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INTRODUÇÃO

Trezentos, trezentos e cinquenta jorges-de-lima dividiram-se 
nas tarefas de médico, poeta, pintor, político e professor. 
Nascido no mesmo ano em que Mário de Andrade, 1893, Jorge de Lima 
atravessou em sua poesia momentos tão diferentes que poderia su
gerir mais que um poeta, um poeta "polichinelo", pantomimo adap
tável às circunstâncias e conveniências. Não é o caso. 0 caminho 
de sua poesia, apesar de acidentado, é o de uma interiorização 
progressiva. Desemboca em um estilo complexo, hermético e elabo
rado, que a vários lembrou a linguagem barroca Um barroco 
subtraído do formalismo e convencionalismo que caracterizavam o 
estilo barroco histórico. Na modernidade, a metáfora não quer 
disfarçar o real sob vestes de gala, mas revelá-lo, fazer-se voz 
de uma realidade essencial, oculta.

A primeira dificuldade ao abordar a obra de um poeta tão he
terogêneo é a necessidade da escolha. Não há como evitar o re
corte e o parti pris que derive de uma certa concepção da poesia 
e da literatura. No caso deste trabalho, a atenção se concentra 
no momento final da obra de Jorge de Lima, quando a imagem se 
afirma como o recurso primeiro de sua poesia.

A natureza das obras que integram esta fase -um pouco enci
clopédica, súmula de formas e temas- impõe, contudo, atenção às 
sucessivas fases do poeta. Para compreender a dicção final é im-

1 A ousadia do processo metafórico, as alusões múltiplas, as 
elipses constantes, os hipérbatos e torneios sintáticos 
inusitados, contribuindo para criar um mundo poético próprio, 
distante da realidade fenomênica, fizeram João Gaspar Simões, 
apesar de ressalvar as diferenças, falar em Góngora.
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portante avaliar o peso relativo que cada um desses estilos que 
Jorge de Lima adotou -parnasiano, modernista, regionalista, o dos 
poemas negros, o místico- assume em sua constituição. Nada impede 
que isso se faça in media via, com reconstruções parciais à me
dida que a análise as solicite. 0 objeto deste trabalho não é o 
estudo sistemático de sua trajetória, mas de parte dela -o or- 
fismo final-, particularmente do Livro de Sonetos e da Invenção 
de Orfeu.

Com o cuidado de não converter cada momento em degrau de uma 
escada que culminaria no estilo final diluindo integralmente a 
especificidade dessas manifestações, a leitura interessada está 
obrigada a privilegiar traços e passagens de cada fase. A partir 
da escolha de um fio condutor -a importância e complexidade cres
centes da imagem- é possível fazê-lo sem violentar o texto ou im- 
por-lhe categorias que lhe sejam estranhas.

A obra de Jorge de Lima não se caracteriza por um processo 
de amadurecimento linear de uma dicção que se dá a conhecer desde 
o primeiro poema. Difere muito das duas águas distintas que sepa
ram a poesia de João Cabral, por exemplo, ou da marca bandeiriana 
que atravessa incólume a passagem do simbolismo tardio ao moder
nismo. Sua unidade depende mais da persistência descontínua de 
algumas linhas de força, que prosseguem, subterrâneas, e afloram 
em função de encontros felizes (com o surrealismo, por exemplo) e 
do fortalecimento de algumas necessidades expressivas secundárias 
(como a passagem ao primeiro plano do tema da criação e das re
lações entre arte e natureza).

0 que parece saltos abruptos nas transições estilísticas de 
obra poética chocaria menos caso fosse interpretado no contexto 
de sua produção global. Além de poeta, Jorge de Lima escreveu 
ficção. Romances como 0 Anjo, por exemplo, prenunciam a passagem 
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dos poemas engajados de Poemas Escolhidos (1932) para a estra
nheza das imagens d'^4 Túnica Inconsútil (1938), já incorporando 
elementos do surreal. Sua produção plástica, influenciada por Max 
Ernst e o primeiro De Chirico, funciona de forma análoga, anteci- 
padora.

De qualquer modo, os intervalos longos que separam a publi
cação de alguns dos seus livros de poemas efetivamente coincidem 
com pelo menos duas transições importantes. Foi assim com XIV 
Alexandrinos (1914) e Poemas (1927) e, caso se desconsidere Tempo 
e Eternidade -de cujo caráter excepcional se tratará no corpo 
deste trabalho- com os Poemas Escolhidos (1932) e A Túnica 
Inconsútil (1938) 2.

2 Os Poemas Negros de 1937 tem caráter de antologia, já que 
grande parte de seus textos havia sido publicada anteriormente.

No período entre os dois primeiros livros, depois de uma 
guerra e uma revolução estética, Jorge de Lima ressurge completa
mente outro. 0 jovem parnasiano dos XIV Alexandrinos que fazia 
uma poesia exclamativa, tomada pelos imperativos e infinitivos, 
de exortação moral e alto teor de abstração, marcada pelos versos 
de ocasião e pelos exercícios de virtuosismo verbal, abandona em 
Poemas (1927), de uma só vez, o tom sentencioso, os temas conven
cionais e as regras parnasianas para abraçar o projeto modernista 
de "cantar sua terra".

As consequências estéticas e ideológicas trazidas por esta 
mudança à poesia de Jorge de Lima são inúmeras e merecem um tra
balho à parte. Isso vale para sua abordagem da religião popular, 
sincrética, diretamente relacionada à sua opção pelo modernismo 
regionalista, e para a poesia que registra o funcionamento de uma 
cultura multirracial numa sociedade desigual, em que os conflitos 
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são mediados pela emoção (o homem cordial de Raízes do Brasil na 
paisagem de Casa-grande e Senzala). Tecnicamente, as inovações 
são igualmente importantes: a adoção dos amplos panoramas de 
inspiração whitmaniana, do verso livre paratático e da disposição 
enumerativa.

Do ponto de vista da construção das imagens, o abandono da 
máquina retórica parnasiana representou a passagem das alegorias 
abstratas, comparáveis às das fábulas, a imagens simbólicas, vin
culadas à realidade local. Os poemas desta fase -das mais homogê
neas estilisticamente, prolongando-se através de Novos Poemas 
(1929) e Poemas Escolhidos (1932)- já têm maior apelo visual, o 
que nos aproxima da dicção final, mas ainda com uma traço de se
paração nítido.

Neles, a imagem é simples e transparente, quase sempre re
curso descritivo, cuja força se produz por recursos análogos aos 
da narrativa cinematográfica: montagem de imagens descontínuas, 
planos com maior ou menor grau de detalhe e fidelidade ao objeto, 
que produzem , no conjunto, um efeito realista (como as de 
G.W.B.R., com seu trem de "carrinhos de caixa de fósforos marca 
olho").

A segunda transição preparará a passagem do verso realista, 
objetivo, quase desprovido de linguagem metafórica essencial, 
para o visualismo complexo da fase final, que funda novas reali
dades a partir de "impactos olho-coisa, luz-movimento” (irmãos 
Campos sobre Sousândrade 3). Os fatores que desencadearão as mu
danças sensíveis que virão ligam-se à biografia do poeta. Entre a 
publicação de Novos Poemas e Poemas Escolhidos, Jorge de Lima 

3 Cf. Augusto e Haroldo de Campos, Revisão de Sousândrade. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p.28.
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troca Maceió pelo Rio de Janeiro, onde encontrará um novo am
biente literário e um parceiro importante -Murilo Mendes. Seu 
consultório na Cinelândia assistirá uma primeira mudança, de ob
jeto, na poesia realista que praticava então.

A militância de Jorge de Lima como médico de sindicatos no 
Rio de Janeiro refletiu-se na sua produção. A realidade operária 
é vista com olhos muito mais crus do que a miséria nordestina. 
Enquanto aquela aparecia contaminada pela proximidade do olhar, 
um mundo em que a injustiça era compensada simbolicamente pela 
atribuição de poderes mágicos aos oprimidos e sua vinculação a um 
universo quase mítico, afetivo 4, esta conduz a um movimento vo
luntário de denúncia que, mesmo sincero, não se alimenta de um 
simbolismo próprio forte como o da cultura afro-nordestina, e re
sulta numa poesia que se ressente de falta do elemento enigmá
tico.

4 A vizinha Serra da Barriga era símbolo vivo da resistência 
de uma cultura cuja expressão forte, mesmo quando submetida pela 
força, disseminou seus traços no cotidiano nordestino.

A nova sensibilidade social confunde-se com o reatamento com 
uma visão católica do mundo, franciscana, que diverge da religio
sidade popular de santos e novenas predominante em sua poesia re
gionalista. Assim como o romance O Anjo antecipava a importância 
que as imagens insólitas de inspiração surreal viríam a ter em 
sua poesia final, Calunga (1935) seria o contraponto em prosa 
desta preocupação social, deslocando-se o universo literário da 
denúncia de Poemas Escolhidos para a ficção e também para a vida 
prática. Além do atendimento popular no consultório, Jorge de 
Lima ingressou nos quadros udenistas e, eleito vereador em 1947, 
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acabou presidente da Câmara de Vereadores do Distrito Federal, 
cargo que exerceu até 1950.

Quanto à poesia, ela já se encaminhava para outro rumo -a 
inspiração bíblica de Tempo e Eternidade-, aproximando-se cada 
vez mais do orfismo final. A preocupação religiosa entronca em 
uma concepção do processo artístico como cosmogonia e do poeta 
como demiurgo que leva a poesia de Jorge de Lima a desenvolver um 
novo tipo de imagem, complexa, que se tornará o traço distintivo 
por excelência de sua obra final.

0 primeiro capítulo dessa dissertação ocupa-se justamente da 
gênese deste novo emprego das metáforas e símiles. Investiga o 
quanto a atribuição do papel central à imagem deve a uma leitura 
peculiar da tradição do simbolismo francês (em sentido amplo, 
abarcando nomes como Mallarmé e Rimbaud) e às relações que a 
dicção final mantém com o recurso da escrita automática e o pro
cedimento da montagem surrealistas.

Como o processo de absorção de elementos do surrealismo por 
Jorge de Lima, mediado pelas artes visuais, guarda semelhanças 
com o de Murilo Mendes, e a mesma conjunção de fatores determi
nante para a cristalização de sua dicção final (um catolicismo 
lido pelo viés de Orfeu e a preferência surrealista pelas imagens 
insólitas) também atuou sobre o poeta mineiro, a aproximação com- 
paratista foi escolhida.

0 capítulo seguinte introduz o núcleo do trabalho propria
mente dito, a análise da linguagem poética órfico-hermética da 
fase final de Jorge de Lima, a partir de uma leitura crítica do 
Livro de Sonetos atenta ao modo de construção das metáforas e 
imagens inauditas na moldura dos quatorze versos. A tensão entre 
o automático, sugerido pela multiplicação de imagens, traço de 
escrita supostamente herdado do surrealismo, e o arquitetado. 
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marcado pela adoção das formas breves e fixas, como o soneto de 
moldes clássicos, traz em germe um dos problemas centrais de seu 
livro seguinte, a Invenção de Orfeu, o último e mais difícil de 
sua obra.

Finalmente, o terceiro e último capítulo concentrar-se-á nos 
problemas levantados pela extensão incomum da Invenção de Orfeu e 
pelo enorme arcabouço mítico-mitológico e literário nela 
empregado como material -às vezes de maneira feliz, outras nem 
tanto- de modo a analisar o papel da imagem e da linguagem ousa- 
damente metafórica no jogo entre estruturação consciente e sua 
ausência no poema. 0 eixo que orienta a leitura da Invenção de 
Orfeu, estabelecido a partir das análises de poemas do Livro de 
Sonetos, faz com que os dois últimos capítulos componham uma uni
dade estreita, intimamente dependentes entre si, buscando um 
único e mesmo objetivo: desvendar o que há de engenharia oculta 
sob o mito da inteligência receptiva e do poeta inspirado.
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JORGE DE LIMA E MURILO MENDES: CONKLURNCIAS E DIVERGÊNCIAS

Esclarecedora para a compreensão do desenvolvimento da obra 
final de Jorge de Lima, nem tudo na relação entre o autor da 
Invenção de Orfeu e Murilo Mendes, seu parceiro em Tempo e 
Eternidade, pode ser definido através da oposição complementar. A 
caricatura corrente coloca de um lado a figura cosmopolita e irô
nica do poeta de Juiz de Fora, um Quixote domador de unicórnios, 
do outro, o alagoano pés-na-terra, marcado pelo realismo e regio
nalismo, uma espécie de Sancho letrado, escritor intuitivo, de 
emoção solta e pouco empenho construtivo. Documento desta re
lação, o rastro deixado pelos vários encontros textuais que man
tiveram, de natureza diversa e esparsa (textos em prosa, poemas e 
entrevistas), permite, no entanto, matizar este quadro.

Muitas vezes, mais do que um texto, fala a evidência bruta 
dos fatos, como quando Murilo Mendes acertou na mosca e cirurgi
camente extraiu do livro que encerrou a carreira de Jorge de Lima 
um titulo que depõe também, e muito, sobre a própria obra, igual
mente voltada para Orfeu. Ou, para ficarmos nos títulos, na home
nagem velada de Jorge de Lima ao amigo, quando chama de A pintura 
em pânico o volume que reunia as fotomontagens que, meio por pas
satempo, meio a sério, fizera, aludindo ao então recém-lançado A 
poesia em pânico de Murilo. Às vezes são relações cruzadas, me
diadas por terceiros -por exemplo, a aproximação de ambos com 
Ismael Nery-, que denunciam afinidades eletivas ocultas sob a 
oposição não incomum do caráter artístico -e até de suas persona
lidades- através da polaridade clássico e romântico.

Mas no que se apóia esta visão disjuntiva de poetas afins 
quase estabelecida na historiografia e crítica literária 
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brasileiras? Segundo seus defensores, os elementos clássicos com
poriam a essência da poesia sintaticamente complexa, de formas 
breves e imagens surpreendentes, recorrentemente rearranjadas em 
infinitas combinações, da maneira “elegante" na escrita do devo
tado mozartiano que foi Murilo Mendes. 0 universo singular do 
poeta teria se desenvolvido graças à perspectiva escatológica, 
elemental, mítica se quiserem, a partir da qual representava o 
mundo objetivo. 0 resultado é uma poesia que desestrutura uma or
dem totalitária e perversa de relações cotidianas, solidamente 
estabelecidas, para, a partir destes fiapos de realidade, encarar 
questões últimas que sempre perturbaram os homens (a morte, a 
criação). 0 fundamento excêntrico da visão de Murilo estaria me- 
taforizado no encontro do eu lírico com a força transformadora da 
natureza em seus elementos fundamentais (a água, as nuvens, a pe
dra), na própria descoberta destes elementos obliterados e neu
tralizados no mundo da praticidade. 0 poeta é um agenciador de 
metamorfoses, mostra o arcaico à luz do moderno e vice-versa.

Jorge de Lima, por sua vez, encarnaria a angústia romântica, 
intuitiva, sobrecarregada de elementos expressivos, que ganha 
corpo num Jorro de imagens e nas muitas inflexões estilísticas do 
autor, sempre impelido por um impulso "sincero" e autêntico (eis 
os mitos românticos) a encontrar novas formas que permitissem 
cristalizar as constantes ampliações do seu universo poético, em 
permanente expansão. Assim teria sido quando abraçou o modernismo 
e modificou visceralmente o parnasianismo de seus versos, abdi
cando de um artesanato que lhe conferira a pomposa e dúbia honra 
de converter-se no "Príncipe dos Poetas Alagoanos" (que, de 
resto, não o desagradou) e engajando-se em um trabalho sério e na 
ordem do dia: contribuir para a renovação da linguagem poética 
brasileira com seus panoramas regionalistas e poemas negros.
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Somou aos poemas de temática proustiana, voltados para a história 
de constituição de sua persona poética, aqueles que, seguindo o 
ideal romântico, contribuiram para a consolidação de uma litera
tura e linguagem nacionais, mesmo que incorporando procedimentos 
estilísticos tomados às vanguardas européias. Neste sentido, o 
caráter crítico de seu projeto modernista divergia de Murilo 
Mendes -este mais formal e metalingüístico, servindo-se da brevi
dade, do pastiche e da paródia nos poemas-piada, enquanto Jorge 
de Lima escrevia uma poesia de fundamento mimético e realista, 
subversivo na ampliação do léxico e dos temas.

Estes estereótipos -o clássico e o romântico- pedirão para 
ser revistos pela primeira vez nos anos 30, quando, superada a 
fase heróica do modernismo, passa a ocorrer uma ramificação e es
pecialização dessa poesia nova brasileira em modalidades singula
res de expressão. Nesse processo, Jorge de Lima e Murilo Mendes 
aproximam-se através da valorização da imagem acima de todos os 
demais recursos poéticos, fator que liga a poesia de ambos e faz 
com que constituam uma espécie de vertente singular no modernismo 
brasileiro. Essa precedência da imagem brota nas leituras do sim
bolismo francês e prolonga-se até o orfismo hermético e cristão 
da obra madura. Sua influência decisiva não foi nem o contato com 
o futurismo italiano (Marinetti e Soffici), nem com o francês 
(Apollinaire e Cendrars), que pesaram no movimento experimenta- 
lista de 20, mas sim com aspectos centrais do surrealismo.

Do ponto de vista da relação entre Jorge de Lima e Murilo 
Mendes, os anos 30 assistiram também a uma virada ideológica co
mum, cuja consideração é essencial para a compreensão do desen
volvimento futuro da obra de ambos. Trata-se da conversão de 
Murilo Mendes ao catolicismo, coincidente com o reatamento de 
Jorge de Lima com a religiosidade perdida na infância.
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0 contexto que estimulou essa mudança deve muito ao renasci

mento da militância católica no Centro Dom Vital, no Rio de 
Janeiro, em torno de Tristão de Athaíde. Progressivamente despido 
de sua inspiração original autoritário-conservadora incutida pelo 
fundador Jackson de Figueiredo, morto no fim dos anos 20, o 
Centro encaminhou-se para uma militância social. Seu projeto pe
dagógico foi o embrião da futura Universidade do Brasil, onde 
Jorge de Lima foi professor de Literatura Brasileira. História 
eclesiástica à parte, o fato ê que, em torno do grupo heterogêneo 
que editava a revista sugestivamente intitulada "A Ordem" x, do 
qual Jorge de Lima e Murilo Mendes faziam parte, orbitava também 
o artista plástico e poeta bissexto prematuramente morto, Ismael 
Nery.

Nery funcionou como um agente catalisador, fez convergir al
gumas das linhas paralelas nas poéticas de Murilo Mendes e Jorge 
de Lima. Sua figura reunia os dois pólos de atração em torno dos 
quais se daria o desenvolvimento futuro da obra de ambos: por um 
lado, uma configuração particular do cristianismo, quili^sta, que 

se ocupa dos dois momentos limites propostos para a existência 
humana segundo a concepção judaico-cristã da história (a criação 
e o juízo final); por outro, uma visão mítica, órfica do processo 
artístico, cuja inspiração estava no surrealismo.

1 Heterogeneidade que se repetiría em outra revista católica 
importante, "Festa", em que colaboradores como Lúcia Miguel 
Pereira e Cecília Meirelles Be destacavam. Sobre o renascimento 
do catolicismo em 30 no Brasil, ver Otto Maria Carpeaux, Alceu 
Amoroso Lima por Otto Maria Carpeaux. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1978, Simon Schwartzmann et alli. Tempos de Capanema. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra/EDUSP, 1984 e Antonio Carlos Villaça, O 
Pensamento Católico no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
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Desdobramento do ideário anti-artistico dadaísta, a prolife

ração de manifestos e textos programáticos indica a amplitude do 
projeto surrealista. Marcam a vontade de expandir as fronteiras 
da experiência artística para além de seus limites tradicionais. 
Apesar de romances notáveis como o Paysan de Paris e Nadja, da 
extensa produção pictórica e da ampla galeria de poetas, os sur
realistas se pretendiam mais do que meros realizadores de livros, 
poemas e quadros. Paradoxalmente, apesar de renegar ou minimizar 
a importância da construção artística e literária como objetivo 
último, acabaram por criar ou naturalizar, à revelia de seu pro
grama, fecundos procedimentos artísticos. 0 principal deles -a 
montagem-, se não inédito, nunca alcançara tamanha legitimidade e 
generalização. Depois do surrealismo, passou a identificar uma 
série de poetas sui^generis, franco-atiradores, cujas marcas de 

ligação umbilical com o movimento persistiram, mais ou menos dis
farçadas. Assim, o leque de derivações do surrealismo, pródigo em 
promover expurgos e renovar seus quadros ao sabor das oscilações 
políticas do movimento, é amplo.

É sintomático que Nery -um artista plástico mais do que ho
mem de palavras- publicasse ocaslonaImente, invertendo uma carac
terística chave da obra dos amigos poetas 2, ligados de maneira 
que ultrapassava o diletantismo amateur com as artes visuais. De 
inspiração voltada não para a reprodução de um mundo exterior de 

2 Manuel Bandeira incluiu textos de Nery na sua antologia de 
poetas bissextos contemporâneos. Também Murilo Mendes publicou 
uma série de poemas seus, seguidos de um comentário sobre a 
perspectiva órfica do pintor (acentuando a necessidade da 
conjugação na arte do mundo exterior com o interior e a 
importância do erotismo como fator de unidade entre o sujeito e o 
cosmos). In: A Ordem, ano XV (nova série), n261, março de 1935, 
p.181-95.
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relações solidamente estabelecidas, natura naturata, mas visioná
rio descobridor/inventor de mundos híbridos de mito e realidade, 
capaz de enxergar a complexidade da civilização ocidental moderna 
com os olhos criativamente desorganizadores do bárbaro que em 
tudo vê a natureza em processo, natura naturans, Nery podería ser 
tomado como uma personagem alegórica do encontro feliz, produto 
do "acaso objetivo", que viria a frutificar na trajetória comum 
de Jorge de Lima e Murilo Mendes, antecipando os fundamentos de 
uma nova síntese estilística.

1 Tempo e Eternidade: “pétalas de luz e sépalas de sombra"

0 primeiro encontro efetivo entre Jorge de Lima e Murilo 
Mendes teve duas conseqüências principais. A mais importante não 
pode ser delimitada por marcos temporais pontuais, desdobrando-se 
ao longo das décadas seguintes até desembocar no estilo maduro 
d'As Metamorfoses (1938-1941) ou de Mundo Enigma (1942) e dos 
Sonetos Brancos (1946-1948), no caso de Murilo Mendes, e na fase 
final da produção de Jorge de Lima, prenunciada em Anunciação e 
Encontro de Mira-Celi e definindo-se nos seus dois últimos li
vros, Livro de Sonetos (1949) e Invenção de Orfeu (1952). 
Trata-se da eleição comum de um material temático e estilístico 
novo, de novos procedimentos artísticos, que, como se disse, 
poderíam ser sintetizados na perspectiva órfica de Ismael Nery e 
em sua valorização da imagem.

Mas, antes de abordar este processo central no desenvolvi
mento de ambos, é preciso tratar do resultado concreto e imediato 
desta primeira aproximação de Jorge de Lima e Murilo Mendes em 
meados dos anos 30. Neste ponto, ela se estreita em colaboração, 
levando a um volume de poemae a quatro mãos, elaborado sob o im
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pacto do momento da militância católica e uma divisa programá- 
tica, "restaurar a poesia em Cristo". 0 livro é Tempo e 
Eternidade, 1935, festejado pelos criticos de inspiração reli
giosa como texto que revê as preocupações metafísicas e sociais 
do catolicismo em poesia viva e moderna.

Curiosamente, quando lançado, não propiciava o melhor dos 
terrenos para a análise comparada, senão mero pretexto episódico. 
Atípico, obra de transição, sua natureza se dará a conhecer me
lhor posteriormente, quando, desmembrado, perde vida própria, 
sendo reintegrado no conjunto da produção poética futura de Jorge 
de Lima e Murilo Mendes, onde, aliás, não se destaca pela quali
dade. Mesmo assim, a crítica desenvolveu a partir dele paralelos 
entre os dois autores, mais súmulas de seu percurso anterior do 
que análise do que se lhes apresentava. Assim foi com Tristão de 
Athaíde e Lúcia Miguel Pereira, ambos insistindo sobre um mesmo 
ponto.

Segundo as duas resenhas, em Tempo e Eternidade 
enfrentavam-se novamente uma simplicidade emotiva, de lirismo 
quase popular, e a simplicidade do classicismo idealista 3. 
Descontado o registro de passagem por Tristão dos destoantes 
novos poemas herméticos de Jorge de Lima, estavam fundando o 
juízo oficial da crítica sobre a relação entre este par ímpar. 
Sob outra roupagem, ele ainda aparece na base do excelente perfil 
comparativo dos poetas empreendido quase meio século depois pela 

3 Cf. Tristão de Ataíde, Nota preliminar a Tempo e 
Eternidade. In: Jorge de Lima, Obra Completa(vol.I). Rio de 
Janeiro: Aguilar, 1958, p.377-379 e Lúcia Miguel Pereira, A 
Leitora e seus Personagens. Rio de Janeiro: Graphia, 1992, 
p.133-138.
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italiana Luciana Stegagno Picchio, professora e historiadora da 
literatura brasileira 4.

4 No artigo da herdeira do arquivo de Murilo Mendes a 
comparação deriva inclusive para uma enumeração de aspectos em 
que as personalidades dos poetas se oporiam, que vai do perfil 
físico à religiosidade. Cf. Luciana Stegagno Picchio, 0 poeta e 
sua dimensão universal. In: Rébaud, J.P.(org) 90 Anos de Jorge de 
Lima. Maceió: UFAL, 1988, p.73-104.

° Daí a anedota dando conta que Jorge de Lima e Murilo 
Mendes foram apelidados no círculo católico do Rio de Janeiro 
respectivamente, "Tempo" e "Eternidade".Cf. Luiz Santa Cruz, Nota 
preliminar a Novos Poemas. In: Jorge de Lima, op.cit., p.286.

0 artigo de Lúcia Miguel Pereira identifica no livro duas 
modalidades opostas de fé e poesia religiosa. De um lado, o la
mento, mais explorado por Jorge de Lima em sua "poesia de 
súplica", terrena, "pesada" e angustiada; do outro, a celebração 
da criação e da figura do criador, na poesia econômica, transcen
dente, "seca e desencarnada", voltada para as questões últimas da 
existência de Murilo Mendes. 0 mineiro seria "um poeta da escato- 
logia cristã, vendo o tempo do ponto de vista da eternidade -como 
um instante desprezível"; Jorge de Lima, por sua vez, veria "a 
eternidade do ponto de vista do tempo -como de uma imensa espe
rança" °.

Quem lê Tempo e Eternidade hoje, fica com a impressão de que 
em função do momento, propiciando uma comunhão ideológica que, 
então, parecia concordância absoluta, as diferenças de estilo en
tre ambos se esmaecem. Não se tratava de uma colaboração plena, 
co-autoria em que a marca individual se tenha dissolvido por com
pleto, como nas criações coletivas dos surrealistas. Mas o certo 
é que a força dos ingredientes ideológicos apagava parcialmente a 
especificidade de cada um dos poetas. A oposição assinalada pela 
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crítica, mesmo que não completamente estranha a Tempo e 
Eternidade, justifica-se muito mais num olhar retrospectivo, vol
tado para a obra anterior de ambos.

Mas, se Tempo e Eternidade não é um ponto alto na poesia de 
Jorge de Lima e Murilo Mendes, por que então dedicar tanta 
atenção a este texto? A resposta talvez esteja no papel de tran
sição que cumpre na poesia de temática religiosa de Jorge de Lima 
e na aproximação conjunta de ambos da poesia metafísica, das di
ficuldades expressivas que ela cria e de como ela conduz a uma 
poesia hermética.

Roger Bastide mostra como a conversão ao catolicismo de 
Jorge de Lima se deu por etapas, que acompanham as fases de sua 
poesia e sua peregrinação geográfica e. Quando abraça a poesia 
regionalista, incorpora no mesmo movimento o sincretismo da reli
giosidade nordestina, mais especificamente baiana (marcas da vi
vência do estudo de medicina em Salvador), das promessas e das 
muitas devoções, uma religião de santos milagreiros, popular, 
"roceira", na definição de Bastide:

Santa Bárbara que nos livra do corisco
São Bento que cura mordida de cobra,
São Gonçalo casador...
E você, meu anjo-da-guarda,
nunca me disse seu nome,
pra eu fazer um poeminha pra você!

(Fios Sanctorum, Novos Poemas, p.306)
Nossa Senhora, minha madrinha

® Roger Bastide, Jorge de Lima. In: Poetas do Brasil. São 
Paulo: Gauíra, 1947, p.99-110.

2805745
Caixa de texto
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pinta meus olhos que eu quero ver 
verdes os dias que virão.

(Meus Olhos, Novoa Poemaa, p.310) 
...eu sou um rio 
torto e tu és a Bahia do salvador!

(Bahia de todos os santos, Poemaa, p.234)

Deste catolicismo regionalista, o autor evoluiu progressiva
mente para um catolicismo ecumênico, passagem que estaria asso
ciada à mudança para o Rio, ao alargamento do horizonte poético 
em direção à poesia social, e à descoberta do teor universalista 
da religião. A mediação entre a religião dos contratos diretos 
com os santos até a descoberta de um Deus acima do tempo e do 
espaço seria feita pela figura do Cristo, humana primeiro, depois 
divina.

Adoro esse Cristo turista 
de braços abertos 
que procura equilíbrio 
na montanha brasileira.

Ele acompanha o homem de cimento armado 
através de todas as substâncias, 
através de todas as perspectivas, 
através de todas as distâncias.

(Cristo Redentor do Corcovado,Poemaa Eacolhidos, p.327)

A poesia propriamente metafísica de Jorge de Lima nasce com 
essa descoberta, do conflito entre a experiência da pluralidade 
sensível do mundo e a idéia de uma fonte transcendente única e 
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acima das contingências do tempo. Bastide vê na celebração da 
multiplicidade do mundo a primeira forma que Jorge de Lima encon
tra para celebrar a criação e converter a idéia da unidade divina 
palpável e menos ameaçadora (a Unidade “abrasa, funde e destrói", 
o poeta quer mais registrar a nostalgia desta idéia do que rei
vindicar sua posse). Aparece em sua poesia, então, o interesse 
pelos milagres de multiplicação, presentea na “diversidade das 
coisas" e na experiência amorosa.

Valiosa para nós é sobretudo a interpretação que Bastide dá 
para a solução dessa crise metafísica na poesia de Jorge de Lima. 
Na imagem da Túnica Inconsútil -"amplo vestuário do mundo, mas 
sem costura"- ele enxerga a possibilidade de apreender, no 
espaço, a idéia de "uma unidade essencial absoluta", da 
Eternidade: "permanecendo no mundo da multiplicidade e abolindo 
as fronteiras que separam os objetos."7 Eis aí a fonte cristã da 
idéia das metamorfoses, casamento perfeito com a idéia da unidade 
do fluxo -aparentemente descontínuo- de imagens brotando do in
consciente que o surrealismo busca recriar, livre de constrangi
mentos da ordem na realidade cotidiana.

7 Grifo meu. Cf. Roger Bastide, op.oit., p.104.

Por outro lado, a vertente quiliatsta coaduna-se com uma poe
sia que não fala do eterno diretamente, mas "retrocede no tempo 
até o limite último onde o tempo nasce da decomposição do eterno, 
seguindo "a árvore genealógica da humanidade desde a Gênesis até 
Abel e Caim, até Eva e Adão” ou "desce ao longo do tempo e tenta 
exaur^S<Lo até o último momento, até o Fim do Mundo, i.é., até o 

instante preciso em que o tempo volta ao intemporal”.
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A dificuldade derivada casa-se bem com a escolha estilística 

feita pelos autores: como expressar, dizer, aquilo que, por natu
reza, supomos incognoscível, impossível de modelar em palavras? A 
saída é a "constituição de mitos, a criação de imagens analógi
cas", seja pela "transposição de sentidos", seja pela mudança de 
função das significações correntes (ás associações ordinárias que 
um objeto apresenta com outros objetos concretos em sua poesia, 
Jorge de Lima impõe uma nova ligação de sentido com objetos invi
síveis ou inefáveis). A esse processo alegórico soma-se um simbó
lico, experimental, que testa as imagens forjadas contra a expe
riência do poeta. Trata-se de uma busca consciente em que as ima
gens sugeridas pela fantasia só se convertem em poesia "quando se 
encontram de novo com a própria vida do escritor". B

s Bastide, op.cit., p.107.

® Id., ibid., p.108. Roger Bastide estabelece uma 
diferenciação entre duas fontes de poesia religiosa. Uma delas 
corresponde ao reavivamento moderno do núcleo irracional da 
atividade poética, do cultivo dessa associação primitiva entre
imagens e encantamento sonoro em um discurso que se acreditava 
mágico e queria intervir no mundo, transfiguração da linguagem 
cotidiana em fórmulas que recriam a ordem das coisas: "Os poetas
contemporâneos ...quiseram voltar a ser feiticeiros. Rimbaud 
talvez tenha ido mais longe do que os outros nesse sentido, pois

A conseqüência é que os símbolos tradicionais tendem a se 
mostrar inadequados e cria-se "um mundo particular de imagens". 
Ora, seu caráter privado as faz herméticas, elas necessariamente 
possuem o que Bastide chamou de "zonas de obscuridade": "são so
nhos arrancados à contemplação de Deus e que misturam pétalas de 
luz e sépalas de sombra. Que conservam em seu labor carnal a ci
catriz de sua separação do inefável. Daí exatamente seu valor lí
rico. Já não são imagens emprestadas; pois nelas há, coagulado, o 
sangue do poeta."®
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Ainda assim, já nesta primeira manifestação literária desse 

cristianismo voltado para a origem e o fim que compartilharam os 
poetas, talvez se possa acentuar o que seria o brotar primitivo 
de desenvolvimentos particulares de uma preocupação artística 
afim, tanto estilística, quanto essencialmente. Nos poemas de 
Tempo e Eternidade, mais do que a demonstração de dois tipos de 
simplicidade poética, há o registro de duas aproximações diferen
tes e complementares a um mesmo tema. Os textos de Jorge de Lima 
tendem a condensar imagens que falem do poder angustiante da pas
sagem do tempo, confrontando o presente ao absoluto implicado na 
idéia do Juízo Final, enquanto que Murilo Mendes preocupa-se mais 

em suas Illuminatione pretendeu transformar a poesia em máquina 
infernal, destruidora do mundo real, e em sortilégio capaz de 
fazer brotar, das ruínas desse primeiro mundo, um mundo de 
fadas."

Além dessa poesia que quer se relacionar de forma mágica com 
o mundo, Bastide fala de outro tipo de poesia de inspiração 
divina, em que a experiência da divindade equivale a uma 
possessão, transporte a um mundo sobrenatural, e o canto que dela 
deriva é um extravasamento da embriaguez provocada pela 
experiência mística, música pura, em que o significado 
tradicional das palavras é destruído para converter-se em oração, 
" um caminho para Deus, evasão do real para se penetrar em outro 
mundo".

Poetas cristãos, Jorge de Lima e Murilo Mendes buscariam, 
segundo a visão de Bastide, compatibilizar a inclinação moderna 
de sua poesia pela poesia-mágica (de intervenção no mundo) e a 
poesia-oração (que viea a transcendê-lo numa ordem superior). 0 
alagoano faz de Deus um grande mago e o poeta mero espectador 
dessa magia, capaz de dela participar exclusivamente através da 
fusão mística com a divindade, a sua seria uma poesia dos 
milagres. Já Murilo Mendes faz da Musa uma mediadora que permite 
abandonar o mundo em direção à esfera da Beleza e da Perfeição "o 
caminho suave do domínio místico"; mas essa experiência 
erótico-amorosa modifica o olhar do poeta sobre as coisas e 
representa, em si, uma intervenção no mundo. Cf. As duas fontes 
da poesia. In: Bastide, op.cit., p.111-118.
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com a idéia complementar, a perspectiva mítica da reconciliação 
do homem com o universo e com o criador.

Mais do que a vinculação destas modalidades expressivas, 
dessas atmosferas poéticas com a obra anterior dos autores (por 
exemplo, ao registro da religiosidade popular, sincrética e sen
sual, do nordeste em Jorge de Lima), importa notar como elas 
terão reflexo na constituição diversa que ambos darão a um mate
rial poético bastante afim (a temática órfica) e uma dicção tam
bém forjada a partir de influências comuns (principalmente os 
procedimentos incorporados ao surrealismo).

0 poeta, assim, aparece ora como um visionário que multi
plica imagens ameaçadoras, premonitórias, tradicionalmente vincu
ladas à idéia do fim dos tempos, mas que falam também,por ex
tensão, de um estado de coisas presente, um tempo de horrores 
(Jorge de Lima), ou como "vate eucarístico", núncio de um novo 
Tempo, não menos referido, agora por contraste, ao presente 10.

10 A expressão é de Mário de Andrade, título de um possível 
ensaio sobre As metamorfoses de Murilo Mendes, e aparece no 
ensaio de Murilo Marcondes Moura, A poesia como totalidade. In: 
Novos Estudos Cebrap, nQ31, São Paulo, p.143-60, outubro 1991.

Murilo Mendes particulariza-se em relação a Jorge de Lima na 
medida em que, também preocupado com o momento liminar da passa
gem entre a vida mutilada indigna do poeta e do cristão -tempo de 
experiência fragmentária, relativa- e a segunda vinda do Messias, 
volta as costas para a história com relativo otimismo. Seu olhar 
reorganiza o mundo e dirige-se para uma nova ordem, enigmática, 
cuja dificuldade e raridade de formulação por si apontam para sua 
possibilidade remota, distante como as origens, apagada como as 
lembranças, viva por força da linguagem incomum. Daí que a morte, 
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sob o crivo de suas imagens, apresente-se como volta às origens, 
paraíso recuperado, libertação, que não quer dizer renúncia pas
siva a um mundo irrecuperável, mas radical intervenção salvadora 
nele próprio, e o poeta como um demiurgo em segundo grau, que de
fende a possibilidade da utopia e luta para que ela nâo quede 
completamente destruída no curso da história. Este aspecto da 
ideologia cristã tem maior peso em Murilo Mendes, ê o momento 
afirmativo de sua poesia, responsável pela gravidade confiante 
com que aborda os temas últimos da experiência humana.

Já em Jorge de Lima, os limites que se impõem à realização 
desta aspiração tendem a ganhar importância em direção à obra fi
nal. Quando Tristão de Athaíde falou da simplicidade de sua fé, 
expressão literária de uma sensibilidade religiosa popular, sin- 
crética e sensualista, registrava a sobrevivência de uma fase an
terior que, gradualmente, foi perdendo espaço para uma concepção 
da história como pesadelo do qual os homens tentam acordar inu
tilmente e do tempo como noite prolongada. Trata-se de uma visão 
em que a perspectiva da remissão consoladora é vista a contra- 
pelo, como ausência de reconciliação no horizonte próximo, que se 
condensa em medo e angústia, na "noite que se abateu sobre os ho
mens". A nova vertente já estava anotada no desconto que o crí
tico católico faria para os poemas herméticos que Jorge de Lima 
já teria incluído na obra em parceria com Murilo Mendes.

Certo que a mesma característica aprision..dora do tempo está 
também em Murilo Mendes (que, no momento seguinte, dará respostas 
imediatas às manifestações da barbárie contemporânea), mas a gra
vidade otimista predomina, sua poesia afirma a vitória do poder 
de transformação do discurso poético, tecido de iluminações e me
tamorfoses, sobre a desarmonia universal. Talvez não seja de todo 
errado encontrar a semente dessas aproximações diferenciadas do 



23
mesmo material temático (tão próximas do ponto de vista de certos 
aspectos estilísticos) em sensibilidades poéticas e religiosas 
diferentes: a de Murilo mais filtrada pelo auto-exame reflexivo, 
pela crítica e pelo intelecto, e a de Jorge de Lima, expressão 
mais intuitiva. Contudo, está claro também que, no caso do poeta 
alagoano, o peso da busca voluntária do registro de certa reli
giosidade popular (em que a generosidade do perdão prevalece so
bre a ameaça constante de punição do Deus vigilante do Velho 
Testamento), como parte de um projeto maior de poesia regiona
lista, vai perdendo espaço para a manifestação de uma angústia 
sem limites. Mesmo que se admita que, na educação religiosa popu
lar, medo e a angústia não tenham sido ao longo dos tempos os me
nos usados instrumentos pedagógicos, há que se reconhecer que nos 
poemas herméticos da fase final de Jorge de Lima o tema assume 
uma complexidade nova. Não se resume a um catálogo de punições, 
ajuste de contas, ou perorações e ameaças, contratos entre os 
fiéis seus santos de devoção, mas trata-se de um problema de or
dem metafísica mais elevada, manifestação e constatação de um es
tado de coisas presente e despercebido -o desequilíbrio entre as 
forças de cada indivíduo e o mundo às avessas em que vive, posto 
a nu pela idéia cristã do juízo final, metáfora adequada.

Nos dois casos, o universo visado é utópico, uma remota pos
sibilidade de superação das identidades individuais, da atomi- 
zação e hostilidade em uma nova ordem em que as relações entre os 
homens deixem de ser abstratas e mediadas por coisas e a 
experiência do mundo esteja mais próxima do universo da arte; a 
importância do erotismo como possibilidade de vencer estes limi
tes e refundar a ligação dos homens entre si, de conhecer e com
preender uma nova ordem de relações que o vinculem à natureza, 
está tanto nos poemas de Murilo quanto em Jorge de Lima, mas pre
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dominantemente no primeiro. A musa é o guia, sugestão da afetivi- 
dade como caminho pelo qual o poeta deixa ou se distancia, se 
furta ao controle do tempo dividido e tumultuado da história, 
preservando a possibilidade de uma nova ordem. Em comum, aparece 
a valorização da linguagem e do poeta como heróis privilegiados 
da lirica moderna.

A poesia como critica e memória do mito, assim se poderia 
descrever o ponto de encontro maior entre ambos na fase que suce
derá a Tempo e Eternidade, a partir de um cristianismo voltado 
para os marcos limites da concepção cristã da história: a criação 
e o fim dos tempos, origem e escatologia. 0 poeta é um intér
prete, visionário que vem preparado por "gerações de misticos e 
sensuais", deste momento de dissolução de uma ordem perturbada (a 
do tempo , da história), da reorganização do caos em novo cosmos, 
momento utópico do cristianismo. Envolve a nostalgia de um reen
contro do homem com a natureza e das criações da cultura com 
olhar ingênuo, depurando-as do imperativo da utilização funcio
nal, subtraindo-as à totalidade corrompida.

Quanto aos temas, Orfeu parece ser a figura que preside esta 
duplicação de caminhos que constantemente se reproduz nas vidas 
criativas de Murilo Mendes e Jorge de Lima. Ele marca presença 
quando se passa a examinar a proximidade e as semelhanças temáti
cas que vinculam suas obras. Além da preocupação evidente Já as
sinalada como o misticismo e a religiosidade que em determinada 
altura da vida de ambos se converteu em catolicismo militante, 
existe ainda outra dimensão de reflexão metafisica, expressa na 
tematização constante do processo de criação, da figura do de
miurgo, empenhado na atividade lirica e na modalidade assumida 
por esta personagem mitica na modernidade. Trata-se de um Orfeu 
em crise, vaga memória, uma lembrança de Orfeu sempre às voltas 
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com sombras e luzes, gênese e apocalipse, um Orfeu obrigado a 
descer as escadas da repartição. No caso de Jorge de Lima e 
Murilo Mendes, pode-se afirmar que este tema torna-se obsedante e 
atravessa a obra de ambos de lado a lado -o que não é pouco, em 
se considerando a extensão e heterogeneidade das fases percorri
das pelos dois.

Partindo deste núcleo comum poder-se-ia discutir o sentido 
específico (símbolo de quê?) assumido pelo Orfeu visionário, pro
fético e mutilado que aparece na lírica moderna, chegando ao fi
nal também à unidade e diferença que marca a relação dos dois 
poetas através do exame detido de textos de ambos, mas a opção 
aqui foi pela aproximação que parte da relação de ambos com as 
artes plásticas; trata-se de um esforço de pensar o sentido da 
evolução técnica da colagem ou montagem vanguardista, buscando os 
vestígios de sua influência na literatura e as possíveis homolo- 
gias estruturais que ela guarda no novo meio, textual, quando 
comparada com sua expressão original na linguagem pictórica e vi
sual. Ao mesmo tempo, trata-se de analisar esta passagem para a 
literatura através do seu modo particular de aparecer em Jorge de 
Lima e Murilo Mendes.

3. Ob labirintos voam de noite e repousam de diaz naturalização 
da montagem ou a vanguarda assimilada

Na primeira série dos Retratos Relâmpagos de Murilo Mendes, 
há um pequeno texto dedicado a Max Ernst em que o mineiro reco
nhece o papel desempenhado pelos livros de fotomontagens do ar
tista alemão no desenvolvimento de sua poesia, “coup de foudre", 
segundo ele, igualável apenas pela leitura das Illuminations de 
Rimbaud. Refere-se a La femme 100 têtest livro que o autor deno
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minava “romance", ao lado de outras reuniões de fotomontagens de 
inspiração semelhante (como Rêve d'une petite filie qui voulait 
entrer au Carmel e Une Semaine de Bonté ou Lee sept éléments ca- 
pitaux). 0 conteúdo literário destes livros, em que Ernst empres
tava um substrato narrativo às montagens através de títulos e le
gendas, tão truncadas e cortadas quanto as próprias imagens, ou 
pela insistência em determinados temas, não fica mal explicado 
pela justaposição à figura do poeta francês. As imagens produzi
das são da mesma ordem e Murilo resume os pontos de contato: 
criação de uma "atmosfera mágica" através de "confronto de ele
mentos díspares", cortes violentos somados à "paixão pelo 
enigma", herança do primeiro de De Chirico em Ernst 11.

11 Os "labirintos voadores" que dão nome a esta seção 
-imitação do poeta mineiro dos títulos de Ernst- constam do 
Retrato Relâmpago a ele dedicado por Murilo. Cf. Murilo Mendes, 
"Max Ernst". In: Transistor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
178-180. Sobre a trajetória de Ernst, ver Ulrich Bischoff, Max 
Ernst. Kõln: Benedikt Taschen, 1988 e Werner Spies (org.), Max 
Ernst Bücher und Grafiken. Stuttgart: Institut für 
Auslandsbeziehungen, 1977.

0 discurso de Murilo Mendes adequa-se tão perfeitamente a 
Jorge de Lima, que não causaria estranheza se trocássemos a assi
natura. Este apreço pela imagem não se manifestou exclusivamente 
na imagística literária de suas obras, mas também na convivência 
quase simbiótica dos dois com as artes plásticas modernas. Murilo 
Mendes exerceu a crítica metodicamente em roda-pés jornalísticos, 
foi amigo pessoal de nomes de peso como Picabia, De Chirico, 
Miró, além de ter dedicado vários poemas à pintura como assunto e 
espelho do seu modo de criar, predominantemente visual. Jorge de 
Lima, por seu lado, foi ele próprio pintor, desigual, experimen
tando vários estilos, técnicas e temas -religiosos, naturezas 
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mortas acadêmicas, um lirismo entre naíf e surreal, decalques de 
De Chirico etc. 12.

12 Jorge de Lima chegou a expor em coletivas brasileiras 
pela América Latina nos anos 30 e 40, ao lado de nomes 
importantes como Portinari, Di Cavalcanti, Santa Rosa, Goeldi 
entre outros, cf. Walter Zanini, As Artes Plásticas no Brasil nas 
décadas de 30 e 40 (o Grupo Santa Helena). São Paulo: 
Nobel/EDUSP, p.55,56.

Para um estudo detalhado da carreira e da produção 
pictóricas de Jorge de Lima, ver Ana Maria Paulino, Itinerários: 
Jorge de Lima Poeta e Pintor (mimeo). São Paulo: FFLCH-USP, 1991.

13 A edição de A Pintura em Pânico pela Tipografia 
Luso-Brasileira (1947) é bastante rara. 0 ensaio de Murilo, 
algumas das fotomontagens de Jorge de Lima publicadas em 1947 
além de outras inéditas foram reeditados pelo IEB-USP. Cf. Jorge 
de Lima, O Poeta Insólito (ed. Ana Maria Paulino). São Paulo:

Mas foi como autor das fotomontagens surrealistas que dis
tribuía aos amigos, cujo projeto iniciou em colaboração com 
Murilo Mendes, que Jorge de Lima melhor realizou sua vocação 
plástica. Acabaram editadas em um volume prefaciado pelo amigo, A 
Pintura em Pânico, cujo titulo homenageia seu A Poesia em pânico 
(1943), documentando a influência de Ernst, principalmente, além 
de De Chirico e Dali. A técnica, unindo pintura e fotografia a 
partir de tesoura e goma arábica, tem dois aspectos ressaltados 
por Murilo Mendes: a democratização da arte, convertida em ativi
dade lúdica ao alcance de todos (o que Mário de Andrade em artigo 
de 1938 comentando a então desconhecida faceta do poeta matiza 
-não é qualquer um que dispõe da fantasia livre de forma produ
tiva), e a promoção do "encontro do mito com o quotidiano, do 
universal com o particular", destruindo e construindo uma nova 
realidade numa única operação, sintética. 0 comentário introdutó
rio de Murilo resume tudo no título de uma das montagens: "morta 
a realidade, a poesia respira" 13. Salta aos olhos como tanto a 
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poética do prefaciador quanto a do autor das fotomontagens estão 
bem expressas na descrição que Murilo faz do procedimento da mon
tagem. Convém, portanto, examinar os dois aspectos importantes 
dessa técnica levantados por ele nesse comentário à luz da sua 
história pregressa e seu desenvolvimento posterior na obra de am
bos.

A técnica da montagem é habitualmente associada ao par cu- 
bista Braque e Picasso, os primeiros a incorporar à superficie da 
tela materiais brutos alheios ao universo da pintura (recortes de 
jornais, fragmentos de cestos de vime, pedaços de barbante). 
Introduzidos à bidimensionalidade do espaço pictórico da tela, 
estes materiais não trabalhados artisticamente atuam como elemen
tos de choque, ameaçando a pintura como espaço de representação 
ilusória da realidade. Desde o renascimento, a perspectiva manti- 
nha-se como o principal esteio da pintura enquanto esfera esteti
camente autônoma, sustentáculo técnico de uma ordem clássica, mi- 
mético-representativa, que se resguardava enquanto dominio de 
leis próprias.

Como procura demonstrar Peter Bürger na sua Teoria da 
Vanguarda 14, ao contrário do que ocorre no cinema, na pintura 
a montagem não é apenas um procedimento técnico. Aqui ela 
funciona como uma tentativa de minar a autonomia do processo 
artistico, de reaproximar a arte da praxis vital. Este projeto é 
maximizado pelos movimentos dada e surrealista, que, em busca de 
dissolver a arte na vida e romper com a torre de marfim da art

IEB-USP, 1987.

14 Cf. Peter Bürger, Teoria de ia Vanguardia (trad. Jorge 
Garcia). Barcelona: Peninsula, 1987, p.137-149.
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pour 1 'art finissecular que adentra pela belle épogue, estendem 
esta provocação a outros domínios artísticos (veja-se os filmes 
de Bufiuel, os poemas de Schwitters ou os objetos-escultura de 
Duchamp e Calder). Segundo pensavam os vanguardistas, o choque 
produzido pela justaposição de materiais brutos e representações 
convencionais da realidade atingiría a aura da coisa artística, 
até então sacralizada e objeto de culto respeitoso, devolvendo-a 
ao âmbito das vivências imediatas e cotidianas. Uma tentativa de 
democratizar a arte, no limite.

Nos textos dadaístas e manifestos surrealistas, a montagem 
apropria-se de citações brutas (jornais, catálogos comerciais, 
menus de restaurantes, bulas de remédio) e confere o significado 
(na maior parte das vezes, além de estranhador, irônico) pela 
disposição daa partes. Essa técnica de fragmentação e rearranjo 
foi empregada também pelos futuristas franceses e italianos. 0 
que importa salientar é que, em um primeiro momento, o efeito 
buscado pela montagem na literatura também é o da dessacralização 
do reino autônomo da arte.

Passado mais de meio século do momento em que as vanguardas 
floresceram, dispomos já de suficiente distanciamento histórico 
para contabilizar o relativo fracasso da tentativa desses movi
mentos. Prova disso é o valor cultuai assumido pelos ready-mades 
duchampianos depois do choque inicial provocado por seu apareci
mento, revertendo sua intenção original. As bienais de Veneza e 
Kassel estão repletas de novos Duchamp (como J.Beuys) cujas mon
tagens supostamente rebeldes tem preço de mercado que fala por 
si. 0 que continua a interessar, no entanto, é o caminho que a 
montagem faz só enquanto técnica que dá conta das necessidades do 
imaginário moderno (não mais de dissolução da arte na vida), pas
sando a recurso expressivo incluído no universo dos procedimentos 
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esteticamente aceitáveis. No caso da literatura, pode-se pensar 
em "The waste land" de T.S.Eliot, que se serve da montagem dentro 
da perspectiva clássica da arte (como produção de uma forma 
simbólica que se relaciona com a tradição e que ganha corpo em um 
objeto, sonoro no caso) para tematizar necessidades modernas e 
mimetizar experiências do homem moderno (a nostalgia do mito e a 
percepção atomizada e subjetivista do mundo, por exemplo). A esta 
tradição vão se ligar Jorge de Lima e Murilo Mendes, nos quais a 
montagem é recurso que possibilita a representação de imagens in
sólitas, através de metáforas desusadas e incomuns, revivifiça
das .

Este percurso torna-se visivel passo a passo na obra de 
Ernst, um dos introdutores da técnica da montagem, Juntamente com 
Heartfield, Schwitters, Duchamp, Braque e Picasso. Aos quase 
trinta anos, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ele 
dedicava-se a montagens genuinamente inspiradas no projeto ini
cial vanguardista. Fios, tecidos, botões, madeira confundiam-se 
com as representações pintadas nos limites da moldura, em telas 
não-figurativas, cujos títulos denunciam o caráter irônico quando 
não satírico em relação à concepção burguesa estabelecida da ins
tituição artística. Já neste momento contudo, podemos encontrar 
telas de atmosfera insólita construídas a partir da técnica de 
montagem que denunciam o caminho de sua evolução posterior. 
Nelas, Ernst recobria parcialmente velhos catálogos comerciais, 
páginas de livros de anatomia, fotografias construindo um espaço 
de representação onírico, mas que respeitava o figurativismo, 
ainda que não segundo os cânones acadêmicos. No primeiro caso, 
enquadram-se "Fruit d'une longue expérience" (1919) e "frau wir- 
tin an der lahn, schutzengelin der deutschen..." (1920), enquanto 
que "C'est le chapeau qui fait l'homme" (1920) ou "La puberté 
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proche ou les pléiades" (1921), são representativos do segundo 
momento em gestação 1B.

0 passo decisivo para a redefinição do estatuto do procedi
mento da montagem na obra de Ernst se dá com "L'elephant de 
Celebes" (1921) ie. Trata-se da representação pintada (e, por
tanto, inteiramente construída pela intenção subjetiva do autor, 
que não mais se serve de materiais dados, em estado bruto, não 
retrabalhados a não ser pela redisposição espacial) de um ele
fante esdrúxulo. Sua tromba (ou seria uma cauda?) sustenta, na 
extremidade, como uma mão segura um objeto qualquer, uma cabeça 
desproporcional, minúscula para o tamanho de um elefante, lem
brando a de um boi deformado (com elefantíase?). No dorso do ani
mal, apóia-se um engenho indecifrável, signo da modernidade, que 
se recorta contra um céu carregado de nuvens em que nadam peixes 
verdes. Ao seu lado, aparece uma bailarina nua, sem cabeça, cujo 
corpo branco e despido contrasta flagrantemente com o cinza plúm
beo do elefante, ainda que com ele se identifique pela anomalia 
anatômica (a acefalia corresponde à cabeça deslocada do animal). 
Uma árvore de formas quase geométricas, aparentemente recomposta 
a partir de estilhaços pela vontade de alguém (as cesuras são vi
síveis) emoldura um minúsculo, quase imperceptível, sol ao fundo. 
Perpendicular ao chão, um grande lápis traça sozinho figuras geo
métricas dividindo o tablado em que , estático, paira/pensa o 
elefante. As divisões são acentuadas por diferente zonas de cor. 
Dividido também está o elefante cuja parte superior, a segunda 
metade do corpo, mostra-se encaixada sobre a inferior, como a 

is Ver reproduções em anexo. Cf. Bischoff, op.cit.

16 jd., ibid.



32
tampa de uma caldeira. Denunciando o empenho construtivo, um mas
tro fino e firme ergue-se, em segundo plano, enquanto que, no 
chão, displicentemente jogado, jaz uma inscrição enigmática, toda 
em caixa alta: CELEBES.

Ora, o significativo desta tela está na incorporação da es
sência do procedimento da montagem (fragmentação e recomposição) 
ao âmbito das demais técnicas da pintura (representação figura
tiva, construção de planos realísticos através da perspectiva), 
como meio de causar um estranhamento máximo que permita simboli
zar a nostalgia do mito que mantém o homem no mundo reifiçado, 
representar a possibilidade de uma relação sujeito-objeto não 
corrompida pelo todo social, cujo único espaço de realização pos- 
sivel é a arte, enquanto reduto autônomo preservado. 0 resultado 
da montagem não é mais apenas um questionamento critico dos su
portes tradicionais do processo artístico (as telas, as tintas), 
de seu circuito de exibição (os museus), nem um ataque direto a 
seu produto final (a obra de arte), mas a renovação de seus re
cursos expressivos.

0 processo em literatura é análogo: do coquetel de citações 
-sons e ruídos que constituíam as primeiras montagens vanguardis- 
tas, cuja vontade de chocar ou expressar irrefletidamente os sub
terrâneos da consciência humana se provou inócua 17, passou-se 
à construção de imagens insólitas, montadas a partir da justapo
sição de campos semânticos não co-naturais, mas submetidas en
quanto montagens a uma vontade de significação unificadora. £ 

17 Para uma análise da poesia composta a partir de 
fragmentos de textos heterogêneos justapostos, ver a análise que 
Haroldo de Campos faz da Merzkvnst de Kurt Schwitters em seu 
"Kurt Schwitters ou o júbilo do objeto. In: A Arte no Horizonte 
do Provável. São Paulo: Perspectiva, 1969, p.35-52.
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essa modalidade de montagem, claesicizada 18, que pode ser 
encontrada na poesia de Jorge de Lima e Murilo Mendes. Tomando a 
trajetória de Ernst como paradigmática, é possível sublinhar a 
homologia estrutural do processo de evolução da arte moderna como 
um todo a partir do momento das vanguardas, seguindo passos aná
logos tanto na pintura como na poesia.

18 0 que os coloca entre aqueles que Breton,
comandante-em-chefe da militância surrealista, chamava de 
"dissidentes de direita" do movimento, que traiam a idéia central 7 
do surrealismo em nome da excessiva valorização do objeto 
artístico. Cada "obra" não deveria valer por si ou em si, mas 
apenas como exemplo do poder de libertação do desejo genuíno, 
livre das amarras da lógica do mercado. Cf. Fredric Jameson, 
Marxismo e Forma. São Paulo: Hucitec, 1985, p.83.

Mesmo que não se adentre o terreno da influência direta da 
pintura surrealista sobre homens como Jorge de Lima e Murilo 
Mendes -que nela encontraram um espelho para suas necessidades 
expressivas- o que demandaria um estudo muito mais cuidadoso, 
atento as questões delicadas da intersemioticidade, pode-se de
monstrar os ecos da poética da montagem em sua produção mais im
portante, que em Murilo Mendes se inicia com As metamorfoses e em 
Jorge de Lima com Anunciação e Encontro de Mira-Celi.

Como este procedimento surrealista passa a funcionar à ma
neira de um freio, baliza que torna produtivo o mecanismo da es
crita automática, colocada agora a serviço das necessidades in
ternas da obra e subordinada à sua economia própria, é o que se 
examina na seção seguinte, em que também se procura estabelecer 
algumas das especificidades que separam a "poética do visionário" 
de Murilo Mendes do orfismo final de Jorge de Lima.

4. O murmúrio incessante: a imagem e a escrita automática.
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Oa surrealistas não escondiam seu desprezo pelo modelo de 

narrativa legado pela triade Balzac-Stendhal-Flaubert, que apri
sionaria os fatos e personagens numa continuidade fortuita. Seria 
um produto da nossa apreensão superficial e imediata da reali
dade, submetendo-se a uma ordem racionalista, prática e funcio
nal. Lugar feérico por excelência para o surrealismo, a cidade 
assume no romance realista burguês o aspecto sensaborão de um 
espaço esquadrinhado e vigiado, completamente regido por princí
pios de funcionalidade e utilidade, refratário ao prazer e à fan
tasia.

Essa forma narrativa escamotearia o aspecto que seduz os 
surrealistas no cenário urbano: a possibilidade que as ruas e 
passagens têm de promover a "interconexão violenta e arbitrária 
de duas realidades tão distantes e não relacionadas quanto possí
vel". 0 romance atém-se à vida consciente, uma descontinuidade 
loteada pelos imperativos práticos do universo objetivo, enquanto 
que o objetivo do surrealismo é "a reconstrução da unidade pri
meva do inconsciente", uma continuidade narrativa de ordem di
versa, cuja fonte primeira é interior, psíquica 19.

19 Cf. Fredric Jameson, op.cit., p.81.

20 "Sob essa luz, o romantismo dos surrealistas se torna 
mais claro, pois a natureza deles era precisamente a cidade, à 
qual eles se ligavam com aquele anseios profundo que os 
românticos satisfaziam mediante a presença da paisagem; e isso 
eles puderam fazer, ironicamente, apenas porque a economia 

Aprenderam com Freud que o Inconsciente se manifesta através 
de uma linguagem figurativa, é produtor de imagens. Ora, é Justa
mente a multiplicidade das vivências e estímulos incomuns susci
tados pela relativa novidade do ambiente urbano -potencializada 
por um olhar naturalizante e produtor de mitos 2O-, esses
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encontros promovidos pelo acaso objetivo que justificam o 
fascínio dos surrealistas pela cidade. Estimulam o afloramento 
involuntário de imagens, presentificações/representações de 
desejos genuínos, não administrados, e, tecido a partir de uma 
associação espontânea de várias imagens, o Desejo desprogramado e 
não-administrado ganha forma. Mecanismo associativo particular, a 
multiplicação livre de imagens pretende "apaziguar e despertar" 
aspirações universais perfeitamente legítimas, sufocadas no 
inconsciente e negadas pelo mundo exterior. Essas imagens são 
produzidas a partir de destroços da realidade imediata e buscam a 
correspondência dos objetos cotidianos com o mundo interior. 
Enovelando-os com uma atmosfera de mistério, onírica, promove 
vínculos entre esses objetos e o sentido de experiências fun
damentais: armários, manequins, guarda-chuvas, bicicletas, sexo, 
amor, sonhos e morte. O mais íntimo passa a ser expresso na con- 
cretude dos objetos do mundo, das coisas; o sujeito torna-se o 
palco em que elas livremente interagem 21.

francesa da época era retrógrada e arcaica, e 
eles como vestígio do natural." Cf. Fredric 
p.87.

21 A propósito da escrita automática, Maurice Blanchot 
lembra um texto de Hofmannsthal que descreve bem a relação do 
poeta com o material que nele se configura em imagens, 
perfeitamente adequada à concepção de escrita dos surrealistas: 
"Não é que o poeta pense incessantemente em todas as coisas do 
mundo, elas é que pensam nele. Estão nele, dominam-no. Mesmo suas 
horas áridas, suas depressões, suas confusões são dados 
impessoais, correspondem aos sobressaltos do sismógrafo, e um 
olhar que seja suficientemente profundo poderá ler nele segredos 
ainda mais misteriosos do que nas próprias poesias". Hugo von 
Hofmannsthal,/O poeta e este tempo (1907) apvd Maurice Blanchot, 
□ Espaço Literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p.180.

se apresentou para 
Jameson, op.cit.,
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A escrita automática representa esta apropriação forçada da 

linguagem literária para que funcione como instância mediadora 
entre as imagens, particulares, projeções do desejo individual, e 
a idéia universal do Desejo. Mas a literatura envolve a escolha 
das palavras, trata-se de um gesto voluntário, uma tentativa de 
obter linguagem precisa, não é uma experiência automática. Isso 
provoca uma disputa entre o espontâneo e o consciente, o registro 
ingênuo e o refletido.

A partir desta constatação não se pode confundir as tentati
vas concretas de escrita automática com mero registro de uma su
cessão de imagens desconexas, arbitrárias, cujo efeito libertador 
se produza exclusivamente em função de coincidências idiossincrá
ticas entre a fantasia do poeta e daquele que frui a "obra". Em 
primeiro lugar, ainda que não completamente reconhecido pelos 
surrealistas, há um fundamento histórico para que as imagens com 
potencial libertador sobre as energias psíquicas represadas sejam 
umas e não outras 22.

22 0 envelhecimento da maioria dos textos surrealistas é 
prova disso; o fascínio provocado pela novidade (política, 
social, científica) deriva de uma indefinição sobre os possíveis 
significados que ela venha a assumir e a eventual realização de 
seu potencial emancipador; quando ela se frustra, as imagens que 
representavam este anseio utópico, que conjugavam o novo à 
nostalgia do primitivo, às aspirações remotas sufocadas, eão 
substituídas, como demonstrou Walter Benjamin. Cf. Paris, capital 
do século XIX. In: Walter Benjamin. São Paulo: Ática, 1985, 
p.30-43.

0 aspecto ininterrupto das imagens produzidas pela escrita 
automática é um canto de sereia, perigoso antes de mais nada jus
tamente pelo "caráter inesgotável do murmúrio" (Breton) sugerido 
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pelo inconsciente 23, capaz de se converter em potência 
independente. Registrá-lo em estado puro representaria morrer 
para o mundo prático, colocar-se em um estado de disponibilidade 
absoluta equivalente à passividade, tornar-se instrumento dessa 
"fonte" da fala e renunciar à significação: "a inspiração aparece 
então, pouco a pouco, sob a sua verdadeira luz: é poderosa, mas 
na condição de que aquele que a acolhe tenha se tornado muito 
fraco. Ela não tem necessidade dos recursos do mundo, nem do ta
lento pessoal, mas é preciso ter renunciado também a esses recur
sos, não contar com mais apoio no mundo e estar livre de bí 
mesmo...Quer dizer: é preciso perder o tempo, perder o direito a 
agir e o poder de fazer" 24.

23 "A escrita automática é a afirmação dessa linguagem sem
silêncio, desse murmúrio infinito aberto Junto de nós, sob a 
nossa fala comum e que parece uma fonte inesgotável". Cf.
Blanchot, op.cit., p.181.

Ê isso que leva Breton a reconhecer que intervém no processo 
a auto-consciência, um momento de reflexão num processo que, con- 
traditoriamente, se diz automático. Por isso também que os textos 
surrealistas não sobreviveram, seu choque tendo sido amortecido 
pelo tempo e sua capacidade de revelação se mostrado episódica. 
Mas o que em Breton é observação vigilante do devaneio, consciên
cia da experiência, em poetas como Jorge de Lima e Murilo Mendes, 
que modificam o estatuto da montagem sugerido pela escrita auto
mática se converte na vontade de domar essa "potência indepen
dente", a "mão morta análoga à mão de glória de que fala a mão da 
magia" (Blanchot) para a produção de uma obra de arte, configu

24 Blanchot, op.cit., p.182.
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ração simbólica acabada que, mesmo hermética, se dirige para o 
mundo presente.

A imagem na obra dos dois poetas posterior a Tempo e 
Eternidade deve tanto a esta concepção contida da escrita automá
tica, da qual aprendem a força poética provocada pela aproximação 
de realidades heterogêneas -reafirmando a importância das 
Illuminations de Rimbaud para a lírica moderna-, como à modali
dade particular de catolicismo que abraçaram, em que a criação 
divina e a poética se confundem e o cristianismo assume alguns 
elementos do orfismo arcaico. Do ponto de vista da religião, isso 
pode ser visto como um impasse -Bastide diría que acendem velas a 
dois deuses, a poesia-oração e a poesia-magia. Por isso, Wilson 
Martins tem razão ao apontar que "como tantos escritores oficial
mente católicos", são em verdade "herético(s) involuntário(s) e, 
em outros tempos, já teria(m) sido queimado(s) em praça pú
blica"26. Do ponto de vista da novidade e eficácia lírica, é 
uma casamento feliz de forma e conteúdo, material temático e 
estilístico.

26 Referia-se a Murilo Mendes apenas, dos dois aquele cuja 
aproximação com a religião foi mais abrupta e menos ortodoxa. Cf. 
Wilson Martins, Contradições de um poeta. In: Suplemento 
Literário (0 Estado de S.Paulo), São Paulo, p.2, 13 de fevereiro 
de 1960.

Jorge de Lima só se encaminharia decisivamente para o estilo 
órfico na obra final (Livro de Sonetos e Invenção de Orfeu), mas, 
quando o fez, modificou radicalmente a poesia que praticava. Suas 
afinidades com Murilo Mendes nesta fase, discutida nos capítulos 
seguintes, serão acentuadas nos temas (criação e morte, transfor
mação e reversibilidade das coisas) e no modo de enformar as ima
gens.
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Do lado das diferenças, persistirá em Jorge de Lima um cui

dado artesanal com a forma, uma preocupação crescente com as so- 
noridades e os ritmos, traduzido na tendência a diminuir a impor
tância conferida aos versos livres da fase modernista e enveredar 
por uma retomada de múltiplos esquemas clássicos de métrica e 
rima (sonetos, oitavas, sextinas, terza rima, o decassílabo e, 
finalmente, a forma longa, a epopéia). Pode-se dizer que se trata 
de uma sobrevivência de sua origem parnasiana, mas o fato é que a 
novidade das imagens não permite que se acuse Jorge de Lima de 
reação estética.

Em Murilo Mendes, por outro lado, a inteligência irônica e o 
verso livre de Janelas abertas para o cotidiano foram um casa
mento persistente. As imagens desconcertantes continuaram habi
tando poemas irregulares, de sintaxe retorcida, que não hesitam 
em se aproximar da prosa e do discursivo, mesmo quando tratando 
de temas graves e metafísicos, sem descaracterizar-se o lirismo 
de seu universo peculiar, o que Já se faz visível na fase imedia
tamente posterior a Tempo e Eternidade.

As Metamorfoses (1938-41) é um livro em que os resultados da 
personalidade heterodoxa de Murilo Mendes debruçada sobre a com
binação católico-surreal Já aparecem plenamente desenvolvidos, da 
mesma forma que a assimilação da técnica surrealista da montagem 
se mostra completa, visível a partir do título. A irrupção do di
vino no plano da realidade cotidiana é trabalhada a partir de uma 
identificação do poeta com a divindade criadora que se faz 
possível através da escolha de situações limite, em que a multi
plicidade das coisas do mundo retorna a uma unidade primordial ou 
se volta para uma nova ordem.

A perspectiva escatológica, milenarista, que privilegia os 
deslocamentos espacio-temporais aos momentos limites da criação
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(as metamorfoses são, ao mesmo tempo, um nascimento e uma morte) 
resulta em uma poesia de visões proféticas, revelações, em versos 
vincados pela presença de um eu que se faz maior do que os limi
tes de sua experiência pessoal, privada, histórica e contingente, 
para assumir um olhar fora do tempo, mas nele imerso:

Estrelas em fragmentos rolarão sobre mim. 
Retratos de belas dançarinas serão levados pelo vento 
Até a cova rasa em que descanso. 
Ninguém pode morrer que a flor não deixa... 
Tudo começa de novo e existe para sempre... 
Rio, murmura como no primeiro dia da criação, 
Cometa, surge de novo me incorporando ao céu... 
Eis que venho sobre as nuvens. 
Roçam-se o fim e o princípio: 
FIAT LUX outra vez.

("1999", p.215)2e

A insistência na primeira pessoa deixa de ser narcísica na 
medida em que o eu lírico identifica-se enfaticamente com a natu
reza, como força de criação e renovação que ele próprio exerce e 
encarna na poesia-mágica, repetindo o sermão de Santo Antonio aos 
peixes, mas com maior sucesso:

Os peixes movem as antenas 
Para me escutarem,

ze Os poemas á'As Metamorfoses foram citados a partir da 
edição de 1959, reunindo sua produção entre 1925-1955. Cf. Murilo 
Mendes, Poesias (1925-1955). Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.
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Os bichos do campo fiam a minha roupa. 
Dou uma grande ceia aos pássaros. 
Três estátuas de antigo mármore 
Surgem do chão da Grécia num abraço. 
Recolho na pupila os últimos vestígios do dilúvio. 
A dançarina adere ao meu o corpo aprendiz*

(Encontros,p.208)

Vestindo as nuvens orfãs... 
Fiz florescer os desertos 

(Tema antigo,p.216)

Guardião de sonhos, levantei a aurora, 
Advertindo os homens do trabalho inútil. 
Tangia os sinos do universo-igreja, 
Convocando formas e elementos 
Para o ofício geral da poesia. 
Vieram a mim os peixes das águas primitivas, 
Vieram as enormes borboletas-fadas... 
Eu dialogue! com eles, 
Aprendí a história de todos 
E todos aprenderam a minha história 
Que levaram para o outro lado da terra, 
Para o fundo da mar e o céu. 
Mundo público, 
Eu te conservo pela poesia pessoal.

(0 Rito Geral, p.215)

Registro surpreendente da epifania divina mesclada às coisas 
cotidianas, o discurso poético de Murilo Mendes é predominante



42
mente visualista 27, confunde os planos e cria uma nova ordem 
de relações espacio-temporal. A iluminação do poeta repercute 
objetivamente na organização do cosmos ("Mundo público,/ eu te 
conservo pela poesia pessoal", p.215) e o sagrado aproxima—se do 
terreno através da experiência amorosa:

27 Compare-se a semelhança da construção anafórica dos 
versos a partir da reafirmação da visão em "0 Visionário" com 
"Alumbramento” de Manuel Bandeira, poeta que também trabalhou a 
visão beatífica como uma aproximação humilde e do sublime: Eu vi 
os anjos nas cidades claras...Eu vi os anjos no meio-dia 
intenso...Vi o carrasco do faminto, do órfão...Vi atirarem ao mar 
sacos de trigo...Vi o recém-nascido asfixiado..-A luz do dia foi 
que eu vi fantasmas,/ Nas vastas praças do país do amor/ E também 
anjos no meio-dia intenso,/ Que me consolam da visão do mal. 
(p.210)

Tua cabeça é uma dália gigante que se desfolha nos meus 
braços.

Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas, 
E da árvore de tuas pestanas 
Nascem luzes atraídas pelas abelhas.

Caminharei esta manhã para teus seios:
Virei ciumento do orvalho da madrugada 
Do tecelão que tece o fio para teu vestido. 
Virei, tendo aplacado uma a uma as estrelas, 
E, depois de rolarmos pela escadaria de tapetes submarinos, 
Voltaremos, deixando madréporas e conchas, 
Obedecendo aos sinais precursores da morte, 
Para a grande pedra que as idades balançam à beira-nuvem.

(Estudo nQ6, p.217)
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A perspectiva animista assumida pelo poeta faz com que ele 

se permita rivalizar com os elementos ("virei ciumento do orvalho 
da madrugada...tendo aplacado uma a uma as estrelas"), desafiando 
a natureza para um combate de iguais. A primitiva ou nova reunião 
de todos elementos dispersos e divididos, implícita na idéia da 
origem e do fim tempos, corporifica-se numa sucessão de adynata 
2B. A expressão "à beira-nuvem" copula as imagens marinhas e 
terrestres que dão forma à figura da musa -"as algas que enfeitam 
tuas unhas" e "a árvore de tuas pestanas"- com a esfera celeste. 
A própria mulher assume dimensão cósmica, fonte de luz que pare 
abelhas e flores, "dália gigante". Amor e morte são lados da 
mesma experiência libertadora, de superação das contingências do 
tempo e do espaço que aprisionam o homem ao pesadelo da história, 
a que os amantes cedem de bom grado e pressurosos ("obedientes 
aos sinais precursores da morte"), certos de, assim, 
reintegrarem-se a uma ordem harmônica e superior, "a grande pedra 
em que as idades balançam à beira-nuvem":

Foi então que vi o amor 
Colado aos braços da morte 
Montar no cavalo azul: 
A solidão sem ornatos
Me apresentou a mim mesmo. ("Tema antigo", p.216).

2B Sobre os adynata e o topos do "mundo ao revés" em Murilo 
Mendes, ver José Guilherme Merquior, Murilo Mendes ou a poética 
do visionário. In: Razão do Poema. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1965, p.51-68, e Murilo Marcondes de Moura, A poesia 
como totalidade - conflitos na obra de Murilo Mendes, Novos 
Estudos Cebrap, n231, São Paulo, p.143-60, outubro 1991.
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Esta ordem incorpora fragmentos do caos cotidiano e redefine 

sua significação a partir do novo contexto, sejam os pianos con
duzidos à condição de mansas ovelhas que o pastor-poeta 
tange/toca, sejam as casas que fogem, enquanto "no bosque fu
turo" , as árvores se abraçam e adotam a moda do espartilho e dia
dema, seja o estranho buquê de miosótis e gramofones, que 
Cordélia, semeadora de pés de nuvem, colhe, ou ainda o mundo em
pobrecido em mapa-mundi e servindo de pasto a "cavalos brancos 
vermelhos".

Revelados pela visão transfiguradora do poeta, os encontros 
das coisas do mundo com seu novo destino (o definitivo e final, 
na perspectiva cristã; o fruto de permanentes transfusões, cam- 
biante e instável, na ótica mágico-simpática que caracteriza o 
orfismo) são projetados num tempo mítico, geralmente futuro, mas 
que interfere e interage permanentemente com fragmentos reconhe
cíveis do estado de coisas presente, compondo um universo misto. 
É a qualidade que o poeta tem de enxergar o Eterno no transitó
rio, de traduzir o múltiplo e o instável numa ordem violentamente 
nova, transcendente, em face da qual as coisas passam a se equi
valer e deixam-se aproximar e confundir pela palavra intervencio- 
nista do visionário, parente próximo do hermetismo órfico de 
Jorge de Lima.
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FANOPAIA EM JORGE DE LIMA: A IMAGEM ORFICA E HERMRTICA

"Ê como se seus olhos não tivessem pálpebras"
Hugo von Hofmannsthal-0 poeta e seu tempo 

"Um ser sem invólucro, aberto à dor 
Atormentado pela luz, abalado por cada som"

Rainer Maria Rilke

Já em 1939 Mário de Andrade colocava entre as maiores 
virtudes do poeta Jorge de Lima a capacidade de "converter defei
tos gerais em qualidades particulares" ou ainda, descobrir "o as
pecto favorável e útil dos perigos". No momento em que saia A 
Túnica Inconsútil, Mário chamava a atenção para a "prudência" que 
se escondia sob a aparente excessiva facilidade ("rápida esponta
neidade", uso e abuso de toda a temática da poesia moderna) com 
que os versos brotavam de Jorge de Lima. Na ante-sala da famosa 
auto-critica que faria no Congresso da União Brasileira de 
Escritores, na qual reconhecería o encerramento de um ciclo, o 
esgotamento histórico do teor critico das atitudes poéticas do 
primeiro modernismo, "destrutivismo” deliberadamente chocante, 
Mário enfatiza sua singularidade. Perfeitamente apegado às poéti
cas modernistas, Jorge de Lima é um tradicional, no sentido de 
que se preocupa mais com "um valor de eternidade, de permanência" 
do que a maioria de seus contemporâneos. 0 paradoxo comporta um 
perigo, verdadeiro "bicho-papão”: o academismo, que Mário procura

1 Mário de Andrade, Nota preliminar a A Túnica Inconsútil. 
In: Jorge de Lima - Obra Completa (vol.I). Rio de Janeiro: 
Aguilar, 1958, p.417-21.
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exorcizar com os adjetivos "vago e disfarçado" e com uma oposição 
diferenciadora entre a "obediência altiva ao cânone”, legitima, e 
as falsas academias. Formando junto aos primeiros, Jorge de Lima 
figuraria ao lado de outros modernistas que Mário estimava, como 
Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Assim, o traço academizante 
beneficia Jorge de Lima e faz da sua ”a poesia mais clássica do 
Brasil contemporâneo" 2

2 É o próprio Manuel Bandeira quem, em crônica recolhida por 
Drummond em Andorinha, andorinha, relata a fixação frustrada que 
Jorge de Lima nutria pela idéia de ingressar na Academia 
Brasileira de Letras, "desejo que vinha da infância e permaneceu 
como um resto de infância no homem". Quatro vezes foi candidato a 
uma cadeira sem sucesso, carregando consigo o voto vencido de 
Bandeira. A insistência valeu-lhe a fama de valorizar demais os 
formalismos da vida literária, censurada abertamente por amigos 
(como Georges Bernanos, a quem Jorge de Lima pediu apoio em 
campanha, e cuja reposta descreve as academias como um criadouro 
de "tartufos em busca de elogio oficial"). Cf. Manuel Bandeira, 
Andorinha, andorinha. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978, p.298.

Duas outras observações, interligadas, destacam-se no breve 
artigo de Mário. Referem-se a qualidades do trabalho da imagem na 
poesia de Jorge de Lima, seu aspecto central e fundador: "o que 
torna a poesia de Jorge de Lima resistente aos perigos que o cer
cam é justamente a qualidade lírica de sua imaginação." (grifo 
meu)

A primeira, de menor relevância, chama a atenção para o ca
ráter intertextual da poesia de Jorge de Lima, defendendo-o da 
absurda acusação de falta de inventividade poética e matizando o 
mito romântico da originalidade. Mário aponta como, na sua re
criação de temas da tradição, a importância do diálogo com a 
Bíblia soma-se ao diálogo com a poesia moderna brasileira. 0 au
tor do Macunaíma está, sem o saber, antecipando um dos traços 
fundamentais da dicção final do poeta -a incorporação deslocada 
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de fragmentos alheios, ainda que em seus últimos livros as fontes 
tenham se alargado e diversificado em relação à primitiva matriz 
biblica.

Mas o verdadeiramente notável está no modo como Mário apanha 
em gestação as principais linhas de mudança da poesia de Jorge de 
Lima, a substituição do sensualismo das imagens que registram o 
regional em seu primeiro periodo modernista ("sensibilidade se
xual, pegajosa e entorpecente, brasileiríssima"), por uma 
"sensualidade mais alta e bem mais crua...alastrada, forte, 
criando por momentos ritmos diluviais, de garantida monumentali- 
dade". Ainda pouco definida, esta nova imaginação é atribuida ao 
novo "sentido religioso" que a poesia de Jorge de Lima ganhou com 
Tempo e Eternidade e que se prolonga, com diferença de grau e ên
fase, em A Túnica Inconsútil. Marca do bom critico, o insight do 
artigo de Mário se prolonga na descoberta da importância cres
cente de um tema que se converterá no núcleo da poesia final de 
Jorge de Lima: o da criação. "(Em Jorge de Lima) é a própria 
criação que se dirige a si mesma, por associações, por antítese, 
por enumerações que nada têm de lógicas como as de Whitman, numa 
grande e admirável liberdade." 3

3 Mário de Andrade, op.cit., p.421.

Como exemplo, Mário menciona "0 Grande Desastre Aéreo de 
Ontem", breve poema em prosa de A Túnica Inconsútil, cujo teor 
apocalíptico e visionário ilustraria bem a novidade da poesia que 
buscava descrever. Leia-se o poema que Mário não pôde citar por 
falta de espaço no Jornal:
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Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava tuna flor para a 
noiva, abraçado com a hélice. E o violinista em que a morte acen

tuou a palidez, despenhar-se com sua cabeleira negra e seu estra- 
divárius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na ex

plosão. Corpos irreconhecíveis identificados pelo Grande 
Reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo nas 
nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora 
belíssima , no seu último salto de banhista, mais rápida porque 
vem sem vida. Vejo três meninas caindo rápidas, enfunadas, como 
se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas 
que ela pensou ser o pára-quedas e a prima-dona com a longa cauda 
e lantejoulas riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para 
uma capela do oeste, vir dobrando finados pelos pobres mortos. 
Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão 
tranqiiila e cega! õ amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, 
vem como uma estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove 
sangue sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que 
é o arrebol. 4

4 In: A Túnica Inconsútil. Jorge de Lima, op.cit., p.446.

A longa paráfrase do artigo do poeta modernista e o poema 
acima citado apontam em uma única direção: a discussão da impor
tância constituinte da imagem na poesia de Jorge de Lima e da sua 
progressiva complexificação em direção ao hermetismo da fase fi
nal. 0 que aqui se busca é perseguir o rastro de uma especifici
dade do poeta alagoano -a habilidade fanopaica- ao mesmo tempo em 
que se investiga o modo como esta particularidade o inclui num 
movimento universal da lirica moderna.
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Como primeiras pistas, pode-se tomar tanto a ênfase posta 
por Mário de Andrade nos elementos sensíveis das imagens de Jorge 
de Lima, no seu constante apelo ao poder concretizante da imagem, 
presente desde a fase regionalista, como sua observação a res
peito do caráter explosivo, intrinsecamente contraditório da ima- 
gistica de Jorge de Lima, que "nada tem de lógica". Seria isso 
verdade, e, em caso afirmativo, como conciliar esta ousadia meta
fórica com o traço de prudência que o próprio Mário anota, que 
faz de Jorge de Lima um modernista apegado às formas clássicas?

Em "0 Grande Desastre Aéreo de Ontem", o poeta acumula ima
gens insólitas: um paralítico que, movido por pés de vento, asse
melha-se a uma estrela cadente, hélices tomadas por flores, rama
lhetes por pára-quedas, a cauda de um vestido por um cometa. 0 
pano de fundo é a chuva de nuvens alimentadas pelo "sangue de 
poetas mártires" e a chave de ouro, a advertência do sujeito que 
testemunha o acidente, contra a miopia dos poetas que pensam ser 
apenas o crepúsculo.

Nesse poema visualista, de reconhecíveis ecos chagallianos 
(o violinista caindo pelos ares, a noiva, as bailarinas ®), a 
ênfase no sujeito que fabrica as imagens está garantida pela 

® Em seu estudo sobre o poeta, José Fernando Carneiro 
associa a poesia de Jorge de Lima ("nosso melhor exemplo de 
autêntica poesia noturna") à pintura de Chagall. Ambos 
transcreveríam "coibindo-se de qualquer colaboração posterior" 
imagens "que a memória ainda guardava dos sonhos de véspera". 
Essa noção da arte de inspiração surreal como repositório de 
"restos da noite" -de resto, bastante recorrente nas abordagens 
de Jorge de Lima- não avança na determinação da configuração 
formal específica e afim que a fantasia de ambos toma em meios 
artísticos diferentes, além de obscurecer o aspecto construtivo 
da atividade poética e pictórica, mesmo que alimentada pelas 
imagens surreais. Cf. José Fernando Carneiro, Apresentação de 
Jorge de Lima. Rio de Janeiro: Agir, 1958, p.47-8.
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contínua afirmação da sua presença (a forma verbal na primeira 
pessoa do singular indicativo presente vejo é quase formular no 
poema: "vejo sangue no ar", "vejo a nadadora belíssima", "vejo 
três meninas caindo rápidas", "E vejo a louca abraçada ao 
ramalhete"), mas também pela adoção dos símiles, cuja mediação 
através de locuções comparativas supõem um sujeito capaz de 
realizar estas comparações, estabelecer pontes simbólicas que 
evidenciam semelhanças entre dois objetos ou seres 
não-conaturais, criando sistemas de relações analógicas não 
correntes ou recriando as legadas pela tradição. 0 poeta enquanto 
criador de imagens ainda aparece como o tema subjacente do poema 
com relativa clareza, como semente da "chuva” metafórica e 
contrastado aos poetas literalistas, míopes e incapazes de 
enxergar relações insuspeitas entre as coisas do mundo e os 
homens, verdades poéticas.

No livro seguinte, Anunciação e Encontro de Mira-Celi, esta 
obsessão pelo tema e a fuga da representação mimética da reali
dade se acentuam. A reflexão sobre a criação cristaliza-se na fi
gura título, Mira-Celi , misto de musa mística e poética, cuja 
presença difusa e epiffinica funde não apenas com uma visões da 
Virgem e da amada, mas representa também a transfiguração da 
visão ordinária do cosmos que o discurso poético suscita. A cons
ciência do poeta é o palco de uma misteriosa rebelião dos elemen
tos que se condensa na imagem central e múltipla de Mira-Celi, 
cujo poder não é o de decifrar e tornar claro seus significados 
complexos, mas de condensar esta complexidade numa super-imagem 
"laitmotívica", como a chama Jorge de Lima. Mira-Celi é a própria 
poesia sob aspecto de imagem, "um cardume de mãos invisíveis que 
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dia e noite se move/ semeando as suas sementes" e, que enraiza 
aquilo que é, por natureza, refratário à expressão direta na fala 
enigmática do poeta: "Nunca fui senão uma coisa hibrida/ metade 
céu, metade terra,/ com a luz de Mira-Celi dentro das duas órbi
tas." 7.

s Anunciação e Encontro de Mira-Celi. In: Jorge de Lima,
op.cit., p.512.

7 Idem, ibidem, p.521.

s Tradução minha. Cf. Cecil Day Lewis, The Poetic Image. 
London: Jonathan Cape, 1968, p.29.

Não é outra coisa o que sustenta a doutrina das correspon
dências baudelairiana, e, implicitamente, sem alardear, toda poe
sia. Como explica didaticamente o poeta inglês Cecil Day Lewis, 
comentando a visão romântica da imagem, "toda imagem recria não 
apenas um objeto, mas um objeto no contexto de uma experiência, e 
assim um objeto como parte de uma relação. A relação sendo a pró
pria natureza da metáfora, se acreditamos que o universo é um 
corpo no qual todos os homens e todas as coisas são parte uns dos 
outros, temos que admitir que cada metáfora oferece uma intuição 
parcial do mundo todo. Toda imagem poética, diria, na medida em 
que revela com clareza uma minúscula porção deste corpo, sugere 
sua extensão infinita." B.

Para que se responda qual a natureza destas verdades poéti
cas é preciso antes precisar melhor o que se costuma entender por 
um termo elástico como imagem. Em seu descompliçado e excelente 
pequeno livro sobre o assunto, Day Lewis enfatiza o que julga se
rem os aspectos essenciais escondidos sob a disputada definição 
da imagem poética. A imagem envolve a percepção de relações de 
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semelhança insuspeitas no mundo e um conseqüente esforço de pre
cisão da linguagem, metafórico, “mais ou menos sensorial", na re
criação dos objetos envolvidos nesta relação percebida/criada 
pelo poeta. Quando bem sucedida, a fórmula verbal encontrada de
verá soar nova, rara, mas verdadeira. Investida de afetividade 
pelo sujeito que a recorta e cristaliza, a imagem carrega em si, 
veicula, na terminologia de I.A.Richards, uma "emoção poética es
pecifica que desencadeia no leitor", indissociável da cadeia ver
bal que lhe dá corpo 8.

Sem enovelar-se no enredado terreno das diferenças entre o 
estatuto da metáfora no discurso filosófico e literário ou desen
volver uma teoria semântica própria para explicá-la, Day Lewis 
repete Aristóteles e afirma que, precisa a seu modo, a verdade 
poética da imagem não é verificável como a verdade da ciência 
(trata-se de um tipo de verdade "não local e individual, mas 
geral, e operativa" -Wordsworth- que carrega consigo uma 
"convicção de verdade") .10

9 Cecil Day Lewis, op.cit., p.22.

10 "Everything possible to be believed is an image of 
truth.", William Blake apud Day Lewis, op.cit., p.35.

Voltemos a Jorge de Lima. A imagem do crepúsculo como sinô
nimo da decadência, da agonia física e da morte é tradicional no 
Ocidente (basta pensar em Spengler). No entanto, em "0 Grande 
Desastre Aéreo de Ontem", ela aparece deslocada do contexto con
vencional da tradição. Insinua-se a frequente "monumentalidade" 
pressentida por Mário de Andrade nas imagens finais de Jorge de 
Lima a partir de A Túnica Inconsútil. E, contrastada à simplici
dade direta e brasileiríssima da fase regionalista, obriga-nos a 
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reconhecer como a imagem pode prestar-se à investigação poética 
do mundo de maneiras bastante diversas.

Comparando este poema de transição aos panoramas elegíacos 
("Mundaú", "S.Francisco", "Bahia de todos os santos", a "Noite de 
S.João" em Poemas), ou a galeria de tipos e casos negros cantada 
num tom entre o romanceiro popular e as baladas narrativas, de 
religiosidade sincrética e folclórica ("Madorna de laiá", "Essa 
Negra Fulô", "Serra da Barriga", "Comidas ou Diabo Brasileiro" em 
Novos Poemas), nota-se uma mudança na modalidade de imagens em
pregadas. Na fase modernista, o ingrediente ousado das imagens de 
Jorge de Lima estava na ampliação do repertório simbólico da poe
sia em direção a fragmentos e cenas do cotidiano, modalizadas 
pela "vocação lírica do autor", o que conferia certo teor de mi- 
mese realista a sua poesia.

Já em "0 Grande Desastre Aéreo de Ontem", a novidade está na 
fantasia em liberdade, na aparente falta de decoro clássico e de 
"lógica poética" (novamente Mário de Andrade) das imagens. Está 
na apropriação poética de um elemento pouco convencional, o avião 
11, e sua associação indissolúvel a um motivo clássico, um 
topos (o fim do dia vinculado ao fim da vida). 0 mais moderno e o

11 A imagem do avião aqui tem função análoga aos saxofones 
tocados pelos anjos do Apocalipse na poesia de Murilo Mendes. A 
distância é grande em relação a "0 filho pródigo", incluído em 
Poemas Escolhidos de 1932, onde a introdução de elementos 
modernos serve à construção de uma imagem destruidora da 
modernidade em registro bem diverso: o da poesia social. Distante 
da celebração futurista da velocidade mecânica, Jorge de Lima 
lamenta as lâmpadas Osram, que "velam funebremente a poesia", 
enquanto os dedos decepados dos empregados rodam como vermes nas 
engrenagens de "máquinas assassinas" ("0 filho pródigo". In: 
Poemas Escolhidos. Jorge de Lima, op.cit., p.331). Sobre a 
freqüência das imagens de mutilação em Jorge de Lima, ver Roger 
Bastide, Poetas do Brasil. São Paulo: Guaíra, 1947, p. 108.
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arcaico se combinam de maneira insólita e há aparente incongruên
cia. A tranqüilidade e graça das bailarinas, a beleza da nadadora 
chocam-se com os corpos grotescamente desfeitos em mãos e pernas 
e a chuva de sangue. Um acidente mecânico é alçado ao nivel de 
uma desgraça cósmica, apocalíptica.

Quando Day Lewis fala na descoberta de semelhanças ocultas 
no mundo, admite que a imagem busca aproximar, coligar realidades 
distantes. Ora, tem-se a impressão de que menos do que a con
fluência de sentidos análogos, assistimos a produção de um sen
tido novo pela colisão de imagens que brigam entre si para assu
mir o primeiro plano. 0 piloto e sua noiva, a louca mansa com o 
ramalhete, o violinista caindo no ar, evocariam a placidez cha- 
galliana, não fosse a irrupção abrupta dos cadáveres despedaça
dos, das peças estilhaçadas e da contaminação da paisagem pela 
chuva de sangue.

Caso não as consideremos esteticamente mal-realizadas e ir
relevantes, de pouco significado, imagens dessa natureza, inter
namente contraditória, trazem um triplo problema a ser conside
rado. Antes de mais nada, é preciso investigar o tipo de relação 
de revelação que estabelecem com a realidade; na medida em que 
apontam para uma ruptura com a representação realística do mundo, 
deixam de ter referência e fundam um mundo autônomo e nada dizem 
sobre o mundo concreto, ou devemos reformular o conceito de refe
rência para dar conta deste novo tipo de relação entre as pala
vras e o mundo? Em segundo lugar, há um problema de ordem lin- 
güistica propriamente dito: existe um significado duplo nas metá
foras, em que um nível de significação literal, um sentido cor
rente e cotidiano das palavras e das proposições, se relaciona 
com o metafórico por semelhança e diferença, ou as metáforas de
vem ser lidas literalmente, como uma expansão do significado con
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tido in nuce no espectro semântico das palavras empregadas? Por 
fim, metáforas com esta levantam um problema interno ao uso espe
cifico da linguagem que supõem: o uso literário e poético. Como 
estas metáforas se relacionam com as que vieram antes dela, como 
elas particularizam uma dicção pessoal, llgando-a a um estilo de 
época, e são parte essencial de uma resposta formal a um estado 
de coisas historicamente determinado?

Tentar entender o desenvolvimento final da obra de Jorge de 
Lima é simultaneamente procurar não uma resposta taxativa, mas 
como reformular fecundamente em um nivel superior estas questões 
sobre a imagem, a partir de uma leitura imanente de seus últimos 
livros, na medida em que sua poesia tardia encontra neste recurso 
sua verdadeira vocação.

1. O concreto e o órfico na lírica final de Jorge de Lima: Livro 
de Sonetos

“Mallarmé declarou certa vez, numa conversa, que a poesia 
perdeu o caminho a partir da grande aberração de Homero. Quando 
lhe perguntaram o que havia antes de Homero, respondeu: Orfeu. 
Recorreu a um tempo remoto, a uma figura mítica, ao símbolo de um 
canto no qual poesia e pensamento, ciência e mistério são uma só 
coisa" 12

12 Hugo Friedrich, Estrutura da Lírica Moderna. São Paulo: 
Duas Cidades, 1978, p.138.

De "0 Mundo do Menino Impossível" e "Essa Negra Fulô" até "0 
Grande Desastre Aéreo de Ontem", o caminho da imagem em Jorge de 
Lima é paralelo ao de uma tendência universal da lírica: a com- 
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plexificação da imagem. Não há mais um assunto claramente desen
volvido por imagens a seu serviço, tampouco a corporificação de 
idéias numa cadeia de imagens que evite metáforas mistas e passa
gens abruptas, mas "um punhado de imagens partidas" que se entre
laçam de maneira complexa.

Certo que a fase modernista-regionalista já representava uma 
expansão da abrangência do terreno franqueado à imagem poética na 
obra de Jorge de Lima. A investigação da realidade brasileira em 
detrimento de temas tradicionalmente tidos como dignos de poesia 
(vida, morte, amor) tinha uma dimensão moderna, a da convicção de 
que a poesia poderia ser criada a partir de qualquer pretexto co
tidiano, mesmo que não previamente investido de força simbólica 
tradicional ou comunitária. Implicava numa ruptura com a con
cepção autotêlica da obra de arte, numa tentativa de aproximação 
entre arte e vida, cuja inspiração estava no modernismo do cen- 
tro-sul, calcado, por sua vez nas vanguardas européias.

Esta estetização da vida, dessacralização e simplificação 
estratégica do processo artistico, primitivismo artistico poten
cialmente critico para a inflação de significados que caracteri
zava a arte européia na belle époque, adquiria no Brasil outra 
dimensão, em face do lado atrasado do pais. A representatividade 
sociológica não era o menor dos valores utilizados para 
legitimá-la, como se por fim ela conferisse voz a uma parcela da 
realidade brasileira emudecida. Sua concretização apontou 
simultaneamente para vários caminhos. A apreensão imediata de 
pormenores marginais, sintomáticos da condição brasileira, teve 
ênfases muito diferenciadas dentro do próprio modernismo: 
crítico-humoristica, didática, engajada beirando o 
propagandistico, de registro da experiência individual. Tome-se 
por exemplo Oswald de Andrade, Manuel Bandeira ou Jorge de Lima, 
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não como casos dos respectivos de cada um dos usos acima 
mencionados, mas de soluções pessoais e únicas.

Grosso modo, em Oswald, trata-se de um realismo alegórico, 
em que cenas urbanas atravancadas por elementos arcaicos estrutu
rais nelas imbricados servem a uma caricatura ácida, mas ao mesmo 
tempo terna, do pais. Já Bandeira transfigura elementos do coti
diano, impregnando-os de experiências subjetivas. Seu processo 
criativo aproxima-se mais do simbólico. 13

13 Cf. Roberto Schwartz. A carroça, o bonde e o poeta 
modernista. In: Que Horas São? São Paulo: Companhia das Letras, 
1987, p.11-28; Vinícius Dantas, Oswald de Andrade e a poesia, 
Novos Estudos Cebrap, n2 30, São Paulo, p.191-203; Davi Arrigucci 
Júnior, Humildade, Paixão e Morte: a Poesia de Manuel Bandeira. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

Em Jorge de Lima, o desenvolvimento registra mudanças de 
rumo. Por um lado, seus poemas negros talvez estejam mais próxi
mos das alegorias oswaldianas do que estejamos prontos a admitir. 
Enquanto Oswald pesquisava o peso inercial do colonial na inci
piente modernidade que a imigração e industrialização traziam ao 
pais, Jorge de Lima fazia uma releitura da mitificação romântica 
de elementos da realidade nacional -a valorização da terra pró
diga e dadivosa, a representação idealizada do conflito étnico na 
formação do país. Nos poemas negros há uma "dessublimação" volun
tária do tema, tornado mais terra-a-terra, que se queria crítica, 
denúncia de um estado de coisas injusto. Não há como negar esta 
dimensão parcial, mas, como em Oswald, o olho percuciente vai 
sendo minado por uma visão terna da realidade, pela visão afetiva 
do "homem cordial" brasileiro e o resultado é uma nova mitifi
cação do negro, produto do remorso e da culpa histórica das eli
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tes, avesso complementai^daquela visão que/se buscava reformular.14 
Também em Jorge de Lima adota-se uma forma nova (contra o te
legráfico e os instantâneos urbanos, a fala sonora, as expressões 
dialetais, os ritmos do batuque e as imagens sensuais) que regis
tra aspectos da realidade regional, mas traz consigo uma nova 
leitura ideológica, ou no minimo sociológica, desenvolvimento 
ainda do nacional-popular romântico.

Mais bem realizada é a poesia regional de Jorge de Lima que 
associa elementos deste universo com as vivências infantis e o 
tema da própria educação sentimental, da formação das imagens na 
memória afetiva, rompendo com o esquematismo que a visão quase 
engajada trazia. 10 Ê o caso de "0 Mundo do Menino Impossivel", 
em que o lado proustiano de Jorge de Lima aflora numa pesquisa 
que é, ao mesmo tempo, mergulho na individualidade e registro da 
paisagem humana marcada pela experiência.

10 Quando perguntado por suas maiores influências, Jorge de 
Lima nem sempre mencionava poetas, mas invariavelmente Proust, 
sobre quem escreveu um ensaio, apresentado no concurso de 1927. 
para a cátedra de Literatura do Ginásio do Estado de Maceió. Além 
do trabalho sobre o autor da Pecherche, Jorge de Lima tratou do 
modernismo em Todos cantam sua terra, tendo reunido os dois 
textos do concurso no volume Dois Ensaios. Cf. Jorge de Lima, 
op.cit., p.84.

Por mais que represente uma ruptura com os procedimentos 
poéticos canônicos, e que tenha sido um salutar salto de quali
dade no percurso poético do autor, a fase regionalista não 
desenvolve plenamente aquilo que Mário de Andrade já apontava 
como o fundamento da vocação lirica de Jorge de Lima: a habili-

14 Cf. Roger Bastide, A incorporação da poesia africana à 
poesia brasileira. In: Poetas do Brasil. São Paulo: Guaira, 1947, 
p.28-32; Rodolfo Ilari, Poemas Negros de Jorge de Lima, Nossa 
América, São Paulo, p.9-13, novembro/dezembro de 1991.
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dade de fazer com que as imagens dancem. No caso de Oswald de 
Andrade, os insights metafóricos dependiam da simplificação es
trutural da realidade, miniaturização do mundo, que visava a con
ferir um novo estatuto ao processo de representação mimética da 
realidade. Já Jorge de Lima, encontraria o mecanismo poético que 
viria a particularizá-lo em outro procedimento: a fragmentação e 
recomposição do real em uma nova ordem, mais opaca. £ justamente 
essa nova imagem que aparece nascente em A Túnica inconsútil, 
acentuada em Anunciação e Encontro de Mira-Celi, aproximando cada 
vez mais sua obra posterior de uma outra vertente de peso na lí- 
rica moderna: a do hermetismo.

A estranheza semântica e o caráter inaudito das imagens fi
nais se expressam pela primeira vez com pleno vigor no Livro de 
Sonetos, onde aparecem combinados à forma clássica, forjada em 
múltiplas variações rítmicas pelo autor. A predileção pelo so
neto, antiga, continuará através da Invenção de Orfeu, que, além 
da afinidade estilística com o livro de 1949, apresenta numerosos 
poemas ecoando imagens, temas e até versos ou passagens inteiras 
deste primeiro livro. 1S

16 Na pluralidade métrica e rítmica da Invenção de Orfeu, o 
soneto é a forma mais vezes retomada (são cerca de 80 sonetos ao 
longo dos dez cantos). Quanto à gênese do Livro de Sonetos, os 
depoimentos do cunhado de Jorge de Lima, Povina Cavalcanti, e do 
médico amigo, J.Fernando Carneiro, dão conta de que teriam sido 
escritos de um jorro, “em estado hipnogógico", sob ação de 
tranquilizantes, em estado de grande angústia, nos dez dias em 
que o poeta se recuperava de uma estafa internado numa clínica de 
repouso carioca. Certamente as condições de concepção dos poemas 
pesaram na sua forma final, mas, contra a visão da poesia como 
repositório direto de experiências do autor, não se deve nunca 
perder de vista que há um intervalo de elaboração entre as idéias 
anotadas e a obra de arte realizada, como é o caso dos sonetos. 0 
material que Jorge teria produzido neste segundo semestre de 1948 
-cerca de uma centena de sonetos ou esboços- viria a se converter 
no Livro de Sonetos, de 1949, com 78 poemas. Em face da retomada 
posterior de várias imagens e temas na Invenção de Orfeu -por
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No Livro de Sonetos, há toda uma série de poemas em que 
Jorge de Lima desenvolve uma arte poética prática da imagem ór- 
fica -novamente a poesia voltada para o tema da criação-, dando 
forma primeira a tópicos que serão revisitados na Invenção de 
Orfeu. Entre eles, destacam-se a investigação da inspiração no
turna e do sonho como espaço da criação ("Não procureis nenhum 
nexo naquilo/ que os poetas sonham acordados",p.575, "Vereis que 
o poema cresce independente/ e tirânico...”,p.579, "Quando tu 
dormes vem as albergálias",p.589, "Dormes. Surgem de ti coisas 
pressagas",p.59O, "0 rochedo do sono é tão fechado”,p.590)ou a 
dificuldade da tentativa de capturar na forma exata uma imagem 
complexa da realidade, em fuga na metamorfose constante do objeto 
poético que corresponde à inquietação do sujeito ("A torre de 
marfim, a torre alada",p.571, "Depois vi o sangue coagular-se em 
letras",p.573).

Não há como negligenciar tampouco a importância do Livro de 
Sonetos como espaço de encontro entre os motivos da obra anterior 
e o estilo final. Além das referências episódicas à Biblia (a 
Torre de Babel, p.573, Lia e Raquel, p.579, Esaú, p.578, Lusbel, 
p.572, a última ceia, 582) e personagens religiosos, reaparece a 
figura simbólico-alegórica da musa na personagem de Mira-Celi 
(p.599-600), adquirindo uma variante que deriva do mood particu
lar do livro, sombrio e angustiado: o tema da musa fugidia e ago
nizante (p.585, p.586,p. 587). Sua expressão mais acabada formal-

exemplo, o galo mudo- não é de todo descabida a hipótese de que 
parte deste material tenha sido retrabalhado e incorporado ao 
livro seguinte. Cf. J.Fernando Carneiro, Apresentação de Jorge de 
Lima. Rio de Janeiro: Agir, 1958, p.46-52; Povina Cavalcanti, 
Vida e Obra de Jorge de Lima. Rio de Janeiro: Correio da Manhã, 
1965, p.217-20.
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mente está nos sonetos dedicados à infanta defunta (p.602, 
p.604), dos poucos poemas do livro que chamam mais a atenção do 
leitor para outro recurso técnico do texto poético que não a 
construção de imagens, no caso a sonoridade expressiva, através 
de sua cadência encantatória, desenvolvendo-se num único periodo 
através do soneto.

A presença constante da ameaça da negação, da esterilidade, 
do fracasso, resumidas na imagem da noite sombria, tônica da fu
tura Invenção de Orfeu, retoma a atmosfera "monumental" que ape
nas se esboçava no momento em que Mário de Andrade a apanhou no 
ar. Os mesmos elementos que faziam a novidade das imagens de "0 
Grande Desastre Aéreo de Ontem" reaparecem mais fortes e conden
sados em poemas como o que se segue, parente do "dormeur du vai" 
de Rimbaud, e dos poemas malditos de Baudelaire, em seu registro 
da transformação súbita da vida na morte :

0 que há sob essa máscara é um pranto seco 
pranto final, sem lágrimas, calado, 
A pele ressecou-se em fruto peco, 
a fronte dolorida, o olhar parado.

Não há saida mais para esse beco.
Tudo perdido, tudo consumado.
0 que há sob essa máscara é um pranto seco, 
sem esponja de fel e último brado.

17 0 poema de Rimbaud opera um choque no leitor através da 
súbita revelação do elemento sinistro na figura de um jovem 
sorridente num campo, na verdade um cadáver desfigurado e morto 
violentamente. Cf. Hugo Friedrich, op.cit. .
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As formigas subiram pela fronte 
e desceram ligeiras pelos cravos 
das patas ressequidas, pelas unhas...

Cadáver seco em solitário monte, 
sem complacências e sem desagravos, 
sem madalenas e sem testemunhas.(p.577)

Brandos e chagallianos -como o violinista em vôo, cabelos da 
amada que se escalam- ou da matriz de Ernst e De Chirico, mais 
inquietante -como as donzelas suicidas, as aves agoureiras, a 
paisagem inorgânica e os manequins, arremedos do homem das massas 
modernas, incapacitado para a ação e para a criação-, os elemen
tos que evocam o imaginário surrealista também são incorporados 
no Livro de Sonetos, mas submetidos a uma vontade construtiva 
cuja lógica interna não se explica pelo ideário surrealista, como 
nos sonetos gêmeos que combinam as duas vertentes, a melancólica 
e a perturbadora:

Nas noites enluaradas cabeleiras 
das moças debruçadas, dos sobrados 
desciam como gatas borralheiras 
por sobre os nossos lábios descuidados.

Beijávamos os cachos; das olheiras 
delas caíam prantos obstinados. 
Calmávamos com eles as fogueiras 
dos nossos próprios olhos assustados.

Românticos demais. Nós os meninos 
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urdíamos as tranças, e em seus braços 
ouvíamos suspiros desolados.

Elas tinham soluços repentinos 
e nos acalentavam nos regaços, 
ó meninos, ó noites, ó sobrados!(p.592)

Nas noites enluaradas as olheiras 
das donzelas suicidas dos sobrados 
iluminavam aves agoureiras 
e cães vadios tísicos e odiados.

E também vinham claunes embriagados 
e sonâmbulas gatas borralheiras, 
sombras errantes, sombras forasteiras, 
rostos em cal e cinza transformados.

Nós éramos meninos evadidos 
nas insônias das febres e das asmas, 
os olhos pelas noites acordados.

Musas de infância ungiam meus sentidos. 
Eram musas infantes ou fantasmas?
ó meninos, ó noites, ó sobrados!(p.595)

Tomamos a seguir como exemplo para análise dois sonetos re
presentativos do livro, seja pela recorrência dos temas que car
regam (a imagem do galo aparece em vários outros poemas e obras 
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de Jorge de Lima, nota, e o pathos apocalítico é a tônica da obra 
final), seja pela particular complexidade das imagens que cons
tróem.

Adiante-se que simplesmente rotular as figuras -numerosas 
hipálages e sinestesias- presentes em Jorge de Lima e submetê-las 
à tortura estatistica diria pouco, já que nele elas não aparecem 
em estado de manual, recurso estilístico retórico; elas têm um 
valor ontológico particular (Faustino), que obriga a uma leitura 
imagistica do todo. Isso já percebiam dois dos melhores leitores 
que já se debruçaram sobre a poesia de Jorge de Lima. Tanto Mário 
Faustino, na sua apresentação seletiva da obra do poeta, dentro 
da tradição da crítica jornalística pragmático-poundiana, criada 
e auto-sustentada por ele no Brasil, como João Gaspar Simões, 
numa avaliação da Invenção de Orfeu, defendem a obra tardia de 
Jorge de Lima como lugar de renovação da semântica e imagistica 
da poesia em língua portuguesa. 18

18 Cf. Mário Faustino, Revendo Jorge de Lima. ^n: 
Poeeia-Experiência. São Paulo: Perspectiva, 1977, p.219-74; João 
Gaspar Simões, Nota preliminar à Invenção de Orfeu. In: Jorge de 
Lima, op.cit., p.609-22.

Eis o primeiro dos sonetos:

Este é o marinho e primitivo galo 
de penas reais em concha e tartaruga. 
Com seu concerto afônico me embalo, 
turva-se o vento, o Pélago se enruga.

Silencioso clarim, mudo badalo, 
dos ruídos e ecos rápido se enxuga. 
Jorra o canto sem voz de seu gargalo



65

e se encrespa no oceano em onda e ruga.

Galo sem Pedro, em pedra vivo galo, 
de córneos esporões de caramujo, 
-tubas dos espadartes e cações.

0 dia sem mistério, seu vassalo 
esvai-se no seu bico imenso, em cujo 
som as brasas da crista são carvões, (p.602)

Alguns diriam tratar-se de um soneto nos moldes tradicio
nais: os decassílabos heróicos, as rimas soantes alternadas, am
bos índices de adequação ao espírito do momento literário 
(estamos em 1949). Concluiram estar às voltas com uma variante do 
reacionarismo formal da "geração de 45", mais uma volta estéril a 
Camões e aos paradigmas da composição poética pré-modernista, 
poesia academizante, no sentido pejorativo descartado por Mário 
de Andrade em seu artigo de 1939. Mesmo a sintaxe, apesar de al
gumas inversões contra a ordem corrente de verbo/sujeito, ou 
verbo/objeto, não invalidaria esse diagnóstico, isto é, tomar o 
poema como um suposto recurso anacrônico (e esteticamente infe
liz, doente) a uma tradição poética superada.

0 engano deste juízo está em deixar-se levar pela familiari
dade aparente do poema enquanto material metrificado e rimado e 
ignorar aquilo que o faz inovador: a organização semântica. 
Estranhadora, ela obriga a repensar a natureza da referenciali- 
dade das imagens que constituem o soneto. 0 obstáculo à sua com
preensão imediata é a decomposição do real em fragmentos, que se 
dá no poema, seguida de uma recomposição deformadora destes em 
uma ordem superior, um "caos articulado" (ver Friedrich).



66

A imagem de galo que se constrói neste soneto não é de um 
galo qualquer: ele é "marinho e primitivo", singularizado concre
tamente e, principalmente, mudo. Ainda que evoque seus parentes 
galos todos (como os galos "tecendo a manhã" de João Cabral, que 
através dos " fios de sol dos seus gritos de galo", tecem uma 
manhã "toldo de um tecido tão aéreo/ que, tecido, se eleva por 
si: luz balão"), lembra mais a estranheza dos "gestos brancos/ da 
cantora muda", no João Cabral ainda levemente adepto do 
supra-realismo em "As Nuvens", ou o galo guerreiro de "canto 
inútil" no "Galo, Galo" de Ferreira Gullar, de 1951. Examinemos 
como se constrói esta singularidade concreta, isto é, este "galo" 
a partir da cadeia de imagens que o enformam, que não se esgota 
na referência a uma reminiscência infantil, por mais importante 
que ela seja. 19

19 Durante o período de internação, Jorge de Lima 
atravessava momentos de devaneio sombrio, beirando o delírio. Uma 
das imagens obsedantes que faziam parte destes enredos era a de 
um galo dos ventos de uma certa Igreja do Rosário que, aos sete 
anos, o impressionara particularmente. Como um dos motivos da 
internação era a sobrecarga de atividade -particularmente a 
legislativa, a imagem do galo misturava-se a cenas imaginárias de 
debate parlamentar, em que o poeta, então presidente da Câmara, 
era pressionado, mas não conseguia reagir, obcecado pela visão do 
galo em meio ao tumulto. Em Minhas Memórias, relato da primeira 
infância, o mesmo galo é mencionado. No Livro de Sonetos, ele 
reaparece três outras vezes, voltando na Invenção de Orfeu. Cf. 
Carneiro, op.cit., p.48-9; Jorge de Lima, op.cit., p.596/604/605 
e 850.

0 galo com seu canto diário e premonitório em relação à ma
nhã é recorrentemente (em culturas diversas como a japonesa, a 
indiana ou a grega) tomado como símbolo solar, do sol em seus as
pectos de luz e ressurreição (os gregos consagraram-no a Apoio, 
deus solar e atribuiram-lhe o papel de "psychopompos" -condutor 
de almas- responsável por sua ressurreição no Hades; o mesmo sig- 



67

nifiçado aparece na tradição cristã, para a qual o galo, ao lado 
do cordeiro e da águia, é tomado como emblema do Cristo, ele tam
bém ressurreição e luz). Este valor simbólico, contudo, só se 
confirma para os galos que, como os da tradição talmúdica, educa
dos e fiéis servos do seu Senhor, o Sol, o anunciam e introduzem 
com seu canto todas as manhãs. 20 Aqui a interpretação 
simbólica imediata não cabe: o galo entendido como emblema, 
tomado ao mundo exterior, do movimento natural e cíclico da vida 
não se adequa a este galo que o poema insiste em nomear, designar 
em sua particularidade desde a primeira palavra do primeiro verso 
-um pronome demonstrativo, cuja função é enfatizar uma 
singularidade que só vai se tornar determinada com o último 
ponto.

20 Ê o caso da imagem na "Soledad Primera" de Góngora, onde 
o um esposo é figurado por um galo que "doméstico es dei sol 
núncio canoro". Cf. Góngora, Poemas (trad. Péricles Eugênio da 
Silva Ramos). São Paulo: Art Editora, 1988, p.181.

A metáfora absoluta permite o fazer-se deste galo mudo. Ao 
contrário da comparação que resguarda a individualidade dos ter
mos comparados (o símile, por natureza mais mediatizante e expli
cativo, é evitado no poema), a metáfora absoluta justapõe elemen
tos não-coextensivos, não conaturais, levando o movimento analó
gico (estabelecimento de relações de semelhança estrutural entre 
coisas heterogêneas e distantes) a sua realização linguística ex
tremada, conferindo impacto de novidade às imagens. Não falamos 
aqui de uma ave do mundo empírico (ainda que na sua categoria de 
"coisa" construída tenha uma dimensão concreta), nem tampouco de 
um galo simbólico, pelo menos no sentido tradicional de recurso a 
um arquétipo preexistente ao poema.
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Ainda que não esteja incluído simbolicamente no poema (isto 
é, através de uma figura arquetípica de galo), chama a atenção a 
maneira de inserção gradual do movimento cíclico da vida como 
''assunto" do poema na medida em que o poeta inventa imagens con
cretas do galo com diferentes fragmentos do real, imagens que 
concretamente vão construindo o galo nos cruzamentos determinados 
por suas propriedades. Constituídos nas figuras do poema (todo 
que não possui referente exterior próprio), os fragmentos do real 
conservam certas propriedades sensíveis dos objetos ou seres de 
que foram desmembrados, transferindo o campo semântico e de ima
gens a eles referidos para o todo que passam a integrar.

Se a relação simbólica corrente é a de subordinar o galo ao 
sol, que ele anuncia e, conseqüentemente, ao dia, que sucede seu 
canto, estando no poema esta relação natural invertida (é o dia 
que rende homenagens ao galo, de quem é "vassalo", a impetuosi
dade com que "jorra" o canto do galo é contrariada pelo fato de 
que é um "canto sem voz", todas as demais vezes em que o canto 
aparece referido -seja diretamente, como "concerto afônico,v.3, 
ou enquanto instrumento de som que metonimicamente o designa, 
"clarim", toque do despertar, e "badalo", v.4, ou "tubas",v.11- 
está adjetivado de modo a sublinhar a sua anormalidade -"concerto 
afônico", "silencioso clarim, mudo badalo", além da tubas reduzi
das às formações ósseas, mudas, de peixes), é de se supor que a 
inserção do movimento cíclico da vida no espaço do poema se dê de 
maneira que este (o movimento vital) se caracterize como antina- 
tural, travado, represado, invertido.

Um deslocamento espacial que não pode ser apreendido segundo 
as relações naturais de um mundo orientado realisticamente (o 
galo é transportado, metaphérein, à esfera marinha) introduz, já 
no primeiro verso, uma cadeia imagética especialmente rica: a ma
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rinha, aquática. São do aeu campo semântico a "concha e tarta
ruga"^^, que dâo dimensão concreta à nova plumagem do galo; 
também ressoa esta matriz em "Pélago",v.4, e "oceano",v.8, metá
foras absolutas para as penas que se agitam em ondas, com o vento 
turvo=canto, ária do galo (a voz também é instrumento de sopro); 
líquido também é o "canto sem voz" que "jorra" do "gargalo",v.7; 
por fim seus esporões são de "caramujo", v.10, lembrando o maxilar 
prolongado doa "espadartes" ou a protuberância contundente dos 
"cações",v.11.

Quanto ao canto ser líquido e, mais que líquido, ser líquido 
que flui ("jorra", v.7) para em seguida se encrespar "no oceano em 
onda e ruga", fica novamente sugerido um fluxo natural interrom
pido. A água, se corrente, é comumente associada ao discurso 
21, mas aqui o movimento de expansão da água/canto não se 
cumpre, se perde e se retesa em movimento enrijecido, em "onda e 
ruga", característico de um discurso-canto que, mal começa a 
fluir (ainda que com jactância) se perde, afônico.

Se há efetivamente a apresentação do movimento de eterna re
generação da vida em seu aspecto cíclico, à qual a figura do galo 
convida no poema, este tende a ser um movimento atípico e pertur
bado, quando considerado em relação ao ideal mítico de comunhão 
harmônica entre seres naturais e o homem, à vida enquanto equilí
brio em movimento; típico sim de uma relação conflitiva, de en
tropia das forças da natureza e humanas.

0 fato de que o galo, ser vivo, orgânico, esteja aqui assi
milado ao inorgânico, à pedra ("Galo sem Pedro, em pedra vivo 
galo") corrobora esta leitura. 0 recurso a uma referência simbó-

21 Cf. Modesto Carone, A Poética do Silêncio. São Paulo: 
Perspectiva, 1979, p.43-53.
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lica já pronta, emprestada (no caso, o galo bíblico que cantaria 
após a tripla negação de Pedro) fica aqui novamente excluída (o 
"Galo sem Pedro"), preterida pela construção paciente de uma ima
gem própria, nova; mesmo assim, na quase simetria do verso bimem- 
bre, fica uma referência velada a outra metáfora do texto bíblico 
("Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja"), 
alusão ao caráter de fundamento e principio, arché, que o galo 
tem na imagem do mundo que se cria no poema.

Qual é a natureza do dia que um galo mudo pode trazer? Se em 
"Tecendo a manhã" de Cabral à força de conjunto dos galos te
celões, tramando o fio de seus gritos, correspondia uma manhã-te- 
cido toda luz e leveza, no soneto de Jorge de Lima é sobre a pe
dra solitária de um galo mudo que se edifica uma manhã mutilada. 
A última cadeia imagética importante (a do dia) é introduzida no 
último terceto. A ordem natural das coisas faria esperar que o 
galo tivesse anunciado, servo fiel, o dia que chega. Como o que 
vale na construção da "irrealidade" concreta expressiva (ou seja, 
o poema que se faz mediante o emprego de metáforas absolutas) é 
justamente a perturbação dessa ordem (o estranho no familiar) o 
poeta faz do dia vassalo do galo (perceber um mundo torto deve 
resultar em um poetar "gaúche"). De forma paralela ao galo, que 
se constitui todo a partir de predicados negativos (“sem 
Pedro",v.9, leia-se sem símbolo; "afônico",v.3; "sem voz",v.7), 
também o dia é definido por uma ausência: "sem mistério",v.12.

Trata-se portanto de um dia privado (mutilado é a palavra 
justa), e privado da virtualidade em sua expressão máxima de im- 
previsibilidade: o mistério. Um dia portanto condenado a banali
zar-se na concretização do já visto, previsto: rotinizado. 0 pa
ralelismo sintático e semântico entre o último período do segundo 
quarteto e o único do segundo terceto (o canto sem voz Jorra do 
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seu gargalo = o dia sem mistério esvai-se no seu bico imenso) 
identifica imediatamente, metáfora absoluta, o canto e o dia em 
sua esterilidade comum. Todos dois são, além disso, atributos do 
galo e ambos, liquefeitos, se dispersam pelo gargalo (a ambigui
dade semântica que a palavra gargalo guarda -querendo significar 
tanto o colo de uma garrafa ou de outro vaso qualquer cuja en
trada é estreita, seja o bico de uma garrafa ou jarro, como o 
pescoço ou garganta do galo- permite o entrecruzamento dos campos 
semânticos referentes às três matrizes imagéticaa importantes no 
poema -o dia, a água, o canto- modalizadas no discurso de um 
galo/jarro mudo).

A justaposição de coisas não-conaturais, que resulta na anu
lação de diferenças empíricas objetivas e combinação de 
propriedades sensíveis, tem neste soneto sua culminância na 
oração adjetiva dos dois últimos versos, confirmando a anormali
dade do fluxo natural: "...em cujo/ som as brasas da crista são 
carvões", v.13/14. A referência dessa adjetiva pode ser tanto ao 
bico, quanto ao dia/vassalo do galo; tanto um caso como o outro 
reforçam um mesmo sentido que viemos perseguindo ao longo da aná
lise: o de criação natural interrompida, imperfeita (já que tam
bém o dia esvai-se do bico do próprio galo).

0 fiat lux às avessas, ou antes, torto do galo 
(contrapartida de um movimento perturbado da natureza) traduz o 
desencantamento de um dia banalizado, porque rotinizado, previsí
vel como desastre (sem mistério). Seu canto/manhã esvai-se de seu 
"bico imenso", v.13 (e, na sua dimensão hiperbólica, grotesco e 
aberrante como a idéia de uma natureza cujo movimento tem seu 
ritmo definido pela mutilação) em som, mas som sem voz, sombras. 
Se o som do dia é luz, o som do "dia sem mistério" (anunciado e 
criado por um galo mudo) é a sombra. 0 "sol" extinto desse dia 
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banalizado sâo as brasas extintas do não-canto de um galo inorgâ
nico, carvões, pálido reflexo acabado do tom de sua crista ( que 
se aproxima da brasa pela cor, vermelha, elidida no poema).

A relação do sujeito lirico com este movimento corrompido da 
natureza reifiçado é de enleio, deixar-se levar ("Com seu con
certo afônico me embalo",v.3). Aqui está representada uma si
tuação de ruptura com relação à união que caracteriza homem e na
tureza no tempo mitico aspirado pelo órfico. 0 amor mecânico do 
homem decaído pela natureza coisifiçada como ela é, mostra seu 
ódio à relação de integração simpática entre homem e natureza 
como ela foi, lost paraddse, e deveria ser. Quando Jorge de Lima 
diz "eu" neste soneto, está dizendo, no mesmo movimento, um "tu" 
abrangente e generalizante, universal.

0 orfismo que Jorge de Lima quer realizar através de sua 
dicção concreta na poesia é um dos recursos possíveis visando à 
sua sobrevivência (dela, poesia) nos tempos modernos de desencan- 
tamento absoluto do mundo (Orfeu não cabe em repartições). 
Certamente há outros, como por exemplo a poesia de "mínimos vi
tais", poesia que se reduz à reflexão sobre sua própria natureza 
enquanto linguagem, metalingüística (como em João Cabral, onde 
fica claro que essa redução é também concentração sobre a essen- 
cialidade da linguagem poética -concentração, Dichtung- coisa pa
recida ao que fez um de seus pintores de cabeceira, Mondrian, com 
a linguagem da pintura, reduzindo-a à reflexão sobre sua sintaxe 
essencial, isto é, ortogonalidade, linhas retas e contínuas, uti
lização de cores primárias e não cores, e procedendo uma lavagem 
semântica, isto é, excluindo qualquer relação mimética da pintura 
com o mundo exterior). Se a negatividade de Jorge de Lima não é 
dessa matriz cabralina, na sua obra evidencia-se também um mo
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mento de recusa à cultura assimilada à vida que constitui o 
Umwelt, o mundo-ao-redor, do homem moderno.

0 que move a sua obra final é a nostalgia do momento primi
tivo em que a palavra tinha força de mito, nostalgia do Orfeu que 
menciona Mallarmé, figura mitica que evidencia a proximidade en
tre o fluxo natural e o fluxo da linguagem: ambos cursos de 
criação e resistência à passagem dos tempos. Ê conhecida a con
cepção que Paul Klee tinha da arte maior: aquela que, tornando 
visível o invisível, reproduz não a natureza presente, forma li
mitada e contingente da criação natural, mas a natureza enquanto 
moto perpétuo de criação, gênese. Tempo primeiro. Com certeza 
Jorge de Lima, que também pintava, assinaria o ideal estético de 
Klee. Se a história e a consciência tendem a separar o que, na 
concepção mítica do mundo, era uno (Homem e Natureza), fragmentar 
a realidade pré-categorial da existência que era apreendida como 
um todo pelo mito ou mesmo pelos cantos primitivos, a poesia ór- 
fica busca preservar, ou ainda, restabelecer a memória dessa re
lação mítica de integração simpática entre homem e natureza atra
vés da linguagem, a partir de uma consciência e um meio criados 
no curso de tempos fragmentários, divididos, historicamente de
terminados .

Na lírica moderna Eliot, por exemplo, conseguiu imagens for
tes que têm muito do órfico aqui referido, concretas, a partir da 
justaposição de substantivos concretos (veja-se os rats, feet, 
glass, graBSi oellar nos versos de "The Hollow Men"). Em Jorge de 
Lima este predomínio dos substantivos concretos (a "coisa" em sua 
força de imagem vale mais do que sua atividade) sobre os verbos 
ou adjetivos é radicalizado, na medida em que, grande parte das 
vezes, os substantivos empregados designam, justapondo, se
res/coisas que não são logicamente conaturais (exemplos: "âncoras 
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de pés pedalam no abismo", na Invenção de Orfeu-, ou a equiparação 
"ovo de formiga"/"ovo de sol", além da aproximação das "aves" 
tanto a "lirios" e "potros de ferro", quanto a uma "catedral en
volvida em velas", em Anunciação e Encontro de Mira-Celi). Vale 
lembrar Harald Weinrich, que define a força da metáfora como nas
cida de pequenos deslocamentos lógicos operados sobre metáforas 
corriqueiras 22.

22 Cf. Harald Weinrich, Semantik der kühnen Metapher. In: 
Sprache in Texten. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1976.

Harald Weinrich mostra como a caracterização da metáfora de 
força como aproximação de realidades distantes (a "fusão de opos
tos"), que tem sido usada para definir a lirica moderna, remonta 
a Aristóteles e Quintiliano (só que com polaridade trocada -os 
antigos evitavam a metáfora extrema) e apresenta certa fragili
dade teórica. Pergunta Weinrich: que espécie de "trena" 
ontológica poderia medir com segurança a "distância" entre coisas 
e seres do mundo empirico entre os quais a metáfora constrói sua 
ponte? Não seria antes um contrariar de relações lógicas e da 
gramática correntes que constituiría a força e a novidade da me
táfora, operando uma redução forçada de propriedades relativas a 
esferas diferentes a uma única, confundindo atributos de especia
lidade (cor, volume) e entidades pertencentes a esferas ontologi- 
camente não-comunicantes com aquela (e.g. sono branco). Para 
Weinrich, muitas expressões cotidianas são metáforas gastas em 
sua capacidade de provocar assombro ("sono profundo", "versos 
brancos"); o que faz a poesia? Revivifica estas expressões ope
rando um pequeno deslocamento lógico estranhador que chame a 
atenção da consciência lingüistica distraida sobre si mesma 
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(“sono branco", ou os "versos azuis" de "0 Homem do Violão Azul" 
de Wallace Stevens), inovar sobre "metáforas brancas".

0 segundo soneto aqui examinado mostra tanto este caráter 
das expressões metafóricas, tão da essência do órfico, que 
Weinrich enfatiza (metáfora: contradictio in adjecto), quanto um 
outro sublinhado por aqueles que se interessam pelas reções entre 
mito e linguagem (metáfora: narração condensada):

Se essa estrela de absinto desabar
terei pena das águas sempre vivas
porque um torpor virá do céu ao mar
amortecer o pêndulo das vidas.

Sob o livor da morte coisas idas
já são as coisas deste mundo. No ar
as vozes claras, tristes e exauridas.
Há sombras ocultando a luz solar.

Galopes surdos, cascos como goma.
Viscosos seres, dedos de medusas
Contando silenciosos coisas nulas.

Verdoengo e mole um ser estranho soma:
Crânios como algas, vísceras confusas, 
massas embranquecidas de medulas, (p.571)

Os quatro processos de elevação dos "elementos do sensivel
mente real a uma supra-realidade" relacionados por Hugo Friedrich 
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na sua Estrutura da Lírica Moderna 23 estão, com maior ou menor 
transparência, presentes neste poema. Vejamos como eles se dis
tribuem pelo texto.

zs Os momentos levantados pelo crítico são a contração, a 
omissão, o deslocamento e a reconstrução. Cf. Hugo Friedriech, 
op. cit.

A referência imediata de Jorge de Lima, seu intertexto, é 
evidente: o Apocalipse ("E o terceiro anjo soou...Caiu então do 
céu uma grande estrela a arder como um globo de fogo; ela caiu 
sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. 0 nome 
da estrela era Absinto: terça parte das águas transformou-se em 
absinto e muitos homens morreram dessas águas tornadas amargas"). 
Ê no texto bíblico que aparece o poder de destruição mortífera da 
estrela-cadente incendiada, a Estrela de Absinto, que contamina 
as águas, matando. A própria tarefa de dizer/antecipar o indizí- 
vel faz do Apocalipse um texto que privilegia a substituição dos 
conceitos abstratos por correspondentes poéticos concretizantes 
-assim a "ira" e a "cólera" de Deus são despejadas de vasos, ver
tidas como se fossem palpáveis, ao alcance da mão e dos olhos -e, 
portanto, o emprego de substantivos concretos. Ora, esta caracte
rística do texto do Apocalipse está em Jorge de Lima elevada à 
segunda potência, maximizada.

Se a "Estrela de Absinto" (símbolo da destruição) tem no 
Apocalipse como alvo as águas (fontes da vida e, portanto, meto- 
nímia, designação simbólica desta), atingindo a vida (conceito 
abstrato referido apenas indiretamente no Apocalipse) de maneira 
mediada, em Jorge de Lima esse percurso se condensa, deixa de ser 
percurso para passar a ser apreensão imediata da idéia/imagem de 
aniquilação (contração, primeiro dos processos mencionados). A 
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presentificação sensível do que se quer exprimir está nos dois 
primeiro versos ("Se essa estrela de absinto desabar/ terei pena 
dessas águas sempre vivas"); água e vida, que no texto apocalíp
tico guardam relação de símbolo e simbolizado, aqui se combinam, 
obrigando o leitor a associá-las imediatamente a uma entidade 
nova, "águas vivifiçadas"; o que torna a escolha de Jorge de Lima 
particularmente eficiente é o fato de que ecoa um composto 
(água-viva) lexicalizado e ordinariamente empregado, obrigando o 
leitor a pensar em um terceiro ausente (elidido -processo também 
mencionado, a omissão), a água-viva associável a ambos (ser vivo 
marinho, que, por seu aspecto sensível, evoca as águas).

Os elementos e propriedades sensíveis deste terceiro eli
dido, cruzados aos de outras cadeias semânticas e imagéticas do 
poema (a morte, a vida e as águas), aparecem distribuídos 
(deslocados) pelos versos todos do soneto, tecendo em sua malha 
os significados de treva, desesperança e silêncio estéril 
("exauridas",v.7, "torpor",v.3, são expressões sintéticas disso 
que dispersamente se diz no poema por meio de metáforas marinhas) 
que a idéia presente no Apocalipse bíblico traz contida simboli
camente na Estrela de Absinto.

Difusamente, Jorge de Lima traça uma equivalência/identidade 
entre a sua estrela de absinto e a água-viva implícita nas "águas 
sempre vivas",v.2. Assim a água-viva queima como queima a es- 
trela-de-absinto dos céus caída (tocha ardente); por outro lado a 
água-viva é gelatinosa e viscosa e, no poema, este aspecto sensí
vel aparece múltiplas vezes referido, qualificando a melancolia e 
a destruição figuradas (ver no galope silente do verso nove os 
"cascos como goma"; a própria natureza dos seres ameaçados pela 
destruição/aniquilação, "viscosos seres", v.10; finalmente, con
fundindo-se à materialidade desfeita desses seres aniquilados, 
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explicitamente "amolecendo" o que há de meie sólido e perene no 
"homem" enquanto ser material, efêmero: a morte rói as carnes hu
manas, mae poupa os ossos', a aniquilação suposta pelo apocalipse 
intensifica esse poder de negação da morte, a segunda e última 
das mortes, "torpor" absoluto que "amortece o pêndulo das vi
das", v.4, amolece os ossos, mas não de forma qualquer, antes, mo
difica-os segundo a natureza particular dessa estrela-de-ab- 
sinto/água-viva -faz os "crânios como algas, vísceras confusas", 
v.13, atribuindo-lhes qualidades marinhas).

B preciso ter sempre em mente que a própria designação 
"água-viva" já é uma expressão metafórica (a água evidentemente 
não é no cotidiano aceita como ser vivo), ainda que banalizada e 
esgotada em sua característica de nomeação original, nova, pelo 
uso corrente. Injetar-lhe sangue novo por um ligeiro deslocamento 
no modo de seu emprego diário (separação do que o léxico consa
grou conjugado, "águas/vivas", pela interpolação de um advérbio 
intensificante, "sempre") nomeando uma "realidade" nova ("...das 
águas sempre vivas"). Esse deslocamento enfatiza uma contradição 
lógico-discursiva que a expressão sempre conteve, mas que a sen
sibilidade lingüística diária, atenuada, Ignora.

Por outro lado, preste-se atenção ao modo de trabalhar a 
morte, outro campo de imagens importantes no poema. Ela é aqui 
apresentada ("o livor da morte", v.5) de modo não-contraditório 
com as características duplas da sua encarnação alegórica mais 
divulgada (a ceifadeira, mulher pálida envolta em manto negro 
-"Há sombras ocultando a luz solar",v.8- representação medieval 
associada à religiosidade e fobia mística do mundo de então). 
Novamente não é invocada diretamente a alegoria, mas seu simbo
lismo animisticamente reconstruído de forma difusa, disseminada 
no poema enquanto imagem nova, que se funda a si mesma.
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0 " livor da morte" repercute nos apostos que qualificam os 
crânios dos seres extintos ("massas embranquecidas de medu
las"^. 14; também translúcida e lívida, a água-viva implicita 
compreende características comuns a ela e à morte pálida). Já o 
aspecto sombrio, negro da morte aparece sublinhado no mencionado 
último verso do segundo quarteto ("Há sombras ocultando a luz so
lar"). Pode-se dizer que ele divide o soneto em dois; a partir 
dele instaura-se a atmosfera de trevas (e suas esferas próximas 
-silêncio, melancolia), méthexis am Finsteren a pouca 
atividade destes dois tercetos, a calma do nada, tem um único 
colorido, o negro. Galopes que já não são, seres, antes, 
arremedos e restos de seres que já não são, confundidos em massa 
amorfa ("vísceras confusas",v.13) estão adjetivados segundo 
predicados pertinentes à esfera semântica compreendida pelo 
escuro e mudo: "Galopes surdos" e conseqüentes "cascos como 
goma"; "dedos de medusa" (a água-viva) empenhados (empenho que 
nada tem de ativo) em um balanço de "coisas nulas", 
"silenciosos", v.10-11. 0 "verdoengo",v.12, refere-se a um matiz 
de verde escurecido, próprio da palheta da morte, verde de 
putrefação (como o sufixo -âtre no francês -por exemplo bleuâtre- 
o -engo acrescido a verde define um tom sombrio e macilento). 
Apenas duas formas verbais -"contando" e "soma", v.11-12- 
referidas à mesma ação, o inventário do nada, balanço final, 
fazem dessa segunda parte do soneto, coincidente com os tercetos,

24 a "participação nas trevas", emprestando a expressão de 
Adorno fora de seu significado original.
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uma quase "torre de substantivos" 20, muitos deles 
parataticamente dispostos, imbricando-se e inscrustando-se, via 
suas cargas semânticas, uns nos outros, produzindo uma imagem 
única de algo novo.

20 Friedrich referindo-se a Gottfried Benn. Cf. Hugo 
Friedrich, op.cit.

ze Cf. Theodor Adorno, Teoria Estética (trad. Artur Morão). 
São Paulo: Martins Fontes.

Como estes, muitos outro sonetos do Livro de Sonetos se 
prestariam a uma leitura imagistica atenta à sua dicção particu
lar, e também abririam caminho para a compreensão da Invenção de 
Orfeu em um de seus aspectos mais fundamentais, o órfico, com sua 
particular valorização da imagem. Trata-se de um estilo muito 
pessoal cuja resistência à interpretação imediata não deve ser 
confundida com tendência à abstração (pecado poético maior, se
gundo Pound), nem com ininteligibilidade, mas sugere sua filiação 
a um movimento maior da poesia mundial, o do hermetismo.

2. O concreto e o abstrato: o espelho partido da metáfora abso
luta

Cética em relação ao fim da arte propugnado pelos movimentos 
vanguardistas do entre-guerras europeu, mais e mais a lirica se 
convence de que sua função é justamente a de não ter função al
guma em meio a um mundo em que a utilidade é o passaporte para a 
existência. Na imagem de Adorno, é um tempo em que a arte deve 
"fechar os olhos e comprimir os dentes" 2e
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Day Lewis opõe à poesia didática ou engajada, a tendência 
moderna da poesia pura, cuja única finalidade auto-proclamada é o 
prazer estético, e mostra que no centro desta corrente está a 
produção da imagem. Do esteticismo inglês finissecular, passando 
pelo simbolismo (Yeats), pelo imagismo até os surrealistas, 
pode-se refazer o percurso da poesia inglesa neste século e 
constatar a crescente importância das imagens, espelhando um 
movimento mundial. Isto fica visível nos caminhos que conduzem ao 
Pós-simbolismo inglês, mas também em Rilke, em Stefan George ou 
Garcia Lorca. Estas imagens tem duas características fundamentais 
que as particularizam: o fragmentarismo e seu caráter privado. A 
imagem poética substitui os mitos poéticos, mortos, e "reina 
sobre um reino reduzido", o indivíduo 27.

27 Day Lewis, op.cit., p.32.

Mais que isso, a ligação das imagens com a experiência do 
poeta dá-se à maneira de um segredo particular, um enigma que re
siste à interpretação imediata. Esta característica aparentemente 
etérea, inconsútil da lírica moderna tem em sua raiz, paradoxal
mente, o desejo de comunicar suas metáforas de maneira mais di
reta, de evitar a mediação de explicações prosaicas ou passagens 
de transição entre a estranheza de duas imagens. Na poética clás
sica, estas passagens deveríam resguardar a lógica interna no 
poema, respeitando a causalidade. A lírica moderna tende a 
aboli-las, daí a impressão de fragmentarismo.

Dylan Thomas resumia seu processo compositivo a "uma cons
trução e destruição constante de imagens que brotam de uma se
mente central", sendo que esta semente é ela mesma "uma multidão 
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de imagens" em torno da qual as outras se agrupam e se enroscam 
como serpentes, não concêntrica, mas centrifugamente 2B.

28 Dylan Thomas apud Day Lewis, op.cit. A poética de Dylan 
Thomas muitas vezes se toca com a de Jorge de Lima, inclusive no 
flerte à distância do poeta galês com o surrealismo inglês, que, 
como movimento, foi tão acanhado quanto o brasileiro. Ver nota 23 
do capitulo seguinte.

29 Day Lewis, op.cit., p.99.

Quer simpática ao processo ou não, a critica sempre esteve 
pronta a admitir seu fundamento histórico. Exemplos disso são a 
recusa doutrinária e a incompreensão voluntária com que Lukács 
trata a poesia de Gottfried Benn ou o depoimento de Cecil Day 
Lewis, poeta que, apesar de expressar-se num estilo muito mais 
engajado e mimético, vê com simpatia intelectual o fortalecimento 
desta corrente:\"Nem é casual que, em nossos dias, enquanto o in

ventário dos objetos que mobiliam a vida tem aumentado tão exten
sivamente, a poesia tenha se carregado de mais e mais imagens. 
Mas não é apenas uma questão de quantidade, ou mesmo de novidade 
e complexidade. Acredito que a preocupação com as imagens também 
seja um sinal do esforço do poeta moderno em elucidar e controlar 
a cena moderna, a situação moderna. A metáfora é a linguagem na
tural da tensão e da excitação, já que permite ao homem por meio 
de uma condensada violência de expressão elevar-se ao nivel da 
situação violenta que a provoca." 29

Do ponto de vista da moderna primazia das imagens e das re
lações entre as metáforas inauditas e as dificuldades que susci
tam, pode ser proveitoso reconstituir o explicação do teórico ca
nadense Northrop Frye para a natureza histórica deste movimento 
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estilístico 30. Inspirado em Vico, desenvolvendo um esquema da 
universal da história da linguagem (próximo da langue na acepção 
saussuriana), Frye mostra como há ênfase em diferentes figuras da 
linguagem e modalidades de expressão literária, de acordo com o 
curso dessa história, por ele periodizada em três fases: primiti
vamente, com a predominância da concepção mítica do mundo, reina 
a pluralidade de deuses e a crença na linguagem como instrumento 
de magia simpática; a seguir, dá-se o desenvolvimento de um logos 
argumentativo autônomo, concomitante com a adoção do monoteísmo; 
e, por fim, instaura-se a hegemonia do processo de explicação ra
cional e um desencantamento do mundo, predominando a linguagem 
descritiva.

30 Northrop Frye, Le Grand Code (La Bible et la 
Littêrature). Paris: Êditions du Seuil, 1984.

31 Northrop Frye, op.cit., p.44.

Na primeira fase, por ele batizada de hieroglífica, a metá
fora impera, a língua tem característica de nomeadora de realida
des concretas e únicas, as palavras "estão carregadas de poder, 
são forças dinâmicas, mágicas" 31. A força encantatória da lin
guagem neste período dilui as separações entre sujeito e objeto 
no processo lingüístico, sublinhando uma ligação entre ambos por 
meio da crença em uma energia comum. Não existe verdadeira abs
tração verbal neste período, por isso sua forma de expressão pre
ferencial é o que hoje chamamos poesia (o exemplo clássico são os 
poemas homéricos).

A partir do século de ouro ateniense, atravessando o me- 
dievo, impõem-se a supremacia da metonímia, em que as múltiplas 
mediações do discurso podem levar argumentativamente uma coisa a 
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significar qualquer outra -na sua terminologia, a fase hierofân- 
tica. 0 discurso assume a forma repleta de mediações de sentido 
da prosa continua, que supõe o desenvolvimento do poder de dis
cernimento entre "as operações intelectuais do espirito e as ope
rações efetivas”. Portanto, "os pensamentos indicam que existe 
'subjacente' uma ordem transcendente com a qual comunicamo-nos 
unicamente através da razão e que somente as palavras podem ex
primir. Assim, a linguagem metonimica é, ou tende a tornar-se, 
uma linguagem analógica, uma imitação verbal de uma realidade 
além dela que pode ser transmitida de maneira bastante direta pe
las palavras" 32. A alegoria é um caso particular deste tipo de 
pensamento analógico que procura "fazer um ajuste entre a lingua
gem metafórica e a linguagem conceituai concedendo autoridade a 
esta última. A alegoria conserta as contradições de uma estrutura 
metafórica adequando-a a uma norma conceituai" 33. Assim fazem 
os cristãos com os mitos clássicos, pagãos e politeistas.

32 Idem, ibidem, p.46.

33 Idem, ibidem, p.50.

Por fim, com o empirismo inglês do XVI, Bacon e Locke, a 
língua evolui para sua terceira fase, em que a separação clara 
entre sujeito e objeto é a base, "o sujeito se expõe ele mesmo, 
numa experiência sensorial, ao choque de um mundo objetivo. Este 
mundo objetivo é a ordem da natureza; o pensamento, ou a reflexão 
são as sugestões das experiências dos sentidos e as palavras são 
os servomecanismos da reflexão. A prosa contínua é ainda utili
zada, mas todos os procedimentos dedutivos são progressivamente 
subordinados a um processo primeiramente indutivo, que se asseme
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lha aoa fatos." 34. Esta fase marcadamente descritiva do mundo 
objetivo, chamada demótica, prolonga-se até os dias de hoje.

34 Idem, ibidem, p.53.

Através das fases hierofântica (metonimica, alegórica e ar- 
gumentativa) e demótica (descritiva e referencial), o uso metafó
rico da linguagem, primeiramente presente nas fórmulas mágicas 
-que, visando a uma ação simpática sobre a natureza, buscavam uma 
identificação entre o sujeito e o mundo através de fórmulas ver
bais- emancipa-se da magia e mantém-se vivo na literatura, com 
uma finalidade mais modesta e restrita: agir não sobre a natu
reza, mas sobre aquele que lê ou escuta a forma literária que o 
preserva, a poesia.

Isso nos traz de volta à investigação da origem dessa nos
talgia pela imagem que reina na poesia moderna. Uma hipótese 
plausivel é tomar o uso moderno e ousado da metáfora, sempre bus
cando a expressão da novidade em sua máxima força, como uma 
espécie de ricorso da fase hierofântica, a história da linguagem 
repetida não em farsa, mas como tentativa de reavivar o pálido 
reflexo da capacidade da metáfora de reunir sujeito e objeto numa 
expressão verbal, como reação à excessiva ênfase contemporânea na 
dimensão informativa da linguagem.

Esta tendência manifesta-se principalmente na busca de novos 
padrões de imagens, mais complexos, que revigorem, na medida res
trita em que isso é historicamente possível, a expressão metafó
rica. Num mundo que resulta num "espetáculo confuso", estes pa
drões são necessariamente difíceis. Daí a intransparência das 
imagens da lírica moderna. Sua importância está na recusa em anu
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lar-se nos jogos de linguagem utilitários do dia-a-dia, o uso de- 
mótico predominante, na terminologia de Frye.30

30 "A opacidade da obra de arte em relação à realidade 
empírica tornou-se programa da obra de arte hermética." Cf. 
Theodor Adorno, op.cit.,P-353.

A poesia de Jorge de Lima valorizou num primeiro momento a 
clareza mimética das imagens, paralelamente a um alargamento dos 
assuntos poéticos em direção ao cotidiano e o regional, mas pro
gressivamente encaminhou-se para a metáfora compósita, mesclada e 
intrincada. 0 livro de transição A Túnica Inconsútil, bem como o 
seguinte, Anunciação e Encontro de Mira-Celi, apontam para o pre
domínio do segundo caminho. Quem lê "0 Grande Desastre Aéreo de 
Ontem" ou os poemas de Anunciação e Encontro de Mira-Celi nota 
imediatamente que o teor de complexidade das imagens do autor é 
outro. Isso não implica, contudo, numa linguagem poética mais 
abstrata. Essa confusão advém de uma noção estreita de referen- 
cialidade, que busca correspondência unívoca com objetos, si
tuações e personagens do mundo empírico.

0 mood subjacente aos poemas é apreensível, o progressivo 
enredamento das imagens, analisável. 0 essencial para sua 
compreensão está no uso concretizante da linguagem implicado pela 
metáfora, muito distante do pensamento conceituai. É uma poesia 
que se faz a partir de múltiplos fragmentos do real, idas e vin
das de sentido que não servem a uma disposição ilustrativa, nem 
às digressões abstratas.

Este movimento informal em direção a uma poesia que não 
aponte para além de si mesma (um objeto artístico que não quer 
ser sobre alguma coisa outra, mas apenas ser, coisa-em-si), mais 
pura, como o batizaram Paul Valéry, Henri Brémond e Ortega y 
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Gasset, Friedrich e tantos outros, menos carregada na referencia- 
lidade, não é exclusivo da poesia, mas uma dimensão intrinseca do 
projeto estético moderno, que concebe o criador como demiurgo, 
pequeno deus, e a obra de arte como um mundo autônomo.

A ameaça da comunicação rompida, do silêncio é o resultado 
da vontade de distanciamento da imediaticidade do mundo unida a 
uma aspiração pelo transcendente, um fervor religioso que não se 
realiza num sistema de valores metafísicos construído tradicio
nalmente ou sequer muito determinado. Aquilo que Friedrich chamou 
"transcendência vazia" a propósito de Rimbaud -em Mallarmé, a 
busca da epifania no néant- é, na verdade, um esforço titânico 
dos poetas para desarticular uma linguagem assimilada, desreali- 
zar e escapar a uma totalidade falsa. Contra o pano do fundo dos 
ruídos de um mundo que já nada nos diz de novo, recolher "um pu
nhado de imagens partidas" (Eliot) e infundir nestes fragmentos 
um novo sentido, cuja lógica e fundamento só pode ser buscado in
ternamente: a utopia possível na distopia presente.

Citando Harold Bloom, Karsten Harries lembra sua imagem do 
poeta como um descendente do Satã personagem de Milton, um orgu
lhoso que tenta o impossível, no caso, suspender o tempo e a rea
lidade, criando um domínio em que o homem é senhor absoluto. 0 
paradoxo está no fato de que a "presença absoluta" propiciada 
pela obra de arte, em que aparentemente tornamo-nos capazes de 
apreender cada um dos momentos de uma relação integral, é enga
nosa: não há como paralisar o tempo e a gênese da obra de arte 
está imersa no fluxo da história. E, mesmo na poesia que se pre



88

tende mais fechada para o mundo, produz-se um tipo de conheci
mento único sobre a realidade 3B.

Como aponta Harries, a vontade de presença imediata e comu
nicação direta do objeto artístico em si, de auto-suficiência no 
universo criado da materialidade simbólica, esbarra na impossibi
lidade de sua depuração total de elementos cotidianos, de suas 
raízes na realidade, legíveis sob, ou mesmo, no próprio esforço 
de desrealização e distanciamento do mundo. Ê essa convicção que 
separa o Yeats de "Sailíng to Byzantium" (1927), perseguindo as 
imagens do rouxinol artificial que canta sobre o ramo dourado, 
daquele que, em "The circus animais' desertion" (1939), escreve:

Those masterful images because complete
grew out of pure mind but out of what began?
A mound of refuse or the sweeping of a Street,
Old kettles, old bottles and a broken can,
Old iron, old bones, old rags, the raving slut
who keeps the till. Now that my ladder's gone
I must lie down where all ladders start
In the foul rag and bone shop of the heart. 37

36 Cf. Karsten Harries, A metáfora e a transcendência. In: 
Sheldon Sacks(org) Da Metáfora. São Paulo: Pontes/Educ, 1992, 
p.77-93.

37 Cf. William Butler Yeats, Poems(ed.Norman Jeffares). 
London: MacMillan,1984. Sobre o Yeats final, ver Richard Ellmann, 
La segunda puberdad de W.B.Yeats. In: Cuatro Dublinenses 
(trad.Antonio-Prometeo Moya). Barcelona: Tusquets, 1990, p.55-92.

As imagens da obra final de Jorge de Lima se constroem nesta 
tensão entre dois polos: a tendência ao silêncio a que conduz o 
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ensimeamamento programático da arte moderna, convertida em Ersatz 
da religião, e o reconhecimento de que afinal esta arte nasce a 
partir de pequenos fragmentos do real, de um mundo por si caó
tico, reorganizados numa imagem concreta, representação complexa 
que resiste a sua banalização funcional. Distante da crença dos 
surrealistas e dadaistas de que o fim da arte estava próximo e 
viria acompanhado de um salto de qualidade na emancipação humana 
possibilitado pela técnica, sua poesia é de resistência e preser
vação do poder de critica e revelação da obra de arte.

B também esse empenho que aparece, sob forma tão diversa, na 
imagem central do Igitur de Mallarmé, está por trás da ânsia pela 
obra que Blanchot pesquisa no seu 0 Espaço Literário 3B. Nela, 
através das imagens dissectoras da realidade, dá-se uma espécie 
de morte voluntária do escritor para o mundo imediato, único meio 
de estar legitimamente no mundo para o artista que quer alcançar 
"o olhar de Orfeu", conhecer o totalmente estranho, dizer o indi- 
zivel. Através de uma linguagem critica de vezo heideggeriano, 
existencialista, Blanchot nota uma única constelação histórica 
ligando numa mesma familia o Hoelderlin final, o Rilke dos 
Sonetos a Orfeu, Kafka e Mallarmé.

3B Cf. Maurice Blanchot, O Espaço Literário (trad. Álvaro 
Cabral). Rio de Janeiro: Rocco, 1987, passim e, especialmente, 
P.253-265.

A imagem dissectora sugere também a aproximação das imagens 
descritas no último Jorge de Lima com a descrição benjaminiana da 
forma por excelência do drama barroco alemão: a alegoria. A pro
ximidade da alegoria barroca da arte moderna está implícita em 
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sua Origem do drama barroco alemão 30 e a semelhança de alguns 
procedimentos chave demonstra a propriedade da associação. Assim 
a qualificação da Invenção de Orfeu como obra barroca, lugar co- 
mum da critica em vista da proliferação de imagens e torneios es
tilísticos que a caracterizam, passa a repousar num fundamento 
menos genérico, que deriva da angústia comum do homem barroco e 
do moderno.

30 Cf. Walter BenJamin Origem do drama barroco alemão (trad. 
Sérgio Paulo Rouanet). São Paulo: Brasiliense, 1984.

Basta confrontar a arquitetura dos sonetos finais de Jorge 
de Lima com o que dizia Benjamin sobre o processo de formação da 
imagem no barroco, em que o mundo, armazém de imagens, deixa de 
ser uma totalidade rescindindo de sentido imanente. Estilhaçado 
pelo olhar melancólico do alegorista, interessado em detalhes, 
nos fragmentos e nas ruínas, volta a ganhar sentido a partir de 
sua vontade construtiva: "Ao passo que o romantismo, em nome do 
infinito (da forma e da idéia) intensifica em sua critica a força 
da obra de arte acabada, o olhar profundo do alegorista transmuta 
de um só golpe coisas e obras numa escrita apaixonante...Na es
fera da intenção alegórica, a imagem é fragmento, ruína. Sua be
leza simbólica se evapora...0 falso brilho da totalidade se ex
tingue. Pois o eidoe se apaga o símile se disseolve, o cosmos in
terior se resseca. Nos rebus áridos que ficam, existe tuna in
tuição, ainda acessível ao meditativo, por confuso que ele seja. 
Por sua própria essência, era vedado ao classicismo perceber na 
physis bela e sensual o que ela continha de heterônomo, incom
pleto e despedaçado. Mas são Justamente essas características 
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ocultas sob sua forma extravagante que a alegoria barroca pro
clama, com uma ênfase até então desconhecida" 40.

40 Idem, ibidem, p.198.

41 Idem, ibidem, p.200.

Benjamin marca como a vontade construtiva do sujeito neste 
processo de composição da imagem a partir de fragmentos tomados 
ao mundo foge, minando seus fundamentos, da representação 
realistica do mundo: "...De fato [não] se trata [tanto de uma re- 
miniscência antiga, como] de uma sensibilidade estilística con
temporânea. 0 que jaz em ruínas, o fragmento significativo, o es
tilhaço: essa é a matéria mais nobre da criação barroca. Pois é 
comum a todas as obras literária desse período acumular incessan
temente fragmentos, sem objetivo rigoroso,...elementos [legados 
pela antiguidade], com os quais, um a um, [os literatos barrocos] 
mesclam o novo todo. Ou antes, não há mescla, mas construção. 
Pois a visão perfeita desse 'novo' era a ruína. 0 objeto dessa 
técnica, que individualmente visava os realia, as flores de retó
rica, e as regras, era a ordenação exuberante de elementos anti
gos em um edifício, que sem unificar esses elementos em um todo, 
fosse superior, mesmo na destruição, às antigas harmonias." 41

A disposição de escolher temas especificamente noturnos som
brios e associados à morte, a visão da natureza como o processo 
de decomposição, efemeridade, e da história como agonia e deca
dência, expressão desta natureza, reaparece na obsessão pelo nada 
da lírica moderna. Como no drama barroco, descrito por Benjamin 
como representação de um cortejo fúnebre, o luto instala-se no 
centro da poesia de Jorge de Lima: "Ao passo que no símbolo, com 
a transfiguração do declínio, o rosto metamorfoseado da natureza 
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se revela fugazmente à luz da salvação, a alegoria mostra ao ob
servador a facies hippocratica da história. A história em que 
tudo o que nela desde o inicio é prematuro, sofrido e malogrado, 
se exprime num rosto -não, numa caveira. E porque não existe, 
nela, nenhuma liberdade de simbólica de expressão, nenhuma harmo
nia clássica da forma, em suma, nada de humano, essa figura, de 
todas a mais sujeita à natureza, exprime não somente a existência 
humana em geral, mas, de modo altamente expressivo, e sob a forma 
de um enigma, a história biográfica de um individuo. Nisto con
siste o cerne da visão alegórica: a exposição barroca, mundana, 
da história como história mundial do sofrimento, significativa 
apenas nos episódios de declínio." 42

42 Aqui Blanchot repete Benjamin quando equipara a imagem a 
um despojo, cuja semelhança cadavérica suspende a realidade e 
utilidade imediata das coisas. Cf. Benjamin, op.cit., p.204 e 
Blanchot, op.cit., p.257.

43 Cf. Fredric Jameson, Marxismo e Forma (trad. lumna Maria 
Simon, Ismail Xavier, Fernando Oliboni). São Paulo: Hucitec, 
1985, p.62.

E, porque se propõe enquanto enigma, tanto a imagem barroca, 
como a imagem órfica e hermética moderna que aparece por exemplo 
em Jorge de Lima, resistem ao desvelamento imediato do sentido 
que o símbolo, visão/revelação instantânea, propicia. A completa 
reconciliação entre sujeito e objeto não sobrevive, senão como 
aspiração preservada precariamente, na poesia de hoje; como 
afirma Jameson sobre a alegoria bejaminiana, ela é "um modo pri
vilegiado de nossa própria vida no tempo, um canhestro decifrar 
de significado de momento em momento, uma penosa tentativa de 
restaurar uma continuidade em instantes heterogêneos e descone
xos" 43.
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A hermenêutica dessa imagens complexas, contudo, não implica 
numa busca da essência abstrata que elas encobrem, mas no esforço 
de deciframento do sentido que elas concretamente passam a corpo- 
rificar, mesmo que este seja a ausência de autenticidade no 
mundo: "A função da escrita por imagem, do Barroco, não é tanto o 
desvendamento como o desnudamento das coisas sensoriais. o emble
mático não mostra a essência 'atrás da imagem'. Ele traz essa es
sência para a própria imagem, apresentando-a como escrita, como 
legenda explicativa, que nos livros emblemáticos é parte inte
grante da imagem representada" 44.

44 Benjamin, op.cit., p.207.

As metamorfoses da imagem na poesia de Jorge de Lima prosse
guiram no curso apontado pelo livro de 1949. Derivada do Livro de 
Sonetos, a dicção poética da Invenção de Orfeu realiza-se em um 
poema mais complexo, desigual e extenso. 0 procedimento artistico 
que a singulariza , no entanto, continua sendo essa precedência 
da imagem órfica e hermética, construída a partir de metáforas 
inauditas. Obras da mesma matriz, pode-se buscar neste grupo de 
sonetos reunidos por Jorge de Lima três anos antes da publicação 
de sua obra maior uma bússola, um eixo de leitura que nos ampare 
na difícil travessia crítica do alentado volume que encerrou a 
carreira do poeta.
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O ENGENHEIRO NOTURNO: INVENÇÃO DE ORFEU

0 leitor da Invenção de Orfeu depara-se com um caudaloso 
poema em dez cantos que Já nos oxímoros dos subtítulos acrescen
tados pelo autor ao seu exemplar pessoal ("biografia épica", 
"biografia total" ou ainda "biografia com sondagens") antecipa as 
tensões que o permeiam. Gênero híbrido, épico-lírico, mais lírico 
do que épico, este poema constrói-se a partir da difícil convi
vência entre a concentração da lírica e os desdobramentos narra
tivos requeridos pela épica. Esta contradição, fundamental, apa
rece duplicada na relação entre a proliferação de imagens -ele
mento estilístico dos mais marcantes do livro, que sugeriu a mui
tos um quase automatismo na escrita poética, registro compulsório 
e imediato da fantasia-, e o esforço construtivo. Talvez não tão 
evidente à primeira leitura, mas perfeitamente demonstrável ao 
leitor atento, a arquitetura está implicada na recorrência de um 
padrão estrutural no trabalho lingüístico de enformar estes ele
mentos simbólicos, na montagem de material (temático, imagético, 
literário) tão desigual.

As expressões leitor de Invenção de Orfeu e primeira leitura 
Já trazem em si uma das pontas do iceberg crítico que o poema 
propõe. São poucos e quase que invariavelmente restritos ao cír
culo acadêmico aqueles que se aventuram a empreender a leitura 
completa de um poema tão extenso. Mas não é a prolixidade a única 
responsável pela desatenção que a Invenção de Orfeu tem amargado, 
particularmente nos últimos anos. Desde seu aparecimento, em 
1952, a súmula poética de Jorge de Lima tem perdido em populari
dade para sua poesia modernista de cunho regionalista, mais 
transparente e acessível. Já nos prefácios de Murilo Mendes e 
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João Gaspar Simões à primeira edição, mostrava-se a recepção mais 
comum da critica: o desconcerto provocado pelo poema traduzia-se 
em retraimento silencioso e perplexo ante sua amplitude temática 
e formal, evitando cuidadosamente abordagens abrangentes e prefe
rindo tratar de aspectos temáticos isoladamente, inventariando 
questões pontuais e fugindo à estrutura. A posição alternativa 
tem sido de desprezo ou afirmação da ilegibilidade do poema, to
mado como exercício maneirista e exemplo de escrita abundante e 
rebarbativa i.

Nas duas reações nota-se que o fulcro da questão está na me
dida, na extensão da Invenção de Orfeu. Para os padrões modernos, 
é realmente difícil acreditar que uma obra tão longa tenha sido 
resultado de algum rigor e esforço de depuração. 0 pressuposto de 
ambas posturas críticas, tanto a que aprova como a que rejeita a 
obra, é o de que Jorge de Lima teria acabado por concretizar o

1 Entre os que enfatizam a "excessiva oficina barroca da 
Invenção de Orfeu" (Sebastião Uchoa Leite), figuram além do poeta 
e crítico pernambucano, Wilson Martins e Augusto de Campos. 
Apesar de Jorge de Lima aparecer sob luz bastante desfavorável na 
História da Inteligência Brasileira, é o concretista quem, em um 
parágrafo, sintetiza de maneira incisiva o que se tem censurado 
no poema: "Jamais consegui levar a cabo a leitura de Invenção de 
Orfeu, livro muito mais órfico do que inventivo, e que me 
chateia, malgrado uma ou outra solução interessante, pela 
inconsistência de organização e falta de rigor. Parece-me, ainda 
hoje, um equívoco, um falso poema longo: sucessão mal-ajambrada 
de poemas subjetivos diluídos numa enxurrada camoniana, com raras 
ilhas de poesia realmente nova. Depois, apesar de sua várias 
tentativas de renovação , Jorge de Lima é o poeta dos 'retornos': 
retorno ao soneto, retorno a Camões, retorno ao decassílabo". Cf. 
Sebastião Uchoa Leite, Participação da Palavra Poética. 
Petrópolis: Vozes, 1966, p. 48; Wilson Martins, História da 
Inteligência Brasileira, vol7 (1933-60), São Paulo: Cultrix, p. 
309-10 e Augusto de Campos, Poesia, antipoesia, antropofagia. São 
Paulo: Cortez e Moraes, 1978, p. 42-3.
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"animal de dez mil estádios" da Poética de Aristóteles 2, cuja 
grandeza descomedida impede o leitor de enxergar o todo e 
encontrar ordem e unidade no poema. Mas extensão não pode ser 
avaliada independentemente da questão da forma particular im
pressa pelo poeta ao seu material poético, relacionando-se, por
tanto, com a questão dos gêneros no poema.

2 Cf. Aristóteles, Poética (trad. Eudoro de Sousa). Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1986, p. 113-14.

Aristóteles alerta que o breve e o longo da epopéia não va
lem para a tragédia, tampouco para a lirica. A construção da to
talidade em cada um desses gêneros faz-se de maneira particular, 
obedecendo a leis formais especificas, ao mesmo tempo forjadas em 
cada obra particular e aprendidas da tradição, herdadas e 
auto-impostas, que interligam as partes em algo maior do que a 
mera adição de fragmentos e determinam o que há de ser excessivo 
ou insuficiente na obra literária.

Nas leituras mais correntes da Invenção de Orfeu, sua fi
liação indevida e exclusiva a uma tradição tem dificultado sua 
compreensão. 0 amálgama entre o épico e o lírico, mecanismo bá
sico de sua estruturação, não parece ter sido devidamente levado 
em conta. 0 que torna esta composição tanto mais complexa é o 
fato de que, na obra final de Jorge de Lima, ambos ingredientes 
deste composto, por si de equilíbrio precário, já se apresentam 
eles mesmos como problemáticos e híbridos em si. Em outras pala
vras, o que há de épico nesta "simples descrição de viagem" não 
deve ou pode ser entendido como empréstimo formal tomado a uma 
tradição agonizante, para não dizer morta, no sentido em que 
Veyne diz estar a elegia erótica romana para a sensibilidade mo
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derna, a epopéia ocidental 3. Caso contrário, seria mera 
emulação estéril e vazia, imitação exterior e artesanal da forma. 
As citações ou ressonâncias temáticas desta tradição em Jorge de 
Lima apenas reforçam esta hipótese, na medida em que põem a nu o 
abismo formal que o separa destes autores. Pode-se dizer que a 
redefinição do conteúdo expressivo e formal do épico são condição 
e resultado de qualquer poema moderno de considerável extensão.

3 Paul Veyne, A Elegia Erótica Romana - o Amor, a Poesia e o 
Ocidente (trad. Milton M. Nascimento e Maria das Graças 
Nascimento). São Paulo: Brasiliense, 1985.

Além disso, a expressão lírica de Jorge de Lima é também 
pessoalíssima, consequência da depuração de fases extremamente 
heterogêneas dentro de seu percurso artístico e de leituras 
formadoras bastante diversificadas (por exemplo, os simbolistas 
franceses -Rimbaud, Baudelaire incluídos, a vanguarda européia do 
nosso século e seus seguidores brasileiros). 0 resultado desse 
processo é uma lírica metaforizante ao extremo, cujo principal 
pilar de sustentação é a produção de imagens complexas, elípticas 
e herméticas.

Isto posto, qual a natureza do poema que escreve Jorge de 
Lima aos quase sessenta anos, pouco antes de morrer, que, esfinge 
barroca, desafia a crítica? Provisoriamente, o dado de que dispo
mos é o fato de tratar-se de um poema longo para os padrões mo
dernos. Pode-se depreender , portanto, que não seria inútil con
frontá-lo com outras tentativas modernas de poema longo 
(Lautréamont, Whitman, Pound, Eliot, Huidobro), além de 
aproximá-lo contrastivamente dos marcos da épica ocidental, que 
recebem aliás referências explícitas, menções e citações, ao 
longo do curso do poema (Virgílio, Dante, Camões e Milton).
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Da épica clássica, Jorge de Lima se afasta formalmente por 
terem caducado os pressupostos sociais que davam sustentação his
tórica a esta forma. Se valem as observações de Octávio Paz 4 
sobre as razões do seu esmorecimento na modernidade, ligadas à 
valorização do indivíduo e na poética pós-romântica do polo 
subjetivo no processo de criação, pode-se dizer que a injeção de 
ânimo lírico na forma longa realizada no poema de Jorge de Lima 
insere-se num processo maior que perpassa a história da 
literatura ocidental moderna. Não há como negar que Invenção de 
Orfeu se liga a esta tradição, mas deve ser lida como voz 
extremamente dissonante, quase idiossincrática.

4 Cf. Contar y cantar (sobre el poema extenso). In: Paz, 
Octavio La Otra Voz (Poesia y Fin de Siglo). Barcelona: Seix 
Barrai, 1990, p. 11-30.

0 vínculo mais evidente é temático, o reaproveitamento de 
episódios e motivos míticos e narrativos de pontos altos da poe
sia épica desde a antiguidade. Invenção de Orfeu é um poema sobre 
a viagem, uma das modalidades arquetípicas de aventuras dignas de 
figurar como estofo do "conteúdo de vasto fôlego" propugnado por 
Aristóteles para a epopéia. No entanto, trata-se aqui de uma via
gem interior, com sondagens, pontilhada por motivos líricos e num 
espaço fora da geografia tradicional, no tempo próprio da 
criação, como veremos adiante. 0 universo camoniano das descober
tas associa-se à viagem interior das alucinações inspiradas, 
tanto intuitiva como "lenta e racional desorganização dos senti
dos” que caracteriza a experiência moderna, invenção. A travessia 
que o poeta inicia no mar da linguagem é ao mesmo tempo ébria e 
busca lúcida, desgovernada e alerta, descoberta e invenção, diri
gida a tudo e todos e também autocentrada, extremamente intimista
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-a viagem na versão moderno-simbolista que Rimbaud deu ao tema em 
Le Bateau Ivre B.

Nos poetas modernos que se aventuraram no poema longo, cujas 
tentativas todas lidam com material poético épico eivado de tra
ços líricos, suscitando problemas técnicos semelhantes aos en
frentados por Jorge de Lima, podemos encontrar soluções estéticas 
e procedimentos comparáveis a recursos empregados na Invenção de 
Orfeu. Whitman, por exemplo, está presente no emprego do verso 
livre paratático, na enumeração caótica e na amplitude panteísta 
dos temas aliada ao furor biográfico. As imagens insólitas evocam 
universos mais ou menos próximos do surreal como os de 
Lautréamont e Huidobro. Já a montagem de citações no corpo do 
poema, identificadas ou não, faz pensar em Eliot, enquanto a va
riedade formal lembra Pound ®.

Justamente por sintetizar traços tão heterogêneos, o tipo de 
totalidade pretendida pelo poeta na Invenção de Orfeu não se as
simila a nenhum destes modelos. Só o exame detido da estrutura 
interna do poema permite responder ou reformular em termos mais 
esclarecedores aquele que parece ser o grande impedimento à valo
rização devida da obra final de Jorge de Lima: como convive a 
tendência centrípeta, inter-relação fechada entre as partes e o 
todo, característica da lírica com as forças centrífugas da mul

° A história da metáfora náutica como expressão do fazer 
Poético foi estudada por Ernst Robert Curtius, Literatura Europea 
y Edad Media Latina (México: 1975),vol I, p. 189-93.

e 0 ponto aqui é a analogia das dificuldades construtivas, 
acima das diferenças de fundo que separam estes textos, 
aproximando o relativamente breve ("The Waste Land") e o projeto 
virtualmente infinito (os Cantos de Pound).
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tiplicação de episódios e temas, típica da épica na Invenção de

OrfevR

1. Latência e criação: estrutura narrativa e o mito da queda em
Invenção de Orfeu.

Quem te fez assim soturno 
quieto reino mineral, 
escondido chão noturno?(10,XI,1)

Se o qualificativo caudaloso Be aplica sem maiores contes
tações à Invenção de Orfeu, duas características essenciais devem 
ser levadas em conta para melhor orientação do leitor dentro de 
seu aparente excesso. Em primeiro lugar, o polimorfismo de cada 
um dos cantos, unidades compostas de maneira fragmentária e mo-

I u.
ix.

saica, desiguais e assimétricas entre si, cujo ordenamento só 
pode ser reconstruído no que se poderia chamar de uma estrutura 
narrativa, mítica 7, de maneira muito rudimentar. Tal 

7 Mítica, aqui, refere-se ao desdobramento de um motivo 
narrativo, no sentido aristotélico de mythos. A resultante da 
conjugação da religiosidade católica e da concepção órfica do 
mito na Invenção de Orfeu serão examinadas mais adiante.

cr

característica delimita o livro de Jorge de Lima em relação à 
tradição épica clássica, mas também em relação a outras formas 
narrativas em verso. Além desta profunda marca diferenciadora, é 
preciso atentar para o fato de que, incrustadas no poema maior, 
as formas breves e fixas (como os sonetos) desempenham um papel 
funcional contraditório. São ao mesmo tempo esteio da unidade da
Invenção de Orfeu, porque aparentados formal e tematicamente, e 
elementos perturbadores desta unidade, na medida em que pedem 
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para ser lidos como totalidades líricas autônomas, muito bem 
construídas em si, e por isso tendendo à independência do todo, 
no qual deveríam cumprir papel funcional.

A heterogeneidade de formas empregadas no poema (quadras, 
sonetos, sextilhas, oitavas, terça rima, metros breves e longos) 
corresponde isomorficamente ao objeto da Invenção de Orfeu, tam
bém ele metamórfico. Os cantos são assimétricos e irregulares no 
que diz respeito à sua extensão e estrutura. Ainda assim, a re
construção sintética dos motivos abordados no poema a partir de 
seus títulos não é impossível. Tentemos, pois, recompor a matéria 
narrada no poema a partir de análises sumárias do que é central 
do ponto de vista da economia narrativa em cada um dos dez cantos 
(.Fundação da Ilha, Subsolo e Supersolo, Poemaa Relativos, As apa

rições, Poema da Vicissitude, Canto da Desaparição, Audição de 
Orfeu, Biografia, Permanência de Inês e Missão e Promissão).

0 primeiro deles, Fundação da Ilha, é o que coloca as bali
zas dentro das quais deve se dar a "viagem" interior que o poeta 
enseja. A maior parte destes limites são negativos, a epopéia-lí- 
rica de Jorge de Lima não aborda um projeto heróico civilizató- 
rio, como a saga marítima portuguesa d'Os Lusíadas. Tampouco con
funde-se com a narrativa de uma viagem de constituição de identi
dade, como a de Odieseu ou do caráter posto a prova, como a da 
fundação da nova ílion por Eneae ®. Trata de uma viagem em uma

s 0 crítico inglês Cecil Bòwra traça um panorama da evolução 
da épica clássica ocidental. Partindo da tentativa de 
compatibilização do ideal heróico grego com a moral estoicista na 
Eneida, o autor demonstra as metamorfoses estruturais que a forma 
da epopéia teve que suportar para adequar-se a novas 
configurações ideológicas. A passagem da mitologia homérica para 
o monoteismo cristão, as soluções de compromisso em Camões e 
Tasso, e o prenúncio do novo subjetivismo que marcará o criador 
romântico estampados no orgulho do Satã do Lost Paradise de 
Milton antecipam parcialmente as dificuldades de construção da 
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dimensão de tempo e espaço suspensos, ficcional, viagem através 
da linguagem, o que faz da Invenção de Orfeu um poema sobre a 
criação e, portanto, sobre as formas que a fantasia humana produ
tiva assume na arte, suas forças e fraquezas.

Como matriz de imagens, contudo, as viagens maritimas de 
Vasco da Gama, Eneas e Odisseu sobrevivem alimentando o poema. 0 
barco, imagem tradicional do fazer poético, e o mar, emblema da 
linguagem, disseminam-se como fontes simbólicas importantes ao 
longo do texto como um todo, dando aspecto concreto, contaminando 
de atributos pertinentes a este campo de imagens o verdadeiro 
tema do poeta: a criação e seu limite, a esterilidade. Daí a ilha 
que dá nome ao proêmio. 0 canto da fundação é dos mais extensos 
s, o que se explica por sua função antecipadora. Nele se 
sintetizam as diversas ramificações que o tema da criação sofrerá 
ao longo do poema, uma espécie de súmula da súmula, concentração 
extrema da miríade de imagens características do momento que se 
segue à explosão inicial. Isomorficamente, a multiplicidade 
formal do canto representa a pluralidade de possiblidades que se 
colocam ao criador e a dificuldade de capturá-las na forma exata.

Invenção de Orfeu. Cf. C.M.Bowra Virgílio, Tasso, Camões e Milton 
(Ensaio sobre a Epopéia) Porto: Civilização, 1950.

0 Com seus quase 1800 versos, compara-se em tamanho apenas 
ao oitavo. Biografia, responsável por 2286 dos cerca de 10000 
versos do poema.
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Na abertura do poema (11,1) loregistra-se a mobilidade do 
objeto a ser construído, mobilidade que se reflete na noção do 
real veiculada pelo poeta. A "clara geografia" está na ciência de 
revelar ocultando um mundo composto de nãos e privações, sem 
amesquinhar a aspiração contida no mito. A reprodução em palco 
individual e interior da viagem de formação, civilizatória (Orfeu 
ao Hades, Vasco da Gama às índias, Odisseu regressando a ítaca), 
luta entre descoberta e invenção no microcosmo do sujeito, re
flete-se na própria escala em que, metaforicamente, se apresentam 
os obstáculos à realização da aventura: "um copo de mar" revolto, 
agitado por "ventanias/ tão tristes e tão alegrias", em cujo as
pecto mínimo, mas traiçoeiro e contraditório, está garantido o 
material para concretizar aquilo que aqui se chama de épico.

10 Os trechos citados serão indicados por um numeral romano, 
correspondente ao número do poema, e um cardinal, relativo ao 
canto em que ele se insere. Quando há indicação da página, 
corresponde à edição Aguilar de 1958.

Quando Orfeu desce ao Hades, enfrenta na figura da morte a 
força destruidora do tempo. As armas que o habilitam a esse em
bate desigual são o canto e a linguagem (a arte) e o desejo (o 
amor). 0 poema de Jorge de Lima se constitui como uma represen
tação moderna da força e fraqueza da fala organizadora de Orfeu, 
um assunto de dimensão cósmica, assumindo sua voz central a per- 
sona de um demiurgo que percorre uma série interminável de cami
nhos dispersos "entre o mar, o céu e o chão". 0 tema é imenso, a 
tarefa organizadora^ solitária, fatalmente destinada ao insu
cesso, mas não à insignificância, daí seu poder de atração: empe
nho em dizer o indizível e comunicar o incomunicável. Por isso a 
fala simbólica que o tece se auto-descreve como ecoada por 
"peixes, homens e aves", ressoando em todas as direções, mas tam
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bém como "fala sem ser escutada" (1,1), primordialmente monoló- 
gica, expressão lírica do universalmente humano no mais fundo, 
íntimo e individual.

Poesia sobre a poesia, sobre a criação e seus limites, a In
venção de Orfeu entrelaça várias matrizes mitológicas que abordam 
o tema. No primeiro plano, além do Orfeu guindado ao título por 
Murilo Mendes (nota), aparece a versão bíblica. A figura do homem 
decaído “rei escravo" (XII, 1) é apenas um dos muitos exemplos de 
alusões diretas à figuras bíblicas (como a sombra permanente de 
Lusbel, representação da angústia). A partir da conversão ao ca
tolicismo do poeta, sua poesia tendeu seguidamente a assuntos de 
natureza mística (predominante em Tempo e Eternidade, A Túnica 
Inconsútil e, de certa forma, Anunciação e Encontro de 
Mira-Celi). É certo que a complexidade das imagens, o tom 
oracular e enigmático do Livro de Sonetos e da própria Invenção 
de Orfeu, incorporam a experiência religiosa do poeta, mas não é 
lícito absolutizar a importância do pano de fundo bíblico, como 
sugerem alguns.

A disputa entre o alegórico e o simbólico já levou a várias 
confusões entre os leitores de Jorge de Lima em sua fase final. 
Impressionados pelo lema militante de Tempo e Eternidade 
("Restauremos a poesia em Cristo"), escrito em parceria com Mu
rilo Mendes, pelos elementos intuitivos e prolixos da poesia do 
autor (esquecendo que se trata de uma intuição coerente e ades
trada), e, por fim, por suas declarações de intenção poética 
(infelizes ou insuficientes como a maioria das declarações dos 
poetas sobre sua própria obra 11), em que se denunciam as 

11 Defendendo a poesia de Hõlderlin contra aqueles que acham 
que compreender obras de poesia equivale a reconstruir a intenção 
do autor. Adorno não hesita em defendê-la do próprio poeta: "A 
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leituras da estética neo-tomista de Jacques Maritain e das 
confusões entre experiência mística e poética do Abade Henri 
Brémond, muitos leitores tendem a reduzir o poema a uma de suas 
preocupações que se desdobra em um de seus apoios narrativos: a 
dimensão religiosa traduzida na experiência da queda, no tema do 
homem decaído condenado à infelicidade , à privação e ao 
trabalho. È inegável a influência que o tema, bem como a 
estrutura narrativa da Bíblia, exerceram sobre a literatura 
ocidental, em maior ou menor grau. Mas daí a alçá-la a chave 
interpretativa única da Invenção de Orfeu há uma grande 
distância.

intenção subjetiva, enquanto não tiver sido objetivada, 
dificilmente pode ser restituída; quando muito apenas na medida 
em que esboços e textos complementares a elucidam. Porém, 
exatamente no cerne do problema, onde a intenção é obscura e 
precisa de conjetura filológica, as passagens em questão 
geralmente divergem com razão daquelas que podem ser comprovadas 
mediante paralelos, e as conjeturas pouco prometem a não ser que 
elas próprias já se apóaim num pressuposto filosófico que as 
precede. Entre os dois reina uma ação recíproca, o processo 
artístico de modo algum se esgota na intenção subjetiva dessa 
forma que o axioma {do primado da intenção) tacit amente 
pressupõe...A intenção aqui representa apenas um momento: só se 
converte em figura quando provém de outros momentos: do conteúdo 
objetivo, da lei imanente da figura e, antes de tudo em 
Hólderlin, do conteúdo objetivo da linguagem. Tornar o artista 
responsável por tudo faz parte daquela alienação em relação à 
arte, no que diz respeito á sensibilidade. Os artistas aprendem 
pela experiência quão pouco lhe pertencem suas características, e 
em que medida seguem a coação da obra A obra sairá tanto mais 
perfeita quanto mais e sem vestígios a intenção for consumada no 
figurado". Capaz em suas entrevistas de julgar um obscuro Patrice 
de la Tour de Pin "talvez o maior poeta de hoje" (hoje refere-se 
a 1933), Jorge de Lima certamente não era um crítico tão agudo 
quanto bom poeta e suas declarações expressas iluminam menos do 
que a forma que conferiu a seus poemas. Cf Parataxis. In: Theodor 
W. Adorno, Notas de Literatura (trad. Celeste Aída Galeão e 
Idalina Azevedo da Silva). Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 
1973, p. 74 e Jorge de Lima~0bra Completa, op. cit., p. 66.
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Num poema como o Altazor de Vicente Huidobro, encontramos 
também um fio narrativo associado ao motivo da queda (como também 
na obra célebre do historiador inglês Edward Gibbon, Ascensão e 
Declínio do Império Romano ou em Spengler e seu Declínio do 
Ocidente). Como não caberia no caso do chileno, também não cabe 
no caso de Jorge de Lima reduzir o poema a uma obra de expressão 
cristã. Diferentemente do que sustenta L. Echeverría, o jogo en
tre o relativo e o absoluto não se resume a uma disputa entre a 
história, corporifiçada no sincretismo cultural e religioso bra
sileiro, e a perspectiva cristã do mundo, voltada para a salvação 
do homem através da supressão do tempo 12. 0 absoluto também se 
realiza por outros meios e aparece no poema sob outras máscaras 
(a arte, a poesia), duplicando o primeiro conflito numa disputa 
entre o poeta e o criador, também um deus em menor escala. A aco
modação relativa entre o mitológico e o cristão não é novidade na 
história da épica (estava em Camões e em Taseo), mas enquanto a 
religiosidade de Camõee se apóia num arcabouço sólido, social
mente afirmada, constituindo-se em fonte positiva de certezas e 
confiança afirmativa no destino do homem, a crise moderna da fé 
leva o poema de Jorge de Lima a trabalhar em novo patamar de com
plexidade esta relação, problemática não apenas na convivência do 
laico e do sagrado, mas também na determinação do sentido do sa
cro para além das questões do sincretismo local.

12 Cf. Lídia Neghme Echeverría, Algumas orientações poéticas 
em Invenção de Orfeu. Colóquio-Letras, n2 41, janeiro/1978, p. 
26-35.

Atendida esta ressalva, o primeiro canto, por exemplo, pode 
ser lido como o canto do Gênese na Invenção de Orfeu, lugar da 
separação entre luzes e trevas e da destruição do mito da felici
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dade eterna e livre de padecimentos, da vida harmoniosa com a na
tureza, da queda do homem, enfim. Criação e queda numa versão 
humana, expressas na máscara da produção artística, são efetiva
mente o centro deste canto, que exalta a capacidade criativa do 
homem e lamenta seus limites. Tentativas de impor ordem ao caos e 
convertê-lo num cosmos, afirmação e fracasso do criador é o as
sunto que se materializa em formas breves e longas neste canto, 
oscilação imitada inclusive nesta alternância.

Ora, estamos às voltas com o tema da criação (poética tam
bém, mas não exclusivamente), consubstanciada numa "ilha" que é 
fato de linguagem. Ao longo de todo primeiro canto notaremos as 
características que determinam esta criação já desde este poema: 
privação de referências precisas (não à cartografia tradicional - 
"sem roteiros, sem mapas e astrolábios/ e sem carta a El-Rei con
tando a viagem"), negação de realidades conhecidas (ainda que a 
menção a Camões e às cartas dos navegadores, Caminha à frente, 
inclua como pano de fundo negativo o Brasil) e introdução de ín
dices de indeterminação. Depois "das aves nos ninhos intencio
nais", Jorge de Lima empreende a busca do obscuro, do "misterioso 
ser assinalado", identificado a um peixe -signo do Cristo-, mas 
também habitante de uma esfera desconhecida, o mar, matriz de 
grande parte das imagens do primeiro canto e do poema. 0 herói é 
tingido de lenda, como os protagonistas das epopéias clássicas, 
mas lenda qualificada como "esquiva". A sugestão de fluidez e mu- 
tabilidade da paisagem implicada na imagem do mar (na verdade, 
submarina), casa-se com o tom onírico que envolve o poema 
(antecipando outro dos motivos chave da Invenção de Orfeu, o so
nho), vinculando-o ao lusco-fusco, à indefinição entre luz e tre
vas que marca o momento da criação, da gênese. Não é a livre as
sociação de imagens e a assimilação do recurso surrealista da 
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montagem que explicam a escolha do noturno e do sombrio como at
mosfera predominante conferida ao texto pelo poeta, mas a 
temática escolhida que tem a ver com a passagem do desorganizado 
ao orgânico, o parto das coisas. Mesmo assim vale notar a recep
tividade de Jorge de Lima a imagens vinculadas ao sono e aos so
nhos como expressivos e representativos em um poema que se quer 
"história mal-dormida de uma viagem".

Antes de mais nada, é preciso ressaltar que na conversão dos 
substratos míticos (cristão e órfico) em material poético na 
Invenção de Orfeu, Jorge de Lima não subsumiu nenhum deles com
pletamente ao outro, independentemente de sua intenção cons
ciente. Seu poema serve-se de pontos de contato e analogia entre 
ambos, mais do que das evidentes diferenças de visão de mundo ne
les cristalizadas. Esses pontos são muitos: as quedas de Adão e 
de Orfeu ilustram a falibilidade humana. De senhor do Paraíso, 

Adão vê-se movido à condição de sitiado em meio a uma natureza 
ameaçadora e hostil. A relação de Orfeu com a natureza também é 
igualmente ambígua. Capaz de submeter a natureza por seu canto 
mágico, herói civilizador na medida em que a domestica e domina, 
vive numa comunhão perigosa com ela. Através do canto, 
confunde-se com as forças naturais, corre o risco de desfazer-se 
numa totalidade maior que o dilacera e aniquila, mas também 
mostra-se capaz de ordená-la, colocando-se num plano superior, de 
dominação. 0 limite de ambos , Orfeu e Adão, é a morte 13.

13 Para uma boa análise crítica comparada das versões 
literárias clássicas do mito de Orfeu -na quarta das GeórgicaB de 
Virgílio, certamente conhecida de Jorge de Lima na tradução 
editada na coleção contemporânea dos Clássicos Jackson, nas 
Metamorfoses de Ovídio e em Sêneca- ver Charles Segai, 
Orpheua-The Myth of the Poet. Baltimore: John Hopkins, 1989. 
Sobre versões modernas do mito, ver o mesmo Segai, Maurice 
Blanchot, op.cit., p. 81-159, e Cecil Bowra, The Heritage of 
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Tanto Orfeu como Adão caem por causa de uma mulher, tor
nando-se submissos às mazelas do tempo. Orfeu, morto e dilacerado 
pelas mênades, é reconduzido à feracidade natural, sua cabeça 
cortada reintegrada ao fluxo do rio e cantando com o vento; Adão 
é obrigado a redimir-se enfrentando uma natureza adversa, entre
gues ele e seus descendentes à mortalidade e ao trabalho. Mesmo 
que do tripé arte, natureza e morte, sustentáculo do poema, a 
haste mais importante tenha sido sugerida ao poeta pelo mito de 
Orfeu, o processo de criação é figurado no poema sem adotá-lo 
como protagonista ou herói eleito, mas multiplicando máscaras 
compatíveis com o destino alegórico deste herói-plural. Não se 
trata de um poema sobre Orfeu ou um relato poetizado do Velho e 
Novo Testamentos, mas sobre a criação, mais especificamente, 
criação poética e voz que fala busca o mito remoto como comple
mento e contraste à experiência poética de um eu situado no tempo 
e na história: o eu-poeta que troca sucessivas vezes de identi
dade na Invenção de Orfeu (Virgílio, Dante, Camões), não se pode 
esquecer, é também Jorge de Lima e sua angústia criativa moderna.

Seguem-se ao primeiro, três cantos (Subsolo e supersolo, 
Poemas relativos e As aparições) que funcionam como laboratório 
de imagens e variantes para dizer o processo de criação como apa
rece implicado no mito de Orfeu e tematizado no canto de aber
tura: tensão entre a livre expressão do poder criativo e a von
tade de exercer controle racional sobre ele, sem o que ele se di
lui no amorfo. No empenho de dar forma ao mundo, o poeta-protago
nista aparece como uma versão do "engenheiro noturno" (XXIV,1) 
que procede como experimentador de estruturas formais, buscando 

Symbolism. London*. MacMillan, 1947, p. 56-97.
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formas exatas e perenes. Mas a linguagem aparece como mar re
volto, elemento indócil, inquieto e em crise.

Está evidente nestes cantos o que é força, o que é fraqueza 
no arte de Orfeu. Disciplinador da natureza, ele se vê por vezes 
ameaçado de perder sua identidade e dissolver-se em pura energia, 
ausência absoluta de vontade autônoma, dispersão sem significado 
próprio. Constrói-se aqui um verdadeiro livro dos seres 
imaginários, em que criaturas, metaforicamente, brotam da terra 
(das raízes, minerais e profundas) e do lado obscuro das coisas, 
que alimenta a insegurança no homem (a noite, o sono), 
confundindo-se e metamorfoseando-se entre si.

A ameaça da fugacidade está tanto no moto contínuo da imagi
nação criadora, incapaz de repousar e cristalizar-se em material 
formalizado -como uma forja inútil porque trabalhando permanente
mente novas imagens em coisas dúcteis, quanto na força homogenei- 
zadora das trevas, noite total, dissolvendo os contornos da 
criação. A tragédia está em que o processo é elevado à consciên
cia do sujeito e o criador não pode regozijar-se no objeto de seu 
trabalho, submetido a um princípio de ”reversibilidade" perma
nente que o poema ilustra e tematiza sob uma tonalidade predomi
nantemente noturna e sombria.

Os cantos quinto e sexto (Poema da Vicissitude e Canto da 
desaparição) seguem esta ameaça de negação da obra, dissolvida 
pelo caos e a ele reassimilada. 0 inventário de coisas nulas, as 
cinzas, o fogo, as águas sugerem a vitória das forças hostis. 
Imagens de destruição e da negação predominam nesses que são can
tos de naufrágio, dentro do horizonte metafórico sugerido pelo 
poema.

Já o sétimo, dedicado à figura de Orfeu (Audição de Orfeu), 
ocupa-se da dialética entre a necessidade da fala, mesmo que fa
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lha, e Beu contraponto, o vazio perfeito, mas estéril, do silên
cio. A insuficiência da linguagem e a solidão do poeta, Orfeu, em 
sua tentativa de impor uma fala ordenadora à desordem do mundo é 
o tema central do canto, breve, mas importante. Como os anterio
res, ele é construído por poemas breves, de métrica e estrofação 
regular, alternando-se com passagens mais longas.

Não é o caso do oitavo ou do nono cantos. Biografia é mais 
extenso que o longuíssimo primeiro {Fundação da iiha) e, ao lado 
do seguinte {Permanência de Inêe), o mais homogêneo do ponto de 
vista da técnica poética, mas, paradoxalmente, também o de reali
zação mais desigual. As sessenta páginas de Biografia são compos
tas em sextilhas, e parecem buscar na forma fixa o meio de unifi
car e conter a matéria vária que abarcam. Como o título indica, 
trata-se de recapturar a matéria vertente da história e da expe
riência do herói do poema, encarnação do poeta. Nesse processo 
confundem-se traços das fábulas biográficas dos personagens míti
cos que ele encarna (como os episódios sobre a morte de Eurídice 
e Lenora), a relação com a musa (espelhada também em Mira-Celi), 
e a fonte primeira de imagens de Jorge de Lima (o mundo da fanta
sia infantil, indissociável da paisagem nordestina, mais ainda de 
certos traços eleitos dela: as vivências do Mundaú, a maleita, 
por exemplo).

Também a história literária com que o poeta dialoga se faz 
presente neste canto. Não apenas nas alusões à épica clássica, 
como nas referências aos "avós descobridores", "nadando em 
Áfricas" fica claro que na Invenção de Orfeu, poema metalingüís- 
tico, a reabsorção de temas tradicionais das tentativas brasilei
ras anteriores de poemas épicos se dá paralelamente ao reencontro 
como os colonizadores através da herança maior: a língua, 
"idioma-vasco" (nota 219-220). Concomitantemente, dá-se um ajuste
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de contas do poeta com ruídos ainda vivoa de seu próprio percurao 
poético. Temaa e imagens obsedantes, cujo vigor expreaaivo Jorge 
de Lima não conaiderava esgotados por abordagena anteriorea de 
aua poeaia (o que inclui aua fase engajada nordeatina) aão reava
liados na Invenção de Orfeu.

Há uma segunda tradição épica mais particular, a brasileira, 
com a qual o diálogo do poeta talvez seja até mais importante. 
Como mostrou Sérgio Buarque de Holanda i4, na literatura 
colonial brasileira a constituição de uma identidade nacional 
esteve sempre muito próxima da apropriação de influências formais 
européias e muitas vezes da interiorização dos temas ideológicos 
da terra grande e pródiga adormecida, cuja contraparte está na 
estética antropofágica do modernismo. Jorge de Lima encarnou como 
poucos a preocupação de dizer "(n)as geografias pobres", os 
“nordestes" "desabitados" a não ser por "ossos chamuscados", 
"flores pétreas" as "faces perdidas" e "formas inumanas".

14 Ver Sérgio Buarque de Holanda, Capítulos de Literatura 
Colonial (Organização e Introdução de Antonio Cândido). São 
Paulo: Brasiliense, 1991.

Neste segundo plano, a epopéia de Jorge de Lima é uma 
anti-epopéia, anti-heróica por excelência, voltada para a glória 
anônima, desconhecida e cotidiana. Apesar da linguagem hermética 
e estranhadora da fase final, a referência explicita e repetida a 
este estado de coisas datado e localizado vale como uma advertên
cia daquele que já foi um importante poeta da fase modernista, 
fase do descobrimento de um novo tratamento aos temas brasileiros 
(as relações com outras culturas, autóctones ou dos colonizado
res, e fatos marcantes da herança colonial, como o escravismo e 
suas seqüelas e o sincretismo em todas as esferas), que valori
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zava o traço de representação quase denúncia da realidade miserá
vel do pais iO, advertência de que a complexidade do poema 
levará adiante mais de um fio condutor^ par ale le e 
misturadamente, por vezes. Vale lembrar que a denúncia aqui não 
tem a dicção da primeira fase regionalista do poeta, dos romances 
sociais e poemas como G.W.B.R.:

10 Sobre o lado engajado da poesia de Jorge de Lima, 
Sebastião Uchoa Leite, op.cit., 42-48. Quanto à poesia negra, 
Roger Bastide mostra como sob o registro a partir do concreto, do 
particular e imediato da vida dos negros no Brasil, confunde-se 
em Jorge de Lima com os resquícios da experiência infantil, 
vivida na cidade alagaona de União, povoada de mitos e lendas da 
vizinha Serra da Barriga onde esteviram Zumbi e o Quilombo de 
Palmares. Registrando sensualidade, costumes, gestos e fala, 
Jorge de Lima produzia uma poesia vincada pelo olhar culpado da 
elite, marcada pelo remorso convertido em ternura. Cf. Roger 
Bastide, A incorporação da poesia africana à poesia brasileira. 
In: Poetas do Brasil. São Paulo: Guaíra, 1949, p. 7-37.

Não esqueçais, escriba, ir contando 
nas cartas o que está aparente, ao lado 
das invenções em seu fictício arranjo.

Mas o empenho consciente manifesto neste soneto parece ter 
sido melhor sucedido mais no que toca o lado da realidade nordes
tina que se comunica com o primeiro e central plano do poema: a 
representação de uma realidade demoníaca e paralisante, de uma 
natureza corrompida e assustadora, para a qual a paisagem humana 
sofrida do nordestino Be presta como metáfora e encarnação a um 
só tempo. Quando o poeta quer ser mais específico na abordagem de 
personagens e fatos pontuais da história brasileira dentro da 
Invenção de Orfeu, tende a cair no prosaico ou perder-se em for
malismo, coisa que não acontece com os melhores poemas de sua 
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fase regionalista, mais simples e primitivos, mas de uma simpli
cidade formal que, como quer Antonio Cândido, se ressemantiza no 
Brasil, adquirindo poder de critica e de revelação, mesmo que se 
lhes objete certo toque de pitoresco 16. De qualquer maneira, 
este jogo entre ficção e realidade parece ser compreendido como 
reencenação do drama órfico , da qual o poeta, ”impenitente e 
despenhado", não pode se eximir. Como no mito de Orfeu, a relação 
mantida pelo sujeito com o mundo através da linguagem (em que na
tureza e arte se encontram, no mítico, e história e arte, em sua 
versão decaída, o poema) é ambígua e reversível: dominação, mas 
também inclusão e empatia, proximidade perigosa que chega a amea
çar a individuação e identidade do cantor. Orfeu confunde-se com 
os salgueiros que balançam ao som de sua lira, bárbara e civili
zador a, Jorge de Lima corre o risco de apagar-se entre os cactos 
que canta, mas que o dizem.

16 Ligado ao que Cândido chama de fase da "consciência amena 
do atraso", otimista e indulgente com as mazelas do país 
desculpáveis por se tratar de um "país novo", a antropofágica 
incorporação dos procedimentos artísticos da vanguarda européia 
dos modernistas acabava por atribuiJ»-lhes, em função da nossa 
realidade atrasada, outros significados expressivos a partir da 
sua introdução em nosso contexto local.

A linguagem direta e desinflada que Jorge de Lima encontra 
nestes poemas da fase regional-modernista, por exemplo, também 
deriva da mimetização de uma revolução estética européia. A 
simplificação voluntariamente buscada dos europeus, simulação do 
olhar ingênuo e indeterminado, primitivo, converte-se em olhar 
realista (o país é efetivamente atrasado), mas, de certa maneira, 
crítico, rejeitando a simulação de modernidade das elites 
caboclas e revelando, pela ironia, um país de complexidades 
diversas, em que ingenuidade e esperteza se combinam em 
malandragem. Cf. Antonio Cândido, Literatura e 
Subdesenvolvimento. In: A Educação pela Noite e Outros Ensaios. 
São Paulo: Atica, 1987, p. 140-162.

Quanto à realização artística, opõe-se aos altos e baixos da 
Biografia a fórmula exata e circular escolhida para a retomada do 
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episódio camoniano. 0 canto seguinte. Permanência de Inês, é o 
mais breve, composto por dezoito oitavas camonianas em que Jorge 
de Lima demonstra seu domínio técnico total do decassílabo e dos 
recursos de sonoridade expressiva encantatória, aliterações e as- 
sonâncias habilmente manipuladas para recriar a idéia de repouso 
reparador de ofensas, a atmosfera de descanso melancólico presen
tes no episódio camoniano de Inês de Castro. Diferentemente dos 
demais cantos não é a novidade imagética o que aqui marca, mas 
antes sua ausência. Destoa também o nono canto pela homogeneidade 
que Jorge de Lima fez questão de colocar em posição de destaque, 
abrindo um novo canto para o que podería ser uma variante dos 
motivos de laudação da musa. Na estrutura geral do poema, parece 
que o funcionamento deste canto é de ruído, dissonante justamente 
pela perfeição e familiaridade, formal e temática, já que o epi
sódio glosa quase que sem introdução de novas modalidades afeti
vas, que não as contextuais, o que está em Camões.

0 aspecto acabado deste canto, de artesanato bem cuidado, 
afirma, por contraste, a ambição grandiosa que estimulou o autor 
a tentar o poema longo, enfrentado à maneira de um desafio que 
deixa expostos os flancos abertos da arte hoje. Jorge de Lima 
provoca no leitor a dúvida: por que um poeta capaz disso, se em
penha num poema tão acidentado, reproduzindo o que, em menor es
cala, já fazem os sonetos inseridos nos primeiros cantos, e o 
Livro de SonetoB em relação à Invenção de Orfeu? Certamente não 
seria por mera ingenuidade ou leviandade poéticas. Aqui quanto 
mais alto o tombo, mais reluzem os fragmentos perfeitos, mesmo 
que de um brilho ácido e melancólico, nostálgico, desconfortável.

0 décimo canto, MíbbSo e PromiBsão, busca marcar o fim da 
viagem e a conclusão final do poemas. Fim à maneira de uma coda 
musical, no caso, de um poema rapsódico, composto de estilhaços e 
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passagens densas, explosivas de tensão metafórica potencializada 
e represada. Começo, meio e fim pede a estrutura clássica da 
forma épica. A solução encontrada por Jorge de Lima para resolver 
a contradição insolúvel que é o moto principal do poema (a 
relação do homem com sua criação e os limites do tempo, entendido 
em sentido amplo, tempus fugit, e restrito, o seu momento 
histórico) parece decorrer logicamente de um dos planos 
mitológicos que dá sustentação à problemática unidade da obra: o 
cristão. A figura do Cristo e a idéia cristã da remissão 
insinuam-se ao poeta como a possibilidade de transcender os 
limites humanos implicitos no impasse que seu texto aborda. A 
criação humana é sempre tarefa infinita, construção da impossível 
perfeição, não pode ser abandonada mas está condenada ao fracasso 
relativo. 0 conflito posto como insolúvel e traduzido como luta 
incessante do homem com sua possibilidade maior de expressão, a 
linguagem, chegaria aqui a um termo.

Contudo, do ponto de vista estrutural, o que choca é o 
quanto este arremate, indispensável para a economia narrativa do 
poema que se diz "biografia total e épica" (por conferir um selo 
de conclusão, unindo fios soltos, desfazendo o novelo complexo 
para não dizer confuso armado ao longo de seu desenvolvimento), o 
quanto ele parece artificial, pouco eficaz esteticamente. Per
siste no leitor, cristão ou não, a impressão de certa arbitrarie
dade na escolha do ponto final, quase incoerente com seu desen
volvimento interior. Quem relê a Invenção de Orfeu, dá-se conta 
de que não é apenas estatística a predominância de passagens em 
que as imagens de desolação e noite, de caos prevalecem. Ainda 
que colocada em posição estratégica e de destaque, a presença 
solar que conduz à transcendência parece não ter força bastante 
para contrabalançar a representação do medo, da angústia, da 
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dúvida contidos na figura do poeta emblemático que protagoniza o 
poema.

Até aqui, tentou-se mostrar qual o aspecto assumido pela 
Invenção de Orfeu quando lida linearmente, em busca de coerência 
e continuidade em seu mythos, sua estrutura narrativa, já que se 
trata de um livro declaradamente épico. A conclusão a que se 
chega é a de que apesar desta leitura não ser impossível, ela não 
é suficiente, nem resume os méritos e as fraquezas da obra. Mais, 
não pode ser atribuída exclusivamente a este frágil arcabouço 
narrativo a responsabilidade total pela unidade do poema, 
problemática como vimos, mais projeto do que realização acabada.

2. O parto obscuro: metáfora e montagem em Invenção de Orfeu

Há umas coisas parindo, ninguém sabe 
em que leito, em que chuvas, em que mês.

(IX, 1)

Por que a Invenção de Orfeu não é mera dispersão reunida ar
bitrariamente, desprovida de qualquer vínculo lógico demonstrável 
no texto, além da autoria de Jorge de Lima e o laço cronológico? 
A leitura que Northrop Frye fez do material bíblico como corpus 
literário em O Grande Código - A Bíblia e a Literatura 17 é su
gestiva em vista de alguns problemas que levanta. As diferenças 
estruturais que separam o poema de Jorge de Lima do texto de 
maior influência na literatura ocidental não são de maneira ne
nhuma negligenciáveis. São, antes, ponto de partida para o esta

17 Northrop Frye, Le Grand Code-La Bible et la Littérature 
(trad. Catherine Malamoud). Paris: Êditions du Seuil, 1984.
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belecimento de qualquer afinidade organizacional. A literatura 
bíblica converteu-se no conjunto canônico de textos que hoje co
nhecemos através de séculos e da intervenção de vários autores e, 
mais importante, não se trata de uma expressão literária autoté- 
lica, destinando-se primeiramente ao convencimento religioso e à 
sedimentação de um conjunto de normas e textos sagrados. A 
Invenção de Orfeu se escreveu não apenas sob o peso da mão auto
ral, da intencionalidade expressiva e construtiva de um artista, 
mas também da consciência moderna deste processo (por mais que 
salientemos o peso das leituras surrealistas do autor). Jorge de 
Lima é um poeta visualista, não um profeta, um visionário.

Tudo isso posto, mesmo assim, tratando a Bíblia com instru
mentos da teoria e da crítica literárias, Frye chegou a uma moda
lidade dupla de leitura que atende bem a algumas características 
comuns aos dois textos: amplitude temática (cosmogonia, filogê- 
nese, ontogênese, história de um povo e representação de destinos 
individuais, escatologia) e diversidade formal (na Septuaginta, 
textos concebidos originariamente como verso misturam-se à prosa 
indistintamente). A necessidade de enfrentar a sombra bíblica so
bre a literatura com as armas da crítica literária, impôs-se a 
Frye a partir da leitura de autores que, como Jorge de Lima, fo
ram responsáveis pela edificação de ampla e complexa mitologia 
pessoal, servindo-se abundantemente de fontes bíblicas (lembremos 
sua monografia sobre Blake) e da constatação de que esta sombra 
se estendia muito além do que normalmente se costuma perceber.

Baseado em dois elementos fundamentais à estruturação de 
qualquer texto -o mito, entendido como ordenamento de sequências 
de palavras, e a metáfora, utilização de linguagem de sentido 
transposto- Frye organiza seu olho crítico sobre a Bíblia em dois 
planos. Partindo de uma abordagem histórica das modalidades de 
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expressão linguística inspirada em Vico, Frye mostra como o texto 
bíblico é tributário de momentos diferenciados deste percurso. 
Isto posto, passa a investigar a unidade da Bíblia enquanto um 
"mito gigantesco, narrativa que se estende sobre a totalidade do 
tempo". 0 esquema a que chegou mostra uma narrativa em forma de 
U, em que a personagem-protagonista, a própria humanidade, parte 
de uma situação feliz, fora de limites temporais e espaciais, cai 
em desgraça e submete-se a uma série de padecimentos e falsas su
perações deste novo estado, até que a segunda vinda do Messias, o 
Apocalipse, devolve os homens à condição feliz inicial. A osci
lação entre sofrimento e falsas conciliações até a remissão fi
nal, esta "divina comédia", é construída de forma a coincidir 
parcialmente com a história do povo eleito. A Bíblia ao mesmo 
tempo, expressa, encarna, racionaliza e, para fins ideológicos, 
distorce fatos e processos da organização secular deste povo, 
cuja expressão religiosa condensa.

0 importante a ressaltar é que estes elementos estão subme
tidos a uma rigorosa ordem simbólica e narrativa, na qual se evi
denciam as simetrias e a mão anônima dos responsáveis por sua 
cristalização canônica de maneira a construí-la o mais eficaz 
possível do ponto de vista do convencimento. Assim, como mostra 
Frye, desde Adão, Noé e o dilúvio, Moisés e o Mar Vermelho, o ca
tiveiro babilônio e a reconstrução do Templo, enfim, todas peri
pécias e reviravoltas enfrentadas pelo povo de Israel, não fazem 
senão reproduzir em pequena escala o grande U que caracteriza es
truturalmente a narrativa maior.

Mas a estrutura do texto bíblico conforme a abordagem de 
Frye não se esgota neste nível do desenvolvimento de um esquema 
narrativo. Ê possível buscá-la num segundo plano, a partir das 
imagens recorrentes, através de uma leitura que atente para a 
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presença da totalidade não no desdobramento de motivos narrativos 
(queda-redenção, história do povo de Israel, vida do Messias), 
mas que a encontre sob a lógica simbólica, através de um exame 
simultâneo de seu universo de imagens. Esta abordagem metafórica 
da Bíblia mostra como, recorrendo a certas matrizes de imagens 
mais frequentemente do que a outras (o que já implica de certa 
forma em eleição intencional e vontade simbolizante -basta pensar 
nas imagens pastorais), o texto bíblico se tece através de metá
foras passíveis de serem organizadas em dois grandes blocos: as 
apocalípticas e as demoníacas ie.

As primeiras correspondem à evocação da memória do estado de 
realização plena do homem, fora do tempo e do espaço e anterior à 
queda. Quando não registram a lembrança deste ideal de felicidade 
central à Bíblia, tratam-se de visões premonitórias de sua futura 
e necessária restauração, com a supressão do tempo e do espaço 
que estão ao termo da história na concepção judaico-cristã do 
mundo. São imagens que encarnam visões do paraíso. Já as imagens 
demoníacas estão no polo oposto, ora cristalizando a privação e o 
sofrimento na vida dos homens na terra, ora representando uma 
realização aparente e enganosa , simulacro ilusório da vida para
disíaca. Estas foram batizadas por Frye de metáforas demoníacas 
latentes, enquanto que aquelas, por oposição, são as demoníacas 
manifestas.

Um inventário criterioso de imagens demonstra como sua arti
culação interna se dá de maneira a criar uma remissão contínua de 
uma à outra, funcionando todas como encarnações simbólico-alegó- 
ricas de um sentido que não se dá a conhecer por completo em ne-

18 Northrop Frye, op. dt., p.201-4. 
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nhuma delas isoladamente, mas que tampouco se esgotam ou esclare
cem completamente numa chave interpretativa inequívoca, em um 
sentido geral segundo mais importante, a que projetivamente esti
vessem vinculadas. Do ponto de vista literário e da eficácia lin- 
güística, Frye diría que ele nem ao menos seria o mesmo se fossem 
suprimidas suas antecipações. 0 resultado desta análise é que se 
chega à constatação de um estado de coisas em que ao mesmo tempo 
se preserva a autonomia relativa das imagens e, através de um me
canismo de espelhamento simbólico, se garante coesão à obra.

Num texto como o bíblico, kerigmático segundo a terminologia 
de Frye 10, há uma fonte de sentido exterior. A função do texto 
está em revelar uma verdade essencial transcendente. O processo 
de significação deve ser, portanto, alegórico e o texto não é au- 
totélico. Mas, ainda assim, na medida em que este corpo textual 
cristaliza em parte a experiência de um povo historicamente 
existente, dados desta experiência comunicam-se à lógica simboli- 
zante que nele ganha forma. Tome-se como exemplo as imagens que 
concretizam a idéia do Paraíso, chamadas apocalípticas por Frye. 
Dependem de cenários bucólicos, campestres, bastante de acordo 
com o dia a dia de um povo de pastores semi-nômades. Exemplos não 
faltam, a começar do popular Salmo 23 até os animais que compõem 
a cena do nascimento do Cristo. Isto posto, é curioso observar 
algumas de suas semelhanças estruturais com a Invenção de Orfeu, 
no que diz respeito ao trabalho de imagens.

No livro de Jorge de Lima, além da matriz bíblica, aparece o 
peso da tradição clássica (Virgílio, em particular) na escolha do 
campo como figuração do locus amoenus. Tome-se o poema XXIV de

Northrop Frye, op. cit., p. 69. 
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Fundação da Ilha como exemplo. Nele, a figura do criador, tipo 
que percorre o poema adquirindo corpo numa série de personagens, 
assume a máscara do engenheiro noturno e o ato de criação aparece 
como processo cindido entre a construção racional, calculada, 
dura, simétrica e emagrecida como mostra o cacto do poema XXI, 
imediatamente anterior, e o sonho, associado ao ambiente noturno, 
fértil em correspondências insuspeitas, alimentado pela memória 
da infância 20, anotado pelos "sentidos simultâneos" 
(referência simultaneamente baudelairiana e rimbaultiana), como 
mostram a poética do poema XXIII e os dísticos em que o criar é 
comparado à colocação da pedra obscura e fundadora da imaginação 
noturna sob a vigilância da "clara insônia verdadeira".

20 Em Minhas Memórias, Jorge de Lima alude à impressão forte 
que lhe ficou dos sarões infantis de leitura, organizados por sua 
mãe em torno de um candeeiro belga , primeiro a pavio e 
querosene, depois modernizado com uma lâmpada elétrica. Esse 
lampião -a "esfera armilar" que freqüentará o Livro de Sonetos e 
a Invenção de Orfeu- passou a simbolizar a transfiguração da 
experiência do mundo à luz da literatura. Cf. Jorge de Lima-Obra 
Completa, op.cit., p. 129-38.

Ora, esse engenheiro tem caráter pastoral e seu poder de or- 
ganização/criação se exerce sobre um universo repleto de elemen
tos relativos a esta esfera. Como Anfion e sua flauta, Orfeu e 
sua lira, a felicidade do engenheiro está em, sua gaita, "os re
banhos levar":

Mas à sombra da Musa, o engenheiro enlinhado 
às tenras hastes orça o lavrador possível 
ensinando-lhe o trigo e a maneira de amar 
(fábula expressiva e anosa) e a transformar na terra 
as vis libidos em corolas incolores,
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os orgulhos de mãos em asas de águias tenras, 
e várias coisas mais com força de calcar".(XXIV,1)

Seu rebanho, no entanto, é especial, impregnado das impli
cações cósmicas sugeridas pela atmosfera onírica: "Agora arfando 
vem as vacas imortais/..-Os centauros com o gado aéreo que defen
dem/ do tigre destruidor, todos à tarde vindo,/ lavam o pé gros
seiro ao lavrador perdido."(XXIV,1)

A lógica da criação envolve a separação à força do que era 
uno e indistinto em vário e complexo, marca da explosão primeira 
da criação. Movido por um modelo mítico, Orfeu, por sua vez espe
lho e desafio de um modelo natural, o poeta-engenheiro, também 
poeta-demiurgo, desafia a calma do que era uno e estável, finito, 
mas perfeito em sua finitude. A relação com a natureza mitificada 
que predomina nestes versos tem pouco a ver com o espírito do bu- 
colismo da poesia pastoral clássica e neo-clássica, estando muito 
mais marcada pela violência da gestação da vida.

A dialética entre o escondido e o aparente, certo princípio 
de reversibilidade entre as coisas que se instaura enquanto não 
se levantou o véu da criação, o primevo, está no livro de Jorge de 
Lima, que trabalha a partir de um acúmulo de símbolos ligados ao 
momento liminar entre o que não era e passa a ser. O útero, o 
ovo, as raízes, o chão, o brotar, o florescimento simbolizam este 
processo criador. Seu ambiente é noturno, caótico, vem antes da 
ordem, estando, portanto, ligado ao mistério.

Entre "queijos, coalhadas" e "ovelhas", na alusão à cerimô
nia do lava-pés, as ressonâncias bíblicas se multiplicam , lado a 
lado com referências clássicas. Na seqüência deste mesmo longo 
poema (XXIV, 1), há um episódio que remete a Camões. Nele, o Cabo 
das Tormentas aparece antropomorfizado, como na famosa prosopo- 
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péia camoniana, corporifiçado na figura do gigante Adamastor. 0 
cotejo passo a passo dos empréstimos da Invenção de Orfeu já foi 
realizado por mais de um autor 21, mas, para além do 
levantamento de sobrevivências de versos ou procedimentos 
estilísticos, vale atentar para como essa humanização da 
geografia, metafórica, contribui para o desenvolvimento de um 
assunto próprio ao poema.

21 Sobre as relações entre a Invenção de Orfeu e o autor 
d'Os Lusíadas, ver Alfredo Bosi, Camões e Jorge de Lima, Revista 
Camoniana, série, vol.I, p.149—157; Gilberto Mendonça Teles, 
Camões e a Poesia Brasileira. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1979, 170-74. Para uma importante e documentada 
demonstração da incorporação retrabalhada de versos, expressões 
ou passagens das traduções da Eneida por Odorico Mendes, d'A 
Divina Comédia por J.P.Xavier Pinheiro, e do Paraíso Perdido por 
Antonio José Lima Leitão, ver Luiz Busatto, Montagem em Invenção 
de Orfeu. Rio de Janeiro: Âmbito, 1978.

Seu tema central, a criação, está em jogo sob aspecto de sua 
versão natural, a procriação. Também pastor, ecoando o Polifemo 
1aseivo que ataca Galatéia, o Adamastor de Jorge de Lima é uma 
encarnação da virilidade masculina, evocando, pelo aspecto sensí
vel do monte, o falo. Tétis, a deusa marinha, aparece confundida 
à prostituta bíblica, Rute, assumindo o arquétipo feminino. 
Inteiramente inserido no contexto do poema, Adamastor passa a ser 
somente "seta de Orfeu, furando os ares, sempre himens", "alto 
mastro", "sonoro Adamastor" e "trovador do mar", ligando a imagem 
da fertilidade sexual à criação verbal. Pastor sim, mas pastor 
marinho. 0 instrumento de sua força, o falo, órgão da masculini
dade, confunde-se com o instrumento musical litúrgico: "Quantos 
órgãos em cada articulada mão?/ Quantas vozes estão vibrando 
nesse órgãos?" e Adamastor e Tétis se fundem em canto, na obra 
impessoal: "Adamastor efebo e alado, quase Tétis/ quando emerge



125
do mar é a cordilheira do órgão que seu impulso move e que se 
abstrai em som."

Essa ligação com a terra e o pastoral não é, contudo, exclu
sivamente alegórica. Se no texto biblico existe também uma compo
nente concreta da experiência do povo hebraico, no caso de Jorge 
de Lima, a proximidade com a paisagem brasileira, com a paisagem 
nordestina em particular, assume proporções míticas na poesia. 
Tanto o universo infantil, do menino sensível e asmático, místico 
e impressionável, desde muito cedo livresco que queria subir ao 
cenário de fábula e história, a Serra da Barriga onde floresceu 
Palmares e ganhou corpo a lenda de Zumbi, universo em que, à ma
neira de Manuel Bandeira, as pessoas ganhavam estatuto de mônadas 
que se abriam para o tempo perdido 22, tanto esse universo, 
como o diálogo com a tradição literária romântica de exaltação da 
natureza relida pelos olhos críticos e diretos do modernismo, 
tornam seu processo muito mais próximo do simbólico, eivado de 
experiências particulares do sujeito, sem desviar ou descurar de 
seu tema central, a criação moderna e seus limites, tema que 
costura e cruza as diversas ordens do sentido:

22 Como registram, os versinhos compostos aos 10 anos: A 
serra de minha terra/ sabe histórias de trancoso/ e histórias da 
negra guerra// Quando eu for moço/ irei lá para ver de cima/ o 
sobrado da família Lima.

Dentro dos jenipapos o ser grávido 
subiu na árvore, fruto, irmã menor, 
para flechar morada de assovios, 
as águas se alargaram, a anta veio, 
então chegou a terra e se embebeu, 
formou um vale, o vale se fendeu" (XXXI, 1).
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0 mesmo vale para a Geofagia, registro e, ao mesmo tempo, 

transfiguração poética dos meninos comedores de lama nordestinos, 
tocado nos romances Calunga e O Anjo, principalmente metáfora do 
tema do poema, mineral, noturno e em busca das raizes do processo 
criativo, representado como desentranhamento de experiências as
similadas pelo homem e neutralizadas na memória consciente:

Inda meninos, íamos com febre
comer juntos o barro dessa encosta.
Será talvez, por isso, que o homem goze 
ser a seu modo tão visionário e ébrio.

E inda goste de ter em si a terra 
com seu talude estanque e sua rosa, 
e esse incesto continuo, e a infância anosa, 
e o céu chorando as vísceras que o cevam.

Tudo isso é um abril desenterrado 
e ilha de se comer, ontem e agora, 
a vontade contínua de cavá-los, 

cavá-los com a maleita renovada, 
ó terra que a si própria devora! 
ó pulsos galopantes, ó cavalos!.(XXX,1)

0 contraponto das imagens de falsa reconciliação com a natu
reza, pastorais, são aquelas em que ela assume uma face ameaça
dora, o que Frye chamou na Bíblia de imagens demoníacas manifes
tas. Novamente o paralelismo salta aos olhos. Freqüentemente em
pregados no texto bíblico como metáforas de destruição, punição e
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morte -basta pensar no dilúvio de Noé, na passagem do Mar 
Vermelho ou no ritual do batismo, morte que propicia o renasci
mento purificado, o mar e o meio aquático em geral também cumprem 
papel relevante na Invenção de Orfeu. Além da evidente referência 
à tradição literária da metáfora náutica, o poema organiza-se 
como poema do naufrágio humano, da queda do homem em domínio 
aquático. 0 mar é o cenário da desolação.

Assim atestam o corpo adolescente do pastor afogado (poema 
III, 2), versão da morte de Orfeu, ou o caráter marinho do anjo 
no episódio de Adamastor: "As âncoras dos pés pedalam nos abis
mos,/ a sombra é como um peixe aprofundado e cego./ E agora dos 
pedais pulou um dançarino/ submerso e luminoso anjo mari
nho/...Esse ícaro afogado/...0 bailado soturno entre silêncios 
vivos" (XXIV,l,p.649). aparições, persiste o mesmo universo 
semântico ligado às coisas marinhas:

A madre d'água é aberta como o fundo 
dos mares, sem fusão, à carne as unhas 
dos rochedos, estritas à substância 
que enche as terras e pare as ilhas e 

as próprias águas répteis sob o sol, 
sob as chuvas que caem em seu silêncio 
pesado, entorpecente, abaixo das 
nuvens gomosas e prenhes que nos luares 

entre gelos polares suam trevas 
desfeitas em morcegos de sombras, álgidos 
e imensos arrastados pelos ventos 
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e trazidos aos cais para esperar 
que a madre d'água suba ao seu encontro, 
e lhes deixe sugar os afogados.(XVIII,4)

Há ainda diversas passagens marinhas na Biografia, ecoando 
poemas do Livro de Sonetos ("Depois sondas desciam. Vinham à 
terra/ das águas niveladas coisas vivas,/ medusas desgrenhadas, 
seres viscosos,/ veleiros soterrados, lemes fundos,/ fagotes 
quase graves, terras-cotas/ e o cão do meio-dia e a tropa surda" 
(I,8,p.812). 0 mesmo conteúdo expressivo está no poema VII do 
Canto da Desaparição (VII, 6), que retoma em prosa o tema do mar 
mortifero com virulência escatológica as imagens mencionadas 
acima. São variantes deste tema o naufrágio e a borrasca (VIII, 
6; I,8,p.829;I,8,p.836).

Vê-se, portanto, que as imagens pastorais e as marinhas an
coram a Invenção de Orfeu de maneira análoga a de certos núcleos 
de imagens afins no texto biblico, com a significativa diferença 
de que o texto poético de Jorge de Lima as cruza com referências 
a mitos clássicos (Orfeu) e literárias (Camões, Virgilio, Milton 
e Dante, entre outros). Tanto as metáforas alimentadas pela tra
dição pastoral, como aquelas que se relacionam com o mar, têm em 
comum a predominância de uma modalidade expressiva peculiar, te
nebrosa, sombria, tão marcante, que ganhou expressão simbólica 
própria num terceiro grupo imagético, por vezes entrelaçado com 
os primeiros: o da noite. A ousadia das metáforas e a violenta 
novidade semântica do poema cristaliza-se em imagens noturnas, 
que registram um lugar privilegiado e uma grande preocupação do 
poeta com o escatológico e o entrópico no mundo ficcional consti- 
tuido no poema.
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Vinculadas a este universo de sombras, encontram-se a reto

mada literária de um ponto importante da filosofia da história 
cristã (o poder de aniquilação do Juizo Final), a recriação de um 
episódio importante do mito de Orfeu (a descida ao Hades em busca 
de Euridice) e a formulação artistica de um problema estético: a 
comunicação do criador com o que há de obscuro no processo cria
tivo, o papel da inspiração pouco lúcida na concretização da 
obra. 0 poder de representação da angústia do criador moderno 
exercido por complexos de imagens afins pode ser atestado por uma 
linhagem de autores que remonta a Hoelderlin e Gérard de Nerval, 
Baudelaire, Rimbaud e Lautréamont, até Georg Trakl e Gottfried 
Benn, mas o diálogo mais direto de Jorge de Lima dá-se com a re
cente valorização estética do sombrio, do feio, da loucura e da 
morte em dois movimentos em particular: o simbolismo francês, em 
sua facção "maldita", e os surrealistas.

Para efeito de exposição e organização de leitura de uma 
obra tão ampla como a Invenção de Orfeu, pode-se dividir em dois 
grandes blocos as manifestações do noturno no poema (ainda que 
nem sempre elas se diferenciem e apareçam combinadas). 0 pri
meiro, sem dúvida mais importante e, muitas vezes, englobando o 
segundo, é o que trabalha a noite como metáfora da morte, negação 
do orgânico e do harmônico, ou do falsamente harmônico. Tema 
ligado à própria consolidação do estilo hermético da fase final 
de Jorge de Lima, os poemas a ele ligados remetem de maneira 
inequivoca ao Livro de Sonetos, e seu intertexto mais evidente -o 
Apocalipse.

Um segundo bloco, não indiferente ao pathos do primeiro, é o 
dos poemas que tomam a noite como espaço do sonho, da criação que 
nasce da diluição dos contornos claros decorrente do sono (irmão 
da morte), que, em Invenção de Orfeu, muitas vezes está ligada à 
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decomposição da representação realística do mundo, imitando em 
seus fragmentos um mundo fragmentário, distopia, em que a vida 
tenta se renovar a partir dos escombros, mas não consegue fazê-lo 
integralmente. Os poemas que se agregam a este grupo são ex
pressões muito mais sintéticas e bem realizadas da poética de 
Jorge de Lima do que suas declarações de intenção reunidas em 
depoimentos e entrevistas. Exprimem o compromisso entre os 
achados lingüisticos e a busca consciente da forma exata, visivel 
na figura do engenheiro noturno, uma das máscaras alegóricas do 
ego scríptor inseridas na Invenção de Orfeu que melhor define a 
concepção do poeta em Jorge de Lima. Como a matéria deste poeta é 
o mundo em ruinas, as imagens da criação são também predominante
mente noturnas, registros da esterilidade, tendendo o sonho ao 
pesadelo, mas pesadelo frio, que persiste na vigilia.

As imagens que instauram o domínio noturno comprovam esta 
invasão do dia pela noite: "Que noite se condensa e que muralha/ 
preserva dos Juizes os declives?" (III, 5). A cópula da terra com 
a noite é estéril e sua cria se prolonga num canto de um dia "de 
chumbo, soluçado de silêncios":

A estepe e a noite se deitaram Juntas, 
paralelas as asas sobre as asas, 
ambas com as solidões, ambas defuntas, 
e entre elas, sós, ardentes como brasas, 

espreitando à direita e à esquerda o estrito 
espaço ínfimo que entre as duas corre, 
correm cruciados como o imenso grito, 
imenso grito mudo de quem morre,

os olhos renegados de quem está
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esperando, esperando. Que esperando? 
Entre a estepe e a noite olham olhos, rente 

às trevas opressoras, olhos que a 
estepe e a noite se estreitando 
apagam misericordiosamente.(V, 8)

Exceção feita ao último canto, as representações do dia e do 
sol são todas marcadas por qualificativos que diluem o simbolismo 
de afirmação da vida:

0 tempo Jaz travado nessas lindes. 
Um mesmo instante de torpor escuro 
desvaira nesse dia coagulado 
e sempre, como um ídolo de mármore 
a boca em sangue e os lábios em hiato 
amarÍBsimo, turvo, descarnado, 
permanece sem frio e sem calor,as órbitas 

/nas trevas preexistidas 
e a fuligem das urbes nas narinas."(XIX, 4).

0 mundo às avessas do Juízo final aparece realizado e bana
lizado, a noite plena de "sóis que foram ontem sóis cantores" 
(I,8,p.849), sóis submersos, extintos em água e sal (reforçando o 
simbolismo destruidor atribuído às águas no poema, eco bíblico 
que, reconstruído, internamente, gera imagens complexas cujo sen
tido depende da nova totalidade em que se inserem). "0 aspecto é 
o desse sol visto de sob as ondas/ -astro cozido em sal mais pe
queno que a brasa/ que assa o pequeno pão que com fome tu ron
das." (X,7). Afogado e com ele "afogando os futuros ignorados", o 
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dia surge "devorado pela noite, esponja/ que apaga as cores 
feitas pelo sol/ e sua dança, sua escala dentro/ dos dias enoita- 
dos, nossos dias." (I,8,p.850-51) Sem cor, ensombrecido, ele nâo 
é mais é do que o espaço das cinzas e da noite prolongada ("agora 
somos sol apodrecido/ Borboletas da noite, véus escuros,/ jazigos 
adormecidos, cal escura") em que brincam os "verdadeiros 
centauros de Lusbel" (I,8,p.833-34).

A paisagem remete à descrição bíblica do fim dos tempos. Não 
faltam referências explícitas ao Juízo Final, com os elementos 
que o caracterizam no texto do Apocalipse segundo João (a Estrela 
de Absinto, as trombetas finais, as tumbas abertas, 
I,8,p.868-69), mas o que captura o leitor de poesia é a renovação 
da imagens tradicionais em poemas cerradamente trabalhados:

Os jovens mortos tocam campainhas 
de chumbo azul, os olhos descorados. 
0 espaço sobre as frontes e o céu fímbrio 
com uma Vênus brilhando soledade.

A madeira das mãos começa a arder 
a sombra quebradiça; resignadas 
verbenas sobre os buços, lábios últimos 
como beijos parados em rosáceas, 

sem os ventos florais que vinham ontem 
plangendo sob as relvas, sob as chuvas, 
sob as raízes, sem os ventos soltos 

sem os ventos florais que vinham ontem 
viajá-los nos veleiros de altos lumes,
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hoje apagados nessa lauda de horto. (XVIII,2)

0 teor de aniquilação sugerido pelas trevas comunica-se ao 
próprio meio do herói múltiplo do poema -o poeta em diversas más
caras- e determina as características do mar revolto, linguagem 
estéril, que deve atravessar: "Oceano desfolhado, velha planta/ 
agitada de verdes e de azuis,/ derreada de submersos enforca
dos. “(I,8,p.829) ou "embarcações pesadas nos torpores/ dos poros 
devastados, construídos de ossada e de fósseis reduzidos// a me
mórias Já mortas e esquecidas." (IV,5)

Sendo o poeta o protagonista do poema, sua viagem tem marcas 
de uma viagem iniciática, de enfrentamento da selva obscura da 
linguagem. Ainda no terreno do noturno associado à morte, 
situam-se as diversas imagens das regiões infernais que se 
distribuem pelo poema como um todo e comparecem no título de um 
dos cantos (Subsolo e supersoio). Ob rios que o poeta atravessa 
guardam analogia com o Estige, um Estige com gosto de Mundaú, em 
que as lavadeiras, os açudes, a cena de um velório nordestino 
confundem-se com as referências às viagens de Orfeu em busca de 
Eurídice e de Dante ao inferno na Divina Comédia:

Existe um turno duplo (vos conjuro) 
sobre chão de umbra negra regelada 
por onde ambulam riachos sonegados 
tão de túnel e tão de açudes roxos, 
que ao terem montes, rodam-nos calados, 
as cabeças silentes niveladas, 
pois as águas das bocas afogadas 
tem seus ecos nas rochas enterradas; 
e o passeio prossegue vivo pelas 
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caladas trevas escondidas, sempre 
pelas horas paradas, pelos catres; 
e quando encontra pulsos os coagula 
desperta cascavéis, absorve vírus; 
ali no fundo estão as lavadeiras 
coram crepes, estendem os cabelos, 
tecem favos de ceras funerárias, 
porém mal o rio passa elas se deitam, 
sopram as velas, lambem seus cochichos, 
e tudo é abelha nesse mel amargo 
que trava a bocas, colhe mariposas, 
e as mariposas rodam desfolhadas, 
e as folhas cobrem sonhos corvejados; 
corvejados somente? Também pregos, 
marteIob, panos pretos, também letras 
douradas, também moscas, meu pai morto, 
ó pai, sabei que eu Já medi em palmos 
o meu tamanho pelos outros todos, 
pelas outras medidas - desmedidas 
sombras desesperadas, desgrenhadas. (XIII, 2)

Mais relevante do que associar este poema a evocação direta 
de um acontecimento específico (morte do pai), vale notar que as 
imagens escolhidas pelo autor se enredam de maneira a incorporar 
ao seu tema central -a criação poética- elementos que têm identi
dade própria no poema, mas que se aglutinam em super-imagens lu
minosas e condensadas nas formas breves que flutuam como ilhas no 
seu fluxo narrativo.

Assim, a primeira referência explícita a Dante (XIX,4) meta- 
foriza seu poema na imagem da rosa divina, cujas "sonoras pétalas 
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de luz" são compostas de "multidões de seres alados" e assimila
das a "um enxame de abelhas luminosas", as mesmas abelhas que ti
nham tom funesto e cuja cera estava associadas a velas queimando 
em sinal de luto. A morte aparece associada a uma imagem produ
tiva, a das abelhas e a um constante trabalho da fantasia, que 
não reluta em recorrer às visões escatológicas -por exemplo, em 
enxergar "empireos centauros" e "lírios" no enxame de moscas que 
pousam sobre o estrume no pasto (VIII,1), reforçando a impressão 
de que na Invenção de Orfeu o gênero pastoral está ligado a uma 
visão problemática do mundo 23.

23 A passagem evoca os poemas finais de Dylan Thomas, 
especialmente "In the white giant's thigh" (Na coxa do gigante 
Branco), poema que combina a mesma multiplicidade de imagens 
ambígüas, divididas entre a vida e a morte, fertilidade e 
impossibilidade de gerar, dionisíacas e escatológicas. Cf Dylan 
Thomas, Poemas Reunidos (1934-1053) (trad. Ivan Junqueira). Rio 
de Janeiro: José Olympio, 1991, p. 137-39.:

Under the conceiving moon, on the high chalk hill, 
And there this night I walk in the white giant's thigh 
Where barren as boulders women lie longing still

To labour and love though they lay down long ago.

Through throats where many rivers meet, the women pray, 
Pleading on the waded bay for the seed to flow 
Though the names on their weed grown stones are rained away,

And alone in the night's eternal, curving act
They yearn with tongues of curlews for the unconceived 
And immemorial sons of the cudgelling, hacked

Hill. Who once in gooseskin winter loved all ice leaved 
In the courters' lane, or twined in the ox roasting sun 
In the wains tonned so high that the wisps of the hay 
Clung to the pitching clouds, or gay with any one 
Young as they in the after milking moonlight lay...

Time by, their dust was flesh the swineherd rooted sly 
Flared in the reek of the wiving sty with the rush 
Light of his thighs, spreadeagle to the dunghill sky 
Or with their orchard man in the core of the sun's bush 
Rough as cows' tongues and thrashed with brambles their
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Como o poeta florentino recorre a Virgílio em seu passeio 

infernal, Jorge de Lima faz de Dante seu patrono -a linguagem, 
comum "pátria sonora". A mesma rosa aparece num poema vizinho 
deste que invoca o autor da Vita Nuova sob outro aspecto, do vi
sitante estranho ao mundo dos mortos. Trata-se de uma rosa que 
também equivale ao poema ("desejei no meu peito um verso puro/ 
rosa que fosse como suave ida/ apelo que chamasse a quem pro
curo"), mas ao poema como forma de revelação do lado noturno da 
existência, infernal: "rosa da morte", " a de pétala fugaz talo 
obscuro" (XVII, 4).

A "esposa fria" a quem o poeta dirige este envoi pode ser 
tanto Beatriz (XIX,4), a Francesca assassinada da Divina Comédia 
(XXXVI,4), Eumétis (p.252), Lenora (XII,2), Inês de Castro 
(XIX,2; IX), como Eurídice ou Eva (XXIV,3; XXVII,3). Sob esta 

buttermilk
Manes, under his quenchless summer barbed gold to the 

bone,...

(But nothing bore, no mouthing babe to the veined hives 
Hugged, and barren and bare on Mother Goose's ground 
They with the simple Jacks were a boulder of wives)-

Now curlew cry me down to kiss the mouths of their dust...

They from houses where the harvest kneels, hold me hard, 
Who heard the tall bell sail down the Sundays of the dead 
And the rain wring out its tongues on the faded yard 
Teach me the love that is evergreen after the fali leaved 
Grave, after, Beloved on the grass gulfed croas is scrubbed 
Off by the eun and the Daughters no longer grieved 
Save by their long desirers in the fox cubbed 
Streets or hungering in the crumbled wood: to these 
Hale dead and deathless do the women of the hill 
Love for ever meridian through the courters' trees
And the daughters of darkness flame like Fawkes fires Btill.
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aparente multiplicidade esconde-se uma constante: a figura da 
"musa morta”, "mulher silenciosa" e "flor longínqua” (XXVII,3).

A barba tão preta que era azul 
as amantes tão ruivas que eram nulas. 
Amara onze e mais uma, e numa bó 
morta, em alma, sem cadáver, sem 
tumba, e que amara -morta, morta, morta.(XXV,3)

A musa é símbolo da fertilidade poética, da produção prolí
fica e segura de si, jactante. Num poema confessamente metalin- 
güístico em que as imagens da criação são negadas (veja-se o "ovo 
estagnado", p.869, "os sóis encerrados em úteros", p.861, os 
"úteros pejados" em que gemem "larvas brancas",p.697, não são 
contrabalançados pelos raros "úteros de rubi", (XIV,10) é coe
rente sua ligação íntima com a incomunicabilidade e a irreversi- 
bilidade sugeridas pela morte e o tempo travado simbolizado nas 
regiões subterrâneas. A exceção é Mira-Celi, sinônimo do sonho, 
da boa visão noturna, que insinua a graça divina e a transcendên
cia como saídas possíveis, mas tem seu manto também manchado pela 
proximidade das visões terríficas.

Como no caso de Dante, a ida de Orfeu ao Hades recebe menção 
explícita no poema (XXIII,3; XXVII,3). A suspensão de seu canto, 
única reação possível perante a morte jamais suspensa, que já es
tava dada nas versões clássicas do mito (nota), na Invenção de 
Orfeu agudiza-se, na medida em que as paragens infernais são es
tendidas ao máximo e tomam conta do mundo da linguagem. 0 inferno 
é, aqui, a linguagem, possibilidades caladas, e sua concretização 
dificultada por "uma trajetória espessa", "uma trajetória obs
cura". A poesia nasce necessariamente mutilada, de "harpas com 
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asas as harpias" (XXIV,4), "turva canção de treva refugiada/ em 
noturnos galopes de silêncios" (p.749). 0 próprio Virgilio que 
guiou Dante, referido no poema como o "Grão-Maro", aparece alter- 
nadamente como o "Duende rubro" e "Lusbel", encarnações do Anjo 
Decaído (VI1,5).

Compatível com a predominância do simbolismo noturno, é a 
identificação do estado de poesia com uma "loucura efêmera", como 
a chama o poeta, equivalente à mania platônica. Mas, longe da 
condenação, o poeta elege esta forma de representação como a ca
paz de revelar um determinado estado de coisas. Versão classici- 
zada do surrealismo, a poética da Invenção de Orfeu contém também 
o elogio da febre e do sonho:“(...)febre/ Terra de exílio? Não és 
meu canto./ ô terra elaborada, sou noturno,/ a memória do sonho é 
meu cristal/ delírio lúcido". A diferença está na valorização do 
poema, sonho frio (XXVI,1) e construído, resultado de uma depu
ração artística das imagens do pesadelo e do devaneio, que, como 
as flores "sonâmbulas" da Fundação da Ilha, "conservam pelo dia/ 
as noites".(XXV,1). Objeto, coisa construída e de vida própria, 
num livro noturno, o poema assume o aspecto de "deserto frio/ em
bora surprendente"(p.649), cujo criador, ele mesmo "dilatada 
criatura" de "sentidos múltiplos", aparece como "herói de mãos 
amarradas/ a galeras afundadas/ vate de ouvidos atados/ aos cara
mujos e aos cais/ às luas semigastadas.”(XXIII,1).

Como Odisseu, o poeta paga o preço pela canção. Da mesma 
forma que o herói grego, para poder render-se ao som encantatório 
das sereias, deve primeiro assegurar o auto-domínio, amarrando-se 
ao mastro do navio, também o sono do poeta deve combinar-se com a 
vigília.

0 dom órfico de diluir a fronteira entre as coisas e provo
car a aproximação de realidades estranhas e distantes, a capaci
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dade iluminadora da metáfora são simbolizadas nas imagens do so
nho, metamórficas, que dão titulo a um dos cantos do poema (As 
aparições), mas se espalham por toda parte: "Os ouvidos do deus 
são duas conchas/ que deglutem impulsos inviolados/ e os trans
formam enfim nestas reais fontes/ que necessitam ser adivinhadas" 
(XIV,1). Não só Orfeu, mas também Proteu tem lugar no poema.

A doutrina das correspondências de sentido ocultas no mundo, 
cara aos simbolistas franceses, também transforma-se em tema, ad
quirindo expressão própria na Invenção de Orfeu. A cadeia de 
transformações aprisionada nas imagens polissêmicas, que traba
lham os limites frágeis entre o que as palavras escondem e evi
denciam na linguagem poética, é registrada em sonetos que funcio
nam como formulações internas do próprio mecanismo de estrutu
ração do livro e da poética do autor:

Há umas coisas parindo, ninguém sabe 
em que leito, em que chuvas, em que mês 
Rosas florindo pêlos. Graves molhos 
mugidos sob as órbitas dos bois, (IX,1) 
Há uns eclipses, há; e há outros casos: 
de sementes de coisas serem outras, 
rochedos esvoaçados por acasos 
e acasos serem tudo, coisas todas.

Lãs de faces, madeiras invisíveis, 
visão de coitos entre os impossíveis, 
folhas brotando de âmagos de bronze, 
demônios tristes choros nas bifrontes.

Tudo é veleiro sobre as ondas íris, 
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condores podem ser ob baixos ramos, 
montes boiarem, aços se delirem.

Vemos ao longe sombras, e são flâmulas, 
lábios sedentos, lírios com ventosas, 
ódios gerando flores amorosas.(XXVII,1)

A memória também faz parte da poética noturna de Jorge de 
Lima. Os famosos sonetos gêmeos (“A garupa da vaca era palustre e 
bela" e "Desse leite profundo emergido do sonho", XV e XVI, 1) 
descrevem-na como a "fonte oculta" das imagens do poema, noturnas 
e líquidas, situada na experiência infantil do mundo e de sua ca
pacidade natural de renovação. Reunidos numa única imagem, o ubre 
da vaca e o seio da ama, enterrados no tempo perdido e passado, 
voltam como "brota uma flor”, sem movimento voluntário do su
jeito.

0 registro da multiplicação das imagens de experiência do 
mundo e da memória é também a constatação de sua eterna seme
lhança, círculo aprisionador e estéril:

Aqui fecharam pálpebras as pedras 
sobre esse território aglutinado; 
e os habitantes dormem acordados 
até as lindes onde a vida nasce 
e os ventres não concebem bó dos homens 
mas a memória emprenha e o verso nasce 
como rosas sem pétalas, mas rosas, 
mas rosas sempre lágrimas e absintos, 
mesmo vociferantes contra os ventos." (XIV,2)
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Essas imagens só deixam de ser fugidias se cristalizadas em 

"ilha", poema que as recompõe em palavras exatas. Contra o movi
mento da memória, sepultamento, a poesia órfica resiste, ligando 
os fragmentos partidos a partir de uma vontade construtiva e uma 
modalidade afetiva do sujeito: "ô tecido de memórias/ recuadas de 
meu tempo/ que a eternidade comeu!/ ó noites claviculares,/ epo
péia sem guerreiro,/ humana sobrevivência/ das lembranças recal
cadas,/ cem avós em cada cântico/ prévio nunca amanhecido." 
(XIII,7)

Na Invenção de Orfeu, este pathos é sombrio. Ab "casas rela
tivas", sobrados que recolhem a paisagem humana da infância, são 
descritos numa atmosfera assombrada, de pesadelo, povoada de fan
tasmas: "Dá-se que uma mulher em negro sobre-/ vém e apunhala os 
prédios alvadios/ eretos ao luar, luar salobre/ como vaga de mar 
lambendo rios" (XIX,1). 0 sono abre-se para este universo subter
râneo, metáfora da inspiração, mas sempre com ressalvas: ao mesmo 
tempo que defende o sono ("o dom do sono representa a vida/ dessa 
ilha tormentória e principal."-XIV,1) e se afirma "sonâmbulo", o 
poeta defende a "clara insônia verdadeira", a privação do sono 
(XXII,1). Das imagens deve nascer a obra, fruto da paciência e 
persistência, da atenção em meio à profusão de visões:

Ah! o cansaço que vem do movimento 
da memória insofrida e borrascosa, 
do pensamento alerta com a alma tonta. 
A alma aturdida diante da tormenta 
prende-se à ventania como a um tronco. 
(...) Vá que dessa danada travessia 
nasça a canção contínua. Desespero 
dessa alegria triste, vão consolo.
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Irada explicação que não conforta
a ave suj a do pó que cobre o inundo,
e que para limpar-se desse pó
morre lavada pela tempestade. (XXXVI,1)

3. Circularidade e reiteração: a novidade do mesmo na Invenção de 
Orfeu

0 acúmulo e a superposição de poemas que tocam nos mesmo te
mas com formulações muito próximas entre si na Invenção de Orfeu, 
a intertextualidade interna, sua realização desigual, impõem 
certa característica de totalidade fraturada ao poema. 0 paradoxo 
esta em entender como um livro apenas "parcialmente legível" é 
também aquele em que a vocação lírica do autor mais se singula- 
riza.

0 mérito da Invenção de Orfeu está em apontar o limite mo
derno de uma forma (a epopéia clássica), ao mesmo tempo em que 
torna luminosos impasses da lírica moderna nesta construção hí
brida. Depois do saudável redemoinho vanguardista, a vontade da 
forma clássica, espécie de volta impossível dos modernistas as
sustados com o envelhecimento precoce dos procedimentos de rup
tura e choque, não pode ser qualificada de mera nostalgia ou rea
cionarismo estético 24. São tentativas de superar um problema 
real, preservando o mordente crítico e o poder de revelação da 

24 Sobre os impasses do projeto modernista e o lugar dos 
assim chamados "neo-conservadores" estéticos, cf. Jürgen 
Habermas, Modernidade: um projeto inacabado (trad. Márcio 
Suzuki). In: Arantes, P. e Arantes, 0. Um Ponto Cego no Projeto 
Moderno de Jürgen habermas. São Paulo: Brasiliense, 1992, 
P.99-123.
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arte moderna em meio à indústria cultural e à dessacralização da 
arte. No momento em que Jorge de Lima escreve, ainda estamos 
longe das falsificações convincentes, dos simulacros pós—moder
nos, imitações ecléticas de fórmulas passadas bem sucedidas.

Apesar de desafiar a concentração e a paciência atenta do 
leitor moderno com a multiplicação de alusões (muitas delas trun
cadas, não desenvolvidas) e o baralhamento de referências simbó
licas, não se pode querer esgotar o significado da Invenção de 
Orfeu na decodificação. 0 que Jorge de Lima faz não é revivificar 
integralmente os mitos clássicos e figuras da mitologia literária 
(o Dante protagonista da divina comédia, Eneas de Virgilio e o 
Satã de Milton, entre outros).

A demonstração cabal de que ele se serviu de imagens, muitas 
vezes de versos ou trechos de algumas das fontes destes mitos, 
poemas da tradição épica em traduções identificáveis, ainda que 
valiosa, não pode ser confundida com a chave de compreensão do 
poema. Tentar encontrar uma lógica capaz de açambarcar e compati
bilizar totalmente seus conteúdos narrativos, lógica esta que 
permitisse suprir as lacunas que o novo texto necessariamente in
troduz (por seu caráter estilistico eliptico e, apesar da ex
tensão considerável, por ser relativamente menor que todas as 
suas fontes combinadas), é uma tarefa vã 20.

20 As passagens do Paraiso Perdido, da Divina Comédia ou da 
Eneida contribuem para a determinação do contexto geral, mas de 
forma alguma a opacidade deste se resolve totalmente na tentativa 
de fazer o caminho inverso que leva da Invenção de Orfeu a alguns 
dos textos com que dialoga, falácia afim da que valoriza 
excessivamente as intenções do poeta. Neste tour de force em 
busca das origens há que se discordar do, de resto, valioso 
cotejo do poema com alguns de seus textos fontes realizado por 
Luiz Busatto -não do trabalho filológico, mas do sentido que se 
quer dele extrair.
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0 fato de que grande parte dos poemas melhor realizados da 

Invenção de Orfeu sejam sonetos, fragmentos líricos brilhantes 
que, aparentemente, poderiam sobreviver em separado, e que, ape
sar disso, o autor tenha escolhido inseri-los neste sementeiro de 
imagens, parece relevante. Sua leitura aparte do contexto dilui
ría o impacto que, conjugados, eles produzem, qual seja, o de es
tarem quase sempre voltados para um mesmo tema (o da criação di
fícil, às voltas com um mundo hostil), cuja expressão está também 
na escolha de uma forma difícil para a sensibilidade moderna.

0 poema de Jorge de Lima serve à demonstração de uma impos
sibilidade (reviver modernamente a epopéia, senão de maneira 
fragmentária e internamente contraditória) e uma necessidade: a 
preservação do poder de revelação da poesia, espécie de substi
tuto moderno do mito que impede uma naturalização completa da 
linguagem e sua total assimilação ao mundo cotidiano.

Daí a ressalva, que não quer neutralizar o aspecto contradi
tório do poema, mas ressaltar o valor que dele decorre, difícil 
de apreender à primeira vista. Suas inúmeras passagens fortes, 
ainda que construídas em formas breves e fechadas em si, só apa
rentemente teriam a mesma importância se extraídas do livro, já 
que seu brilho se deve, ao menos parcialmente, também ao contexto 
propiciado pela montagem do todo. Entre passagens de transição, 
tendendo ao prosaico, elas se destacam pela reiteração técnica e 
temática de um mesmo universo poético, problemático e consciente
mente vivenciado enquanto tal. Apontam para a ameaça do silêncio, 
são metáfora da inocuidade a que a arte pode ser reduzida, mas 
também denúncia do estado de coisas que provoca esta situação. Em 
suma, há também uma poesia feita de negações, de recusas -da fa
cilidade intuitiva, de um mundo reificado- escondida sob o as
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pecto prolífico e quase barroco deste poema em dez cantos.
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CONCLUSÃO

Mais do que um retorno às formas clássicas -o soneto e a 
epopéia-, a poesia final de Jorge de Lima revaloriza uma das ca
racterísticas por excelência da linguagem da lírica: a imagem em 
seu poder de nomeação e condensação. Se no panorama da poesia 
brasileira seu lugar tem sido garantido predominantemente pelo 
momento modernista, i.é, o dos poemas negros e regionalistas, 
aquele que atenta para seu desenvolvimento mais recente pode 
constatar o quanto o poder de dizer sintética e enigmaticamente o 
mundo, que está no Livro de Sonetos e em passagens da Invenção de 
Orfeu, nos tem faltado.

A familiaridade exterior é enganosa. Revivendo o soneto e a 
epopéia em tempos adversos, Jorge de Lima internaliza e enfrenta 
na configuração formal própria dos livros finais as contradições 
entre a fórmula antiga e o novo contexto, evidenciando tanto seus 
limites expressivos quanto as fragilidades de seu tempo. Os qua
torze versos e a épica tradicional reaparecem no contexto do de
senvolvimento de uma dicção nova, estranha e singular, em que as 
múltiplas referências de uma modalidade própria da imagem poética 
-ambígüa, complexa- fundam uma segunda realidade, que pouco tem a 
ver com a representação de um ordenamento realistico do mundo.

Os elementos que se encontram neste universo poético próprio 
são de natureza muito diversa e contribuem para o seu efeito es- 
tranhador. Por um lado, um catolicismo herético, que não hesita 
em recorrer ao o arcabouço do simbolismo cristão tradicional, mas 
recriando-o, conferindo-lhe um novo sentido, composto; por outro 
lado, procedimentos artísticos derivados da vanguarda 
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experimentalista do entre-guerras, como a técnica da montagem, 
assimilada ao surrealismo.

Um quadro de influências muito semelhante foi o responsável 
pelo rumo tomado pela poesia de Murilo Mendes, que, no entanto, 
se diferencia da obra de Jorge de Lima em vários pontos. 0 mais 
evidente deles é o impulso do poeta alagoano de continuar a tra
dição, ainda que apontando para seus limites atuais. Ele faz com 
que o autor da Invenção de Orfeu não hesite em recorrer à formas 
clássicas para dar conta da amplitude temática de sua poesia.

Murilo Mendes também tem no desenvolvimento de imagens insó
litas uma das razões centrais da novidade e qualidade de sua poe
sia. Mas o poeta mineiro volta-se para formas mais breves e cria 
uma sintaxe própria, em que a combinação de mínimos elementos ob
tém, pela disposição no verso livre rigorosamente arquitetado, 
efeito estranhador. Isso permite seu diálogo com novas correntes, 
diante das quais a poesia de Jorge de Lima permanece muda, como a 
poesia concretista.

Para os poetas concretistas, que surgem no cenário literário 
brasileiro justamente quando cessa a produção de Jorge de Lima, o 
excessivo espraiar-se das imagens no poeta alagoano impede o ri
gor e o controle pelo poeta da economia interna do poema. Poesia 
voltada para a iconicidade e para os efeitos produzidos pelos 
deslocamentos mínimos de sentido obtidos com a erosão voluntária 
da gramática corrente e as permutações combinacionais, o concre- 
tismo recusa-se a enxergar um projeto como o de Jorge de Lima a 
partir dos pressupostos que ele coloca, cujo efeito depende fun
damentalmente da observância de sua escala própria, do intercru- 
zamento de vários campos de imagens e de um emprego ousado da 
linguagem metafórica.
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É o que evidencia a leitura do Livro de Sonetos, certamente 

o mais realizado dos livros de Jorge de Lima, ainda que não o 
mais fértil. A variedade ritmica do livro não impede uma unidade 
imagistica forte, reforçada pela reiteração dos mesmos temas, 
que, apesar de muitas derivações e composições com motivos per
sistentes na sua poesia, se deixam agrupar em dois principais: o 
das relações entre a noite, espaço do sonho, e a criação lúcida, 
e o que registra a hostilidade do mundo exterior à fala poética, 
configurando uma atmosfera sombria e angustiada.

0 parentesco distante com a fala mitica primitiva, que apa
rece aqui em versão autoral e pessoal, reflete-se na relativa 
obscuridade das imagens, na sua referencialidade complexa que não 
deve, contudo, ser confundida com ininteligibilidade. Sua compre
ensão depende da leitura imanente dos poemas, que depreenda do 
todo complexo as múltiplas alusões e elusões responsáveis pela 
elaboração do seu sentido particular.

Ê a persistência dessa modalidade de imagens que permite ao 
critico abordar o mundo de contradições aparentes que habita o 
cipoal da Invenção de Orfeu. 0 paradoxo contido na própria defi
nição que o autor deu ao gênero do livro, qualificando a 
"epopéia" como "lirica", só se atenua na medida em que nos damos 
conta de que sua unidade épica deve ser entendida como um movi
mento amplo, que mimetiza o esquema bíblico da história da huma
nidade e tanto se tem impregnado a imaginação literária ociden
tal, como demonstrou Northrop Frye.

No intervalo entre duas situações fora do tempo, paradisía
cas, transcorre um período de sofrimento constante, ocasional
mente moderado por consolos falsos e provisórios, movimento cí
clico que persiste até a remissão final, que nos traz de volta ao 
começo, para antes da queda. Ora, não é outro o percurso 
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reproduzido pela sucessão de cantos do poema, provendo um esquema 
narrativo tão abrangente e elástico que permite ao poeta moldar a 
heterogeneidade quase infinita do material que a criação, o as
sunto do poema, implica.

A complexidade das matrizes temáticas do poeta (a história 
pessoal, a realidade regional, as fontes mitica, cristã e inter- 
textual -remetendo às fontes épicas luso-brasileiras e aos gran
des marcos da epopéia ocidental) é costurada pela mesma dicção 
poética que amadurece no Livro de Sonetos. Converte o livro num 
sementeiro de imagens que, apesar de se sustentarem em si mesmas, 
muitas vezes trabalhadas em formas breves e acabadas inseridas no 
corpo do poema, ganham se lidas em consonância ou contraste com 
aquelas que as rodeiam. Por tudo isso, uma leitura da Invenção de 
Orfeu obriga o crítico à escolha de um ponto de vista e ao es
forço exploratório e descritivo que não se pretenda exaustivo, 
mas que tampouco sucumba à tentação de repudiar integralmente a 
obra como ramerrão confuso e de impossível travessia. Buscou-se 
aqui mostrar a coerência e importância do aspecto que Jorge de 
Lima desenvolveu ao máximo e de maneira pessoalíssima dentro da 
poesia brasileira: a capacidade de fazer com que as imagens bai
lem.

A Invenção de Orfeu aparece como terreno fecundo em que o 
estilo final de Jorge de Lima pôde se afirmar, experimentando va
riações da mesma dicção calcada na força das imagens. Com sua 
morte, não teve desdobramentos dentro da trajetória notavelmente 
longa e diversificada do poeta, mas certamente deixou uma marca 
profunda no cenário brasileiro. Essa sombra foi sentida como es
tímulo ora à continuidade de suas experiências -tentativa ambi
ciosa, já que ele as levara bastante longe- ora como o esgota
mento de um filão, estímulo à renovação da linguagem poética no 
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paia. Não que o seu fosse o único caminho, o momento era pródigo 
em possibilidades. Surgia a poesia concreta, Drummond iniciava-se 
na poesia memorialistica de Boi tempo e João Cabral afirmava-se 
com sua poesia da gramática, arte combinatória que subvertia o 
sentido tradicional da retórica.

Infelizmente, a advertência de Mário Faustino -preocupado 
com uma poesia incapaz de produzir poetas inventores, perdida na 
multiplicação de pequenos drummonds, cecilias, réplicas de 
Bandeira e Cabral- parece ter se cumprido além da expectativa. 0 
underground dos anos 60 e 70, a poesia de mimeógrafo e marginal, 
que se queria volta tropicalista aos ideais antropófagos do mo
dernismo, tem resultado numa disseminação indiscriminada do ideal 
de aproximação da vida na arte, mas em circunstância histórica 
muito diversa.

A brevidade e sarcasmo da poesia de Oswald de Andrade, fun
dada no que Roberto Schwarz chamou um ufanismo critico, tinha 
raízes num otimismo que, sessenta anos passados, não mais se jus
tifica. A poesia dos instantâneos, imediata apreensão de uma rea
lidade desconcertante, passou a expressão banal de um subjeti- 
vismo puro, registro acrítico e direto de individualidades nulas, 
padronizadas pela ação da indústria cultural. 0 que era uma per- 
sona -o crítico desabusado vestindo a máscara do eu lírico- pas
sou a ser álibi de "poetas" que desconhecem os rudimentos da mé
trica e prosódia e confundem verso livre com prosaísmo.

Por outro lado, a estetização da vida promovida por poetas 
como Manuel Bandeira, mescla estilística capaz de confundir su
blime e humilde, só funciona na medida em que se escora na expe
riência de vida particularíssima. Cada momento mínimo da existên
cia se desrealiza, se converte em imagem, quando confrontado às 
questões últimas que persistentemente se escondem por trás dos 
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poemas do autor - a relação com a morte, a memória, a transito- 
riedade da existência.

0 desenvolvimento recente da poesia brasileira exumou a bre
vidade e o tom ligeiro de Oswald e a simplicidade e o caráter 
próximo do cotidiano que apareciam em Bandeira, mas é incapaz de 
mimetizar a novidade e o poder de choque que esta poesia guardava 
dentro do seu momento histórico. Banalizada, a lirica recente 
tende à indiferenciação, assimilada ao discurso funcional do 
dia-a-dia.

Neste panorama, Mário Faustino foi um continuador de Jorge 
de Lima. Morto precocemente, enterrou consigo a promessa de uma 
poesia, que, inserida na mesma tradição da lírica moderna, também 
se apoiava no poder de transfiguração e singularização da metá
fora. A precedência da imagem é, em última análise, o quid da 
construção do discurso lírico em ambos os autores. A figura do 
poeta como fundador de novas realidades, configuradas a partir de 
uma fusão de sujeito e objeto no discurso lírico, a releitura do 
simbolismo cristão -o isolamento do poeta tomado como equivalente 
do martírio- também aproximam os dois escritores.

Leitor voraz e tradutor insaciável, a multiplicação de refe
rências na poesia de Mário Faustino somava-se a um conhecimento 
técnico de um amplo espectro de fórmulas sonoras, esquemas rími- 
cos e rítmicos de diversas tradições poéticas, o que ecoa a plu
ralidade de formas encontrada na obra final de Jorge de Lima, 
também marcada pela intertextualidade e pelas remissões aos mitos 
clássicos.

Faustino herdou também o problema da construção do poema 
longo. Deixou inacabadas tentativas de desenvolver uma forma poé
tica extensa cuja unidade não dependesse de um enredo, mas esti
vesse garantida pela consciência lírica. Como na Invenção de 
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Orfeu, o poema extenso que Mário Faustino pretendia compor incor
poraria material heterogêneo, tomado não apenas às matrizes 
cristãs e da mitologia órfica clássica, mas do grande arsenal te
mático e formal que o poeta dominava.

Diferentemente da tentativa de Jorge de Lima que o inspirava 
(a Invenção de Orfeu combinava formas longas e breves com máxima 
variação), Faustino buscava uma marca constante nos ritmos e ri
mas, um esquema padrão que lhe permitisse imprimir uma marca pes
soal e uniforme ao andamento do poema e o classicizasse ainda 
mais. Isso só acontecia em seções da Invenção de Orfeu. 
Lamentavelmente, não se pode senão tentar adivinhar qual seria o 
resultado deste novo ensaio da forma longa. A morte de Faustino 
deixou orfã uma tradição, que só revive esporadicamente em poetas 
recentes.

Não deve ser por mero acaso que poetas tão diversos do autor 
da Invenção de Orfeu como Francisco Alvim, Armando Freitas Filho 
e João Cabral de Melo Neto tenham em entrevistas recentes lem
brado a Invenção de Orfeu como uma das leituras de cabeceira in
dispensáveis aos aspirantes a poeta. A nostalgia da imagem é tam
bém a constatação da necessidade de uma linguagem única e estra
nha, que a nada serve senão a si própria, a lirica que valoriza o 
poder de revelação da imagem, e, se não pretende o monopólio da 
boa poesia, não pode ser posta fora como coisa do passado.
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ANEXO



154

10.5 La femme 100 têtes
Chaque émeute sanglante Ia fera vivre 
pleine de grace et de vérité.
CTafei 73]

10.6 La femme 100 têtes 
Quiétude.
[Tafel 100]
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