, v. -d. »uus. Le Symbolism. 3a. ed. Paris, 1870, 
• 227. Apud AGUIRRE, J.M. Antonip Ma chado, 

Madrid. Taurus, 1973»,p. ^0.
«De poesia", in «Obra inédita*, op.

un Cancionero Apócrifo*, in op. cit., p. 976.

//..

E diz Juan de Mairena :

A grande importância de Landriot está justamen

te no fato de ele afirmar que a poesia não só tem a ver com a 

emoção, mas também de em suas imagens, em seus símbolos, 

tar implícita uma metafísica, uma concepção do mundo e do

Todo poeta debe crearse una metafísica, que 
pjro que ha de hallarse implícita 
7_.slca no ha de ser la que expresa 

de su pensamiento, sino aquella que cuadre a
■ ■ ■ 1

pero

Sobre uno
I&J.UU) Aiupucouu " . COHS-
Pero çl poeta, cuyo pen-

í P?Esta metafi

No por esto su metafísica^de poeta ha d

su naturaleza antinómico; pero la 
acción - y la poesia lo es - obliga a elegir provisio-

de estos términos - más que elegido, impuesto - 
truye el poeta su metafísica. T 
sar es más hondo que el del mero filósofo especulativo,

por necesídad contradicto- 
iuuxcxuucs, sino que 

mismo la fe cordial, la honda creencia,

çomprende que, por debajo de la antinomia lógica, 
on ha tomado su partido.

(2)
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coincidem com as de Mons. Landriot.na

naslanismo, entretanto,

Para sus adeptçs

O CJU VXUXCXA WJ y 

sinceridadj (

conhecido pelos s inibo-

ricanos.

(3) //..

Rejeitando a ideia da arte péla arte, o Simbo- 

bolismo constituiu uma reação não só contra o positivismo,

(1)
(2)

A posição do Par- 

era radicalmente oposta :

P. 32.
m Journal intime. Paris, 

p. 2)0-207, apud AGUIRRE,

P. 1|5.

Segundo Mallanné, o simbolismo foi uma «reação 

contra a impecabilidade e a impassibilidade parnasianas1*. E 

H. F. Amiel, em seu Fragmentg d*un Journal intime, diz :

0 diário de Amiel foi 

listas franceses e pelos modernistas espanhóis e hispano-ame- 

Nele, também se encontra :

z Para sus adeptçs. la exterioridad de las cosas es 
la unica realidad valida; de alguna manera, esos poe
tas son «realistas1*, cerrados a las pjofundas y miste
riosas realidades de la existencla>Su uni ca pyeocupacicn 
es la perfección del versot su doctrina estetica, el 
arte por el arte. Su poesia, ferozmente anti-romantica, 
se crea paralela al positivismo, Su çnti-romanticisn© 
les lleva a intentar situarse mas alia de la realidad 
emocional, a buscar la impasibilidad.

Mesmo no lirismo mais individual, o poeta deve ter 
um valor geral; ele exprime um^estado de alma que po
de ser o seu, mas que deve também ser aquele de mui
tos outros. Toda poesia deve ser representativa, is
to é, entregar e traduzir a §lma humana e não o Eso 
do poeta. (...) A poesia e, portanto, anti-egoi£ta 
(...), E ele, o lírico, que deve ser impessoal, a 
custa de ser psicologicamente verdadeiro (,..).O poe
ta e, portanto, o homem de todo mundo, aquele que 
sofre, chora ou canta com outro,e por outro (...), A 
poesia e um parto, porque ela e uma libertação.

(3)

AGUIRRE, J. M.
AMIEL, F. M. __________

Bernard Bouvier, 1951, 
J.M., op. cit., p. Il

idem, ibidem, op. cit.,

Os parnasianos esculpem urnas de agata e de onlj. 
Que contêm estas urnas ? Çlnzas. 0 que fal$a aí e 
o verdadeiro sentimento, e a alma... (...) e a vida 
eleyada e a sinceridadj (•••). 
ra e a arte pela arte e julgada pelos seus frutos.

0 que fal|a

A escola cuja bandei-

(2)

op. cit.
FragmentS-d*!?

‘ k‘5.
Ope Cit 

ibidem, < .
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nomi

BQ.<?ma.

do ?

machado, a. m.(1)

Obs.:
//<

No seu Prólogo a goledades. livro depois refundi- 

iqs. Galerias y Otros Poemas. Machado escreve :

Quais sao os universais do sentimento para Macha- 

ELe mesmo nos dá a resposta :

Pero yo pretendi- y re-

Pensaba yo’quç el elemen-

i »cuso líxuueó) SÍnO 
lo que ppne el al-

én respuêsta animada al contaçtQ 
_ _______ —______ £______________________________________ ______ _________ ___________ . ______ ‘

prender algunas palabras de un Intimo monólogo, distin-
çuo Auuxucb} CJU.6 pUôdô tâDl— 

iiu.x*âiuuu uacxa u«uui-Vj vislumbrâr lag ide as cçyd.i_3— 
los universaleg del sentimiento.# No fue mi libro 

x -i mas era

Tal vez sea ésta^una pre- 

reco- 
MO OU, YWXV X UO d V V * W W w» « w — w. J

. estado de conciencia que prepondera en nuestros dí- 
Cierto que las estrellas que orientan el alma htma- 

amor, .lusticia. XifeerW» ffimsÍElsat2.j jno han 
a Se pregunta no mas por la validez de las 

cartas marlnas que el hombre había trazado para su pro-

AHacia dónde caminamos ? 1 
gunta que el hombre haya podido hacerse en toda época - 
digamoslo para prevenir faciles objeciones -, pero reo 
nozcancs su valor de actualidad, de expresion abreviada 
de un i 
gg I_____
na s amor, ‘-lusticia. lifrertaj, çonpçlml,ep.ta, 
desaparecido. Se pregunta no mas ]. 
Mrtas marlnas que el hombre habí

mas também contra o Parnasianismo, em nome da emoção e da vi

da, Foi uma tentativa de re-humanlzação da literatura, assim 

como uma volta aos universais do sentimento; um neo-romantis- 

uma incorporação da Ideia

**, «Prólogo* de "Soledades, Galerias y 
Otros Poemas*, ln op. cit., p. 659.

Todos os grifos nos textos de Machado são meus.

Las composiciones de este primer libro, publicado en 
, fuejon escritas entre 1899 y 1902. Por 

vo Ruben Da rio, combatido haste el escar-
r la critica,al uso, era el ídolo de una selecta 

Yo tambien admlraba al autor de Prosas Profa- 
. 1 sen-

que más tarde’nos revelo la hondura de su alma 
2 L‘_________r , Pero yo pretendi- y re

para d que no me Jacto de êxitos sino de propositos - 
seguij camino bien distinto. Pensaba yo quç el elemen
to poético no era la paiabra por su valor fonico, ni el 

, ni la línea. ni un complejo 
palpitación del espiritu;__ ]

ga, si es que algo pone, o lo que diçe, si qs que aleo 
dice, çpn voz propia, en respuesta animada al contacto 
çon el mundo. Y aun pensaba yo^que el hombre puede sor- 

guiendo la voz viva de los ecos inertes; 
bien, mirando hacia dentro- —1------ ”
les, 7 ~ ~_____________,
la realizaçicn sistemática de este proposito; 
tal mi estetica de entonces.

(1)

1899 y 1902.
dolo de una selecta

enero de 190 J, 
aquellos anos, 
nio po: 
minoria. _______
nas. t al maestjo incomparable dezla forma y de la 
sacion, r * — ' — ----- " “■ *-J ~
en Cantos de vida y espergnza. 

seguij camino bien distinto.

color, 12. 
una honda

ni un complejo de sensaciones
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as

te.

op.
op.

Obs.:
/Z

Algum tempo depois, Machado amplia o raio des
ses pensamentos em :

(1)
(2)

Será preciso 
mais devidamen-

□ "Desorientación", in «Obra inédita*, 
p. 1.19/4., "Sobre la Literatura Rusa*, ibidem, 
p. 1.221 e 1.223.

* Donde haya un hombre 
esta la humanldad entera. E

lâl» , 
tambie

pio navegar el impaslble esplendor de esas inasequl- 
pies cons tela cio neg.

(1)

machado, a.
cit., 

MACHADO, ã.
cit., p. 1.221 e 1.223.

iodos os grifbs nos textos de Machado são meus.

Desta maneira, os universais do sentimento, que 
antes consistiam no amor, na justiça, no conhecimento, na li
berdade, se ampliam, com o Cristianismo, para as ideias 
transcendentais representadas pela ânsia de imortalidade, pe
lo desejo de perfeição moral, pela sede de amor nunca sacia
da, ideias ou ideais transcendentais que significam o fim 
último da vida humana. .

Eu mencionei, anteriormente, que o Simbolismo foi 
um neo-romantismo que exigiu, além da emoção, uma incorpora
ção da idéia no poema. 0 que significa a idéla no contexto do 
Simbolismo *i Mallarmé já a empregara antes, 
retroceder no tempo para poder compreende-lo

nos dice el Cristo, alll 
pensamjento del hombre 

pretende vanamente andar en lo absoluto; nas las 
ideas trascendentes. Inasequjbles oow las estrellas 
que nunca Podremps alçanzar, las ideas nunca reali
zadas, orientan la mente humana, nos orientan en la 
ruta nunca terminada del conocer.

KL corazon del hombre, nos dice Cristo, cçn su 
_de inmortalidad, con su anhelo de oerfeccion mo- 
,con su sed de amor nunca saciada, tiene ante si 
en yn camino infinito ha cia la suprema inasequ^ble 

perfeccion del Padre. Y^esta angia, esta sed que tu, 
hombre, xlescubres con solo mirar a tu oropio corazon, 
es la de todos los hombres. * ' *

(2)



na

ou

COSe

Citado por HAMBURGER, Me, in op. clt.(1) • (á

//..
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claro, 

do o seu

e metafísicos do ronentis-

Si», de fato, a Literatura existe, 
a Literatura existe sozinha, i*

, P. 8.

Embora o novo culto da literatura e da arte ti

vesse derivado de poetas, críticos

mo alemão, no caso de Mallarmé, esse culto esteve grandemeg 

te influenciado pelas doutrinas de Platão e dos neo-platõni-

Na mesma conferência em Oxford, Mallarmé deixa isso 

tão claro, evidentemente, quanto pode ser considera- 

estilo difícil e sincerament® trabalhado :

e, se quiserem, 
ã exclusão de tudo o mais.

(1)

i, cheguei a esta con- 
que Música e Letras são a face alternada, 
' em direçãg a obscuridade, la cintilando 

de um fenomeno, o único, que eu tenho

(2)

Esteticamentg por minha conta, 
clusão... “_T
aqui ampliada em direçãg à obscuridade, 
com certeza, 
chamado Ideia»

Como já foi dito antes, Mallarmé perdeu a sua 

fe religiosa em 1866, na crise conhecida como "les nuits 

de Tournon»j o resultado dessa crise foi o ensaio *16 Livre, 

instrument spirituel" e a descoberta de que "tudo no mundo 

existia a fim de culminar num livro*. De acordo com Michael 

Hamburger, poder-se-ia atribuir a afirmação de Mallarmé à 

sua juventude ou a uma euforia momentânea por ter encontra

do, na literatura, um substituto para a sua fe religiosa. 

Mas, segundo ainda Hamburger, durante toda a vida madura, Mal 

larme continuou sustentando a doutrina estática que tivera orl 

gem na sua antiga crise. E, vinte e oito anos depois de feita 

aquela afirmação, numa conferência em Oxford - «La Musique et 

les Lettres" -, Mallarmé dizia :
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o mundo",

(1)

in op. cit.

//..

(1)
(á

Fbsse a poesia suficiente a ela mesma, por que 

implícita na sua doutrina poéti- 

a redução do Fenômeno a uma concepção platónica ?

o objeto que se manifesta, 

homem, nas condições e limitações particulares que esta rela 

ção com o homem implica.

Creio que a concepção de Fenômeno, 

corresponda ao conceito de Kant. Pára este,

A arte, de acordo com Mallarmé, "simplificava 

porque, pela virtude de um estado íntimo, o artij, 
ta reduzia os fenômenos exteriores à sua Ideia básica.

estaria, segundo Mallarmé,

ca a redução do Fenômeno a uma concepção platónica ? S 

por que declarara necessária a condição de um estado íntimo 

do poeta ?

poder-se-á perce- 

também se apoia 

0 objeto, o fenô

meno, na inxuiçao, se reduz à visão inteiramente subjeti

va, dependente do imediato psíquico do sujeito, do seu es

tado íntimo.

Se se estabelecerem relações, 

ber que o processo intuitivo, para Machado, 

na mesma concepção do fenomeno kantiano.

na intuição,

para Mallar- 

mè, corresponda ao conceito de Kant. Pára este, o signifi, 

ca do de Fenômeno e dado pela limitação de validade que impor

ta no conhecimento humano. Fenômeno é, neste sentido, não 

mas o objeto que se manifesta ao

Cf. HAMBURGER, M. in op. cit., p. 8.
KANT, E» "Crítica da Razão Pura", in "Estética Trans

cendental ", § 8, Obs. ger., nota. Àpud ABBAGNANO, 
N. Dicionário de Filosofia. São Paulo, Mestre Jou. 
1982, p. Il99 e 500.

Fenomeno, diz Kant, e o que não pertence ao obje
to em si. maszse encontra sempre na relação entre ele 
e o sujeito e é inseparável da representação que este 
tem daquele.

(2)
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ser entendida.
dea

de acordo cora a

se-

a

mento.

ao

sa

para

//..

é o Bem, 

é lei,

por exemplo, 

ou pode ser a lei, ou leis, 

a ideia de Pedro

e»

Atrás da superfície dos fenômenos e das coisas 

particulares que impressionam nossos sentidos, estão as gene

ralizações, a regularidade e a direção do evoluir, não perc£ 

bidas como sensações, mas concebidas pela razão e pelo pensa- 

Essas ideias, leis e ideais são mais permanentes e, 

portanto, mais "reais", do que as coisas particulares perc& 

bidas pelos sentidos. Os sentidos nos revelam a multiplici

dade e a mutabilidade das coisas, ao passo que a inteligên

cia nos revela a sua unidade e permanência.

ideal

ideia de Pedro é a Perfeição, 

exemplo. Assim, Ideia é tudo :

a redução de toda a sua conduta a "leis na- 

ou o perfeito

A doutrina das Ideias, embelezada e obscurecida 

pela fantasia e pela poesia de Platão, não é muito fácil de

A Ideia de uma coisa pode ser a "ideia geral" 

da classe a que a coisa pertence, por exemplo, a ideia 

Pedro é Homem;

qual ou com as quais a coisa procede 

ria, neste caso, 

turais". E Ideia pode ser o perfeito fim, 

para o qual possam tender a coisa e a sua classe :

é a Beleza, 

e ideia,

por 

é ideal.

De fato, as coisas cuja existência nos é revela

da pelos sentidos jamais são plenamente o que são. Primeiro, 

porque não coincidem totalmente com elas mesmas. Segundo, po£ 

que não são necessárias, mas contingentes. Entretanto, 

qualificar e definir as coisas, só o podemos fazer relacionan

do-as a um modelo ou paradigma com o qual as confrontamos. Es- 
realidade inteligível, que transcende as coisas sensíveis, 

Platão, a Ideia,
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ao corpo, contempla as

//..

A palavra Ideia, aidos em grego, significa 

figura, aspecto, yisãp. No sentido platónico, a ideia e 

o objeto próprio do conhecimento intelectual, a realidade 

metafísica, subsistente em si mesma, que inclui e contém 

o verdadeiro ser das coisas, transcendente ao mundo das 

realidades contingentes e particulares.

0 ser das coisas não está dentro, mas fora delas, 

e o problema do conhecimento, formulado no Ménon, encontra 
solução na teoria da reminiscência. Bn uma existência ante

rior, a alma humana, antes de unir-se 

Ideias, no tÓpug-QUra_^s. Aã_£2Í£â 

pam a oportunidade e o estímulo para a alma que, ao vã-jas, 

gê recorda dag ideias contempladas na existência anterior.

Como foi dito antes, as ideias podem desempe

nhar múltiplas funções : permitem conhecer as coisas (para 

ver um homem e identificá-lo é preciso ter antes a ideia de 

homem)j permitem ou explicam que as coisas sejam o que são, 

isto e, que sejam umas, iguais a elas mesmas, e que permane

çam no ser; explicam que as coisas venham a ser e deixem de 

ser (e a ideia da estátua que torna possível a sua criação 

pelo artista); e, por último, ag ideias permitem conciliar, 

pela particioação, a unidade e a multiplicidade das çolgas.

Segundo a doutrina das Ideias de Platão, o ser 

das realidades sensíveis é um ser de empréstimo, pois as coi

sas são apenas na medida em que participam, em maior ou menor 

proporção, das Ideias, das quais não passam de cópias ou de 

reproduções imperfeitas. As coisas, para Platão, não passam 

de reflexos ou de sombras das Ideias.



reconhecer qu lembrar-ge dp que esta dentro

1.

2.
como representação em geral.

(1) e (2)

Juan de Mairena também se refere às ideias de Pla

tão

Cf.(1)
Cf.(2)

//..

ap contrário, 
de.,nós.

como a única espécie perceptível ruma multipli
cidade de objetosj

como ym qualquer objeto do pensamento humano, 
isto e, como representação em geral.

DURANT, W. «Platão”, 
ed. São Paulo

ABBAGNAND, N.

Com o primeiro significado, o conceito foi em

pregado por Platão, Aristóteles, os Escolásticos e outros. 

Com o segundo, pelos Hnpiristas e por uma boa parte dos fi

lósofos modernos.

Desde Platão até os nossos dias, o concei

to de Idéia tem sido empregado com dois significados funda

mentais diferentes :

No primeiro significado, a Idéia, como unidade 

visível na multiplicidade, tem, relativamente à própria mul

tiplicidade, um caráter privilegiado, pelo qual é considera

do a essência ou a substancia do que é multíplice, e, por ve

zes, como o ideal ou o modelo dele. Esta me parece ser a 

concepção de Idéia usada por Mallaraé, pois, no sucessivo 

curso histórico do termo, as determinações míticas ou popu

lares que ele recebera na filosofia platónica - como modelo, 

arquétipo, perfeição - terminaram por prevalecer.

in História da Filosofia. 10a. 
, Nacional, 1959, p. U7 a 50.

op. cit., p. h99 a 501.
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(2)

ideia
de

a
representativoca"

unidadeda

quecri ta
ele

«De otro Discurso*, in«Juan de Mairena", op.(1)

grandes inventos”, ibidem, op» cit,, p. 1,053<2)

Se se estabelecerem relações entre a 

"ideia geral", 

corresponde àaté aqui,

no sentido de conceito, 

de uma multiplicidade.

Segundo Hamburger, 

a literatura, para Mallarmé, 

música

e o que diz Mai- 

"imagen genéri-

hay siempre un conflicto de 
rijuc ujuu eo vjtooá', amlgOS, 
como el "no"» Nada impor- 
tra, auçque se pase de 
,Platon creia que las

machado, a. 
cit» , p. 1.051. 

idem. «Dos 
e 1.05U.

la 
ogo, la posible comuniõn mental^en- 
Conviene creer en las ideaszplatóni-

Sin la absoluta trascendencia 
u<3 xca xutaabj igudABS para wjuuS) intUÍbleS 6 inde- 
formables por el pengamiento individual, la razon, 
como estructura comun a una pluralidad de espíritus, 
no exisjiría, no tendría razon de existir, Dejemos a 
los filosofos qu§ discutan el verdadero sentido 
pensamiento platonico. Para nosotros, Lu wiwla 
platonismo es la fe en la realidad metafísica de 
idea, que los siglos no han logrado destruir.

de Platão, no sentido 
rena, a ideia, 

de Machado, 
dentro

En toda cuestióp metafísica, aunque se plantea en 
el estádio de la lógica, hay axempiç vux wux. 
creencias encontradas. Porque todo es creer. 
y tan creencia es el "sí* < 
tante se refuta ni se demuestra 
creer lo uno a creer lo otroWz  
cosas sensibles eran copias más o menos borrosas de 
las ideas, las cuales eran, a su vez, los verdaderos 
originales,

(1)

a verdadeira razão por que 

passara a aspirar a condição de 

fora a desconfortável consciência de que a palavra es- 

jamais poderia ser suficiente à "purificação" < 

pretendia dela. 0 significado da "simplificação"

La fe platónica en las ideas trascendentes salvo a 
Grécia del solus ipse en que la hubiera encerrado la 
sofística. La razon humana es pensamientozgenérico, 
Quien razona afijma la existência de su pjójimo. 
necesidad del dialogo, la posible comunion mentalz 
tre los hombres. < J— ------  --------
cas, sin desvirtuar demasiado la interpretación tradi
cional del platonismo.
de las ideas, iguales para todos, intuibles e inde- 

individual, la razon, 
pluralidad de espíritus,

• del 
lo.esencial del 

i la
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de Mallarmé

e Baudelaire

se tornara, ira

seus

•Viver ?
(2)

o

Quanto a

idem.
/Z

(1)

(2)

Rimbaud, 

criticar Baudelaire por 

mas, mesmo assim, deificava o mestre.

para Mallarmé, se 

santos-artistas, 

resumido por Vllliers 

no aforismo muito admirado por Mal-

Enquanto as alegorias de Baudelaire ligavam o 

fenômeno à Ideia e ainda serviam ao propósito puramente artís

tico de apelar para mais de um sentido em um só tempo, pelo 

uso da sinestesia, o afastamento de Mallarmé para um simbolis

mo completamente subjetivo do estado interior rompia com a co

nexão entre o poeta e a esfera •relativa e circunstancial". 

No sentido mais literal da palavra, a arte, 

tornara uma religião, com seus dogmas, 

e ainda com o seu próprio esteticismo, 

de l’Isle Adam, em Axçl< 

larmé : "Viver ? Os criados farão isso por nós J"

estética, 

«pueril"

a sua reação foi muito mais ex-

"viver num meio

Cf. HAMBURGER, M. in op. cit.

de imagens"

seleciona o seu material, 

"mirage brutal".
(1)

trema. Ele costumava 

demasiado artístico",
E, enquanto Mallarmé se enclausurava no santuário da sua arte, 

Rimbaud dava o primeiro passo em direção a criação do mundo 

pelo poder da imaginação. Se Mallarmé simplesmente despreza-

"Puerile Utopie and Brutal Mirage", 
m op. cxh., p. 8.
Ibidem, op. cit., p. 9.

Não é de admirar, portanto, que fora do campo da 

pensamento de Mallarmé parecesse a Baudelaire 

e inepto.

foi que o mundo exterior, que já para Delacroix 

havia sido apenas "um dicionário", "um armazém 

ou "uma floresta de símbolos" de onde o artista 

para Mallarmé,
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rebelava-se contra

A arte foi,

uma arma

Mas,

do

SBâ_sâi-

(1)

En 1863, Baudelaire dissera que

poema.

0

vismo e o naturalismoj

Simbolismo foi uma reação contra o positi- 

assim sendo, os seus adeptos, de uma

in op. cit., p. 6.

//..

então,

de

plícita, 
plícita

ibidem,

invaria- 
de deter- 

se 
a

«Puérile Utopie and Brutal Mirage", in 
cib., p. 9» 

HAMBURGER, M.

Voltando à compreensão de Ideia e do que ela po

de ter significado para Mallarmé, devo reiterar alguns pon

tos já mencionados :

(1) Cf» HAMBURGER,
op. cit

(2) Citado por r "

No esboço do projeto 

trabalho que registrou a sua luta e a sua derrota - 

sç»n en enfer -, Rimbaud escreveu : «De agora em diante, eu 

posso dizer que a arte é uma imbecilidade».

0 belo sera feitç de um elemento eterno, 
vel, cuja qualidade e excessivamente difícil 
minar, e de um elemento relativo, circunstancial, 
quisermos todos, ou um por vez : a época, a moda, 
moral, a paixão.

’ (2)

Quanto à moral, ela deveria estar sempre im- 

e haveria sempre una relação entre essa moral im- 

e o mérito artístico do

va o mundo, «le mirage brutal”, "la cité, ses gouvernements, 

le code", e podia, em seu desprezo, devotar-se inteiramen

te ao seu culto, Rimbaud, por seu turno, 

a sociedade, a moral e mesmo contra Deus, 

concebida por ele como um meio para este fim, 

revolta. Mas, quando Rimbaud reconheceu o seu fracasso es

piritual nessa luta maior, a simples arma se transformou nu

ma coisa inteiramente sem valor.
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(1)

KL símbolo

AGUIRRE, J. M.(1)

(á

//<

e outra para expres- 

intencionalmente, se

in AQ-
> Tau-

inicial,

Para o positivismo, havia duas "línguas" dlfe- 

uma para descrever emoções 

Daí terem os simbolistas, 

proposto fazer com que a linguagem 

coisas.
expressasse ambas as

E daí também ter resultado, desde um ponto de vista 

arbitrária a diferença entre prosa e verso, entre 

emoção e ideia.

Conforme J. M. Aguirre, em Antonio Machado, poe- 

ta_£lmboli^tâ,

s, a la vez. representa çión emocional 
e intuicion metafísica : "C’est la pensee, c’est 
1’amour de la vie,Ac’est la p^ssion de la nature que 
le poete nouveau reve de recreer, non pas par raison- 
nement mais par intuition et par suggestiçn (...)• 
ne s’agjt plus pour lui d‘exprimer les idees. mais 
impregne d’elles, de provoquer chez le Icctc^. ««« 
pressions (.,.). 11 convient que le symboliste pense".

Cf. AGUIRRE, J. M. "Simbolismo e Metafísica". 1 
toniQ Machado, poeta slabolista. Madrid, 
rus, 1975. p. oó. ,

AGUIRRE, J. M. Ibidem e citando a Heniy Derieux, 
in la Poesia francaise contemporaine. Mercure de 
Erance, Paris, 1935, p. 50.

fonna ou de outra, deveriam fazer com que suas obras conti

vessem ma metafísica que se opuzesse a tais escolas. Exis

tindo, porém, tantos simbolismos quantos simbolistas existi

ram, torna-se impossível encontrar entre eles uma unidade 

de pensamento. Poetas com temperamentos de todo diferen

tes como Verhaeren e Regnier, por exemplo, não poderiam ja

mais coincidir em seus pontos de vista filosóficos. Entre

tanto, houve, entre todos eles, um denominador comm : 

"0 princípio da poesia simbolista consiste em reintegrar a 

idéia no poema*. Esta foi, talvez, a diferença mais radical 

entre o Parnasianismo e o Simbolismo.

rentes : 

sar ideias.

KL simbolo e 
intuición metafísica : 

c’est la p^ssion de la nature que

n
ir xux a'expnifi«r xes iuaihj
de provoquer chez le lecteur des im-

□
(2)
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que piensa»».
(1)

pensée que s*exprime par des chants intuitifs au

(2)

Para Mons. Landriot,

nelles

(1)

(2)

(3)
(14)

le symbolism repose sur les idées les plus ratiop- 
neixeSj xes pxuo cu
rieuses et les plus evidentes.

les plus projondes et a la fbis les plus myste- 
' (3)

znous assistons a la perpetuelle explosion d’une 
pensee que s*exprime par des chants intuitifs. au 
lieu de se fixer en des raisonnements discursífs.

//..

Juan Chabas refere-se à poesia de Machado como

"densa y simbolista" e diz : "Antonio Machado es un poeta

Continuando, Aguirre diz que Jean de Cours en

contra na obra do poeta simbolista

Aguirre estabelece uma distinção muito simples, 

desde um ponto de vista simbolista, entre o poeta e o filóso

fo : Filósofo é o homem que analisa suas intuições; poeta 

o que as oferece em "estado puro". Ambos, poeta e filósofo, 

são exploradores da realidade, do mistério da realidade.

une véritable philosophie^ non point abstraite, 
mais concrète, bien vi vante, vecue meme;

(1|)

CHABÁS, J. Vuelo v estilo. Estúdios de literatura con
temporânea. vol. I, Madrid, 19514» P. 71 y 70» Citado 
por AGUIRRE. J. M., in op. cxt., p. 86.

VISAN, I. PAttitUde du Lyri$me çontemporain, 2a. ed. 
Paris. 1911, P. 20. Citado por AGUIRRE, J. M., in 
op. clt., p. 86.

LANDRIOT, J. B. Mons., in op. clt,, p. 36, Citado por 
AGUIRRE, J. M. in op. c^t., p. 87.

COURS, J. de. Francis Viele-Griffln.. Son Qeuvr.e.. Sa 
Pepgée.__ Sofl Ari. Paris, 1930, p. 5. Citado por
AGUIRRE, J. M., op. cit., p. 87.

J. M» Aguirre, citando a Visan na obra de Vie- 
lé-Grlffin, transcreve :
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(.

segundo Aguirre,

ta es necesariamente filosofo.

em
mais

de su propio

e
serae

da sua ser

J. de», op. cit. p. 150 e 151. Citado por AGUI- 
J. M. op. cit», p. 87.

J. in A^pects litteçaires du pystiçisme philpso-
(1)

(2)

(3)

porque 

enquanto

la filosofia es el alma de la vida, y todo artis- 
" (2)

a poesia «es palabra esencial en 

é paiayja essencial.

essencial,

essencialidade,

Palavra,

que o símbolo inclui a ideia e, além disso, ou principal

mente por este motivo,

Mas, não obs- 

de qualquer forma, se-

OOURS, J. de., op. cit. p. 150 e 151. Citado por AGUI
RRE, J. M. op. cit., p. 87.

H)0S, J. in A^pectg litteyaires du pystiçisme phlloso- 
phioue au, debut du romsntisme. Estrasburgo, 1951, 
p. 259, 225 e Citado por AGUIRRE, J. M., op.
cit., p. 87., <

MACHADO, A. •Çoetica", in Antologia, de Gerardo Diego, 
p. 50. Citado por AGUIRRE, J. M., op. cit., p. 87.

Antes de prosseguir com as numerosas citações 

de autores - os mais diversos -, Aguirre intercala, 

seu capítulo sobre "Simbolismo y Metafísica", um dos 

importantes e significativos pronunciamentos de Machado :

Para Machado, 
el tiempo". Ê palavra 
porque é própria do homem; 
representativa

El intelecto no ha cantado jamas.z no es su misión. 
Sirve, no obstante, a la poesia, senaíandole el impera
tivo de su esencialidad. Porque tampoco hay poesia sin 
ideas, sin visiones de lo esencial.z Pero la§ ideas del 
poeta no son categorias formales, capsulas lógicas,sino 
directas intuiciones del ser que deviene, de su propio 
existir.

(3)

est le mode naturel de la connaissance intuitive 
)• La realite qui s’o£fre à la connaissance du 

poète «st sensiblement la meme que celle qui tente le 
philosophe ou 1’homme de Science.

(1)

£: ■ . ______
Citado por ÀGUIRRE, J. M., op. cit

Essas ideias, 
fluência do romantismo alemão nos simbolistas. 
tante esta influência ser verdadeira, 
gundo Jacques Roos,

mostram a in-



. 89/..

um

mas

a

são

diz,

(1)

//..

o anseio

além

j podjemos negar el hecho de que la poesia es mas 
rica y mas grande si, adernas, expresa una^filosofía 
(...), entendiéndose bien que la filosofia no es un 
sistema de conceptos abstractos, sino una concepción 

emocionada de la vida ?
(1)

Muito grande foi a importância da imagem para o 

poeta simbolista. Para Martínez Sierra, os grandes "sugeri

do res“ são "los que piensan por ima genes". E José Enrique 

Rodo diz, a respeito do simbolismo :

Ramiro de Maeztu, referindo-se à "síntesis de 

música, visión y simbolismo que se expresa con la palabra rít

mica", propõe :

cuja existência implica a ânsia de Imortalidade, 

de perfeição moral, uma sede de amor nunca saciada, 

de um desejo eterno de justiça, de liberdade e de conheci
mento. 

Estas "ideias",
Essencialidade que faz do homem um "ser de desejo". 

, que representam para Machado o essencial hu

mano, não são categorias formais, "cápsulas lógicas", 

aparecem na poesia como visões do essencial, como intuições 

diretas do ser que vai se transformando, intuições do seu 

proprio existir. A essência humana é, para Machado, a pró

pria existência. Por isso, a sua poesia traz a marca da tem

poralidade, ou seja, é o signo de um tempo psicológico colhi

do nos instantes de uma existência, de "imediatos psíquicos" 

sentidos ao longo da continuidade de um tempo que não se detém, 

irreparável e inexorável ante o desejo de vida.

MAEZTTJ, R. de, "EL arte y la moral" (1932), gngay&â, 
Buenos Aires, 19^8, p. 85 e 89-90. Citado por AGUI- 
RRE, J. M., in op. cit., p. 88.
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De acordo com Aguirre,

pia :

ou um

tos,
diferençaa

E,(1)

(2)

(3)

//..

e

to tenue.

Un symbole donne au moyen d*images 
’ (3)

de um pensamento, 
símbolo filosófico.

Une allegorie est 1’expression d’idees par des images. 1’impression d’idées.

Não encontro muita diferença entre os concei- 
Entre ser a expressão 

é mui-

enonce d’un sentiment,
(2)

za la foisz: 
pensee, 
phique.

K)DÓ, J. E., crítica del libro de Leopo 
mas, Revista Nacional** (25-XII-189o), 
pletas, ed. oficial, rol. I, Montevid 
22J4 215. Citação de AGUIRRE, J. lí. ,

DORNIS, J. le Ser 
temporaias (188 
AGUIRRE, J. M. ,

THIBAUDET, A. *‘“
Revue Française*», 1912, p. 893-89/4. 

‘ “ p. 88.

producto de una concepción simul- 
a y no

el puente tentido por

image plastique. expression d’une 
í et Symbole philoso-

E em que, mediante tal intenção múltipla, se 

distinguiria o símbolo da alegoria ? Por uma composição ex- 

cludente desses elementos de presença concomitante ? Tina 

alegoria também pode ser uma imagem plástica e a expressão 

ou o emnciado de um sentimento,

A»Thibaudet faz a distinção seguinte :

essa preocupação dos 

poetas pela imagem simbólica decorre de uma intenção múlti- 

os versos simbolistas deveriam ser

Apesar de 

ção múltipla,

del artificiç y la interpretacion laboriosa ( 
es breve y facil, y armonioso, el pueulc toixlxuu por 
la mano del poeta, de la idea a la forma y de lo real 
a lo ideal.

(1)

conforme os define Thibaudet. 

ideias e dar a impressão de ideias

Uma expressão pode dar a impressão de algo.

para o verso simbolista uma inten-

o que, a meu juízo, faltou na definição de

Ido DÍas **Poe- 
en Obras Com- 

eo, 19/15, P.
in op. cit.,

isibijité dans la ppesie française con- 
5-1912), Paris, 1912. Citação de 
in op. cit., p. 88.

«Remarques sur le Symbole**, «Ifouvelle 
. ‘ ", > Citação de AGUI-

RRE, in op. cit.,

ser suposta

z es el símbolo, producto de una concepción 
tanea de la imagen y de la idea^que representa

es breve y facil, y armonioso

a lo ideal.
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uma

ou as

transce&

exa to•

ser uma

nold Hauser.
(1)

le Symbole”,

(1)

manifesto, 

conteúdo latente

rre faz 
siderações.

Psicanálise 
Presença,

concei-

logica

e
1973,

do como preciso,

de imagens,
«imagem que se define em excesso*',

HAUSER, A. 
arte”, 
p. 56.

"A perspectiva psicológica, 
in Teorias da Arte. Porto,

po rém, 

bolo,

É possível que Thibaudet, em «Remarques sur 

tenha esclarecido suficientemente a distinção 

entre a alegoria e o símbolo. No entanto, a citação que Agui- 
de Thibaudet e exígua e dá margem a inúmeras con-

a sua expressão, de 

seu sentido latente, 

verdadeiro enigma. 0 sím-

Thibaudet foi distinguir o caráter irracional do símbolo, a 

multiplicidade e a imprevisibilidade de sentidos que implica. 

A alegoria é sempre a expressão, ou melhor, a representação, 

por meio de imagens, de uma ideia ou de um fenómeno, mas se 

trata, neste caso, de uma ideia ou de um fenómeno geralmente 

pre-concebidos; daí serem as imagens, na alegoria, 

tuais, racionais, imagens que guardam uma relação 

com o objeto que representam. Seu significado é de fácil de

dução, ainda que se trate, também, 

comunicação feita indiretamente. 0 

não chega a constituir um 

não obstante as intenções que pode pressupor, 

causas que podem ser concebidas para a sua produção, 

de sempre essas intenções e, nas mais das vezes, desmente de 

todo as supostas causas que lhe foram atribuídas. 0 caráter 

intuitivo, espontâneo, entre o consciente e o inconsciente, e 

um campo sempre sugestivo de interpretações; e o seu sentido 

quase sempre também obscuro, é sintomático de um 

cujo significado jamais pode ser considera- 

Um símbolo sempre sugere, através 

algo que não pode ser apreendido de todo. Daí 

como o chama Ar-



92/..

a sua

a

são a Beleza

o seu

a ideia implica um .

permitem

que provocaram

os seguintes :
//o.

É interessante notar que, apesar das objeções 

que Machado faz à poética de Mallarmé, ele sempre o respeitou 

em suas críticas. Entretanto, Machado não poupou a Valery, em

bora este tenha sido, reconhecidamente, um dos maiores, se não 

Ha, entretanto, alguns indí- 

cono da parte de Valery, que

o maior discípulo de Mallarmé.

cios, tanto da parte de Machado, 
sejam levantadas algumas hipóteses quanto às causas 

a animosidade de Machado. Esses indícios são

Enfim, o que eu pude concluir, depois de tudo 

o que foi estudado e exposto com relação ao que Machado con

siderava como ideia implícita em seus poemas, e o que Mallar- 

me pretendeu ao reduzir o fenômeno a uma ideia básica, foi o 

seguinte : as "ideias", tanto em Machado como em Mallarmé, 

se relacionam - antes de poderem ser consideradas como a ex

pressão de conceitos, pensamentos, sentimentos, intuições - 

a «ideais”. En Machado, seja através da imagem genérica, do 

símbolo, ou simplesmente da linguagem que constitui 

poesia, a ideia implica um idealismo que, orientado para as 

estrelas inacessíveis que orientam a alma humana - os univer

sais do sentimento eu diria, preyalentemente - e apapente- 

mente - étiço. Em Mallarmé, levando-se em conta a sua 

consideração do mundo exterior como "mirage brutal", a sua 

extremada devoção à arte - devoção que não exclui da sua poe

sia o sentimento ou o estado afetivo -, a sua quase absoluta 

despreocupação com o leitor, o seu hermetismo profundamen

te subjetivo, a idéia implica um idealismo, que eu diria, 

preyalentemente - e aparentemente - estético. A ideia, o 

ideal, em Machado, são os universais do sentimento. A idéia, 

o ideal, em Mallarmé, são a Beleza e a Perfeição da palavra 

na Poesia.
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a

há um trecho em queNb ensaio sobre Stendhal,

Valéry diz :

VALÉRY, P. P. 620.(1)
//..

OPo cit.,

autores de confissões ou de lembranças ou 
íntimas são invariavelmente os lorpas 

perança de chocar; e nós, os lorpas destes ! 
Não e senão a si mesmo que se quer exibir tal

; de
os lorpas destes lor-

Ja foi mencionado várias vezes que Machado con

siderava imprescindível à lírica a implicitação dos universais 

do sentimento, que estariam, na sua poesia, não como “cápsulas 

lógicas’', elementos racionais, mas como intuições diretas 

emanadas do ser que se transforma, do seu próprio existir. 

Mais adiante será exposta a consideração de Machado sobre a im- 

prescindibilidade dos universais do sentimento não apenas na 

poesia lírica, mas na obra literária de todos os generos.

Por sua vez, Valéry, nos seus pronunciamentos 

teóricos, e mais especificamente quando fala sobre Maiiarme e 

sobre a sinceridade na obra de Stendhal, deixa claro o seguin

te :

(...) os 
de passagens 
sua esperança de chocar; 
pas. :

Este fragmento já foi reproduzido antes, mas con

sidero necessário repeti-lo aqui, a fim de poder fundamentar 

as minhas suspeitas quanto à causa das críticas de Machado 

Valéry.

Não há nada, nas raras obras de Maiiarmé, destas 
negligencias que fascinam tanto os leitores e os afa
gam secretamente^para que se familiarizem cora o poeta; 
nada destas aparências de humanidade que tocam $ao fa
cilmente todas as pessoas, pare as quais oAque e^huma- 
no se distingue mal do que e comum. Mas ve-se aí, ao 
contrário, se pronunciar a tentativa mais audaciosa e 
a mais seguida que jamais fora feita para ultrapassar 
0 que eu chamsria de •L’ intui tio n nafve” em literatu
ra. Isto foi romper com a maioria dos mortais.

(1)
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qual;

mé em suas críticas.

como uma
não seria uma fôrma indireta

as

re-

não estaria

mesmo sem a

e

(1)
//..

segundo

Ideias

op. cit.} Pa 571o

com a sua 

às neglj. 

a fim de 

crítica do

E não teria, por acaso, Valéry, 

intenção de dirigir-se especificamente a Machado, 

referência à "ingénua intuição" em literatura 

gências que fascinam tanto os leitores e os afagam 

que se familiarizem com o poeta; ou com a sua critica do ar

tifício da sinceridade, levado Machado ao cúmulo da indigna

ção, por terem essas referências tocado justamente nos pon

tos mais sagrados, preciosos e conjurados da sua poética, e, 

com isso, aprofundado, ainda mais, em Machado, uma even

tual e já não pequena ferida narcísica ?

qual; sabe-se bem que uma pessoa real pão tem gran
de coisa a mostrar-nos sobre o que ela e.

(1)

Eu disse que Machado sempre poupou a Mallar- 

E é verdade.

fez sempre com muito respeito.

vras que Machado põe em boca de Mairena - 

das epígrafes deste capítulo - 

se nutre de superlativos,

Machado satirizar o ideal de Perfeição, Pureza e Beleza, 

pretendido por Mallarmé, que, no seu retraimento, 

Machado, teria tentado não apenas contemplar 

no "tópus ouranós", mas elevar-se a si mesmo a essa 

gião V E, sabendo-o

. Machado estendendo a sua ironia à 

de Perfeição e Beleza de Valéry ?

Diretamente, Machado o 

Entretanto, aquelas pala- 

que se encontram 

sobre a poesia que 

de

mas

seguidor de Mallarmé, 

superlativa pretensão
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Referindo-se a Baudelaire, escreve Hamburger :

e a um palacio

e

Machado nos

sugere

de Ronsard",

(1) HAMBURGER M.

No poema "Retrato*, 

assim como nosestética, 

sua poesia

Ne cherchez plus mon coeur; les betes l*ont mange, 

Mon coenr est un palais flétrie par la cohue.

sugere a sua 

um dos temas principais da

Com o verso "corte las viejas rosas del huerto 

Machado ilustra, metaforicamente, um dos temas

•Pueril e Utopia and Brutal Mirage", in
p. 6.

//..

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corte las viejas rosas del huerto de Ronsard;

quão profundamente enraizado na tradição retó- 
X-.VC. «uzverso francês, pode aqui ser exemplificado 
por um unico poema da sua maturidade - "Causaria* 
fân linhas consecutivas deste soneto, ele compara jau 
coração a algo que os animais comeram e a um palacio 
desonrado pela multidão t

0 choque entre estas analogias discrepantes, que 
os cinco vejsos remanescentes do sexteto em vão tentam 
resolver, e tão perturbador justamente porquezBaude- 
laire não foi um slmbolista, mas um poeta alegórico. 
Se "causerie* permanece um poema de sucesso, e porque 
as alegorias de Baydelaire são eficientes mesmo dentro 
dos limitas de um unico verso; e assim o fazem por cau
sa zda retórica condensada que ele aprendera dos poetas 
clássicos, franceses e latinos,

(1)

Como Baudelaire, Machado usou a miniloqttência, 

herança de Becquer e também da poesia popular. Machado pode 

ser considerado clássico na medida em que se opos à retóri

ca romântica e usou uma linguagem contida, uma comunica

ção indireta da emoção; e foi clássico em direção à objeti

vidade.

Quão distante ele ficou de um simbolismo consis
tente, -- -------- J----------- ---------- __ ' 
rica do pode aqui ser exemplificado 

• "Causeria" -,
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Ronsard é um clássico do século
se encontrem em duas de suas mais be-

A sa maitresse

e em :

(1)

da

(1)

Nos dois poemas, Ronsard, através da imagem da 

refere-se à efemeridade da vida e à fugacidade do tem- 

«corté las viejas rosas del huerto de 

não indica que ele eliminara
po.
Bonsard”,

> Le Livre jPqyge js Poésje 
G e ra rd, |s.d.j, p.Õ8 e 69.

//..

Suas "viejas rosas” 

las poesias :

principais de toda a sua obra. 
XVI.

Sonnet XVIII 
pour Helène

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, 
Assisse aupres du feu, devidant et filant, 
Direz chantant mes vers, en vous émeçveillant : 
Ronsard me celebrait du temps que j’etais belle.

RONSARD, P. in SEGHSRS, P. 
françgise» Verviers, r

Je serai sous la terre et, fantome sans os, 
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos; 
Vous serez au foyer une vieille accroupie, 
Regrettant mon amour et votre fierxdedain. 
Vivez, sivm’en croyez, n’attendez a demain : 
Cuillez des aujourd’hui les roses de la vie.

Nignonne, allons voij1 si la rose Qui ce matin avait declose 
Sa robe de pourpre au Sol^il, 
A point perdu cette vespree 
Les plis de sa robe pourprée 
Et son teint au votre pareil.
Las l voyez comme en peu d*espace, Kignonne, elle a dessuszla plac^ 
Las Las .' jes beautés laisse choir • 
0 vraiment maratre Nature, 
Puisqu‘une telle fleur ne dure 
Que du matin .jusques au soir.

rosa,
Se Machado diz :

esse «corte"
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"actual estética" "las viejas rosas"; "cortar" no poema
de Machado

de

de Machado, se encontra o pro-

rena

P.(1)
//..

Nos "Apuntes" 
nunciamento :

MACHADO, ■ A.
1.202*

0 narrador do Cançiopero apócrifo de Juan de Mai- 

fala a propósito de sua "Arte Poética"

Es evidente que la obra de arte aspira a un presen
te ideal : es decir, a lo intemporal. Pero esto de 
ninguna manera quiere decir que puede excluirse el seja 
timiento de lo temporal en el arte. zLa lírica, por 
sjemplo, sin renunciar a su pretensión a lo intemporal, 
debe darnos la sensación estética dei fluir del tiem- 
po. Es precisamente el finjo del tiempo uno de los 
motivos líricos cjue la lírica trata de salvar del tiem- 
po, que la poesia pretende intemporalizar.

(1)

Juan de Mairena se liana a sí cismo el poeta del tiem- 
po. Sostenía Mairena que la poesia era un arte temporal - 
lo que ya habían dicho muchos antes que él - y que la tem- 
poralidad propia de la lírica sólo podia encontrarse en 
sus versos, plenamente expresada. Esta jactancia, un tan
to provinciana, es propia del novato que llega al inundo 
de las letras dispuesto a escribir por todos - no para to
dos - y, en último teymino, contra todos. En su "Arte 
Poética" no faltan parrafos violentos, en que Mairena se 
adelanta a decretaria estolidez de quienes pudieran soste- 
ner una tesis contraria a la suya. Los omitimos por vul-

ca, Machado nos sugeriu o fluir do tempo que ele conside

rava que deveria ser um dos temas imprescindíveis de toda 

grande lírica. Ou seja, Machado transportou para a nova 

estética a tradição representada pelas "viejas rosas" 

Ronsard, como metáfora do fluir do tempo.

"Apuntes", in Obra inédita", op. cit.,

"imprimir", ou se- 

sendo a metáfora da fugacidade do tem- 

ao imprimi-las na nova estéti-

tem o sentido de "grabar", 
ja, as velhas rosas, 

po, da efemeridade da vida,

Machado nos sugeriu
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Continuando o seu "Retrato*, Machado diz :

do.

•De un Cancionero Apócrifo*, in op.(1) clt.,

//..

"Tbdas^las artes - dic§ Juan de Mairena en la pri
mara lecclon de su "Arte Poética" - aspiran a productos 
permanentes; en realldad, a frutos Intemporales. Las 
llamadas arteszdel tiempo. como la música y la poesia, 
no son excepcion, KL poeta pretende, en efecto, que su 
obra trascienda de los momentos psíquicos en que es pi$ 
duclda. Pero no olvidamos que, precisamente, es elztieg 
po (el tiempo vital dei poeta con su propla yibración) 
lo que el poeta pretende intemporalizar, digamoslo con 
toda pompa : eternizaj. zEL poema que noztenga marcado el 
acento temporal estara mas cerca de la lógica que de la 
lírica. "

(1)

g^res y pasamos a reproducir otros más modestos y de 
mas sustancia :

L Soy dasico o romântico ?zNo se. Dejar quisiera 
ml verso, como deja el capitan la espada : 
famosa por la mano viril que la blandiera, 
no por el docto oficio del forjador preciada.

machado, a.
P. 968.

exemplo, 

Quisera deixar meu verso, como o capitão deixa a espada : 

famosa pela mão que a brandisse, não pelo douto ofício do 

forjador apreciada." Entenda-se que ele não queira classifi

car-se. Machado é os dois. É clássico e e romântico. É mo

derno. Pode-se compreender também que gostaria de deixar o 

verso famoso não pelo douto ofício do forjador, isto é, pe

la engenhosidade do poeta, engenhosidade formal, talvez; 

mas sim, famoso pela mão viril que o brandisse, ou seja, que 

0 manejasse qual espada - instrmento de luta, de defesa e

Como eu disse antes, este poema possui um acejj 

tuado caráter autobiográfico, conclusão a que se chega pe

las referências que nele Machado faz que podem ser relaciona

das à sua vida. É este, entretanto, m dos poemas de ver

sos mais ambíguos e difíceis de terem seu sentido Interpreta-

Ha versos em que jamais se pode chegar a um acordo quajj 

to ao que querem dizer. Machado joga com as palavras e o pos 

ma se torna essencialmente ambíguo. Nos versos de acima, por 

Machado diz : "Não sei se sou clássico ou romântico.
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de ataque.

a

xa a espada :

em
Indefinido ?

o

o mesmo :

verbais.

os versos de Machado sem-

//..

ou, 

ril, 
espada, 
tuitivo, 
de estética

pode ser muito revelador, ainda que
tenham determinado a escolha dos seus tempos

ria (iria brandir),
brandir) ?
lugar de «blandió», Indefinido ? Seja como Imperfeito do 
Subjuntivo ou como Indefinido, o sentido a que . se pode 
chegar é o mesmo : Quisera deixar meu verso como o capi
tão deixa a espada, famosa pela mão que a tivesse brandido,

que a brandiu. E, neste caso, de quem seria a mão vi- 
a não ser a do próprio capitao-poeta que, ao deixar a

a estaria deixando já famosa ? Verso ambíguo, in- 
ainda que razões

De um modo geral, 
pre foram muito apreciados pelos leitores e, ainda de uma fôr
ma geral, a crítica sempre lhe foi favorável e grandemente 
elogiosa. Sn Campos de Çastllla. imbuído dos ideais do 98, 
Machado se dedica aos problemas sociais e políticos da Espa
nha e, voltado para a intra-histórla, fala da paisagem cas
telhana, da vida sofrida do campesino, de suas misérias e lu

tas, assim como exprobra os vícios e hábitos do "seno ri to* se-

Ou seja, comparando seu verso a ma espada, Ma
chado lhe atribui ma função. Por mals laboriosamente seja 
ma espada forjada, ela não é um objeto destinado à contempla
ção. Mas, ao mesmo tempo, Machado diz : "Quisera deixar meu 
verso como deixa o capitão a espada : famosa pela mão viril 
que a brandisse..." Tbda a ambigttLdade e dúvida se levantam 

partir daí. Como deverá ser interpretado esse "blandiera" ? 
Como um Imperfeito do Subjuntivo, como um Potencial, como un 
Imperfeito do Subjuntivo usado em lugar do Futuro do Subjun
tivo ? Ou seja : Quisera deixar meu verso como o capitão dei- 

famosa pela mão viril que a brandisse (ou me
lhor, a tivesse brandido), ou : pela mão viril que a brandi - 

ou : pela mão viril que a brandir (irá
Ou teria Machado usado a forma "blandiera"
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Em seu discurso pronunciado em Valência, na sessão 

de clausura do Congresso Internacional de Escritores, Machado 

assim se manifestou :

(1) MACHADO, A. 
ra r 
108.

"Éscri-
sie-

éscri-

vilhano. Skn Nueyag Canoioneg, Machado retorna saudoso a So- 

rla e o livro contém também poemas sobre a paisagem de Andalu- 

cia. Mas, de uma forma geral, tomando-se o conjunto da obra, 

o que predomina nos poemas de Machado é realmente m mundo in

terior, um submundo interior.

No fragmento do discurso acima transcrito, co-

Machado faz suas as palavras de Juan de

Cuando alguien me preginto, hace ya muchos anos, jpien- 
sa usted que el poeta debe escribir para el puablo, 9 per
manecer encerrado en su "torre de marfil" - era el topico 
al u§o de aquellos dias - consagrado 9 una actividad aris
tocrática, en esferas de la cyltura solo accesibles a una 
minoria selecta ? yo conteste con estas palabras, que a 
muchos parecleron un tanto evasivas o ingénuas j r~_ ‘ 
bir para el pueblo - decía mi maestro -, fque mas qui 
ya yo J Deseoso de escribir para el pueblo, aprendi 
el cuanto pude, mucho menos - daro esta - de lo que él 
sabe. Escribir para el pueblo es, por de pronto, 
bir para el hombre de nuestra raza, de mestra tierra, de 
nuestra habla, tres cosas de inagotablezcontenido que no 
acabamos nunca de conocer. Y es mucho mas, porque escri
bir para el pueblo nos obliga a rebasar las fronteras de 
nuestra patria; es escribir también para los hombres de 
otras razas, de otras tierras y de otras lenguas. Escri
bir para el pueblo es llamarse Oervantes, en Espana; Saa- 
kespeare, en Inglaterra; Tolstoi, en Rusla. Es el mila
gre de los génios de la palabra. Tal vez alguno de ellos 
lo realizo sin saberlo,zsin haberlo deseado siquiera, Dya 
llegara en que sea la mas consciente y suprema aspiracion 
del poeta, En cuanto a mi, mero aprendiz de gay-saber, 
ix> creo haber pasado del folklorista, aprendiz, a mi modo, 
de saber popular".

Mi respuesta era la de un espanol consciente de su 
hispanidad. que sabe, que necesita saber como en Espana 
casi todo lo grande es obra del pueblo o p^ra el pueblo, 
como en Espana lo esenclalmente aristocrático, en cier- 
to modo, es lo popular. En los primeros aeses de la gue
rra que hoy ensangrienta a Espana, cuando la contienda no 
habia aún perdido su aspecto de mera guerra civil, yo es- 
cribí estas palabras que pretenden Justificar mi fe demo
crática, mi creencia en la superiorldad del pueblo sobre 
las clases privilegiadas.

C1)

mo se pode ver,

0, A. "Sobre la defensa y la difusión de la cultu- 
í el poeta y el pueblo", in Prosas varias, p. 107

//..
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a im-

de

conforme a consi-

nos permite dedu-

por ocasião da es-

Machado diz :

//..

i

I

1
1

bricação 

ficção.

Este «escrever para o povo*, 

exposta no discurso de Machado,

no

uma obra literária.

mo, el drama del hom- 
literalmente, en el in- 
venerable de una sen- 

de la experiencla de 
‘ , No

sino huevo documento literário, la obra 
No estaba injusta- 

bien yacía en el libro 
del investigador

Mairena, o qual, 

tumava dizer. Da-se, 

da personalidade empírica

Va para cuatro siglos que un fraile de la Merced, 
el maestro Tirso de Molina, dio a la escena pajria 
la obra que, con muy escasas supresiones y ningun ana- 
dido, ha de representarse manana en el Teatro Espanol,

Averiguemos si la obra que apasionó a nuestros abue- 
los del siglo XVII, en sus comiçnzos, conserva para nos- 
otros,hombres del siglo XX, algun valor emotivo, si es 
capaz todavia de cautlvar nuestra atención y de movemos 
al aplauso.

Si EL condenado por desconfiado 
bre que se condena,,que se hunde. ' 
fierno, fuese no más que el fruto 
sibilidad enteramente proscrita, uc cajkhacuw 
manana solo podra esperarse un resultado negativo, 
es obra viva, sj-jkj uuuuíiíchuu
dramática que ha perdido su publico, 
mente proscrita de la escena : T 
aguardando la curiosidad del erudito, del investigador 
historloo, del lector paciente y reflexivo.

Pero si. çomo nosotros jospechamçs, Tirso de Moli
na, poeta yzteologo, era, mas que teologo, poeta, segura
mente no saco el drama de su teologia, sino del sentimien- 
to religioso, vivo en el alma de su pueblo, y sin el 
cual ni se hubieran encendido las disputas doctorales que

deração

zir a ideia de Machado quanto ao logro de modernidade - 

sentido de perenidade - 

Num artigo escrito em 

trela,

por sua vez, repete o que seu mestre cos- 

portanto, aí, com evidência, 

nas suas criaturas

por parte de 

outubro de 192h,

no Teatro Espanol, de Madrid, do drama

-es confia do de Tirso de Molina,
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em «Sobre Literatura Rusa% Machado escre

ve t

e

(1)
p.(2)

//..
1

se
inclusão dos universais do sentimento

I

fn 
y

E,

Estes dois promnciamentos de Machado, nos quais 

encontra mais uma vez reiterada a sua insistência quanto a 

como fator essencial

«KL condenado por desconfiado", ia "Obra iné- 

ibidem, op. cit

Solo si una obrazcontiene valores esenciales honda- 
mente humanos y una solida estjuctura interna, puede - 
aun disminuida por la traduccion - ser admirada en len- 
gua extranjera.

Son hombres y mujeres siempre en pugna con las 
del mundo, siempre inquietos y descontentes dç 

mismos, pero siempre, tambien, buscando a su projimo 
xuxcd, para aliviar su miséria, 
nu estro egreglo Unamuno - el pro- 
' , .j <ju_

como dudan y vacilan las almas sinceras y 
empre divididas en sus entranas; (...) su 
es mística porque buscan a Dios por el ca- 

Su misticismo es cristiano, de combate 
iuuj.acw.vu, dinâmico..., tu pasivu. cuuueiupia w. 

panteístico, a la manera oriental. Estos hombres 
estas mujeres, estos personajes de lolstoi, se aman 
y se desean con amor humano, apasionado, violento a ve- 
ces. 7 
novelas rusas, 
crapulosos y degradados.

En el siglo XIX, la literatura rusa influye en to
das las literaturas europeas, sin excluir a la espano- 
la.

Universalidad, creo yo. es la primera excelencia 
que hemos de senaiar en la literatura rusa, sentido de 
lo integramente humano, porque solo este valor esencial 
puede sufrir la ruda prueba que hemos descrito.

dividieron a Jesuítas y dominicos. ni hublera él mls- 
mo - Fray Gabriel Tellez - aprendido teologia.

(1)

machado, A. 1 _ _
dita", op, cit,, p, 1.217 e 1.218. 

idem, "Sobre Literatura Rusa", ibldem,
1.223 e 1.22h.

mas < 
mismos, pero'siempre, tambien 
para curarle de sus dolores- s 
Les preocupa - como a i 
blema esencial - el del destino último del hombre; 
dan, vacilan, < 
profundas, siempre divididas en sus entranas; (...) 
religlosidad es mi: 
mino del amor, r 
íntimo, actito- < no pasivo, contemplativo,

i y
mujeres, estos personajes de lolstoi 

.cscdH uuu auux* uuuiauj, apasionado, 'vxuiciivu a va— 
Las pasiones desenfrenadas son frecuentes en las 

Muchos de estos personajes son entes 
, Pero yo os desafio a que me 

citeis una sola página rusa en que el amor carnal no 
este superado por el amor íntegramente humano, en que 
la mujer sea exaltada únicamente como medio de placer.

(2)



lojz

ao

Por outro lado,

aa t

(2)

Isto nos diz Mairena, em certa ocasião. Mas,

p. 1.006.citA
in op. cit(1)

(2)

//.

Porcsue lç natural en el hombre es estar siempre 
impanía mas o menos íntima sí mismo, y solo al- ~ , .. _ _ >es

KL alma de cada hombre - cuenta Mairena que de- 
cía su maestro - pudiera ser una pura intimidad, una 
monada sin puertas ni venta nas; dicho liricamente : 
una melodia que se canta a sí misma y que escucha a 
sí misma, sorda e indiferente a otras posibles melo
dias - 4iguales ? idistintas ? - que produzcan las 
otras almas. Se comprende lo inútil de una batuta 
directora. Habría que acudir a la genial hipotesis 
leibniziana de la armonía preestabelecida. Y habría 
que suponer una gran oreja interesada en escuchar una 
gran sinfonia. 4Y por que no una gran algarabía ?

(1)

en compa r
gunas veces acompanado de su projimo; los'pêrso^a jes 
de mi comedia - Mairena aludia a "EL gran climatéri
co” - no pueden ser menos conversadores, o semovien- 
tes silenciosos de hueca e impenetrable soledag, sino, 
como los personajes shakgspearianos, cvya accion se 
acompana de conciencia mas o menos^clara, hombres y 
mujeres para quienes la cçnversacion no siempre tiene 
la importância de sus monologos y apartes. Recordad 
a Hamlet, a Macbeth, a tantos otros gigantes inmorta- 
les de este portentoso creador de conciencias - 4que 
otra cosa más grande puede ser un poeta ? -, los cua- 
les nos dicen todo cuanto saben de si mismos y aun 
ros invitan a adivinar mucho de lo que ignoran.

machado, A. «Juan de Mairena”, in op. 
idem. Ibidem, in op. cit., p. I.O69.

imprescindível a universalidade e perenidade de uma obra li

terária, nos permitem levantar a hipótese de que Machado, 

compor, estaria tendo em mira não apenas a intenção de 

transformar o subjetivo individual no geral universal, mas 

que teria reconhecido, na expressão dos universais do sen

timento, uma forma de chegar ao povo e de faze-lo contagia

do dos sentimentos que, na sua poesia, estariam representan

do os seus próprios.



in op. cit., p.•tfuan de Mairena*,(1) MACHADO, A.

//<

que sean siernpre los mejo- 
i malogran, mientras pros- 

iws, arbitrlstas y revolve- 
Tenemos un pueblo maravillo- 

i, en el mejor sentido de

entontecida a su vez por la indigência

- lastima - decía - i. 
res propositos aquellos que sé malogran, 
peran las ideicas de los tontos, arbitri 
dores de la peor especie. kvu» 
samente dotado para la sabiduría, 
la palabra : un pueblo a quien no acaba dê entontecer 
una clase media, entontecida a su vez por la indigência 
cientlficg de nuestras Universidades y por el pragmatis
mo eclesiástico, enemigo siernpre de las altas activida- 
des del espíritu. Nos empenamos en^que este pueblo 
apreçtda a leer, sin decirle para qué y sin reparar en 
que el sa£e muy bien lo poco que nosotros leemos. Pensa
mos, adernas, que ha de agradecemos eses escuelas prac- 
ticaç donde puede aprender 1§ manera mas cientifica y 
economica de aserrar un tablon. Y creemos inoçentemen- 
te qye se reiría en nuestras barbas si le habjasemos de 
Platon, Grave error. De Platón no se ríen mas que los 
senoritos, en el mal sentido - si alguno hay bueno - de 
la palabra.

(1)

Nosotros no pretenderíamos nunca educar a las ma- 
sas. A las masas, que las parta un rayo. Nos dirigimos 
al hombre. que es lo unico que nos interesa; al hombre 
en todos los sentidos de la palabra : al hombre in gene- 
re y al hombre individual, al hombre esencial y al hom
bre empiricamente dado en sus relaciones con la Natura- 
leza. Pero el hombre masa no existe para nosotros. Aun- 
que el concepto de masa pueda aplicarse adecuadamente a 
cuanto alcanza volumen y matéria, no sijve çara ayudar^ 
nos a definir al hombre, porque esa nocion fisico-matema- 
tica x» contiene un átomo de humanidad. Perdonad que os 
diga cosas de tan marcada perogrullez. En nuestros dias 
hay que decirlo todo. Porque aquellos mlsmos qye defien- 
den a las agloneraciones humanas frente a sus mas abomi- 
nables explotadores han recogido el concepto de masas pa-

houve uma epoca em que ele e seus alunos chegaram a pensar em 

fundar uma *Escuela Popular de Sabiduría Superior*.Renuncia

ram, entretanto, a este propósito, quando morreu Abel Martin, 

a quem Mairena pretendia destinar a cátedra de Poética e de 
Metafísica.

Por outra parte, mais claramente especificados, 

os objetivos pedagógicos da Escuela Popular de Sabiduría Supe

rior diziam :
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er

ao

manifestava :

(1)

//.

creadores pudo pensar 
bre esencial 
cino. C

porque el nos plantja pro- 

de

lo somos - respondemos -j 
Porque nosotros 

presuntuamos. Pre-

decir que nos obligasemos a conseguirlo. La pedante- 
rl 1 ’ 1 ---------- .
hipocresia a la virtud, y es, en algunos casos, 
genuo tributo que rinde la ignorância a la cult 
Es mas difícil de evitar. ” " “■* •
atrevemos a condenarlo en bloque, sin distingos.

Ja bem antes, em "De un Canclonero Apócrifo", 

criticar o barroco literário espanhol, Jíairena

Nosotros procuraríamos - hablo siempre de nues- 
tra escuela - no s§r pedantes, sin que esto quiera 
decir que nos obligasemos a conseguirlo. La pedante- 
ría va escoltando al saber tan frecuentemente como la 

ía a la virtud. y es, en algunos casos, un in- 
;ura.

Nosotros ni siquiera nos

Ningún espíritu
■ mas 

. que ve en sí : 
Que existe una masa

en sus momentos realmente 
que en el hombre, en el hom- 
mismo. y que supone en su ve- 

i desatenta, incomprensiva,

de nada presumimos, ni 
tendemos, en cambio, luucucs w&a 
ber conseguido ninguna de ellas. 
destia de 7 
que aludia ml maestro, 
ser i

iPretenciosos ? Sin duda, lv s»v 
pero no presumidos, ni presuntuosos.

u., mucho menos, px-usuxibiuuuub. rxc- 
en cambio, muchas cosas, sin jactarnos de ha- 
;uxuu muguna uo Modestos, COH la mo—
los grandes hombres y el modesto orgulho a 

’ , Tales somos, tales quisieramos
para nuestra Escuela de Sabiduría.

(1)

ra convertirlo en categoría social, etica y aun esté
tica. Y esto es francamente absurdo. Imaginad lo 
que podría ser una pedagogia para las masas. JLa edu- 
cacion del nino-masa 4 Ella seria, en verdad, la pe
dagogia del mismo Herodes, algo mostruoso.

En cuanto al concepto de éllte, o minojía selec- 
ta, tendríamos mucho aue decir, cçn rela cio n a mes
tra Escuela de Sabiduría, porque el nos plantja pro
blemas muy difíciles, cuando no insolubles. Solo he 
de anticiparos que yo no creo en la poslbilidad 
una suma de valores cualitativos, porque ella implica 
una previa homçgeneizacion, que supone, a su vez, una 
deseualificacion de estos mismos valores. Nosotros 
necesitamos,^para puestra escuela 

pero capaces,cáda unode elto^de levantar < 
su propio esfuerzo, el fardo de la sabjdur: 
do de la sabiduría ? Claro. No hay mas sabiduría que 
la propia.

MACHADO, A. "Sobre otros aspectos de la Escuela de Sabi
duría", in »yruan de Mairena", op. cit., p. 1.13b e 
1.135.

»

assim se

de anticiparos que yo no 
una suma de valores cualitativos, porque ella implica 

previa homçgeneizacion, que supone, a su vez, una
' " ' ' ■> Nosotros

vaiuu>£>, paia yuoo vxa Hscuexd. un hombre sxtraor— 
dinario o, si quereis, vários homores extraordinários, 

en vilo, por 
ía. &E1 far- 

ría que
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E, entre seus «Bjercicios de

Machado se

nos

umadas vezes,Mairena,

op. cit.,
(1)

(2)
/Z

la
Car-

z Juan de Ma ire na pregunto alguna vez si la difu- 
sion de 1§ culturg habla de ser necesariamqnte una 
de grada cio n y, a ultima hora 
cultura; es 
not tendría 
mana 
cerí

Sofística",

machado, a.
p. 975.

MACHADO, a.

da mescla e complementaridade de carac- 

porquanto o próprio 

é simples, ingénuo e de

ignorante, ruda, el artista no lo ha ignorado nunca* 
Pero, una de gos, o la obra del artista alcanz§ y 
penetra, en mas o en menos, a esa mlsma masa barba
ra, quezdeja de ser vulgo ipso facto para convertir- 
se en publico de arte, o encuentra en ella una com
pleta impermeabilidad, una total indiferencia. Sn 
este c§so, el vulgo propiamente dicho no guarda ya 
relacion alguna çon la obra de arte y no puede 
ser objeto de obsesion para el artista.

(1)

Claro está que, com Juan de Mairena, 

torna o mais hábil artífice da ironia e do humor. A quem esta
ria ironizando com a Escuela Popular de Sabiduría Superior ?

A Platáo ? A Nietszche ? De qualquer maneira, o apócrifo 

faz reconhecer uma das técnicas de despersonalização uti

lizadas por Machado, a 
terísticas de personalidades diferentes, 

nas mais

«De un Canclonero Apócrifo", in

«Ejercicios de Sofística», in HJuan de Mai- 
rena", op. cit., p. 1.059»

z Juan de Ma ire na p 
sion de 1| culturg habl

cultura;
exacta de la energia hu- 

que produce la cultura.

una disipacion de 
’ . ' • de1

. « u.
decir, si e^ < 

una aplicacion
ceila temerário. De todos modos- pensaba él -, 
da parece que deba aconsejarnos la defensa de 
cultura, como privilegio de casta 
un deposito de energia cerrado y , 
de cuentas, 
y que, en el peor caso, la ciuivpxo u mx vou 
ral tendríamos que aceptarla por inevitable, 
peor caso - anadía Malrena -----
acuerdo con la mas acentuada aparíencia 
ritual es lo esenclalmente reversible. xu 
pagarse ni se degrada ni se disipa, sino jue 
cienta. ‘ ~ ’
las masas, los pobres dê^heredados de lã cultura, 
tengan la usuraria ambicion de educarse y la insolên
cia de procurar los médios para conseguirlo.

(2)

a de ser necesariamgnte
’ â, Uuã ulsipãciõ- 

si e^ celebre principio d'

El afirmarlozle pare- 
, na- 

la 
uo uasiztíj consideraria como 

energia cerrado y olvidar que, a fin 
lo propio de toda energia es difundirse 

la entropía o nirvana cultu- 
, En el 

porque cabe pensar, de 
, que lo espi- 
ío que al pro- 

i se acre- 
Digo esto para que no os ácongojéis porque
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próprias

rísticas

impressão

sabia

(...)

(1) MACHADO, A. in

//..

rências; 
daquelas 
ideias.

Crear enigmas artificial»ente es algo tan im- 
posible como alcanzar las verdades absolutas. (...) 
los enigmas no son de confçcción humana; z la realidad 
bos pone y, a 11} donde estan. los buscara la mente re
flexiva con el animo de penetrarlos, no de recrearse 
en ellos.

’ , "Sobre las imágenes en la lírica", 
"Apuntes", op. cit., p. 1.228.

§ 
nos pone y, a 11}

humildade encantadora. Por outro lado, Mairena ora se tor

na o porta-voz evidente dos pensamentos que Machado deixou 

como "Apuntes* - apontamentos e declarações pessoais que 
não chegaram a ser reunidos em obra senão postumamente -, ou 

de promnciamentos feitos publicamente, em palestras e confe- 

ora Mairena diz coisas que distoam completamente 

que Machado nos acostumou a ter como suas

imagens,
gem permitiria estabelecer,

pendente da intenção que ele pudesse predispor-lhes, 

como da sua própria consciência.

Oom relação à poesia de Machado, duas caracte

se tornam evidentes : a primeira, diz respeito ã 

de simplicidade que os seus poemas aparentam, como 

se Machado tivesse tido, realmente, a intenção de fazê-los 

assimiláveis e aceitos por seu sentido manifesto, e com isto 

angariar a satisfação do gosto publico, através da represen

tação dos "universais do sentimento", que seriam, neste 

sentido e nível de leitura, apreensíveis. Por outra paj; 

te, Machado sabia também que, subjacente ao sentido mani

festo dos seus poemas, existiria um conteúdo latente; 

que seus versos seriam portadores de enigmas criados inespe

rada e espontaneamente, através das palavras, dos sons, das 

das associações e dos encadeamentos que a lingua- 

e cujo significado seria inde- 

assim



ANTONIO MACHADO 
SQQP, «Galerias"

En nuestras almas todo 
por misteriosa mano se gobierna. 
Incomprensibles, mudas, 
nada sabemos de las almas nuestras.

Las más hondas palabras 
del sabio nos ensenan
lo que el silbar del viento cuando sopla 
o el sonar de las aguas cuando ruedan.
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Soledadesr Galerias v Qtros Poemas

e

por

•Poetiy and Drama" :(1)

//,

i de
revelação

o

função
a rea-

e 
conseguinte,

em
j-ijQU uc acj3jLu.acm!3j »Uí>S6 — 
e deixar-nos depois, como

i. prosseguir_em dire-
1 ja o guia não pode-

Thomas Stearn ELiot
(1)

Ha uma margem, indefinida em sua ex
tensão, de sentimentos que so podemos desco
brir, por agsim dize-lo, fora de foco, e que 
nunca poderá s e definir completamente> de sen
timentos que apenas captamos numa^especie 
afastamento temporal da ação, e § reve: 
desses sentimentos somente poderá ajudar 
verso, não a prosa»

Pois, em última instância, a 
da arte - ao impor uma ordem verossimil 
lidade comum e ao extrair desse modo a percep- 
ção de uma ordem na realidade - consiste 
levar-nos a uma condição de serenidade, sosse
go e reconciliação, « d ’ 
deixou Virgílio a Dante 
ção a uma região na qua: 
ria nos acompanhar»

úí, T.S. "Poetry and Drama" : conferencia pronin- 
ciada na Universidade de Harvard, Fundação de Theo- 
dore Spencer,

za, a

ELIOT» T.S.

Machado, em Soledades» Galerias v Otros Poe

mas, realiza o pensamento de ELiot, já que a função da 

sua arte, neste livro, parece ter sido esta : a de recon

ciliá-lo com a realidade percebida e consigo mesmo. É pos

sível que o seu sereno distanciamento, ou, com mais certe- 

índole catártica que a sua poesia teve para ele, 

que é extrema em seu subjetivismo, tenham tornado mais cer

radas as significações dos seus poemas. 0 problema da co

municação em $GOP á ambíguo. _§GQP é o poema de uma alma, 

isto equivale a sujeitar a comunicação à expressão e, 

os conteúdos lógicos aos subjetivos.
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e que o seu canto contasse

ram.

E

o fez de que fbrma ?

descreve os seuscanto, so-

sem

//..

de espera;

interior.

revelada.

te que SGOP representa 

de escondida.

angustia 

e do seu demónio

perceber a 

lidade oculta.

Sob a enganadora aparência de facilidade e es

pontaneidade, os poemas de SGÇP cumprem, muitas vezes, a fun

ção de wpoesia pura”, o que, porém, Machado, sempre se negou 

a admitir. Machado apenas quis deixar que uma alma falasse. 

Que cantasse uma história confusa, 

uma pena.

É evidente que Machado tentou estender o raio 

do seu verso dramático. Quis conseguir o extrato mais sim

ples e direto da expressão poética, o que é bem diferente da 

simplificação da linguagem, e o que, na verdade, não se veri

fica em SGQP, dada a complexidade que os seus versos encer- 

Dito de outra maneira, Machado buscou uma forma simples 

de expressar a profundidade e a extensão de um conflito.

Fazendo falar essa alma que, com o seu 

nos conta sobre a sua sombra, 

nhos e as suas recordações, rememora o passado e se 

diz do seu anjo, da sua fada

E, quando se consegue penetrar as galerias 

fundo dessa alma, quando se percorrem os seus labirintos que 

não têm saída, um mundo outro de significados nos é sugerido, 

e um desejo transparece como tana inquietação medrosa de ser 

É da violência dos impulsos e da alienação da men- 

que decorre a suspeita de uma verda-

Tal escavação é um perscrutar de intuições, em 

virtude da qual a realidade representada e manifesta deixa 

existência de um sentido latente, de uma outra rea- 

Daí que as imagens de Machado sejam de fato
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Diz Arnold Hauser :

obras consideradas

na,

(1)
t. III,

//..

que 
de uma direção,

um recurso para expressar o próprio da intuição e não da 
razão.

Ecletismo de Pi- 
!. la literatura y ei Ar- 

1969, t. III, p. 2E3.

Talvez o que distinga a Machado dos modernos 

absolutos seja o fato de sua arte brotar não apenas da expe

riência da cultura, mas, principalmente, da sua experiência 

existencial. Entretanto, nem isso serve absolutamente de 

distinção, se se tomarem, por exemplo, 

modernas como The Waste land, de Eliot, e Ulisses, de Joyce, 

como o faz Hauser. Porque, se for certo, como Hauser afir- 

que Ulisses se move numa direção expressionista e sur

realista, e The Waste Land numa direção simbolista, ambas, 

no entanto, são sintomáticas de uma época levada ao limite 

de um mesmo deserto - porque o mesmo deserto contêm a terra 

desolada e estéril de Eliot e as ah horas vazias de Joyce.

A meu modo de ver, a chave da estética de Ma

chado reside numa atitude de autêntica alienação, alienação 

acaba por implicar, para ele, a descoberta de um rumo, 

de um sentido para a vida.

«Bajo el signo del cine s 
casso", in Historia Social de, 
£e, Madrid, Guadarrama, 7

Machado sabe da insuficiência da língua para

0 novo século esta cheio de tãozprofundos anta
gonismos; a unidade da sua visão está tão profunda
mente ameaçada, que a combinação dos mais remotos ej 
tremos, a unificação das maiores contradições, se cou 
verte no tema principal, muitas vezes o unico, de 
sua arte.

(1)

hauser, a.
Madrid,



os catalisadores da ação de SQQP,

por

(1)

machado, à.(1) op. cit., p. 726.

//..

e que 

tar o seu caminho :

Y no es verdad, dolor, yo te conozco, 
tú eres nostalgia de la vida buena 
y soledad de corazón sombrio, 
de barco sin naufragio y sin estrella.

Como perro olvidado, que no tiene 
huella ni olfato y yerra 
por los caminos, sin camino, como 
el nino que en la noche de una fiesta

se pierde entre el gentio 
y el aire polvoyiento y las candelas 
chispeanjes, atçnito, y asombra 
su corazon de musica y de pena,

así voy yo, borracho melancólico, 
guitarrista lunático,  poeta, 
y pobre hombre en sue nos, 
siempre buscando a Dios entre la niebla.

Ss una tarde cenicienta y mustia, 
destartalada como el alma mia; 
y es esta vieja angustia 
que habita mi usual hipocondria.

La causa de esta angustia no consigo 
ni vagamente comprender siquieraj 
pero recuerdo, y recordando digo :
- si, yo era nino, y tu, ml companera.

expressar conteúdos anímicos, mas de maneira alguma deixa 

de crer que o homem pode vencer essa limitação por meio 

da arte, da poesia, onde o debate entre a simultaneida

de das tensões psíquicas segue existindo na personalidade 

poética, que assume, através do tempo cindido e agõnico, a 
angústia própria do vazio da existência :

São precisamente essas tensões e conflitos 

os impulsos que deter

minam a profunda desorientação do ser que acaba por des

conhecer-se e que vai em busca de algo que possa orien-

,‘j "Galerias" - XVII -, in "Soledades, Ga
lerias y Otros Poemas", op. cit., p. 726.
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a sua
culpa

No, jamás; las tumbas

avance en mi sueno,

necessidade do outro, um sonhosuaa

ma iso

(2)

ibidem, P.(1)
P. 718.(2)

mas, 

também

aplacando

lhe satisfaz

op. cit.,

Y 
uminaria. 
sonar cadenas

«Galerias’* - IH - 
-iV-

puro :

Desde
Era la buena voz,

Dime : jyendrás conraigo a ver el alma ?...

el umbral de un suero me llamaron... 
la voz querida.

Llego a mi corazon una caricia,

- Contigo siempre... Y avance en mi sueno 
por una larga, escueta galeria, 
sintiendo el roce de la veste pura 
y el palpitar suave de la mano amiga.

z Y era el demonio de ml sueno, el angel 
mas hermoso. Brillaban 
como aceros los ojos victorlosos, 
y las sangrientas llamas 
de su antorcha alumbraron 
la honda cripta del alma.

-iVendrás eonmigo ? - 
y los mueytos me espantan. 
Pero la ferrea marx> 
mi diestra atenazaba.

- Vendrás eonmigo...
cegado por la roja 7
Y en la cripta sent:
y rebullir de fieras enjauladas.

(1)

So, angustiado e só, como se sente o homem 

no caminho aleatório de um destino que não compreende e 

em busca de um Deus ao qual hão pode conceber sem dúvidas, 

nas imagens de um sonho o eu poético vê expiada

MACHADO, a.718. _1V_,Idem. Ibidemop. cit»,

seu desejo



co,

sua

do :

//..

Quase em luta com as imagens que lhe surgem, 

que parece fazer a persona de SCO? é experimentar a 

penetrar suas profundezas em busca de uma
o
própria alma, 
resposta para si mesma - tentativa sempre frustrada, na me

dida em que o Eu - não o social, mas o Eu integral, que 

foros parte do Outro - jamais poderia, ser de todo apreendi-

Ed 500?, um poema pode ligar-se a outro das 

mais diversas maneiras : através da repetição da uma es

trutura lingttística ou de uma imagem, através de um tema 

que volta reiteradamente ou de vrn mesmo significante grá

fico que se manifesta com freqtência; de um gesto que se 

repete, de uma reação igual ou semelhante, ou mesmo con

traria à que foi tida antes; de um ato compulsivo que to

ma o caráter de um ritual nas manifestações do comportamen

to do eu poético; de uma visão que reaparece transfigura

da, transmudada qual alucinação fantasmática. E por 

meio do estabelecimento de não apenas um, mas de vários 

encadeamentos associativos, entre eles se vai progredindo, 

como parece ir progredindo, aos próprios olhos, o eu poéti- 

quanto ao seu próprio reconhecimento, de forma a per

mitir ao leitor a percepção de um croquis de uma personali

dade e o encaminhamento na apreensão de um conflito.

Desnuda esta la tierra, z 
y el alma aúlja al horijonte pálido 
como loba famélica, i Que buscas, 
poeta, en el ocaso ?

Amargo camipar, porque el camino 
pesa en el corazon. » El viento helado, 
y la noche que llega, y la amargura 
de la distancia •••• En el camino blanco
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»

(2)

(3)

//..

(1)
(2)
(3)

V J-iChADO 
Idem. 
Ideia.

hace llorar de lastima.

* Dos ramas en el tronco herido, y una

Hoy buscarás en vano 
a tu dolor consuelo.

Lleváronse tus hadas 
el 3,1 no de tus sue nos. 
Esta }a fuente muda, 
y est$ marchito ej nuerto. 
Hoy solo quedan lagrimas 
para llorar. No hay que llorar, ?silencio •

La tarde está muriendo 
como un hogar humilde que se apaga.

Allá, sobre los montes, 
quedan algunas brasas,

Y ese ájbol roto en el camino blancc

Llamó a mi corazón, un claro dia, 
con un perfume de jazmín, el viento.

- A cambio de este aroma, 
todo el aroma de tus rosas quiero.

- No tengo rosas; flores
en mi jardín no hay ya; todas han muerto.

- Me nevará los llantos de las fuentes, 
las hojes amarillas y los mustios petalos.

algunos yertos árboles negrean;
en los montes lejanos
hay oro y sangre... EL sol murió... iQué buscas, 
poeta, en el ocaso ?

(1)

hoja marchita y negra en cada rama à
jLloras ?,,, Entre los álamos de oro lejos, la sombra del amor te aguarda.

A. «Galerias" - XIX - in op. cit., p. 727® Ibidem - XX - "Campo", in op. cit., p. 728. 
Ibidem - IX - in op. cit., p. 722.
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mas.

po.

elementos,

Assim,

em su retablo"rero

do",

«Galerias* - XIIIMACHADO, A. -> in op. clt., p. 722,(1)

//..

Y el vien$o huyó... Mi corazón sangraba... 
Alma, i que has hecho de tu pobre huerto ?

(1)

Algunos lienzos del recuerdo tienen 
luz de jardín y soledad de campo; 
en el paisaje familiar sohado.

Otros guardan las fiestas 
de dias aun lejanos;
figurillas sutiles 
que pone un titirero en su retablo...

Ante el balcón florido, 
está la cita de un amor amargo.

Outras vezes, elementos, figuras ou imagens 

que aparecem em poemas diversos são condensados num mesmo poe

ma, que os reitera e rememora. Assim, a figura de um "titi- 

e a do"fantasma irrisorio que besa un nar- 

no poema XVIII de "Del Camino" :

A reiteração de imagens permite que se estabe

leça um encadeamento entre diferentes poemas. Reconhecem- 

se as imagens, entretanto, elas já não são de todo as mes- 

Alguma coisa nelas mudou, e a alteração que apresen

tam faz com que se as localize não apenas em poemas diferentes, 

mas em instantes diferentes do tempo. Ê o que as imagens, que 

já não são as mesmas, parecem registrar : a passagem do tem- 

Como se, para o eu poético, fossa impossível afirmar 

que o tempo passe enquanto as coisas permanecem as mesmas. As 

coisas passam como o tempo. Nem é necessário que se indique 

essa passagem através de formas verbais, advérbios e pala

vras temporais. 0 tempo está marcado na mudança.
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(1)

galerias del alma queo *tiistrión que declama" e "las

- XVIII de "Soledades" :

(a

doo "salmo verdadero de tenue voz"

ca mi no

retomados num só poema : de "Del Ca
mino",

Á la revuelta de una un fantasma irrisorio besa calle e un nardo.

(1)
(2)(3)

MACHADO» a.Idem.
Idem.

espera"

e, da mesma forma, 

poema IV, de "Del Camino"

z Y otra noche 
slntio la mala tristeza 
que enturb^a la pura llama 
y el corazop que bosteza, 
y el histrion que declama.

Y dijo : las galerias 
del alma que espera estan 
desiertas, mudas, vacías : 
las blancas sombras se van.

EL salmo verdadero 
de tenuezvoz hoy torna 
al corazon, y al labio. 
la palabra quebrada y temblorosa.

 (3)

aparecem retomaaos num so poema ; o XVIII, 
onde o eu poético conversa com a noite e lhe per-

do poema "EL poeta"

■, "Del Camino" - XVIII ln op. cit.. p. 689 
"Soledades" - XVIII -
«Del Camino" - IV -, in op. cit., p. 681-682.

En la desnuda tierra del 
la hora florida brota, 
espino solitário, 
del valle humilde en la revuelta umbrosa.

Y viendo como lucían 
miles de blancas estrellas, 
pensaba queztodas ellas 
en su corazon ardian.
í Noche de amor J...
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gunta a respeito da própria identidade :

do poema XVIII de «Ga-

um

e vaguea

(1) P.

//..

machado, a.
689.

Parç escuchar tu queja de tus lábios 
yo te busque en tu sueno, 
y allí te vi vagando en un borroso 
laberinto de espejos.

(1)

f Oh, dime, noche amiga, amada vieja, 
que me traes el retablo de mís st^enos 
siempre desierto y desolado, y solo 
con mi fantasma dentro, 
mi pobre sombra triste 
sobre la estepa y bajo el sol de fuego, 
o sonando amarguras 
en las voces de todos los mistérios, 
dime, si sabes, vjeja amada, dime 
si son míaszlas lagrimas que vierto .' 
Me yespondio la noche : 
Jamas me revelaste tu secreto. 
Yo nunca §upe, amado, 
si eras tuzese fantasma de tu sueno, 
ni averigfle si era su vozzla tuya 
o era la voz de un histrión grotesco.

z Dije a la noche : - Amada mentirosa, tu sabes mi secreto;
tu has visto la honda gruta 
donde fabrica su jristal mi sueno, 
y sabes que mis lagrimas son mias, 
y sabes mi dolor, mi dolor viejo.

;z0h ! Yo no sé - dijo la noche -, amado, 
yo no se tu secreto, 
aunque he visto vagar ese que dices 
desolado fantasma por tu sueno.
Yo me asomo a las almas cuando lloran 
y escucho su hondo rezo, 
humilde y solitário, 
ese que llamas salmozverdadero; 
perozen las hondas bóvedas del alma 
no sé si el llanto es una voz o un eco.

«Del 0a mi no" - XVIII in op. cit.,

0 «retabloH, no qual o «titirero"

lerias* põe «figurillas sutiles«, no poema de agora é
retábulo de sonhos. 0 «titirero* é o próprio eu poé

tico que, «fantasma irrisorio" e «sombra triste«, sonha 
sobre «la estepa y bajo el sol de fuego«. 0
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as

a

que

e

na medida em

E isto é

En los lábios ninos 
las canciones llevan 
confusa la historia 
y clara la pena;
como clara el agua 
lleva su conseja 
de viejos amores 
que nunca se cuentan.

Um dos símbolos principais de gGQP, 

funciona como ura dos denominadores comuns dessa obra, 

a água, quase sempre sugeridora de vida, de energia vi- 

e isto é significativo, 

como ao amor a morte, 

quase evidente, tão reiterado está nos poemas, pois a con

tradição mais inexplicável que nos cabe viver é a certeza 

de que vivemos para a morte, e tão mais contraditória se 

é morte que se sente em vida.

quase 

tal, de libido;

que à agua se opõe a pedra,

«histrión que declama” no poema XVIII de •'Soledades” e re

ferido no poema XVIII de "Del OSmino” como "histrion gro

tesco”, De igual maneira, as «galerias del alma” podem 

ser identificadas como sendo ”la honda gruta* ou *las bó- 

Vedas del alma”, lugar onde o sonho fabrica seu cristal, 

ou seja, onde se aloja o verdadeiro eu. Para escutar 

queixa dos lábios do eu, a noite foi busca-lo em 

seu sonho, mas ali também não conseguiu apreendê-lo, por

que o eu também ali se mostrou como aquele que vagueia num 

confuso labirinto de espelhos. Ou seja, o eu verdadeiro 

sempre escapa à apreensão, porque não e mais do que a ima

gem de muitas imagens refletidas.
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(1)

de f ue go,

Una bl^nca paloma se posa
en el alto cipres centenário.

(2)

(11)

//..

KL sol es un globo 
la luna un disco morado»

MACHADO 
Idem. 
Idem. 
Idem,

(1)
(2)
$

La calma es infinita en la desierta plaza 
donde pasea el alma su traza de alma en pena. 
EL agua brota y brota en la mapnórea taza.
En todo el aire en sombra no mas que el agua suena.

(3)

• KL jardln y la tarde tpanquila J 
Suena el agua en la fuente de marmol.

En medio de la plaza y sobre tosca piedra, 
el agua brota y brota._ En el cerca no huerto 
eleva, tras el muro cenido por la hiedra, 
alto ciprés la mancha de su ramaje yerto.

Jugando a la sombra 
de una plaza vieja, 
los ninos cantaban...
La fuente de piedra 
vertia su eterr» 
cristal de leyenda.

Las ascuas de un crepúsculo morado 
detrás del negro cipresal humean... 
En la glorieta en sombra está la fuente 
con su alado y desnudo Amor $e piedra, 
que suena mudo. En la marmórea taza 
reposa el agua muerta.

A. «Soledades” - VIII -, in op. cit.. n. 668.
••Del Camino” - III in op. cit., p. 682.
«Varia” - III -, in op, cit., p. 737.
«Del camino” -, in op. cit., p. 686.
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re-

e

eu sai deo

que

//,

Talvez seja a tendência para o amor - irre

sistível também em nós - como desejo, como "sede metafísi

ca do essencialnente outro", que se recria na própria ar

te, através na o só da intuição, mas da própria visão da 

realidade sobre a qual se passa a refletir e a agir, não 

como espectadores, mas como outros do TU essencial, 

faz com que nos reencontremos, uma vez perdidos.

En el solitário parque la sonora 
copla Çorbollante del agua cantora 
me guio a la fuenje. La fuente vertia 
sobre el blanco marmol su monotonia.

La fuente cantaba : - 4Te recuerda, hernano, 
un sueno lejano mi canto presente ?
Pue una tarde lenta del lento verano.

Respondi a la fuente : 
No recuerdo, hermanaj 

mas sé que tu copla presente es lejana.

- Fue esta misja tarde : mi cristal vertia 
como hoy sobre el marmol su monotonia.
4 Recuerdas. hermano ?... Los mirtos talares 
que ves somoreaban los claros cantares 
que escuchas. Del rublo color de la llama, 
el fruto maduro pendia en la rama, 
lo mismo que ahora. iRecuerdas, heimano ? 
Fue esta misma lenta tarde de verano.

A persona de gGOP se rende â sua fatalida

de e ao seu segredo, e alcança ao que ao homem lhe é per

mitido alcançar : a superação da tensão ocasionada por um 
conflito através da representação simbólica do conflito, 

da reiterada representação simbólica do conflito. A 

presentação simbólica de um conflito implica a vivência 

repetida da situação traumática. 0 fato de revivê-la 

tentar enfrenta-la é uma forma de superá-la. 

neira, através da representação simbólica, 

si mesmo em direção ao outro.

Dessa ma-
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(1)

as-

li-

a

p. 665-

//.

Yo medi taba abs, 
'/ ‘ ;io 

cuando 11 ego a mi oido

"Soledades" - VI -, in op. cit.,

Yo medi taba absorto 
los hilos del ha st:

por la ventana de mi estancia,
a una caliente noche de verano, 

el planir de una copla sonolienta, 
quebrada por los tremolos sombrios 
de las músicas magas de mi tierra.

(1) MACHADO, A. 
000.

1, devanando 
y la tristeza,

» . abierta

- No sé qué me dice tu copla riente 
de ensuenos lejanos, hermana la fuente.

Yo sé qye tu claro cristal de alegria 
ye sypo dei arbol la fruta bermejaj 
yo se que es lejana la amargura mia 
que suena en la tarde de verano vieja.

Yo sé que tus bellos espejos cantores 
copiarçn antiguos delirios de amoresj 
mas cuentame, fuente de lengua encantada, 
cuentame mi alegre leyenda olvidada»

- Yo no sé leyendas de antigua alegria, 
sino historias viejas de melancolia,

z Fue una dara tarde del lento verano... 
Tu vénias solo con tu pena, hermanoj 
tus lábios besaron mi linfa serena, 
y en la clara tarde dijeron tu pena.

Dijeron tu pena tus lábios que ardían : 
la sed que ahora tienen, entonces tenían.

- Adiós pare siempre, la fuente sonora, 
delzparque dormido, eterna cantora.
Adios para slçmpre; tu monotonia, 
fuente, es mas amarga que la pena mia.

Essa sede insaciada, esse cair de agua 

demasiado freqttente sobre a pedra, não parece ser senão 

a imperiosidade da carne enamorada sobrepondo-se à frie

za mortteria, o que se relaciona com a parelha

sídua da Literatura e certificada pela Psicanálise - 

bido e instinto de morte - a origem deste naquela e 

transformação daquela neste.
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(1)

EI silencio

//..

(1)
(2)(?)

MACHADO, A. 
op.Idem.

Idem.

trémula,
- --------- -------- , — - -—o-ael reposar de un ataud en tierra.

Y era un planido solitário el soplo 
que el polvo barre y la ceniza avienta.

Habitualmente, o desejo sexual - que não é 

outra coisa que impulso em direção à vida - excitado pela 

consciência da morte, se dá como fase ativa de desespero.

Daba el reloj las doce... y eran doce 
golpes de azada en tierra...
... i Mi hera .* - grité -... El silencio 
me respon^ió : - No temas;
tu no veras caer la ultima gota 
que en la clepsidra tiembla.

Dormirás muchas horas todavia 
sobre la orjlla vieja, 
y encontraras una mana na pura 
amarrada tu barca a otra ribera.

(3)

«Soledades*’ - XIV - **Cante hondo«, in 
cit., Po 67I4-675.
«Del Camino” - II -, in op. cit., p. 688.
Ibidem - XVI -, in op. cit., p. 680.

... Y era el Amor, como una roja llama...
- Nerviosa mano en la vibrante cuerda 
ponla un largo suspirar de oro, 
que se trocaba en surtldor de estrellas -.

... Y era la Muerte, al hom^ro la cuchilla, 
el paso largo, torva y esqueletica.
-Tal cuando yo era nino la sonaba -.

Y en la guitarra, resonante y 
la brusca mano, al gçlpear fingi

Al borde dei sendero un dia nos sentemos.
Ya mestra vida es tiempo, y mestra sola cuita 
son las desesperantes posturas que tomamos 
para aguardar... Mas Ella no faltara a la cita.

(2)
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poética ante a certeza da morte

(1)

E o

o eu

//..

emborracharme, 
o w •
pobre alegria

(2)

(1) KACHA1AJ, a.
in op. cit

(2) Ides» 1 —1 —

«Humorismos, fantasias y apuntes” - XI - 
•, p» 711»

“ XVI in op. cito, p, 725»

Sonaba el reloj la una, 
dentro de mi cuarto. Era 
triste la noche. La luna, 
reluciente calavera,

Yo, como £nacreonte, 
quiero cantar, reir y echar al viento 
las sabias amarguras 
y los graves consejos, 

y juiero, sobre todo, 
ya lo sabeis,.. ?Grotesco - 
Pura fe en el morir. pobic 
y macabro danzar antes de tiempo.

ya de^ cenit declinando, 
iba del cipres del huerto 
friamente iluminando 
el alto ramaje yerto.

Por la entreabierta ventana 
llegaban a mis oidos 
metalicoç ala ridos 
de una musica lejana.

Una musica tristo na, 
una mazurca olvidada, 
entre inocente y burlona, 
mal tanida y mal soplada.

Y yo senti el estupor 
del almazcuando bosteza 
el corazon. la cabeza, 
y... morirse es lo mejor.

Nem sempre, porem, as posturas da persona 

são desesperantes • Ha 

vezes em que o desejo de amor e a solidão são tão angustian
tes, que levam ao desejo de morte

Amor e morte. Angústia de espera. Espera é tempo, 

tempo a angústia recrudesce. E nessa espera angustiada, 

poético acaba por desprestigiar, cinicamente, a morte :

KACHADO, à.

«Galenas
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doloroso desprestígio da n»rte .

(1)

En-

a

"Soledades" - XIIMACHADO, a.(1)

que não há natu- 

que, enfim, 

como fanta-

-, in op. cit., p. 672.

//..

CÍnico e

Amada, el aura dice 
tu pura vçste blanca... 
No te verap mis ojosj 
1 mi corazon te aguarda •

EL aura me ha traído 
tu nombre en la manana; 
el eco de tus pasos 
repite la z monta na... 
No te verap mis ojos; 
f mi corazon te aguarda J

En las sombrias torres 
repican las campanas... 
No te verán mis ojos;
» mi corazon te aguarda J

Los golpes del martillo 
dicen la negra cajaj 
y el sitio de la fosa, 
los golpe^ de la azada... 
No te veran mis ojosj 
f mi corazon te aguarda 1

En geral, o homem nao tolera para as situa

ções chamadas cruciais a promiscuidade do sentimento, 

tretanto, e verdade que o sentimento se promiscui, que o 
sono vence àquele que quer consagrar-se a uma angustiada 

vigília, que as íntimas necessidades naturais exigem ser 

satisfeitas com grotesca inoportunidadej 

reza que suporte por muito tempo a desolação e 

natureza termina por impor-se. Impõe-se 

sia, na substituição da imagem percebida por uma imagem 

representada, por uma imagem criada. Impõe-se como so

nho - quase sempre realização de um desejo - excitação 

dos sentidos ante a plenitude do sexo, e, em stsna, neces-



sldade de seguir vivendo.

P. 679.(1) machado, A.

Tus ojos me recuerdan 
las noches de verano.
Y tu morena carne, 
los trigos requemados, 
y el suspirar de fuego 
de los maduros campos.

■Soledades" - XIX -, in op. cit,,

Tus ojos me recuerdan 
las noches de verano, 
negras noches sin luna, 
orilla al mar salado, 
y el chispear de estrellas 
del cielo negro y bajo.

1 Verdes jardinillos, 
claras plazoletas4 
donde el agua suena, 
donde el agua muda 
resbala en la piedra J...

Lind$ doncellita 
que el cantaro llenas 
d§ agua transparente, 
tu. al verme, no llevas 
a los negros bucles 
de tu çabellera, 
distraidamente, 
la mano morena, 
ni luego, en ei limplo 
cristal de contemplas...

Tu miras al aire 
de la tarde bella, 
mienjras de agua clara 
el cantaro llenas.

(1)

De tu morena gracia, 
de tu sonar gitano. 
de tu mirar de sombra 
quiero llenaj ml vaso. 
Me embriagare una noche 
de cielo negro y bajo,
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(1)

nhar... o a

(2)

e

imagensas

(3)

(1)

«Jar-

//..

(2)
(5)

machado, a.
in op. cit. 

Idem. Ibidem 
Idem. •humorismos, 

din", in op, cit

para cantar contigo, 
orilla al^mar salado, 
una cancion que deje 
cenizas en los lábios. 
De tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso.

0 sol que aturde e cega às vezes faz so- 

mesmo sol que fez sonhar amarguras sobre 

estepa (poema XIII - «Soledades").

z KL sue no bajo el sol que aturde y ciega,
torrido sue no en la hora de arrebol;
el rio luminoso el aire surca;
esplende la montana;
la tarde es polvo y sol,

KL sibilante caracol del viento 
ronco dormita_en el remoto alcor: 
emerge el sueno ingrave en la palmera, 
luego se enciende en el naranjo en flor.

Lejos de tu jardín quema la tarde 
inciensos de oro en purpurinas llamas, 
tras el bosque de cobre y de ceniza, 
En tu jardín hay dalias,
• Malhaya tu jardín ,,., Hoy me parece 
la obra de un peluquero, 
con esa pobre palmerilla enana, 
y ese cuadro de mirtos recortados.., 
y el naranjito en su tonel... KL agua 
de la fuente de piedra 
no cesa de reír sobre la concha blanca.

"Canciones" -III - "Inventário galante".-, 
., p. 69/4-695. z „
. - VIU -, in op, cit., p. 699-670.

Fantasias, Apuntes* - VI - 
, p. 706,

E o mesmo sol também faz ver a realidade, 

do que antes se percebeu são diferentes :
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el arco iris

(1)

(2)

p. 717-718.A ** j IIj 
in ope M

P. 7^U

//<

(1)
(2)

machado 
Idem.

in op. cit 
 . cit., ;

El agua de la fuente 
sobre la piedra tosca 
y de verdin cubierta 
resbala silenciosa.

Y todo en la mçmoria se perdia, 
como una pompa de jabon al viento.

A. «Galerias* - II 
«Galerias* - XXX -,

Loszárboles conservan 
verdes aún las copas, 
pero del verde mustio 
de las marchitas frondas.

Desgarrada la nube; 
brillando ya en el cielo, 
en un fanal de lluvia 
y sol el campo envuelto.

z Desperte. í Quién enturbia 
los magiços cristales de mi sueno ? 
Mizcorazon latia 
atonito y disperso.

f EL llmonar florido, 
el cipresal del huerto.
el prado verde, el sol, el agua, el iris... 
el agua en tus cabellos .’

Y todo en la mçmoria

Un pájaro escondido entre las ram^s 
del parque zsoli ta rio, 
silba burlon...

Machado impõe ao seu outro - ao eu de SGQP 

o contraponto do estímulo da natureza, não permitindo 

que a sua desolação seja desorbitada, ou que o sentimento 

possa atentar contra os foros da própria natureza, tão 

despreocupada, e inevitavelmente funcional.
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(1)

aos

sentidos» cai0 eu e um voyeur.

sobre a pedra fria»

As imagens já não sao as

Mas algomesmas de antes» UD

vive ainda nos sonhos»dia se viveu e que

(2)

A.(1)
(2)

Es mediodía. Un parque. 
Invierno. Blaneas sendas; 
simétricos monjiculos 
y ramas esqueleticas.

EL agua de la fuente 
resbala, corre y suena 
lamiendo, casi muda, 
la verdinosa piedra.

0 tempo passa»
permanece do desejo que

Bajo el invernadero, 
naranjos en maceta, 
y en un tonel pintado 
de verde, la palmera.

Un viejecillo dice, 
para su capa vieja :
* J KL sol, esta hermosura 
de sol 1..." Los ninos juegan.

Nosotros exprimimos
la pemmbra de un sue no en nu estro vaso...
Y algo, que es tierra en nuestra carne, slente 
la humedad dei jardín como un halago»

Forçosamente, há situações em que a Imagem 

representada substitui a imagem percebida» E imaginar e 

fácil ante o erótico estímulo que a natureza propõe 

Um voyeur da água que

MACHADO, A. "Del Camino" - IX in op. cit., p. 68L|. 
Idem. "Varia" - V - "Sol de invierno", in op. cit»,

P. 73? •
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ser

naio-
una

nos

Do niilismo da angústia que ameaça o eu de

//..

Fala-se do aspecto esotérico diluído

da preocupação metafísica pelos problemas

do amor e da morte como temas essenciais da

Machado é, talvez, com gGQP, um dos casos 

mals sintomáticos mascaradores de erotismo que pode 

registrado na lírica moderna do período. SOPP parece tr& 

zer latente um processo de Inibição sexual, o que, por ou

tra parte, me faz supor uma lucidez sensorlal que não so

mente e a premissa para o pensamento correto e não perdido 

no espelhismo freqtlente da abstração, mas também o abono 

para as intuições machadianas. Fale-se, com respeito a 

Machado, de uma das mals autenticas realizações de vida em 

arte, lástima que essa autenticidade não esteja, na 

ria de seus críticos, relacionada ao mascaramento de 

sexualidade frustrada.

versos de gGOP, 

existenciais, 

sua poesia; do cepticismo e do estoicismo manifestamente 

observados nos versos de gGQP, atribuídos constantemente 

à coerência entre a arte e a vida do poeta. Entretanto, o 

que me parece subjazer sob a máscara das recordações, dos 

atos compulsivos, dos demais sintomas revelados pelas ati

tudes do eu poético, dos símbolos e outros recursos uti
lizados por Machado (coincidentes ou não com os símbolos, 

imagens e recursos preferidos pelas estéticas e influencias 

literárias do período), é a sua crença na prevalência dos 

atributos naturais, ou, em outras palavras, em nossa capa

cidade sensorial de excitar a imaginação criadora.
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ção,

//..

que a

dá

A imagem, em £GQ£, nasce realmente da intui- 

porque esta é o único modo de expressar o seu conteúdo; 

e não se limita apenas a comunicar indiretamente a emoção, 

nas se denuncia como arma de captação intuitiva, capaz de 

criar novas imagens à base de intuições que se relacionam e 

associam»

Se fizermos uma recapitulação, veremos que 

a modernidade essencial de SQQP está no fato de Machado ter 

usado como recurso principal de mascaramento o símbolo. Não 

são a metáfora, o símil e a comparação tradicional os seus 

recursos preponderantes. Descobrir-se-á que é a palavra o 

que sugere e enlaça com outra palavra e origina uma Imagem;

relação entre o objeto substituído e o substituinte se 

na comum associação que provocam, e que o substituijj 

te intensifica; e que não se baseia na simples semelhança 

superficial externa.

âSQ£ em sua solidão, frustrações e ausência do ser amado, 

o salvam o vigor dos sentidos e a sua capacidade de repre

sentação. E todo o estilo de Machado, baseado fundamental

mente na imagem, não á senão um dos recursos que, ao ser 

analisado através de um encadeamento de associações correla

tas, nos leva à descoberta de um conflito existencial liga

do a uma impossibilidade de realização amorosa, cujas cau

sas e razões reprimidas vão sendo sugeridas nas represen

tações simbólicas, que têm sido tomadas como manifestações 

do Inconsciente, e pelas resistências que o Ego impôs ao 

desvendamento do conteúdo latente dos poemas.
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que

parece

(2)

//..

(1)
(2)

Ne
- Io florec_ 
ha muchos anos 
que no cortas :

■j «Soledades* - VI -, in op. cit 
"Del Camino" - XV in op. cit,

p. 66 5.
P. 687.

MACHADO, a.
Ideio. '

avera :dijo un alba de la prim 
i en tu corazon sombrio 

, caminante viejo 
las flores del camino.

bolo, 

de

matico", outro recurso que converte a obra de Machado muna 

criação moderna, até o ponto em que o eu poético 

submeter-se ao seu outro-eu.

La fuente cantaba : - iTe recuerda, h erma no, 
un sueno lejano mi canto presente ?
Fue una tarde lenta del lento verano.

Respondi a la fuente :
- No yecuerdo, hermana,
mas sé que tu copla presente es lejana.

 (1)

Me dijo una tarde 
de la primavera : 
Si buscas caminos 
en flor en la tierra, 
mata tus palabras 
y oye tu alma vieja.

Além da comunicação indireta através do sim- 

é o estilo de dialogo, da instituição de "parelhas*, 

interlocutores que concretizam a fonna do "poema dra-

Respondí a la ma na na :
- Solo tienen cristal los sue no s_mios. 
Yo no conozcç el hada de mis suenosj 
ni se si esta mi corazon florido.



153/..

(1)

(2)

sua

deusa e

••Canciones* - IV in op. cit., p, 695-
(1)

(2)
//..

696.
Idem.

MACHADO, a.
Ibidem - VI in op. cit

^asa ? 

y luego, sombria - : 
Dos veces no pasa.

Respondi a la tarde 
dç la primavera : 
Tu has dicho el secreto 
que en mi alma reza : 
yo odio la alegria 
por odio a la pena. 
Mas antes que pise 
tu florida senda, 
quisiera traerte 
muerta ml alma vieja.

., P. 698.

Pregunte a la tarde de abril que moria : 
- 4AI fin la alegria sezacerca a mi 
La $arde de abril sonrio : La alegr: 
pasq por tu puerta - y luego. sombrl. 
Paso por tu puerta. r

Porem, se permanecesse ai, §GOp não es

taria realizando um dos objetivos da poesia lírica, mor- 

mente daquela que se pretende moderna - a de sobrevivên

cia no tempo - porquanto a grande virtude do lírico é 

saber intemporalizar o instante subjetivo. Machado, em 

consegue cumprir perfeitamente essa qualidade, 

mostrando de que modo as essências são imperecíveis. Ma

chado consegue alcançar esse estágio e, através de um 

subjetivismo temporal, chega à misteriosa irrealidade de 

suas paisagens, de suas fadas, de seus anjos, de 

de seus demonios.
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como a

se

(1)

se

(2)

//..

(1)
(2)

in op. cit 
p. C;

«Soledades* - X -
> c:

«xu», p. 670-671» 
675-676.

yACHADO, A. l-wvu,~v*«s.v.w - — — 

Idem. Ibidem - XV -, in op.

No que diz respeito à temporalização na poe

sia, que Machado exigia como condição necessária, 

expressão da mais íntima realidade, Machado parece seguir 

um caminho inverso ao de muitos poetas modernos, 
atém a elementos fugazes, temporais, que nas mais das ve

zes se ambientam em espaços definidos apenas no interior 

dos poemas.

A la desierta plaza 
conduce un laberinto de ca^lejas. 
A un lado. 61 vlejo “*■* “ ~ " 
de una ruinosa iglesia; 
a otro lado, 
de un huerto 
y frente a mí, 
y en la casa- 
ante el < 
su figuril^a plácida y risuena. 
Me apartare. No quiero 
11amar a tu ventana... Primavera 
viene - su veste blanca 
flota en el aire de la plaza muerta 
viene a encender las rosas 
rojas de tus rosales.,, Quiero veria...

calle en sombra. Ocultan los altos caserones 
el sol que muere; hay ecos de luz en los balcones.

t. No ves, en el encanto del mirador florido, 
el ovalo rosado de un rostro conocido ?

La imagen, tras el vidrio de equívoco reflejo, 
surge o se apaga como daguerrotipo vlejo.

Suena en la calle solo el ruido de tu pasoj 
extinguen lentamente los ecos del ocaso.

• Oh angustia l Pesa y duele el corazón. 4 Es ella ? 
No puede ser... Oamina... En el azul, la estrella.

el viejo paredon sombrio
1 x &x <3 o -A-a j
la tapia blanquecina
de cipreses y palmeras,

la easa, 
uoaa, la reja, 
cristalzque levemente empana

No quiero

- su veste blanca
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o seu

ou

fazendo

que
//<

Sendo os poemas de 5GQP, nas mais das ve

zes, uma decorrência de um processo intuitivo, prevale

ce neles o tempo subjetivo, psicológico. Este tempo in

terior e vivido, recordado, imaginado ou sonhado dentro 
da um espaço de tempo objetivo, cronológico; este, por 

sua vez, se encontra sempre determinado em função da im

portância que objetivamente considerado adquire para o 

personagem, e está sempre relacionado ao estado afetivo 

este apresenta.

Sucede, às vezes, que o correlato objeti

vo - estímulo que provoca e ao mesmo tempo sobre o qual Ma 

chado investe a sua intuição, o seu imediato psíquico; 

com o qual manifestamente se encontra, com freqttência, as

sociado o estado afetivo do eu poético; ou através do qual 

se dissocia ou dispersa a identidade deste - e uma paisagem 

ou un espaço aos quais poderia ser atribuída uma existência 

real, e que poderiam ter sido, no momento da criação poé

tica, observados diretamente ou evocados pela memória. 

Entretanto, ainda que se reconheçam nesses elementos es

paciais aspectos e características de uma possível existên

cia real, o processo intuitivo, desencadeador de imagens 

e de associações, imprime aqueles elementos um caráter de 

irrealidade. Ás imagens dão a impressão de terem sido 

percebidas mm estado mental noniróide", ainda que em vi

gília, e de que se tomaram desrealizadas pelos dados que 

a memória, a fantasia e o Inconsciente acrescentaram 

omitiram, fazendo com que a sua expressividade e a sua 

localização ficassem condicionadas inteiramente ao proces

so de simbolização.
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GO

Esta simultaneidade dos estados anímicos, que

P.

//..

(1)

(2)

j por outro 
Pode ser levado a uma < 
j ser invertido : 
em recordações; e superado : em 
Acontecimentos paralelos e simul- 

vauicuuti, e aconte- 
simultaneamente, 

j 0 primei- 
antes do seu

Encontramos a concepção bergsoniana do tempo 
como se usa no cinema e no romance moderno - embo
ra não sempreAde modo tão inconfundível como aqui, 
em todos os generos e orientações da arte contempo
rânea, A ‘'simultaneidade $os estados da alma" ç, 
sobretudo, a experiencia basica que enlaça as va
ries tendências da pintura moderna (•••)•

(2)

0 conceito bergsoniano do tempo sofre uma no- 
vaAinterpçetação, uma intensificação e um desvio, 
A enfase e posta agoja sobre a simultaneidade dos 
conteúdos da consciência, sobre a imanência do p§s- 
sado no presente, sobye o constante fluir simultâ
neo dos diferentgs períodos de tempo, na fluidez 
amorfa da experiencia ipterna, na infinitude da cor
rente temporal na qual e transportadg a alma, na re
latividade de espaço e tempo, isto e. na impossibi
lidade de diferenciar e definir os meios em que o su
jeito se movimenta.

No conceito bergsoniano do tempo, a ênfase 

e posta sempre na falta de interrupção do movimento, na 

"continuidade heterogénea", na pintura caleidoscópica de 

um mundo desintegrado. Entretanto, SGOP parece ir mais 
alem. Nele se verifica que

Ete resumo, o tempo perde aqui, por um lado, a 
sua ininterrupta continuidade; por outro, sua dire
ção irreversível. Pode ser levado a uma detenção : 
em primeiros planos; ser invertido : em retrospec- 
ções; repetido : em recordações; e superado : 
visões do futuro, 
taneos podem ser mostrados sucessivamente- 
cimentos temporalmente distantes, slmuluai. 
em dupla exposição e montagem alternativa; 
ro pode aparecer depois; o posterior, 
tempo•

(1)

HAUSER, a. "Bajo el signo del cine", in op. cit 

Idem. "ibidem, in op. cit., p. 296.
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Es una tarde clara,

cercano lleva;

E o poema s

o que dasente

«Soledades* - VII in op. cit.A.
(1)

//<

implica o conceito bergsoniano do tempo, se dá em SQQP ?

A esta pergunta podem responder os versos :

v o

o 
cn

S>

a>

*0 
to 
W 
w 
to

“g
•o
to 
to 
a>□c+ to

to 

11 O to to 
O pxp 
£££ 
O to CL 
H- to 
a»£b cl g to to

to

CACHADO, 
668o

Yo escucho los cantos 
de viejas cadencias, 
que los ninos cantan 
cuando en corro Juegan, 
y vierten en coro_ 
sus almas que suenan, 
cual vierten sus aguas 
las fuentes de piedra

0 poema inicia com o 
verbo escuchar^no Pre 
sente, o que da, de 
imediato,a impjessão 
d§ que o eu poético e 
ta vivendo a situação 
no momento da enuncia' 
ção; percebe-se de
pois que se pode tra
tar de um presente

•0 CL W 
to O H» 

to «
Pa p 
O pbP 

c+ Qj W* ct 
to o to 
B to to p 

»-í o 
to H- 
0 £L 
ct to

Cu to CL 
to w O

zEL limonero languido suspende 
una palida rama polvorienta 
sobrezel encanto de la fuente lirapia, 
y alia en el fondo suenan 
los frutos de oro...
casi de primavera; 
tibia tayde de mârzo, 
que al hálito de abril 
y estoy solo, en e| pa^io silencioso^ 
buscando una ilusion candida y viejq : 
ãTgyna sombra sobre el blanco muro, 
algun recuerdo, en el pretil de piedra 
de la fuente do rígido, o. en el alre, 
algun vagar de túnica llgera.

--------- En el ambiente de la tarde,flota ------  
ese aroma de ausência *
que dice al alma luminosa : runca —
y al corazon : espera.

Ese aroma que^evoca los fantasmas 
de las fragancias vírgenes y muertas.

----------- SÍ, te recuerdo, tarde alegre y clara, _ 
casi de primavera, 
tarde sin flores^ cuando me traías 
êT buen perftzae ae la hierbabuena, 
y de la buena albahaca^ 
que tenía mi madre en~sus macetas.
 Que.tú me viste hundir mis manos' puras - 

en el agua serena, 
õãra alcanzar los frutos encantados

____ que hoy en el fondo de la fuente suenan... _

SÍ, te conozco, tarde alegre y clara, 
casi de primaverãl

p. 667-
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1

4

passado no

(1)

Ja no poema

En el entierro de un amigo

"Soledades« - VIII in op. cit., p, 668-(1)

//..

I
I

nencia do 
presente.

i

MACHADO, a.
669.

Da 
truido, rompe-se 
o efeito do presente 
habitual com a intro
dução do Imperfeito e 
fjca sugerida a ima-

con monotonias 
de risas eternas 
que nç son alegres; 
con lagrimas viejas, 
que no son amargas, 
y dlcen tristezas, 
tristezas de amores 
de antiguas leyendas.

En los lablos ninos, 
las cauciones llevan 
confusa la historia 
y clara la pena; 
como clara el agua 
lleva su conseja 
de viejos amores, 
que nunca se cuentan.

Jugando a la sombra 
de unapiaza vleja^ 
los ninos cantabah... -------

La fuente de piedra 
vertia su eterno 
cristal de leyenda.

Cantaban los ninos — 
canciones ingénuas 
de un algo que pasa 
y que nunca llega : 
la historia confusa 
y clara la pena.

Seguia su cuento 
la fuente serena. 
Borrada la historia 
contaba la penaã

se observa 
uma simul
taneidade z 
nos conteú
do 5 da cons- 
ciencia.

0 uso do Imperfeito, 
a partir de determina
do momento da poesia, 
introduz nela uma se
gunda parte, como que 
insinuando uma mudan
ça nosAregistrgs da 
consciência. Ha^uma 
ryptura da seqflencia 
lógica do pensamento. 
Se se tratasse^de una 
simplesznarração, o 
poema ja teria inicia- ' 
do no Imperfeito, ou 
num tempo passado, 
ainda que a ação se 
estendesse ao presente.

a forma como foi cong, 
ruído.
efe ito

Tierra le dieron una tarde horrible — 
del mês de julio, bajo el sol de fuego.

A un paso de la abierja sepultura 
había rosas de podçidos petalos, 
entre gerânios de açpera fragancia 
y roja flor. El cielo, 
puro y azul. ~ ------------------------
unaliff ItfBrte y seco.

habitual, tendo-se 
em conta o costume 
das crianças de can
tarem quando estão 
brincando de roda, 
assim como ozverter 
contínuo da agua da 
fonte.



(1)

P.(1)

//..

"Soledades* - IV -, in op. cit.,

De los gruesos cordeles suspendido 
pesadamente, descender hlcieron 
el ataud al fondo de la fosa 
los dos sepultereros...

Y al resonar sonó con recio golpe, 
solemne, en el silencio.

Sobre la negra caja se rompían 
los pesados terrones polvorlentos...

EL aIre se llevaba
de la honda fosa el blanquecino aliento.

Un golpe de ataud en tlerra es algo 
perfectamente serio.

ha nova mente uma
— simultaneidade 

nos copteúdos da 
consciência. Es
tes versos desto
am do estado afe
tivo que se supõe

— para e enterro
de um amigo. Evl- 
dencia-se uma^ati
tude fria, iróni
ca, ceptica, um 
humor inoportuno 
caracterizado 
principa^mente 
pelo adverbio do 
predicativo.

MACHADO, A.
663-6 6U.

- Y tú, sin sombra ya, duerme y reposaj 
larga paz a tus huesos...

Definitivamente, 
duerme un sueno tranquilo y verdadero.

Tal ambigBidade na trama da consciência 

supõe, necessariamente, a admissão de uma simultaneidade 

nos conteúdos psíquicos, simultaneidade que Machado, co

mo todos os modernos, com razão, consideram a capta

ção do fluir da consciência.
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KLiot escreveu :

a

vida como

"A música da poesia”, in op. cit,, p.
(1)

//.

eliot, t. S.
58.

No caso de Machado, esse momento privile- 

essa como que suspensão do tempo, não pode encon- 

definição senão na angústia de quem espera 

alguém espera pela morte :

z A melhor poesia contemporânea pode provocar em 
nos um estado de excitamento (feeling of excitement) 
e um sentimento de plenitude diferente de qualquer sefi 
timeçto que possa provocar mesmo a poesia superior de 
una epoca que passou*

(1)

Yo iba haciendo mi caminç, 
absorto en el solitário crepuscdlo campesino,

Y pen^aba : " fHermosa tarde, nota de la lira inmenss 
toda desden y armçnia;
hennosa tarde, tu curas la pobre melancolia 
de este rincon oscuro, oscuro rincon que piensa i"

giado, 

trar una

Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombria, 
(Yo pensaba : ?el alma mia •)

Los últimos arreboles coronaban las colinas 
manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas, 
Yo caminaba cansado, z
slntiendo la vieja angustia que hace el corazon pesado,

El agua en sombra pasaba tan melancolicamente, 
bajo los arcos del puente, 
como si al pasar dijera :

«Apenas desamarrada z
la pobre barca, viajero, del arbol de la rlbera, 
se canta : no somos nada.
Donde acaba el pobre rio la inmensa mar nos espera,"
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(1)

em :

la mano

(2)

Ou em :

del

sólo vale

(3)

(1)

(2)
(3)

//..

Y me detuve un momento, 
en la z tarde a meditar...
t Que es esta gota en el viento 

que grita al mar : soy el mar ?

4 Y ha de morir contigo el mundo mago 
dondezguarda el recuerdo 
los hálitos mas puros de la vida, 
la blanca sombra del amor primero, 

que fue a tu corezón,

todos los amores 
que llegaron del alma al hondo cielo 7

JY ha de morir contigo el mundo tuyo, 
la vieja vida en orden tuyo y nuevo 7 
A Los yunques y crisoles de tu alma 
trabajan para el polvo y para el viento 7

Ij voz < 
que tu querias retener en suenos, 
y todos los amores

Se se pudesse responder, ter-se-ia decifra

do o enigma da poesia, o segredo último que se mantém in

violável. Mas, o que há de diferente nesses versos que 

raramente se encontra em outros poetas de gerações ante

riores ? Ou, então,

in op. cit., p. 673 e 

p. 727.
>

in op. cit.,
P. 735-73h.

Y podres conocerte, recordando 
1-1 pasado sonar los turbios lienzos, 
ên~este dia triste en que caminas 
con los ojos abiertos.

De toda la memória, vex
ei don preclaro de evocar los suenos.

MACHADO, a. «Soledades» - XIII -
6714. ,Idem. «Galerias» - XVIII -,

Idem. Ibidem, in op. cit.,
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so-

&n outras palavras,

••••••

0 que eu pretendo destacar com estes poemas 

e a existência, concomitante e correlata, de duas preo

cupações básicas na poesia de SGQP : a primeira diz re£ 

peito à evidencia de um elemento emotivo, de caráter in

dividual, intuitivo, particular; outra, nas mais das 

vezes implícita, de extensão universal, que não chega 

a ser fruto de uma lógica ou prevê uma origem conceituai, 

mas que vem como que decorrente do subjetivo e deflagra 

numa reflexão ou meditação sobre a condição humana, 
bre as razões e os fins da nossa existência*

os poemas de 5GQP tra

zem a expressão intuitiva de um estado afetivo individual, 

e também incluem uma meditação metafísica que se estende 

ao coletivo, ao homem tomado como hmanidade inteira, E 

é a simbiose das duas preocupações, dos vocabulários da 

emoção e da inteligência, que constrói a nova linguagem, 

ma linguagem que não se restringe ao sentimento, mas que 

abrange a razão, o pensar comum; ma nova linguagem que 

conduz a m plano diferente do da poesia anterior.



e la cuenta

ANTONIO MACHADO

La verdad

Conforme.

No me convence.EL Porquero.-

JUAN DE MAIRENA

La verdad es la verdad, dígala 
Agamenon o su porquero.

Agamenón.-

Se miente más 
por falta de fantasia : 
también la verdad se inventa.



A verdade da poesia

ry

//..

COBO UE1

encontra como uma

Este desígnio, estas interdições que ele se
- se resumem a fazer ouvir uma voz real;

^êtensão a isso o conduz a querer acumular nu
ma obra todos os sintomas mais expressivos da sin-

- - sua invenção, em matéria de estilo,

Com esta sua crítica incisiva e generaliza

da, Valéry nos encaminha para uma atividade crítica dife- 

renteraente orientada. No seu ensaio sobre Stendhal, Valé- 

rião concorda com aqueles que veem a obra do romancista 
exercício de confissão e de sinceridade. Valéry a 

"verdadeira comédia da sinceridade".

Nos ensaios contidos em Variéte, Valéiy 

critica a intenção pretensiosa dos estudos literários. 
Em "Questions de poésie", pergunta sobre a validade das 

reflexões sobre o Classicismo e sobre as escolas literá

rias em geral, uma vez que as convenções que as distin

guiram Jamais puderam explicar a perenidade que certas 

obras tem mantido. Alega Valéry qua, embora as classifica

ções e os estudos relacionados ãs estéticas incluam consi

derações penetrantes e seriamente documentadas, «não pode

riam ensinar ninguém a ler nem a escrever". Isto, por

que, evocadores e apólogos do Espírito e da Beleza, os 

críticos de arte nada mais fazem que defender as suas pró

prias concepções.

prescreve

çe rida de.»
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pelo
em

do
se-
$e
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quer 
de 
de

a 
esclareci

- 1 '
Nós sabemos que não se se desvela 

Um grande santo o sabia, 
, Tudo isso 
implica o esfor- 

por-

nesse verdadeiro
Oomo não ressaltar, arredon- 

r mais nítido, mais for- 
íntimo, taa* ‘ 
verdadeiro

! uma4 
pela aplicaçao

Bn outras palavras, os autores de confissões 
ou de lembranças ou de passagens íntimas são inva
riavelmente os lorpas de sua esperança de^chocar; e 
rcs, os lorpas desses lorpas. Não e senão a si mes
mo que se quer exibir tal e qual; sabemos bem que 
uma pessoa real não tem grande coisa a mostrar-nos so-

fçl sem duvid? a de ousar escrever segundo o seu ca- 
rater, o carater que ele conhecia, e mesmo - que 
sabia imitar maravilhosamente.

Eu nãox reprovo esse tom em que ele se fez. Ele 
me encanja, as vezes, ele me diverte sempre; mas, 
ao contrario Ça intenção do autor, me diverte pelo 
efeito de comedia que tanta sinceridade e um pouco 
mais de vida me produzem inevitavelmente. Confesso 
que encontrei suas entonações demasiado sinceras; re
conheço a intençãç que ele teve de ser ele mesmo, de 
ser verdadeiro ata o falso. Entretanto, o verdadei
ro que e favorecido se transforma, por isso mesmo, 
Jnsensivelmente, sob a caneta, no verdadeiro que 
e feito para parecer verdadeiro. Verdade^e vontade 
de verdade formam juntas uma mistura instável onde 
fermenta uma contradição e de onde não deixa jamais 
de sair uma produção falsificada.

Ha, pois, duas maneiras de falsificar : 
trabalho de embelezar; outra, £ *' * ~£ 
fornar yerda.dei.gp_.

Como não escolher o melhor, 
sobre o qual se opera ? C__
dar, colorir, procurar faze- 
te, mais perturbador, mais I 
o modelo ? Bn literatura, o 
bíyel. Seja pela simplicidade, 
sçja pela precisão muito buscad 
gencia, r " _ ' ' ~
vergonhosas, mas sempre escolhidas 
Ihldas possível - sempre, e F 
se trate de Pascal, de Diderot, « w 
Beyle, e que a nudez nos seja exibida 
um pecador, a de um cínico, a um uvxaxx 
de um libertino, ela e, inevitavelmente, 
da, Uuxvxxua 
teatro mental, 
não 1 
tanto o sabia que se desvestiu na rua, 
contra o usoK e contra a natureza, lu^xx 
ço, a consciência do esforço, a intenção,

mais_brytal que 
rdadeiro não e conce- 
seja pela bizarria, 

precisão muito buscada, seja pela negli- 
seja pela confissão de coisas mais ou menos 

_____ __  ° mais esco- 
e pop todos os meios, 

de Bousseau ou 
ja exibida, quer a 
a de um moralista ou

i lAucrijiiu, cxc c, xu« vxva vcxuieube, «sç 
colorida e fçrdada segundo todas as regras 

para algum efeito.

contra o usoK e contra a natureza 
ço, a consciência do esforço, < 
tanto, o artifício.
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artes

as

sia ê uma

"Stendhal’’, in •Variété*, op. cit. P. 570-(1) VALÉRY, p. 
571-572.

Teria querido Valéiy dizer com isso que a poe- 

bela mentira ? Provavelmente, não. ELe apenas

À sinceridade exterior está de acordo com 
duas cajas de um homem, uma visível, ojitra deduzida 
ou provável. Mas, p^ra dar um sentido à noção de 
sinceridade íntima, e preciso como gue uma operação 
de divisão do sujeito, introduzir nao sei que obser
vador absoluto dos nossos estados recentes, guase nag, 
centes... Ora, este observador tem por fugçao ensi
nar-nos que o pensamentç que acaba de ser ze, ou não, 
cgnforme a ma certa ideia constante que nós temos de 
nos mesmos, ou que devemos ter.

As considerações de Valéry o levam a afinnar 

que toda literatura implica sempre a expressão do possível 

e não do confessado, porque, em literatura, confissão 

não deve ser tomada como gutoconfissão.

bre o que ela e. Escrevem-se, portanto, as confissões 
de um outro, mals notável, mais puro, ma is negro, 
mais vivo, mais sensível, e mesmo mals si-mesmo do 
que seria permitido, porque o si-mesmo tem graus.

A Beyle levava consigo una dúzia de personagens : 
o dandi, o homem racional e frio, o amador de belas 
artes, o soldado de 1812, o amante do amor, o polí
tico e o ^historiador. ELe deu a si mesmo uma centena 
de pseudónimos, menos paya se dissimular do que para 
se sentir vivo entre os varlos exemplares.

Comedia e convenção consistem mmazcerta substi
tuição disso qye ge diz por isto que se é - e nãp se 
sabe o que se e.

En suma, a sinceridade própçia de Stendhal_ - 
como todas as sinceridades voluntárias sem exceção -, 
se confundia com uma comédia de sinceridade que ele se 
representava. Ser sincero torna-se ignorar, ou clas
sificar ”hors cadres" o observador, julgar pela par
te. Stendhal media por isso e pelo seu coração o 
fingimento dos outros, e se encontrava, de algma 
forma, sensibilizado com respeito a "verdade” de se
gundo plano que se pode ^tribuir a qualquer pessoa; e 
que toda pessoa oferecera a jma testemunha suficiente
mente afastada da sua consciência refletida.

(1)
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afinnou

do,
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VALÉKí P. "Questions de poésie", in «Théorie poétique 

et esthetique", op. cit., p. I.282.

//..

Corno foi visto no fragmento do ensaio de Va- 

ele considera que há duas formas de 

pelp trabajho de embelezar; outra,
láry sobre Stendhal, 

«falsificação" : uma,

As palavras, embora da responsabilidade do 

autor, são «escritas* pelos «outros", conforme hoje indi

cam as reflexões de Lacan, de que o indivídix» as seleciona 

de acordo com a imagem que faz de si, a partir dps outros.

É preciso fixar-nos noutros pontos além dos indi
cados pelas palavras, ou seja, pelos outros.

Esse princípio, constitutivo do «Koi«, ou 

seja, da "persona", do Eu, ou do Ego, é válido não apenas 

para 0 artista, mas também para qualquer pessoa. Assim sen- 

se atrás da mentira que a obra implica pode ser encon

trada sempre uma verdade, se a crítica procura chegar a es

sa verdade, ela só poderá cumprir a sua tarefa de maneira 

eficiente se conseguir desbloquear a barreira sintagmática 

oferecida pelo estilo.

a impossibilidade de julgar a verdade que o tex

to encerra pela intenção do autor, ou pelo que a obra ex- 

plicitamente revela. Daí concluir-se que Valery prescrevia 

a necessidade de se buscarem procedimentos analíticos real

mente efetivos para a apreensão da verdade artística e es

tes procedimentos envolvem o estudo de aspectos que vão além 

daqueles apresentados pela camada estilística. É o que diz 
em "Questions de poésie" :
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Um entendimento tal nos permite associar 

i de Valéry contidas em outros ensaios e no 

mais extenso formulado no “Discours sur l*es-

“Clas si cismo e Neodassicis» 
39h e 395.

rias declarações 
desenvolvimento

A verossimilhançg representa uç princípio funda
mental da estetica classica. ^ristoteles relacionara 
o verossímil com a própria essencia da poesia, ao es
crever : *0 historiador e o poeta hão diferem pelo 
fato de §e exprimirem em verso ou em prosa (•••); dife
rem, porem, em dizerem uma, o que aconteceu, oujra o 
que pçderia acontecer, E por isso que § Poesia e mais 
filosófica e mais elevada do que a Historia, pçls a 
Poesia conta de prefejência o geral, e, a Historia, o 
particular, 0 geral e aquilo jue, segyndo a verossi- 
milhapça ou a necessidade, dira ou fara certo homem; 
isto e o que se esforçç por representar a Poesia, em
bora atribuindo nomes as figuras, 0 particular e o 
que fez ou aconteceu a Alcibíades”. Como §e depreen
de deste texto, o objetivo da poesia não e o real 
concreto, o verdadeiro, aquilo que de fato aconteceu, 
mas sim o verossímil, o que pode acontecer, conside- 

aquilo que efetivamente acontece, pode, 
__ .    . _ _ _ W — _____ __ J _ _ _ _ -

__ _  CX C UX»3 Ud I1UXC3 Jpv •*

( como sublinha Boileau,

Poesia conta de prefejencia o geral 
particular, C ~ — --
milhapça ou a necessidade' 

bora atribuindo nomes'às 
que fez ou aconteceu a Alciblades”. 
de deste texto, 
concreto, o verdadeiro, aquilo que de fato aconteceu, 
mas sim o verossímil, o que pode acontecer, conside
rado na sus categorialidsde e na sua universalidade, 
0 Verdadeiro, ayiuxu uxvcwcuuc awuvniío,
muitas vezes, ser inacreditável e distanciar-se 
conseguinte, dc verossímil, < 
na sua Art poetique :

Jamais au spectateur n’offrgz rien d’incroyable : 
Le vrai peut quelquefois n’etre pas vraisemblable.

0 princípio da veyossimilhança exclui da literatu
ra tudo o que seja insolito, anormal, estritamente lo
cal ou puro capricho da imaginado, 0 classicismo pro
cura hão o particular, o caso unico e isolado, mas o 
universal e o intemporal, «Perspectivada sob este as
pecto”, escreve Henri Peyre, "a universalidade dos gra£ 
des escritores de 1660-^085 aparece-nos como correspon
dendo a uma yista filosófica. " * a~
çgQ f —»’*■' V» e » 1 «ritma AA1 <s£i 

por ’__permanente, esta “substancia« 

sãgéíro e ó relativo*.

_ j Repousa sobre a convic-
de que há alguma coisa de permanente e de essencial 
tras da mudança e dp acidente; de que esta egsencia 

‘ t esta “substancia” no sentido etimologlco 
da palavra, tem mais valor para o artista do que o pas
sageiro e o relativo*.

AGUIAR E SILVA, V. M. de. 
mo", in op. cit., p.

pela procura de tornar verídico. Por outro lado, o verda

deiro será tanto mais estímulo de crédito, quanto mais esti 

ver bem vestido de beleza. A correlação entre essas duas 

procuras se estabelece pelo critério de verossimilhança*
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0 "Discours" parte de um postulado básico : 
a estetica nasce de um ato de curiosidade do filósofo ante 

o tipo de prazer que a obra deve conter. A distinção entre 

as formas de prazer - iniciada historicamente com Platão - 

não podia ser justificada simplesmente pelo propósito de en

contrar a verdade. Isto porque a ética pesava de tal modo 

sobre a estética que esta acabava por ser confundida com uma 

ética aplicada à arte.

thetique" e na "Première leçon du cours de poétique", por

quanto a correlação deduzida entre o trabalho de embeleza

mento e o efeito de verdade já permitia ver que, para Valé- 
ry, a estética (ciência do Belo) é cúmplice no falseamen
to da obra.

Com o advento do pensamento kantiano, se obser

vou que o prazer estético não era explicado nem pelo critério 

de utilidade, nem pelo de abuso, conforme palavras de Valé- 

0 prazer estético não leva à satisfação do sensível; não 

leva à satisfação de obter prazer pela contemplação do belo 
objeto estético, excitante da inteligência; e muito menos 

se esgota no jogo intelectual. Portador da «função de recong. 
trutor do conhecimento era forma universal", o prazer estéti

co, justamente pelo seu sincretismo, intrigou o filósofo, es

pecialmente o metafísico, que precisava descobrir uma forma 
de explicá-lo. A busca de beleza, para o filósofo, não bas

tava para justificar a criação artística. Daí a frase de Va- 

z • «Dizer que um objeto é belo é atribuir-lhe o valor de 

enigma". 0021 se poâe entenàer melhor a correlação
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do
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contida na passagem de "Questions de poésie", 

cida entre o embelezamento e a veracidade.

0 "Discours sur 1’esthétique”, porém, não 

foi devidamente compreendido na época. Os contemporâneos 

de Valéry não entenderam o alcance de suas palavras. Ho

je se compreende que a poética concebida por Valéry esta

belece um estudo diferente do da estética.

tica, o 
a visível.

Para a estética, o discurso se mostrava 

completo quando se entregava à comunicação.

do que, nesse estado, o discurso se expressa por sua 

visibilidade sintagmética, conclui-se que, para a esté- 

discurso era conhecido apenas por uma dimensão :

Num sentido contrário à direção até então 
seguida, Valéry concebeu a possibilidade de distinguir 

na estética duas partes : a estesia e a poética. A pri

meira visaria o estudo das sensações; a segunda caberia 

o estudo da invenção e da composição, da cultura e 

meio, das técnicas e dos procedimentos utilizados pelo 
artista.

Numa época caracterizada pelas ciências, o 

ponto de vista de Valéry só encontrou apoio quando a ati

vidade científica, exercida por campos vizinhos ao da 

literatura, permitiu que as propostas do ”Discours” fos

sem repensadas.
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em que os signos se ligam 
por contiguidade;

nifesta,

expressiva,

Este conjunto foi pos 

pelas bases da lingflística 
assentadas por Saussure.

Freud contribuiria para a futura teoria do 

discurso por sua demonstração de que a palavra falada não 
se limita à significação de que se acha investida "em es

tado de dicionário". Com mais razão, 

da frase e de seu conjunto dotado de sentido presumivel

mente complexo, o discurso.

Assim sendo, se se tornou possível uma crí

tica da estetica que não se limitasse a negar seus próprios 

direitos, tal possibilidade decorreu da existência de 

determinado conjunto teórico que permite não confundir 

discurso com o seu plano manifesto, 

slbilitado pela obra de Freud e 

moderna,

o manifesto :

Ao lado de Freud, cuja contribuição se par- 

tichlarizava quanto ao discurso onírico, Saussure ofere

ceu um auxílio suplementar, ao indicar que todo ato de 
(parole) implica a presença de dois eixos :

Se, portanto, o discurso humano hão é apre

endido de modo suficiente pelo conhecimento da intenção 

de quem o enuncia; se, muitas vezes, contra a sua pró

pria vontade, este declara o contrário do que aparente

mente enunciou, isto acontece porque, além da camada ma- 
o discurso contém uma segunda camada, 

mas ausente.



152/. •

o ausente

Inconscientedeo

langue

não e uma rea-para Saussure,

Do

a
do

literatura*com a

//

Ao primeiro, 

sociativo,

re, 

rém,

Apesar dessa carência de materialidade, 

"langue” e o Inconsciente são os operadores básicos 

discurso humano.

Saussure chamou sinta gmático; 

e depois, paradigmático.
ao segundo, as

em que os signos se agrupam pgr 
núcleos aproximáveis, por ideias 
semelhantes.

As ciências constituídas por Freud e Saussu- 

a Psicanálise e a moderna Linguística, hão foram, po- 

elaboradas para que, em primeiro lugar, lidassem 
è verdade, entretanto, que ambos os

o de

A "langue", 

lidade empírica, isto é, não se confunde com a noção de 

língua, que necessita de um adjetivo para que adquira uma 

significação palpável. 0 conceito de "langue", ao invés, 

é auto-suficiente, significando o conjunto de regras que, 

combinadas, possibilitam a atualização das mensagens, 

mesmo modo, para Freud, o conceito de Inconsciente hão 

é empiricamente apreensível. Ele é tão construído como o 

de "langue".

Os sistemas de analise propostos por Freud

• Saussure remetem, respectivamente, a dois conceitos 
fundamentais :
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pterino 2U 
reminiscência 
tre 
lo, 
çao 
una 
to ge Jig£ 
indivíduo

estudo psi- 
stica em 

pelo 
pelo 

sobre

Entre as mais importantes tendências dominantes 
ou complexos, podemos mencionar : o complexo ihtig- 

nnplexo do seio maternp, relacionado com a 
 i da vida pre-natal, do ventre da mãe, ven- 

visionado como doce_abrigo, repouso, sono tranqfflL- 
ou então como prisão e tumulo; o complexo de Edi- 
constituído pelo impulso amoroso do filho em rela- 

à mãe e acompanhado por um distanciamento ou mesmo 
rivalidade agressiva em relação ao pai; 9 ÇfiBplg- 

de Narciso, caracterizado pela fixaçao erotica_ do 
’us“— 1 sobre si mesmo; o complexo de mutilação ou 

-.4-^rão. acompanhado pelo temor e pela angustia de 
corporais, ato.

autores se preocuparam com a interpretação poética. Não 

se pode dizer que ambos tenham forjado um método específi

co de abordagem do literário. Os seus discípulos o ten
ta ram.

Freud desde cedozse interessou pelo 
canalítico da obra literaria e da obra artL  
geral, embora não o fizesse propriamente movido 
intento de dilucidar a obra literaria em si, mas 
intento de demonstrar a validade da sua teoria 
o Inconsciente.

0 mestre vienense interpreta a criação poética 
segundo os princípios gerais que estabelece para a ex
plicação do Inconsciente. As diversas formas de com
portamento do homem, os_seus_sentimentos, os seus 
pensamentos e as suas ações são poderosa e ocUltamen- 
te determinados por forçaj e tendências que*se situam 
fora do domínio da consciência. Estas tendências domi
nantes formam-se durante a infanda, período de funda
mental interesse para a estruturação da personalidade, 
e resultam de un traumatismo psíquico que afeta profun
damente o Eu. Estas tendências, que geralmente incor
poram forças instintivas primitívamente sexuais, for
mam un conjunto de impUlsos inconscientes que, procura2 
do realizar-se, entram, mais cedo ou mais tarde, em 
choque com o Eu consciente e, sobretudo, com o Supra- 
Eu, sede das reações inibitórias, da censura e do re
calcamento. Assim se originam graves conflitos endo- 
psiquiços que perturbam tçda a vida humana : ou o con
flito e solucionado através da sublimação, da raciona
lização, etc., das tendências, ojj então estas passam 
a desenvolver uma atividadg subterrânea no Inconsciente, 
motivando as neuroses(na genese destas, Freud aponta a 
presença constante da obsessão sexual, da libido).
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atos

Freud,

xual.

essa

ou o Ego, emManuel.

"A criação poética", in(1) p. 1714 a 176.

//..

AGUIAR E SILVA, V. M. de. 
op. cit., ].

são parfl o
senvolvimento sexual.

vém apenas do Super-Ego, do Supra-Eu, como o
A censura também a exerce o Eu,

Este texto, de VÍtor Mamei de Aguiar e 

Silva, deveria receber várias objeções « algumas retifi

cações muito importantes, Eto primeiro lugar, a objeção 

mais séria diz respeito à referencia da libido como obses

são sexual. Talvez tenha sido apenas una interpretação 

proveniente de uma construção menos feliz do período, por
quanto, assim como consta no texto de Vítor Manuel, a li

bido parece estar funcionando como aposto de obsessão se- 
A libido não é uma obsessão sexual. Ê a energia vi- 

instinto de vida, que, por estar mais absorvida 

é muitas vezes substituída
tal, o
pela preocupação sexual, è muitas vezes substituída por 

concepção. Pode, entretanto, constituir uma obses- 

indivíduo que a sofre como anormalidade do de-

En segundo lugar, a Censura não pro

do Supra-Eu, como o chama Vítor

Essas fo 
te, toda a a ti..  
forma de obsessões 
etc. 
na de Freúd,

rças recalcadas perturbam, por consegui^ 
vidade do homem e manifestam-se sob a

«o vMocasucs,, perversões, atos falhados, fobias, 
E aqui intervenha noção importantíssima na doutri- 
’ —de tendências representativas : os atos 

as imagens censuradas pelo Supra-Eu
i ** X* Jl J ___ __ T _ n _ A___ _

a fim de conseguirem uma ilusória realização.
nhos, por exemplo, r“* * - ■*-------

dade do homem 
perversões,

1;
de tendências representativas : os atos 

ou as imagens censuradas pejo Supra-Eu tendem a expri
mir-se simbolicamente através, de outros atos e imagens, 
a fim de conseguirem uma ilusória realização. Os so
nhos, por exemplo, são a satisfação ilusória de dese
jos e impulsos inconscientes.

A criação poética (e artística, em geral), para 
Freud, situa-se nesse domínio das realizações simbóli
cas e das compensações factícias : o escrljor afasta-se 
da realidade hostil e cria um mundo imaginário no qual 
projeta os seus complejos recalcados, procurando assim 
satisfazer os seus demonios íntimos e desconhecidos. A 
literatura, deste modç, surge nas fronteiras da necro
se como ona função viçaria e como uma forma de terapêu
tica - o que pão implica a identificação total do artis
ta com o neurotico, pois o proprjo Freud observa que o 
artista, contrariamente ao neurotico, conhece a via 
de regresso do mundo da imaginação.

(1)
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a dis-
faz-

gra-

como escre-

;ana

com

ZZ

ve Vítor Manuel,

nome do princípio de realidade, 

criminação dos complexos, 

nos crer que eles são independentes, 

ças aos estudos posteriores de Freud, 
Mannoni, Lacan, e

Hn terceiro lugar, 

conforme o autor a faz, 

Hoje se sabe, 

ampliados por 0, 

principalmente Bela Gruriberger, que 

os complexos guardam uma relação entre eles mesmos, prin

cipalmente os complexos mencionados por Vítor Mamei, 0 

narcisismo, por exemplo, conforme o estudo magistral 

da Bela Grunberger, provém do desejo normal e natural do 

ser humano de retorno ao útero materno, lugar paradisíaco 

onde o feto reinou como senhor absoluto, onipotente, e o 

sentimento de completude pôde ser perfeito. Por outro la

do, o complexo de castração está ligado ao de Édipo e 

á causa do de inferioridade, 0 complexo de inferioridade 

é uma forma de masoquismo e guarda uma relação muito estrei

ta com o narcisismo secundário, na medida em que a ausên

cia, perda ou castração imaginária do pênis - onde, 

convencionalmente, está fixada a mals importante represen

tação da virilidade - pode constituir a mais profunda das 

feridas narcísicas, E assim, outras relações podem ser 

estabelecidas entre os complexos, que não são, 
tendências dominantes, apenas, Um eoaple- 

J2, <?m hsicauaix», é um grupo de Ideias -associadas^ 

tem tgn matiz profundamente emocional e que pode estar, to- 

tn^ou parcialrce11^6* reprimido, 0 termo complexo passou a 
ter conotações patológicas devido ao amplo uso que dele fa

zem os psicanalistas e psiquiatras, para caracterizarem 

oS de ideias e impulsos, que estão em grande conflito gxuyw

outros aspectos da personalidade. Contudo, o concel-
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A representação do signo lingtóstico, Saussure, épara

ss =
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o significado

o significante

portador do conceito

base material sobre a qual 
se assenta o significado.

ponentes

deria ser

não implica, necessariamente, anormalidade, e pode ser 

usado para caracterizar associações de desejos, impulsos e 

sentimentos que ocorrem em pessoas normais.

Ou seja, para Saussure, existe um paralelismo entre os 

componentes do signo s a materialidade do signo reside em 

contigttidade à conceitualização trazida pelo significado.

A contribuição dada por Sausurre ao campo 
da análise e interpretação da obra literária consiste na 

sua concepção do signo linguístico que, como elemento da 

comunicação verbal, está formado por duas partes heteroge-

A mudança que Lacan introduz resulta de uma 

diferença de leitura. É esta diferença suficiente para mo

dificar as regras de abordagem. A barra que separa os com- 

do sigr» não é um simples traço didático, que po- 

súbstituído por um conetivo que correspondesse a :
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•to signo e formado por un significante e um significado*.

que se deposita do ou-

Para Lacan,

s

//,

a cena 
deia sintagmátlca.

pois, indica a força das resistências 

individuais, que impedem o livre acesso do significado oculto, 

da consciência, do processo interindividual e da ca

na representação do signo :

S

A barra,

Signo =

Para Lacan, a barra é indicadora de uma bar
reira "resistente à significação", 0 significante já não se 

confunde com a inscrição material, posto que á, semanticamen

te, tão carregado quanto o próprio significado.

A partir dessa releitura, já não se pode di

zer que a significação do discurso e conhecida desde que se 

entenda cada um dos componentes. Todo discurso contém um sig

nificado manifesto, necessário para que se realize o processo 

de comunicação, mas, sob este, existe outro significado, 

apreensível analiticamente, 

tro lado, é um “derivado" 

tro lado da barra.

so

0 significado manifesto, por ou- 

do oculto,

Assim sendo, a

partindo da cadeia sintagmática - onde se 

encontra o sentido manifesto - descobrir a

está pois, expresso o próprio mecanismo psicologico humano, 
tarefa do analista consiste em »
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fala da outra cena, ou seja, a fala 
oculta sob o significante.

• do contexto ela- 
tentar inferir a 

incógnlta pela cadeia de significantes.

E quais os meios de que o analista dispõe para "varar" a 
barra separadora dos níveis ? No caso do psicanalista, 
esses meios materiais sao fornecidos pelo próprio pacien
te, que, interrogado ou espontaneamente, vai fornecendo 
o contexto portador do enigma. 0 papel do analista con
siste em : dispondo do contexto paralelo - o que pode 
ser conhecido da vida do analisando -,


