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Declarar, de entrada, que um texto é ilegí vel supõe negar toda a possibilidade de analise e in -

terpretaçãoo Meu propõsito é, no entanto, menos suici
da do que pareceo

Trata-se, principalmente, de verificar

como

e por que os textos de Lezama - ou melhor: o texto le-

zâmico - envolve o projeto tão radical da recusa

do

ideal estético da "boa forma", para o que procuro sin

tonizar a perspectiva analítica e teórica com a pers -

pectiva crítica»
A perspectiva crítica é fortemente motivada
pelo desejo de desmitificar a imagem do escritor cuba

no Lezama Lima, como o "americano inocente", espécie de
caudatário do primitivo ingénuo, passível de (re)colo
nização - à qual têm cedido certos leitores

o

desde

primeiro momento da recepção internacional dos seus es
critos, para justificar (ou descartar) o problema

da

sua dificuldade» A finalidade é relacionar tal dificul
\ dade com a expressão americana, para assinalar f

.II.
as raízes culturais, não da inocência, mas

\

da astúcia - e da modernidade - do escritor (latino)
americano o
Esse objetivo crítico é o que determina

to-

das as operações analíticas apresentadas nas três sec

ções do trabalho, desenvolvidas como demonstrações das
estratégias poéticas para gerar o texto ilegível. Sen

do este tomado - de acordo com a própria designação

-

como um fato poético que se produz durante a atividade

da leitura, procuro circunscrever as análises ao espa
ço da relação entre o Texto do Autor e o Texto do Lei
tor. Tornam-se, assim, as demonstrações exercícios so

bre o fenômeno da percepção como detectação das difi -

culdades do texto; e não como explicações do seu senti
do .
0 capítulo 1 toma por objeto a estrutura

da

metáfora no verso lezamico. Não pretendi alí, um estu

do em profundidade dos poemas do Autor e sequer abor dor a questão do barroco na sua poesia.

Limitei— me

a uns poucos exemplos significativos para descrever

regime da metáfora - que chamo de "impossível” -

o

cuja

dificuldade radica na formação do termo metafori-

.III.
zante pela escolha de analogias periféricas

x.

com o termo metaforizado. Avancei, por razões de ins

trumentação posterior na análise da ficção e do ensaio
para a questão da auto-reflexividade dos poemas, como

conversão da metáfora impossível em metáfora crítica.0
proposito dessa avançada é o de assinalar, já nos poe

mas, a presença cifrada da teoria da leitura que o ro

mance .insinua e o ensaio desenvolve.
Os capítulos 2, 3 e 4 estão dedicados a Pa -

radiso. Pus ali, à prova, um exercício de não-leitura,
isto é, um modo de analisar, sem escamotear os impas ses da identificação do sentido, para circunscrever um

novo tipo de experiência estética possível: a da lectura interrupta. As estratégias para desorientar o lei tor ou bloquear o sentido são descritas no seu

nível

verbal (as figurações) e narrativo (as elipses). 0 im
pedimento da "boa forma" do relato - como obstáculo ao

consumo do texto- é, finalmente, relacionado à poética
de Oppiano Licario, alter ego do escritor Lezama Lima.

Os capítulos 5 e 6, sobre o ensaio, visam

a

estabelecer a sua independência estética como texto,ob
j et ando a tendência da crítica de tomá-lo como

oIV.
~explicação da ficção e do poema. Com tal pro-

pósito crítico, tive que limitar-me à análise de um

texto, "Las imágenes posibles", ensaio central que con
tém a "teoria da imagem", onipresente em toda a

obra

de Lezama. Tomado como texto poético, as estratégias do

descondicionamento da leitura, focalizadas nos

erros,

más citações e lacunas referenciais por um lado, e

na

figuração conceituai por outro, me permitiram circuns

crever a teoria da imagem como uma teoria da leitura.

Esta descoberta (se se puder falar de "descobertas" em
Lezama) considero-a um resultado do método aplicado na
leitura do ilegível: ler como o Autor leu os

textos

que cita, tentando recriar o seu modo de percepção/for
mação de imagens.

Minhas análises estão sustentadas por um nú
mero limitado de teorizações sobre o fenômeno do ilegí
vel na escritura moderna. São, até certo ponto, espar-

sas, mas corroboram a existência desse objeto no

campo

epistemolégico da teoria literária. Algumas noções

de

Barthes, Lotman e Jauss, sugestões de Adorno, Derrida,
"Den-i s Ferraris, os estudos recentes de Pb. Hamon

e

Wolfgang Iser me deram o embasamento necessário para ca

"X

racterizar o texto lezâmico como texto

ilegí

.V.

—' velo Contudo, procurei não conceituá-lo defi-r
nitivamente, para construir a conceituação progressi

vamente, mediante o processo da minha própria experiên
cia como leitora (ou anti-leitora) de Lezama#
Tal estratégia pode, talvez, mostrar seu ren

dimento teórico nas Considerações Finais, onde a noção
suhliminarmente construída do texto ilegível, é repas

sada para o ãmhito da sociedade e da cultura© Em
de "concluir", o comentário final sobre

vez

La expresión

americana visou a abrir para uma reflexão crítica

so-

bre a situação da America Latina no Ocidente. Como

o

texto ilegível de Lezama, é o nosso um mundo difícil,
ininteligível, demoníaco, desde o seu surgimento na His

tória. A ilegibilidade pode ser, provavelmente, a nos

sa máscara - trágica ou lúdica - mas sempre o signo da
nossa modernidade.

*

*

*
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0. INTRODUÇÃO:

0 "CASO" LEZAMA LTMA

"Entonces, estamos los dos locos?" - perguntou

-se Cortázar, depois de emergir, "frenético de ahogo"
da
leitura de Paradiso \ A estupefação do escritor argentino
tem se repetido sem cessar, cada vez que qualquer

leitor

se depara com uma página de José Lezama Lima. Se for aque

le leitor espontâneo que crê folhear mais um artefato

do

boom hispano-americano, a estupefação pode trocar-se em es

tupidificação- e estupor. Se for o leitor aquele homme

de

lettres, esperto (e até praticante das) nas maiores ousadi

as literárias desses nossos tempos, a leitura desconcerta
e molesta, provoca ou desanima. Mario Vargas Llosa não va
cilou em confessar a sua "excitação" e "deslumbramento"

diante dos "inquietantes y abrumadores" excessos

verbais

de Lezama. Octavio Paz, menos efusivo, preferiu aderir
seu deslumbramento ao "arquipélagos do sentido que se

o

faz

e desfaz" em Lezama. Luis Cernuda foi taxativo na sua quei

xa ao Autor: "Es que Usted, querido Lezama, no concede
2
menor ventaja, a priori, al lector."

la

As peças desse anedotário sobre a dificuldade
para se ler a Lezama compõem a história da primeira recep

ção dos seus textos, na qual se configura o que Jauss des
creveu como a resistência que a obra nova opõe à expectati
va do seu primeiro publico.Confessar o sobressalto ou

a

«02.

vertigem não é para esse leitor um gesto de falsa modéstia,
mas de pura honestidade» Ensaiar uma explicação

já é

um

risco© Ou um "asunto de locos", conforme ponderou Eeynaldo

,

Gonzalez»

4

Com esses testemunhos a lenda tem crescido e ho

je Lezama se tornou o figurante principal de um "caso" pa
ra a critica literária, que se vê às voltas com o afã

de

inscrevê-lo no seu discurso interpretativo e a consciência
da sua resistência às operações analíticas vigentes»

Mas, se o traçado da primeira recepção de Leza
ma mostra a unanimidade na atribuição de "obscuro", "herrné
tico", "bizantino" e até "indigesto”, há nela pelo

menos

três variantes no modo de assumir essa dificuldade» A pri
meira pode ser caracterizada como uma recusa

sistemática

da dificuldade, se não para negá-la, para afastá-la

como

obstáculo que impede a circulação dos textos de Lezama jun

to aos leitores» Para esse grupo recepcional, a lenda

da

dificuldade é uma espécie de "maldicion gitana" que recaiu

sobre o escritor cubano, condenando-o ao ostracismo e à in
çnimini caçãoArmando Álvarez Bravo, responsável pela pri
meira divulgação ampla de Lezama no mundo hispânico, pro -

pâs remover o que ele considera um preconceito prejudicial
à formação de um público leitor: "Para acercamos a Lezama,

debemos despojamos de cualquier vestigio de reserva

y
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frialdad que podamos abrigar com respecto a su obra y a su

persona. Hay que desechar esa sarta de adjetivos — oscuro,
hermético, aburrido, ajeno, barroco, incompreensible - que
adornan todo lo que le concierneo"^ Apesar de que o próprio

Lezama expressou a sua moléstia ante a escassa aproximação
aos seus textos(".o. esto de oscuridad y claridad ya me va
pareciendo trasnochado»’' )?, o fato
é
fato éé que
que a
a boa
boa vontade
vontade
insuficiente para convertê-lo num escritor assimilável

Um segundo grupo de leitores, encabeçado

por

Cotázar, propôs resolver o impasse de modo mais elitista e,

talvez, mais realista: formar um Club very exclusive, com
posto por aqueles pouquíssimos leitores de Per Mann

obne

Eigerschaften , Per Tod des Vergils ou Paradiso, até que aparecesse entre nos um Maurice Blanchot capaz de penetrar
o larvário textual de Lezama (artoCito,147). Cristina Peri

-Rossi, encampou a idéia, sugerindo que os sócios, ou me -

lhor, os iniciados, se dedicassem laboriosamente a desen tranhar as alusões literárias filosóficas e mágicas, as re
ferências contextos orientais e ocidentais que torturam o
leitor comum e desafiam os dotados de uma cultura superior^

As condições para ingressar nessa logia devem começar pela

■forni 1 i aridade com as poéticas do trovar clus, ser um ocio

so, sem as pressões do real; um civilizado, com vida asse-

e 04 o

gurada e independência económica. Não é o caso da

maioria

latino-americana, pondera Peri-Rossi, e acrescentamos, se-

quer da maioria dos scholars, que nem sempre podemi
com nutridas bibliotecas para conferir os dados

contar
(
eruditos

de Lezama.
A terceira variante recepcional está represen
tada por dois leitores que decidiram ler a Lezama, inscre

vendo essa leitura numa prática textual "ao lezâmico modo".
Os exercícios críticos que Severo Sarduy organizou

sob

a

forma de collage, em "Dispersion/Falsas notas", repassam u

ma série de possibilidades de leitura tangencial de Lezama,
em pequenas doses de aproximação tentativa que ilustram

a

resistência dos textos lezâmico à explicação e à glosa.

0

collage crítico-metaforico de Sarduy desemboca,

significa

tivamente, numa peça paródica, que vem a atualizar uma das
possibilidades de aproximação enunciadas previamente:

"No

caer en la trampa de la crítica: un lenguaje mimético, una
recreacion del estilo - que se vuelve una repeticion
de
los "tics" - del autor"(7). A prática paródica de Sarduy é

apresentada numa única página final de "reescrição", para

usar um termo barthesiano para esse tipo de escritura re -

criadora, na qual um poema breve e um fragmento em prosa ce
lebram, no espelhamento do estilo lezâmico, a impenetrabi-
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lidade do autor parodiado. A paródia produz, assim, o mes

mo "branco” de sentido do texto-modelo, que fica

cifrado

na imagem de um ”río congelado, las márgenes cubiertas con
tapices de espesos signos escuros..." (16).
0 outro leitar-reescritor é Guilhermo Cabrera
Infante, que mimou o estilo de Lezama numa das paródias de
Tres tristes tigres

(1965), atribuídas ao personagem mago

da linguagem Bustrófedon. 0 texto pertence à série intitu

lada "La muerte de Trotsky, referida por vários escritores

cubanos, anos despues - o antes", é o mais breve (pela na
tureza difícil do modelo parodiado),e, certamente, o

mais

caricatural. Uma frase, como amostra:
Lev Davidovitch, el arcediano onomáforo con
el pseudonombre de Troztky(sic) murió hoyen
esta ciudad en agonia wagneriana, exhalando
ayes con los redondeles ecuménicos de la m£
lisma, luego de que Jacopus Mornardus o Mer
ceder (sic) o Mollnard sacara con escolástjl
co sigilo de un chaleco pretendidamente dis
cipulario.. oetc”10 (a indicaçao dos sic
~e
de G.C.I.)

À diferença da metáfora interpretativa que na

paródia de Sarduy cifra o modo de ser do texto Lezami r.n ,
Cabrera infante focaliza a superfície desse texto, ao ní-
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vel do efeito imediato que produz no leitor, ou seja,

o
estranhamento dos códigos do "escrever 'bem", corretamente

e de acordo com um repertório literário fanj1inr. 0g er ros ortográficos de Lezama, em línguas estrangeiras,

tão

freqtlentes e tão chocantes para o leitor culto, a adjeti-

vação preciosista e inesperada, as referências eruditas ,

ininteligíveis ou deslocadas de contexto, a hipérbole

na

predicação - são alguns dos traços do texto lezâmico

que

essa paródia recorda para similar o efeito de leitura que
examinamos. 0 mais notável, no entanto, é que corre para

lelo ao efeito cómico a mesma significação da dificuldade

do modelo, que Sarduy alegorizou na imagem do "rio conge
lado". Nem pode o leitor do texto parodiante perseguir um
conteúdo narrativo sobre a morte de Trotsky, nem pode

se

contentar com a inteligibilidade parcial de uma zona cla

ra do texto, ficando por conta do festim verbal de carnavalização do modo lezâmico, o unico sustentáculo da leitu

ra.
A opacidade reproduzida nessas paródias, ou

reescrições criadoras, seja em especie metafórica,

seja

pelo registro lúdico das marcas mais evidentes do modelo,
nos devolvem permanentemente à condição ineludível do tex
to - a sua dificuldade à leitura.
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Todas as variantes recepcionais que sumariza —
mos respondem, de modo consequente, à provocação que ofere.

ce à leitura esse tipo de texto, para o qual se pode manter

o atributo "lezâmico”, liberado de qualquer conotação joco_
sa, para significar precisamente a particularização do di

fícil, a marca pessoal da dificuldade, que Lazama susten —
tou, sem quebras ou vacilações, ao longo da sua trajetória

de escritor o Nao visamos, com a recontagem das variantes re
cepcionais, fazer um balanço das possibilidades mai s ou me

nos viáveis para sair do impasse que Lezarna gerou para seus

leitores e críticos o Não se trata de somar as propostas des
tes, nem de excluí-las para oferecer uma alternativa origi

nal, a solução para “o caso Lezarna" o Se Lezarna pode ou não

ser lido pelo grande público, se devemos ou não incremen tar o Club lezâmico (que já conta, aliás, com alguns compe.
tentes críticos jovens, como Enrico Mário Santí, Walter

Mignolo, Emilio Bejel, Rubén Rios, entre outros), se a so
lução é lezamizar a literatura hispano-americana - são quesj

tões que não aludem o problema central do texto lezâmico:o

da sua ilegibilidade», A pequena historia da recepção de Le_
zoma impõem esse fato e é pouco provável que o seu enfrentamento com o horizonte de expectativas dos leitores venha
a dissolver-se com o suceder das gerações, conforme teori

za Jauss sobre o fenômeno da obra nova que não encontra a-

.08.

colhida no seu tempo.

Desmontar peça a peça o edifício conceituai qre

Dezama elaborou nos seus ensaios, na forma de um "sistema
poético do mundo" para organizar um dicionário dos

termos

que cunhou; perseguir as pistas as suas referências erudi

tas, para reconstituir a sua "biblioteca"; glosar, tradu zir as encavalgadas imagens dos seus poemas e ficções; des.

montar—lhe os mecanismos de metaforização, com os mais so
fisticados instrumentos de análise provistos pelas moder -

nas teorias da crítica - são, todas, tarefas que têm ajuda
do e ajudarão a esclarecer pontos obscuros da sua obra. Do
mesmo modo, a identificação de significados, a interrela -

ção de motivos, o reconhecimento de símbolos recorrentes,a

solução de certos enigmas de sentido, facilitarão o mapea-

mento de paradigmas do texto lezãmicoo E até permitirá,

é

provável, situar essa obra, que por ora figura como uma
berração, no bojo da modernidade literária que a Américala
tina tem desenvolvido no contexto ocidental. Contudo, esse
trabalho, desejável e necessário, nao poderá destituir es

se texto do seu fundamento poético radicado na ilegibilida

de. Lido simpaticamente, reescrito e imitado, ou dissecado
pelas mais corretas exegeses, Lezama jamais se converterá

num texto legível. Que os dados sejam manipulados pelos
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mais hábeis jogadores, não abolirá jamais o ilegível. Ouco

mo disse Lezama num verso de Dador; "EI hilo de Ariadna no

destrenza el sentido".
A produção do que doravante designaremos

como

texto ilegível cumpre-se ao longo de toda a obra literária
de Lezama Lima, indistintamente na poesia, na ficção e

no

ensaio. Cada uma dessas modalidades de texto elabora

as

suas marcas específicas de ilegibilidade, próprias à estru

tura metafórica (poesia), narrativa (ficção) e conceituai
(ensaio). As particularidades modais formam, no conjunto ,
uma "poética do ilegível", um sistema de procedimentos

do

texto artístico, orientados para o efeito de dificultar/im

pedir a identificação do(s) sentido(s). Examinar essa poé

tica - que aqui trataremos nos seus delineamentos mais ge
néricos no que toca a poesia, e mais detalhados, no que to_

ca à ficção e ao ensaio - não implica necessariamente

em

perseguir o sentido. Antes que interpretar, a desmontagem

dos mecanismos de produção do ilegível visa a detectar

a

forma desse tipo de texto, que tomaremos no seu duplo movi
mento de produção; o como é gerado o projeto escriturai do

Autor e como é per-formado o trabalho da leitura. A rela -

ção entre o texto do Autor e o texto do leitor é o espaço
do ilegível, o nosso objeto de estudo.

.10.
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A POESIA

“La poesia? Un caracol nocturno
en un rectángulo de agua."
(Lezama Lima)
“Para que el hombre llegue a
expresar un esplendor tiene
que nutrirse de mistério.“

(Lezama Lima)

CAPÍTULO 1:

A METÁFORA IMPOSSÍVEL E A METÁFORA CRÍTICA
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METÁFORA IMPOSSÍVEL & METÁFORA CRÍTICA

Começar pela poesia é uma estratégia duplamente favorávelo Primeiramente porque, tendo escrito Lezama
sempre como poeta, até mesmo nos seus ensaios teóricos,

o

poema funciona como um núcleo gerador de prncAdimentns me

tafóricos que se reproduzirão nos demais textos. Segundo :
tanto em Paradiso, como na ensaística, o tema obsessivo de
Lezama é a própria poesia. Uma breve amostra dos processos

de construção da metáfora e o registro da visada metalin guística dos poemas lezãmicos serão o nosso umbral à

con-

ceituação do texto ilegível.

Os poemas de Lezama Lima recolhidos em livroin

. tegram as seguintes obras: Muerte de Narciso (1937), Enemigo rumor (1941), Aventuras sigilosas (1945), La fineza
(1949), Dador (1960) e Fragmentos a su imán (1978). Essa^

riação cronológica deixa escassamente entrever uma "evolu
ção”, no sentido que habitualmente se aplica ao termo
em
crítica literária. Esses livros não marcam etapas, mudRn ças ou giros significativos na construção dos poemas, tanto no que diz respeito ao regime imagético, quanto ao re -

pertório de motivos. As fábulas gregas, as mitologias ori-
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entais, os temas da tradição católica e da sexualidade são
onipresentes; o mesmo bestiário - que percorre todos os ra
mos de zoologia, do ínfimo caracol aos célebres gamos, an

tílopes e serpentes de "pasos breves, de pasos evaporados”
- acompanha a morte de Narciso e a solidão daquele que es
pera no pavilhão vazio, do ultimo poema. E o que é

mais

importante para o nosso ponto de vista, a mesma dificulda

de, a mesma opacidade dos primeiros versos avança, inflexí

vel, até os fragmentos poemáticos, escritos entre 1971

e

1976 o

Ja no seu primeiro verso, Lezama dá o tom

dos

demais: "Banae teje el tiempo dorado por el Nilo”o Obser -

vou acertadamente Cintio Vitier que a surpresa que

este

verso causou se devia à sua completa desvinculação da poe

sia anterior cubana. "Su espacio y sus fuentes no estaban
en relación esencial ninguna con la circundante atmosfera
poética. Su tiempo no parecia ser histórico ni ahistórioo,

sino, literalmente fabuloso.Essa ausência de continuida
de com a tradição poética imediata tem nesse descenso
ou
retorno ao tempo mítico um fator inicial de estranhamento

para o leitor. Mas é, sobretudo, o peculiaríssimo modo

de

apoderamento verbal do poeta, de reelaborado barroquismo ,
que faz da leitura um conflito permanente com os códigos li

terários conhecidos. Acompanhemos numa típica cadeia meta-
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forica do verso lezâmico, a produção do ilegível®
0 Narciso-poeta que se aproxima do espelho das

águas para contemplar o seu rosto é descrito numa sucessão

de imagens cujo emparelhamento rompe progressivamente

a

previsibilidade semântica:
Narciso, Narciso. Las astas del ciervo asesinado
son peces,son llamas,son flautas,son dedos mordisqueados®
Narciso, Narciso®Los cabellos guiando florentinos reptan
perfiles®
lábios sus rutas,llamas tristes la olas mord.ien.do sus ca
deras ®
Pez del frio verde el aire en el espejo sin estrías,raci
mo de
palomas
ocultas en la garganta muertashija de la flecha y de los
cisneso
Garza divaga, concha en la ola, nube en el desgaire,
espuma colgaba de los ojos, gota marmórea y dulce plinto
no ofreciendOo
(PÇ, 15)

Se aceitamos reconhecer no primeiro verso

uma

sinédoque em "astas" para/cabelos/ ou em "ciervo asesinado"
uma simples substituição metafórica para/Narciso/, a proli

feração comparativa do segundo verso se mostra como um pro_

gressivo afastamento desse centro de provável significação.
Com efeito, que sema comum haveria entre os termos "peces",
"llamas", "flautas", "dedos mordisqueados" para que se ir>-

tegrem à lógica de significação aberta pela primeira metá-
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fora? Qual o significado que atravessa esses termos

para

que possam ser lidos como atributos de "astas" e, por con

seguinte, de "Narciso"?
Toda metáfora supõe a identidade de dois signi.

ficantes e a não identidade de dois significados correspon

dentes o

Essa contradição se resolve pela intersecção

de

um sema comum entre os dois significantes, para fundar

a

pretendida identidade, e desencadear um mecanismo de redu

ção ulterior de identidade entre os significados. A

essa

regra se submetem os termos "astas" e "cabellos", cujo se
ma comum e /cabeça/ - termo intermediário que torna possí

vel a metáfora. Podemos ler o tropo quando, decompostos os

respectivos termos, se torna inteligível a sinédoque em que
repousa a identificação poética. No segundo verso, contudo,

ao abrir-se uma segunda metaforização, essa regra se rompe.
A série peces/llamas/flautas/dedos mordisqueados resiste à

decomposição, "fecha-se", tornando opaca a intersecção pro_

batoria de uma identidade. Os termos metafóricos coexistem,
formando uma cadeia, cujas

conexões metonímicas escapam à

descodificação. Assim, a metáfora do primeiro verso instau

ra uma regra de legibilidade, que é violentada na série me

taforica do segundo verso. í como se o poeta "corrigisse"
a primeira metáfora, condensada e transparente, por uma ex

pansão que obscurece o sentido do discurso poético.
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A constituição desse tipo de "metáfora impossí

vel" - conforme a designação do grupo de Liège

- caracte.

riza, no meu modo de ver, o regime imagético do verso lezâ

mico. A dificuldade do sentido provém do grau hiperbólico
que conleva esse estranhamento da lógica de significação .

Nem sequer se trata, nesse caso, de ambiguidade, ruptura do
desenvolvimento linear do discurso poético ou desvio

da

norma linguística. Essas noções se ajustam melhor às poéti
cas moderadas, que não impedem o reconhecimento das cone xões metonímicas no processo de metaforização. Na poética
radical de Lezama, a obscuridade vai muito além da simples

violência ao sintagma ou ao código da língua. Ela violenta
diretamente os códigos da poética (daí a impressão do

não

fam-i liar de que falava Vitier a propósito da primeira lei

tura de Lezama pela sua geração), para instaurar uma outra
episteme., fundada no descondicionamento dos nexos

causais

entre o significante e suas referências já culturalizadas.
Sobre modo de gerar metáforas - vale dizer, de

conhecer pela poesia - Lezama teorizou em diversos ensaios.
Numa das suas versões, esse modo foi denominado o "incondi

cionado poético", que não é outra coisa senão o princípio

gerador dessa metáfora impossível que descrevemos.Em Ene-

migo rumor, essa ruina dos condicionamentos causais da metaforização acabará por fixar a imagem como entidade abso-
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luta. Realidade do mundo invisível, autonômica com respei

to ao real, a imagem não se constroi como substituto do vi
sível, mas como restituição daquele rumor misterioso, ini

migo e desejável, que se encarna no corpo do poema.

Num

dos mais belos poemas escritos em língua espanhola, "Noche
insular: jardines invisibles", o rumor distante e inaudí vel do mundo das origens, é restituído na imagem da ilha:

La misma pequenez de la luz
advina los más lejanos rostros.
La luz vendrá mansa y trenzando
el aire con el agua apenas recordada.
AÚn el surtidor sin su espada ligera.
Brevedad de esta luz, delicadeza suma.
En tus palacios de cúpulas rodadas,
los jardines y su gravedad de húmeda orquesta
respiran con el plumón de viajeros pintados.
Perdidos en las ciudades marinas
los corceles suspiran acariciadas definiciones
ciegos portadores de limones y almejas.
No es en'vuestros cordajes de morados violines
donde la noche golpea.
Inadvertidas nubes y el hombre invisible,
jardines lentamente iniciando
el débil ruisenor hilando los carbunclos
de la entreabierta siesta
y el parado rio de la muerte.
(PÇ, 87-8)

Em bem precisas zonas de legibilidade, podemos
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reconhecer os significantes que evocam o mito da ilha para

disíaca, figuração das origens, dentro de certa tópica per

sistente da imaginação ocidental. 0 poema não se furta

ao

registro dos motivos familiares dessa tópica: a presença da

luz, a humidade, a suavidade da "brisa, o verde onipresente,

os animais pequenos, as cores e os sons delicados - que re_
compõem aquele Éden Terrenal que Colombo identificou

no

trõpico caribenho. Mas, entretecidas às imagens familiares

da tradição literária, surgem aquelas metáforas impossí
veis que descondicionam a previsibilidade da leitura. A es_
trofe exibe várias delas; assinalo uma apenas: "el

débil

ruisenor hilando los carbunclos". Aqui a relação metafóri
ca entre o substantivo e o verbo se coloca dentro do regi

me do possível: há uma intersecção sêmica probatõria entre
"hilar" e "cantar" ( a sucessão dos pontos do bordado admi

te uma identidade poética com a sucessão das notas do can

to do rouxinol). Mas entre o verbo e o complemento rompe -

-se essa regra: qualquer sema admissível para o termo "car
bunclo" (carvão pequeno; pedra preciosa vermelha que bri lha no escuro; peça heráldica que representa dita pedra,ar

rematando-a com flores-de-lis) resiste à identidade de sig

nifiçado, seja com o canto do rouxinol, seja com a "siesta"
do verso seguinte. Existe a possibilidade, contudo, de que
a cadeia metonímica subjacente jogue com um emparelhamento

entre o fragmento sêmico de "carbunclo" (a escuridão)

e

.19.

outro fragmento da metáfora do último verso ("el parado rio
de la muerte"). Admitindo que nessa associação regressiva

(morte -* escuridão -►carbúnculo) se fundamentasse a metáfo.

ra, resta ainda uma questão sobre a escolha do termo "carbunclo". Se é num estilhaço semântico desse termo (pedra

que brilha no escuro) que se sustenta a mini ma legibilida

de do tropo, como se legitima essa escolha e não a de qual
quer outro termo que conotasse mais imediatamente a "escu
ridão" para o leitor? Não sem alguma acrobacia, podemos su
por que se a metáfora não foi articulada sofre uma conti -

guidade fatual reconhecivel, ela pode ter sido ideada

por

uma referência literária implícita. Na Soledad primera,Gon

gora refere um "animal tenebroso", de tradição apócrifa,
que traz na testa uma pedra, cuja luminosidade orienta

as

caminhadas noturnas dos aldeões da terra onde arriba o jo

vem náufrago:
cual, haciendo el villano
la fragosa montaria fácil llano,
atento sigue aquella
- aun a pesar de las estrellas clara piedra, indigna tiara de animal tenebroso, cuya frente
carro es brillante de nocturno dia:
tal, diligente, el paso
el joven apresura,
midiendo la espesura
con igual pie que el raso
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fi;jo - a despecho de la niebla fria en el carbunclo, norte de su aguja,
,
o el Austro "brame o la arboleda cru.já. 5

Lezama, que teve na "serpe" do mestre cordobês

uma fonte de permanente inspiração para as desusadas metá
foras que povoam os seus versos, terá provavelmente "cita

do" as Soledades nos versos que comentamos.

Parece

ter

havido uma transferência, para o canto do rouxinol, do sig
nificado que o "carbunclo" tem no verso gongorino - "luz

que guia no escuro", no âmbito do sono ("siesta") e da mor
te. Arribamos, assim, depois de uma viagem em busca da sig

nificação, a que é o canto do rouxinol que "ilumina" o es
paço da sesta e da morte. Esse método de descodificação não

elimina, contudo, a ilegibilidade do verso. Primeiro por que teríamos que admitir que seria ínfimo o número de lei
tores com acesso à recuperação do código usado pelo poeta.
Alem desse aspecto recepcional, importante Pa
ra se avaliar o impacto que a obra nova provoca, podemos a
gregar um argumento de ordem semiótica, que nos devolve ao

problema da escolha do termo metaforizante: a relação meta
fórica não está assestada sobre um elemento metonimi za-nte
próprio ou exclusivo do termo escolhido que legitime a iien
tidade dos significados. Em outras palavras, por que o 'bar
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bunclo", e não outro lexema, no qual a associação canto/luz
tivesse, pelo menos, certa culturalização? ? Quero deixar
de lado, por ora, toda consideração do "efeito estético"

que a metáfora produz para fixar-me apenas no problema

do

"efeito de legibilidade", como reconhecimento da identida
de dos significados na metáfora. É claro que se atentamos

para a cadeia sonora do verso, "el débil ruisenor

hilando

los carbunclos/ de la entreabierta siesta/ y el parado rio
de la muerte", o significante "carbunclo" funciona à mara
vilha como catalizador da ambiência sinistra que o verso e_

voca. A sua sonoridade sombria restitui aquele rumor miste
rioso dos jardins invisíveis, que a memória poética da e -

tiologia cósmica reconstrói ao longo de todo o poema.

Mas

o problema que nos concerne está aquém desse efeito que, a
final de contas, justifica qualquer semântica da metáfora.

"Um estudo das metonímias eficazes e compreen
síveis - anota Umberto Eco - levar-nos-ia a descobrir

que

elas empregam como metonimizante uma componente semântica

que pertence apenas àquele lexema e a mais nenhum.

Também

a marca "macho" é componente semântica do lexema/rei/, mas
ninguém usaria /macho/ como metonímia de "rei". Usa-se/coroa/ porque só o rei usa coroa."& Se removemos dessa obser

vaçâo a atribuição de "eficácia" às metonímias reconheci veis (o poético, já sabemos, não se casa bem com a pragmá-
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tica), ela serve para ilustrar o regime de metáfora impos
sível que o verso lezãmico torna possível» Lezarna não

só

usaria "macho" para rei, como também "coroa", para sugerir
um significado que nada tem a ver com o rei. A impressão de

liberdade sem limites que a leitura dos poemas de Lezarna
produz, advém dessa des-repressão dos códigos da retórica»A

figuração percorre os caminhos mais inesperados, como

se

todos os seres e objetos pudessem ser nomeados, arbitraria

mente, com todas as palavras. Se recordamos que, na Poéti

ca, Aristóteles recomendava que "bem saber descobrir as me
táforas, significa bem se aperceber das semelhanças"(1459a,

9

,temos de convir que para Lezarna são as dessemelhan

ças que fazem as boas metáforas» Nestas, as conexões impre
visíveis funcionam como um antídoto à palavra adequada

e

transparente »

Em Aventuras sigilosas - livro que se desenvol
ve em torno à temática erótico-edípica da relação do filho
com a mãe e com a esposa, o desejo e a fuga do desejo -

a

figuração da sexualidade supera qualquer repertório de re
ferências do leitor. Em "Diálogo en una giba", o órgão se

xual feminino e aludido como "salamandra húmeda"; já em "En

cuentro con el falso", o vemos metamorfoseado em uma "pul

ga" que sabe a "uva". 0 falo pode aparecer, razoavelmente,
como "punta del cono" ("La esposa en la balanza"), ou dis-
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farçar-se de "lépero maduro"("Encuentro con el falso"), ou

ainda de "cangrejo" ("Diálogo en una giba")» Na

complexa

fábula erótica, em prosa, que fecha essas aventuras metafó
ricas de Lezama pelo universo do desejo carnal, o ato se -

xual vem cifrado como a penetração do "hocico del oso hor-

miguero" na "boca del otro animal" ("El guardián inicia el
combate circular")»
Nesse regime metafórico, as valências da previ

sibilidade semântica se dissolvem, quando o principio

da

transferencia de significados deixa de fundar-se na conser
vação dos semas essenciais do termo metaforizado no

termo

metaforizantec Se a metáfora tem nessa regra da retórica a

garantia da sua inteligibilidade, se compreenderá que

a

metáfora impossível de Lezama é constituída pela fuga

aos

semas centrais do termo metaforizado» 0 percurso metoními-

co da figuração vai pelas contiguidades periféricas
termos, pelas margens da significação, provocando

torsão

dos
aquela

dos campos semânticos, própria da "metáfora viva",

que a toma, conforme Paul Ricoeur, "un événement et

une

signification, un événement signifiant, une signification
émergente créé par le langage»"^ Ora, o resultado é o des^

pistamento do leitor diante dessa franquia ilimitada de co
nexões: todas as palavras podem estar emparentadas, na cons

telação de um signo gravitam todos os signos."Tous [lesnots]
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- disse Mallarmé - ont plus ou moins, peut être, un

lien

deparenté vague qui les unit". Ou conforme retocou,

mais

taxativo: "les miliers de mots d’une langue sont apparen tées entre eux."'1’1

"A metáfora nasce de um motim no interior

da

semiose" - diz Umberto Eco (ibidem, 101) o "A metáfora inu
sitada - explica - revoluciona e reestrutura o sistema se
mântico nele colocando circuitos até então inexistenteso”

(100)o Não é menos certo, porém, que o sistema tende a não

absorver esse percurso não culturalizado, novo e inventivo,
que desorbita as referências do leitor. 0 excesso de desor
dem dificulta o reconhecimento dos percursos metonimicos ,

mesmo que o leitor possa intuir que eles conduzem aumconhe
cimento novo. Neste caso, fica comprometida a legibilidade

do discurso poético, pelo tempo de resistência do sistema.

É o que insinua Eco com respeito aos efeitos da metáfora
que exacerba as contradições do cõdigo: "... mas enquanto
a análise não tiver posto em evidência tais cadeias metonr

micas subjacentes, reconhece-se que as metáforas implicam
um conhecimento aditivo, sem saber demonstrar a legitimiaa

de dele.” (101).

Para Lezama lima, o trabalho pertinaz, infati
gável, de descender pelos subterrâneos da linguagem assu -
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miu as proporções de um ofício, de um projeto consciente e

francamente reivindicativo de "oscuridad"® "Mi trabajo oscuro es la poesia" - declarou numa entrevista12 como
se

o resto da sua produção fosse mais clara. Em torno ao pro
blema da obscuridade poética versam vários dos seus ensai

os críticos e teóricos e muitos dos seus poemas não ocul -

tam as marcas de uma reflexão sobre o "fazer obscuro" dos
seus versos. Essa dimensão auto-reflexiva - tão característica da "tradição" da poesia moderna - comparece, de

modo

emblemático, já no primeiro poema, "Muerte de Narciso"® No

umbral de sua obra, Lezama retorna, numa visada sobre

sua

poiesis, o dilema tão caro à poética barroca, da oscilação

entre o mito de Narciso, que contempla a sua infinita bele.
.
-i 13
e anula®
za, e a morte que a submerge
Assim como Narciso contempla a sua imagem

no

espelho das águas, o poeta contempla as suas imagens no es_
paço do poemal

Rostro absoluto, firmeza mentida del espejo®
EI espejo se olvida del mundo y de la noche
y su puerta al cambiante pontífice entreabre.
(PÇ,11)

0 poema especular, no qual o "cambiante pontí

fice" esquecerá a mera realidade, para iniciar o leitor nce
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mistérios das suas imagens, revém em Enemigo rumor, numa^
rie de alegorias da criação poética. "Ah, que tú escapes",

"Rueda al cielo”, "Son diruno", "Una oscura pradera

me

convida", ou "Avanzan", revolvem continuamente os motivos

da substancia fugidia do poema, da "oscura potência" da imaginação, ou da penetração do poeta no domínio "oscuro"da
poesia»

Esta auto-reflexividade, de corte narcisista,na

qual ressoa a busca mística da "noche oscura" de San Juan
de la Cruz, é convertida a uma perspectiva francamente crí

tica a partir de La fi.jeza.» Este livro - que Octavio

Paz

considerou como o marco inaugural da "outra" vanguarda que
recomeçou a exploração da linguagem na América Hispânica,
_ Lezama reve
assumida como "un destino y una elección"',14 —

la a eua preocupação por sustentar o co'digo obscuro

dos

seus poemas, em deliberada prática da metalinguagem.

Mas

não se pense que Lezama converte o poema, em qualquer mo mento em que aflora a isotopia metalinguística, num recei
tuário, no qual "põe a nu o seu know-how", para usar a ex

pressão com que Alfredo Bosi criticou a "ostentação positi
va e eufórica do codigo", em certas poéticas de vanguardà^
Lezama nunca expõe uma poética, nem em seus poemas e se —

quer em seus ensaios, propondo formulas ou regras de uma,re
tórica ad usum.

Sua metalinguagem é introvertida e

tão
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secreta e impenetrável como o próprio código que é seu ob-

jeto de reflexão o
Em La fijeza, o espetáculo das metáforas impos
síveis tem como contraponto uma série de dez textos em pro_
fábulas esotéricas - nas quais o
sa - verdadeiras fabulas

Autor

retoma algumas das suas ideias sobre a poesia, expostas em
ensaios como "X y XX" (1945) e "Las imágenes posibles"
(1948)o

A metáfora como cadeia em progressão em buscada

Imago e o poema como potens que restitui na sua materiali
dade a realidade invisível do mundo - são alguns dos tópi

cos ali reescritos em "Muerte del tiempo", "Procesión"
"Tangencias"• Nestas fábulas, Lezama contrapõe às

ou

noções

de sucessão, causalidade, linearidade e substituição,

os

de iluminação, incondicionado, tangencias e restituição.» A
negação da poética aristotélica e a defesa do seu método de

metaforização são os dois eixos de reflexão dessas fábulas
metalinguísticas, que arrematam o seu périplo nessa

frase

que bem pode ser uma definição, ao lezâmico modo, da metá-

fota impossível: "En el mundo de la poiesis, en tantas co
sas opuestas al de la física, que es el que tenemos

desde

el Renacimiento, la resistência £ leia-se: a imaginação poé

tica] tiene que proceder por rápidas inundaciones,

por

pruebas totales que no desean ajustar, limpiar o definirei,
cristal, sino rodear, romper una brecha por donde caiga el
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agua tangenciando la rueda giradora." )PC, 184)0
Os textos em prosa de La fijeza contêm in nuce

os motivos de reflexão que os poemas de Dador (1960)desdo
brarão para fixar uma ‘'teoria” do código da metáfora impos
sível. Nos dez espessos poemas iniciais do livro, um certo
vocabulário familiar (lenguaje, objeto, forma, imagen,sig
no, sentido, escritura, metáfora, semejanza, analogia...),

em meio a uma voragem inextricável de imagens - indicia

a

preocupação por circunscrever o ato poético que gera a obs_

curidade da linguagem. Assim reivindica, por exemplo,
trama metafórica que o "Eros relacionable" da

a

imaginação

poética tece com semelhanças e substituições imprevisíveis,

para restituir a forma primigênia do objetos

La marcha de la metáfora restituye
el ciempiás a la urdidumbre, el vuelco del Eros
relacionable logra las tersas equivalentes siderales
y las coordenadas donde las palabras se hunden en las
se—
mejanzas,
allí el espejo ptolomeico está reemplazado por el agua
untada
con la tenebrosa cornamenta del renoc
Así el alertado antílope penetra en el espejo
y la escarcha de papel o nieve iguala la sangria del
espejo
astilladOo

AI dormirse la matria blandamente,
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surge priápico y tumultuoso el Eros relacionablec
poniendo en el lugar de este árbol aquella hoguerao
La urdidumbre es la piscina de la metáfora,,
nos regala el conocimiento sin asombro, alguien aguar
dabae
La metáfora nos obliga a creer en la primera existên
cia
del pátalo del jacinto, antes que el tejo coralino de
Cefiro
descendiese al Hades con el gracioso Jacinto,
y levantase el planido de las excepcionales flautas a
polineas.

(PÇ, 237-8)
Esse poder de “urdidura” da metáfora, para re
cuperar a forma primordial dos objetos, prescindindo

das

referências culturalizadas, e insistentemente reivindicado

ao longo de Dadoro Mais interessante, porem, que as ideias
veiculadas nesses metatextos “que estão tratadas,

aliás,

com maior extensão nos ensaios

Lezama

á o fato mesmo de

tê—los inserido no seu poemariOo Se descontamos aquelas alegorias da criação poética dos dois primeiros livros -

e

cuja função não se inscreve estritamente no domínio da me-

talinguagem - é notável que a “poesia da poesia" so estabe_
leça um território particular no miolo de La fijeza e

torne nitidamente obsessiva em Dadoro

se

0 movimento da meta

linguagem mostra, a meu ver, uma acentuada inclinação para
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fazer da metáfora o seu objeto de reflexão. Atrevo-me a su

gerir que essa invasão gradual do metatexto revela-se como

flagrante leitura,pela poesia, da sua própria ilegibilida

de. È como se Lezama, leitor de si mesmo, fosse avaliando
o seu work in progress e procurasse, metatexto mediante, a

proximar-nos a, e justificar, o seu obscuro método de meta
forização. Não importa que, ao cabo, o leitor não seja es

clarecido pela entrega de um metatexto legível. Na verdade,
a reflexão sobre a metáfora impossível não é um descifra -

mento dela, mas um

reciframento - uma operação que recodi

fica o ‘'trovar clus", potencializando em segundo grau a obs

curidade do descondicionamento das contiguidades reconheci

veiSo
0 poema metatextual não se consome, contudo,nu

ma inócua autofagia que fala do texto obscuro só para pro
duzir outro texto obscuro» Sua função coincide com a da me

táfora crítica mallarmeana, na qual João Alexandre Barbosa
identificou a "metalinguagem de uma reflexão diacrônica",

desde que põe em crise "o valor da metáfora enquanto tropo','
negando a viabilidade desta como instrumento de representa
çãoc No 1 -imite, trata-se de discutir a historicidade da ~|-jr
guagem "... o poeta não apenas cria o seu texto mas

pensa

um texto anterior absorvido pela historicidade de sua con

dição <>“

A metáfora crítica de Lezama oferece-nos,

ai ám.
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dessa consciência da história da poesia latu sensu, e

da

história da sua própria poesia - uma leitura sub specie me

tafórica da ruína do sentido gerada pela metáfora impossí

vel. Deste modo, o poema metatextual de Lezama exibe,

no

bojo da sua crítica aos códigos da representação, a parti
cularidade de ser uma leitura do ilegível, mas sempre rei

vindicativa da nova pertinência metafórica que contraria as
transparências do sistema semântico.

Ha no texto ilegível uma orientação compulsiva
para o abismo do não sentido. Seu risco permanente é a au

todestruição e o silêncio. Mas atravessa-o também o desejo

de triunfar iluminando outros possíveis da linguagem.

Num

momento paradigmático da sua poesia - no qual se cruzam

a

alegoria autoreferencial e o metatexto crítico - Lezamanos

oferece uma síntese do seu trabalho de fazer e reivindicar
o "oscuro". "Rapsódia para el mulo" cifra, na imagem
animal obstinado e enceguecido que caminha para o

do

abismo,

os riscos e a visada do seu projeto de não arredar a tri lha do difícil:

Con qué seguro paso el mulo en el abismo.
Lento es el mulo o Su misión no siente.
Su destino frente a la piedra, piedra que sangra

o32.

creando la abierta risa en las granadas o
Su piei rajada,pequenísimo triundo ya en lo oscuro,
pequenísimo fango de alas ciegaso
La ceguera, el vidrio y el agua de tus ojos
tienen la fuerza de un tendon oculto,
y así los inmutables ojos recorriendo
lo oscuro progresivo y fugitivoo

"Paso es el paso del mulo en el abismo” — rep£

tira em golpes intermitentes o verso intercalado no relato

da penosa marcha do mulo pelo mundoo A repetição acentuará
o peso da "carga de plomo”, as pisadas dolorosas nas

pe

dras do caminho, a inchação das suas patas martirizadas, ei
gotejar do suor. Mas acentuará também a retidão da sua mar

cha e a grandeza da sua resistência em cumprir o seu desti

no o Como SÍsifo, sua gloria não consiste em pôr termo à ta
refa penosa, mas em realizá-la pacientemente("Su don ya no

es estéril: su creacion/ la segura marcha en el abismo")o
Como o poeta com seu trabalho, o mulo "sigue en lo

oscuro

con sus cuatro signos”, transportando nos seus olhos "ár boi de sombra y árbol de figura". 0 triunfo do poeta con sistirá em cravar as suas metáforas no poema: "Con sus ojos

sentados y acuosos, ”al fin el mulo árboles encaja en todo
el abismo o"

A legibilidade do poema, conforme deixa

supor

o33o

a nossa indicação de uma auto-referencialidade,é contraba-

lançada pela presença ubícua, persistente de um

í
adj
etivo

multipredicativo: "oscura" é a marcha do animal;

1•'oscuro"

é o seu corpo; "oscura" é a sua pisada; "oscuro" é o cami

nho que percorre; "oscuro" é o tempo do seu avanço; "oscu

ro é o seu suor; "oscura" é a paisagem que os seus cansa dos olhos refletem. 0 poema celebra, com clareza

zenital,

enceguecedora, a decisão a que nunca renunciará Lezama

de

fazer da obscuridade a substância e a forma das suas metáforaso
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A FICÇÃO; A LECTURA INTERRUPTA PE
PARALISO

"Para conseguir una normalidad substi
tutiva, había sido necesario crear
nuevas anormalidades, con las que el
monstruo adherente lograba su normalidad anormal y una salud que se man
tenía a "base de su propia destruccion. Le la misma manera en los cuer pos que crea la imaginacion, hay que
destruir el elemento serpiente para
dar paso al elemento dragon, un orga
nismo está hecho para devorarse
en
el circulo, tiene que destruirse pa
ra que irrumpa una nueva bestia, sur
giendo del lago sulfurico, pidiéndole prestadas sus garras a los grandes
vultúridos y su cráneo al can tricefalo que cuida las moradas subterrâ
neas."
(Lezama Lima)

CAPÍTULO 2:

A RECEPÇÃO PO ROMANCE E A CRÍTICA PO SENTIPO
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A RECEPÇÃO DO ROMANCE E A CRÍTICA DO SENTIDO

Na segunda metade da década de sessenta,

dois

livros agitaram o orbe literário da América Hispânica®

Em

1967, Cem anos de solidão, numa façanha sem precedentes,
conseguia um êxito devastador de público e de crítica.Oito

edições num so ano, de até cem mil exemplares cada uma, fa

ziam do romance um absoluto best seller. Leitores comuns e

profissionais das letras rendiam-se, unânimes, ao fascínio
de uma narrativa fluente - abeberada na melhor tradição fiç

cional espanhola, a picaresca e o romance de cavalaria

-,

sem complicações retóricas e sem erudição pedregosa. Um in

grediente de notável simpatia para o leitor médio latino -

-americano conjugava-se às excelências formais: a sua rea
lidade, histórica e geográfica, ali estava cifrada, de

mo.

do simbolico mas legível, na saga dos solitários Buendía e

no espaço mágico de Macondo® Era o momento do boom da li te.

ratura hispano-americana que Cem anos coroava, fixando

o

modelo do realismo maravilhoso que Astúrias, Carpentier

e

Rulfo haviam impulsionado nos anos cinquenta, inspirados

nas ideologias americanistas. Em suma, num texto que todos

podiam ler, a ficção hispano-americana cumpria o
projeto
de várias gerações literárias: domínio da linguagem e vi -

são poética da América em dimensão universal.
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Um ano antes, na Havana isolada pela

nefasta

política continental, numa modesta tiragem,logo esgotada,
de quatro mil exemplares, saía Paradiso^. No âmbito cuba

no, o romance veio acirrar as disputas em torno à
do poeta e ensaísta Lezama Lima, que desconcertava

figura
agora

a todos com um romance. Para os admiradores dos seus es -

critos anteriores e a elite de poetas que desde os

anos

quarenta se congregaram em torno ao seu fecundo trabalho

de promotor cultural, Paradiso era a síntese genial de uma singular trajetória poética

Para os que o tinham na

conta de hermético, o livro não passava de outra aberra ção, agora mais grave, diante das exigências do processo

revolucionário que vivia o país. 0 escândalo maior adviri

a, contudo, do fato de o romance conter capítulos intei ros que descreviam e discutiam, minuciosamente, o ato se
xual, sobretudo os de natureza homossexual. Quando o li -

vro exorbita o âmbito cubano, em 1968, nas edições simul
tâneas de Era (México), La Flor (Buenos Aires) e Paradiso
(Lima), sua acoLhida continuaria gerando a divisão das o-

p-ín-i õss, o deslumbramento ou a rejeição.

Ao contrário de Cem Anos, Paradiso não foi cqn
sumido pelo grande público, nem teve franquia pacífica en
tre a minoria de leitores. Enquanto o romance de Garcia Mar
quez cumpria uma fulgurante trajetória, Paradiso se emara
nhava nos prós e contras, na custódia e censura. Pouco li_
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do, mas sempre atacado ou defendido com paixão, Paradiso

cumpriu a primeira etapa da sua recepção de modo tumultua
do e confuso,?

Passados 17 anos, pode-se considerar a polêmi

ca gerada por Paradiso, de outro ponto de vista© Nem a ques
tão da "alienação" política, nem a da ousadia no tratamen

to da temática sexual são suficientes para explicar

tanta

celeuma em torno ao romance© A ausência de compromisso com
a realidade histórica imediata sempre fora constante

nos

textos de Lezama, nos quais a cubanidade e o espírito insu
lar sempre receberam um enfoque teleológico©^4 Por
outro

lado, fatos da história cubana, como a rebelião separatis
ta na século XIX ou a revolta estudantil durante a ditadu

ra de Machado, são tratados no romance de modo bastante com
patível com a perspectiva revolucionária do passado nacio
nal© Pinalmente, nenhum episódio, personagem, comentário ou

alusão contém um óbvio sentido contra-revolucionário©Quan 
to ao problema da sexualidade exareebada ou perversa de al
guns personagens e a crueza na descrição de cenas eróticas,

parece pouco convincente considerá-las como motor de promo.

ção ou sustentação de uma recepção negativa© 0 leitor lati
■nn—Americano, nao e exatamente um moralista no seu compor

tamento social e há muito está familiarizado, por

várias

outras vias, inclusive a literatura, com a pornografia©
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Por quê causou, então, tanto impacto o roman ce? Na verdade, tanto a questão política quanto a sexual

não passaram de pretextos para o dilema maior que Paradiso
suscitou entre os que desistiram da leitura no primeiro pa
rágrafo ou os que, atónitos, puderam chegar até a

página

finalo A verdadeira maldição que recaiu sohre o livro, pro

vinha da sua leitura, ou melhor, da sua não-leitura. É cer

to que a poesia e a ensaística de Lezarna sempre foram

um

luxo que a ínfima minoria desfrutava,mas ao romance-gênero

que as classes médias sempre leram - não era tolerável uma
redução tão drástica aos happy few. A novidade de Paradiso
não repousava na temática sexual ousada para os padrões re

pressivos, mas complacentes, das sociedades latino-america

nas, nem na suposta displicência ideológica do Autor, cuja
consciência da nacionalidade se acomodava noutra dimensão
reflexiva. 0 desconcerto provocado por Paradiso radicavano

fato de exigir, sem concessões, um descondicionamento

de

nossos hábitos de leitura, na sua forma exagerada de conge,
lar a continuidade da leitura, na sua resistência a entre
gar a sua "chave", no seu fechamento ao sentido. A ousadia
não estava nas palavras escritas, mas nas que não se podi

am ler; não estava na ausência de temas

da realidade poli

tica, mas no horror vacui do espaço textual, atestado de iro

tivos inacessíveis à descodificação.
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0 escândalo, a controvérsia, a censura,provie

ram do fato de Paradiso ser um texto ilegívelo Essa condi

ção torna-se ainda mais relevante, se considerarmos que sur
ge no momento de maior impulso ao consumo do novo romance

hispano-americano, em escala continental e de sua consagra
ção extra-continental o A sua ilegibilidade nada tinha a ver

com as inovações técnicas que já então haviam celebrizado
a ficção hispano-americanao A escritura de Paradiso

fazia

pouco caso de certos dispositivos da linguagem narrativa

que haviam revolucionado a ficção nas décadas de cinquenta

e sessenta» Nada de multi^enunciação, corrente de conscien
cia, superposições de focos ou espaços da ação, retroces -

sos,cortes ou avanços temporais complexos no relato. 0 seu

regime narrativo vai, na verdade, contra os modismos técni
cos, contra-boom» Nesse sentido, Lezama burlou a expectati

va dos leitores, já acostumados às acrobacias técnicas dos

grandes narradores, para explorar um filão do qual nem Rui

fo, nem Fuentes, nem Cortázar ou Vargas Llosa haviam cogi
tado: desconstruir o legível do textoo E o que certamente

confundia ainda mais os leitores, sobretudo os mais sofis
ticados, era o descaso de Lezama pela correta ortografia de

nomes estrangeiros, citações fidedignas, pontuação e sinta
xe. Essas "distrações" logo seriam sanadas, em parte, pela
edição corrigida da Era mexicana, porque provavelmente coi.
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biam o respeito que os muitos escritores latino-americanos
haviam conquistado junto ao público europeu.Algo de mons
truoso e fora-da-lei, disfarçado em vestes políticas ou mo

rais, parece ter estado na raiz da polêmica gerada por Par adis o - livro que poria um epitáfio no boom e que dispara

ria a criação ficcional hispano-americana para um novo ru
mo o
Não faltaram, não têm faltado, tentativas séri^

as e bem intencionadas de promover a leitura do romance,

descartando os preconceitos e restrições subjacentes ou ex
plíeitos que apontamos. Na verdade, poucos romances hispa
no-americanos dos últimos 20 anos foram objeto de maior em
penho. de explicação por parte da crítica. Lendo, porém,

a

série de estudos sobre Paradiso, fica a impressão de que a

angústia da interpretação ou do esclarecimento de

certos

episódios superam o seu próprio conteúdo ou ficam aquém do

problema real que a narrativa coloca. Mais curioso ainda é

que a indefectível constatação das dificuldades do

texto,

fica relegada, pela obrigação de identificar o sentido,

à

condição de acidente fortuito do percurso analítico, des
prezível se a "mensagem global" fica garantida pela perspi
cácia de uma leitura diagonal.
Quisera apontar, brevemente, as duas atitudes
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mais frequentes dos analistas do romance, para introduzir
a minha posição crítica.

A primeira atitude e a que se poderia designar

como critica esoterica de Paradiso, que consiste em expli
car a organização do texto pelos símbolos do ocultismo, da
alquimia ou hermetismo ou ainda através de sistemas reli giosos, o cristão ou os orientais: Como todo texto obscuro,

Paradiso se presta facilmente em algum aspecto parcial

ao

enquadramento nalgum símbolo qualquer de um sistema esoté
rico, que explica tudo. Uma alusão, um nome, um número, e-

pisodio ou personagem é logo arrepanhado fora da totalida

de narrativa e da relação com outras unidades do texto pa
ra ser traduzida em qualquer variante de qualquer código e_

sotérico. Assim, podem os 14 capítulos do romance corres -

ponder a algumas cartas do Tarot ou as duas metades do re
lato apresentar analogias com a Tabua Esmeraldina de Her mes Trismegisto; o delicioso personagem do tio Alberto não
é outro senão o mesmíssimo Demónio; a família de Cerni é

o

axis mundi; Pornesis e Poción são os arquétipos de Bem

e

do Mal; as aventuras eróticas de Deregas e Parraluque expressam a Queda do Homem;

infindáveis explicações numero-

lógicas se compatibilizam ora com o pitagorismo ou a Caba
la. 0 protagonista José Cerni (J.C.) pode ser Jesus Cristo,
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ou Lante, mas a sua evolução espiritual assenta-se comod£
mente tanto no sistema atma-búdico, como no taoista & -cqn
forme o humor ou as leituras mais recentes do intérpreteo

Esses exercícios apresentam escasso rendimento

para a apreciação do texto, ainda que nos ajudem bastante
a iniciar-nos nesses fascinantes sistemaso Aplicam-se in -

distintamente a qualquer escritor, sobretudo os da moderai
dade, sem que a particularidade de sua concepção estática
possa emergir dos esquemas de interpretação esotérica.

No caso de Lezama, parece-me irremediável con

cluir que a clareza final dessas chaves interpretativas dei
xa intacto o problema inicial, básico, da obscuridade<> Por

que teria Lezama se ocupado tão sistematicamente em recodi
ficar o pensamento esotérico - que está já tão explicado e

até dicionarizado - numa escritura tão difícil?
A segunda atitude diante de Paradiso é a da que

podemos designar como crítica topográfica0 Seu procedimen
to consiste em localizar em frases, episodios ou situações
isoladas, as definições sobre a poesia, o poeta ou a ima -

gem que se ajustam mais ou menos às que Lezama formulou em

seus ensaios ou entrevistaso Trata-se, aparentemente,

de
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uma superação da interpretação substancialista tradicional,
que recorta conteúdos, mas coincide, ao cabo, com esta

no

resultado, posto que o analista se empenha em escavar seg

mentos do "sistema poético do Autor" (não o do texto), co

mo um tesouro escondido por trás dos signos obscuros Assim,
por exemplo, se José Cerni medita sobre os significados

da

palavra copta "tamiela", o crítico explica logo a sua toma

da de consciência dos mistérios verbais como uma versão das
teorizações sobre a analogia poética que Lezama elaborou em

vários ensaiosQuando Oppiano Licario contempla uma ins
crição numa vitrina e a cena é interrrompida por um estra

nho relato de amores, o sucedido ao personagem é o " súbito"
- conceito que Lezama elaborou em "Introdução aos vasos ór
.. • 10
ficos"

A esse tipo de Jogo especular entre o texto do
romance e o metatexto do Autor (extratextual com respeito
ao romance), tem sucumbido quase toda a crítica de Leza mao11 0 propósito é conferir em Paradiso a aplicabilidade

das teorias do Autor, cuja nomenclatura é reproduzida numa
glosa infinita ("método hipertélico", "ocupatio", "vivên -

cia oblíqua", "súbito", "incondicionado poético","espaço
gnóstico", etc.) de conceitos que o próprio Lezama glosou,

de modo obscuro e tantalizador, nos seus múltiplos

textos
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teoricos. Essa mimetização do Autor embaraça o estudo

da

construção do romance, que acaba sendo uma mera ilustração
do metatexto, orientada portanto pelo Autor. Ate certo pon

to, esse espelhamento foi estimulado por Lezama, quem

em

várias entrevistas declarou ser Paradiso um esclarecimento
do "sistema poético do mundo" ("Paradiso permitirá, al fin,

una penetracion más justa en mis obras anteriores. Para un
escritor que ya ha cumplido sus dias y sus ejercicios, el-

la [la novela] ordena el caos, ella lo tiende bajo nuestras
manos para que podamos acariciarlo".

Mas foi também Le_

zama quem relativizou esse "esclarecimento", quando, nou tra ocasião, disse: "Pero esta obra, (...) no es un disfru
te de cosas adquiridas, sino un rito, una aventura(...)Nin

gún miedo, ninguna vacilacion, ya que en todas partes descubría la raiz del origen solar del hombre, pues al final
siempre la luz deja sobre la pared un ojo de eterno reco menzar, um ojo que tiene algo de semilla, de diamante,
meteorito."1^

de

Não pretendo objetar a validade do sistema teá

rico de Lezarna, que guarda a sua coerência e continuidade,
mas assinalar o círculo vicioso da crítica topográfica,qu<.e
do
toma o 3romance como uma repetição, uma forma ampliada

sistemai teorico. Se fosse assim, que diferença haveria, en
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tão, entre os ensaios e o romance? Paradiso não é uma rees

critura esclarecedora do sistema teórico, e se o é está ins
crita numa forma romanesca que codifica o pensamento teóri
co do Autor num processo narrativo, E este é, para usar as

palavras de Lezama, um "rito", uma "aventura" que preserva
a sua poética própria, assim como os ensaios contêm a

sua

articulação como discurso.

Paradiso reclama, a meu ver, uma outra postura
crítica. Diante da clareza do sentido, propiciada pela crí

tica esotérica, ou a pseudo-clareza que enovela a crítica

topográfica, quisera propor um tipo de abordagem ainda não
ensaiado. 14 Em vez de escamotear a dificuldade de leitura
do romance, para entregar uma chave esclarecedora do senti
do, tomá-la como objeto de consideração. Em vez de perse -

gn-i t* "o sentido oculto", percorrer os dispositivos de ocultamento do sentido. Considerar, em suma, que as dificulda

des do texto não são meros acidentes ou percalços da leitu
ra, mas constituem um fato textual, agenciado e programado

para gerar o ilegível e provocar um novo tipo de experiên
cia estética, que denominaremos lectura interrupta.
Segundo Ph, Hamon, a legibilidade de uma mensa

gem consiste no seu poder de retransmitir uma informação,A
interação de vários fatores garantem ao receptor comparti-
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lhar o código do emissor<> Na ordem interna do texto, esses
fatores são: a coerência lógico-linguística, em todos

OS

seus níveis (regras de concordância, de regência, de sele

ção semantica, de anaforização, de substituição, não per turbaçao dos esquemas narrativos e discursivos, ausência de
elipses, etc»); a sua autonomia e homogeneidade como enun

ciado diferenciado e escrito (sem intrusões na instanciada

enunciação); a sua estabilidade tipográfica; o respeito

a

certos sub^códigos culturais que permitem reconhecer a par

ticipação do texto num quadro de referências (conformidade
ao gênero, verossimilhança, antropomorfismo dos persona
gens, etc.). Se no discurso legível predomina "o desejo pe

dagógico de transmitir uma informação”, haverão de prevale
cer nele, portanto, a autoridade da enunciação, os mecanis

mos de

repetição (pleonasmo, anáfora, tautologia),

para

evitar todo ”ruído” na oomunicação e promover a transitivi_
. . . da
^ mensagem® 15
dade
A partir dessa série de traços de legibilidade

com que Hamon identifica o projeto literário realista, po
demos proceder ao exame das estratégias de estruturação do

discurso ilegível em Paradiso e dos efeitos que provocamrw.

percepçao do leitor. Convém assinalar, de saída, que não se
tratará de tomar o discurso ilegível como o contrário abso
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luto do discurso legível. Paradiso não apresenta uma oposi
ção estrita e total a cada um dos traços da coerência lógi

co-linguística que exige a articulação da narrativa (o que
geraria o non-sense) o Nem nos oferece uma tal heterogenei

dade de enunciação que impossibilite, de modo sistemático,

perceber "quem fala". Tampouco rebate in totum os sub-códi
gos culturais que tornam o texto subsumível ao gênero "ro

mance" (forma, aliás, tão aberta a inovações na época con
temporânea, que as agressões ao modelo tradicional novecen

tista já se incorporaram ao repertório do leitor).
0 discurso ilegível em Paradiso procede ao des_

mante lamento sistemático da continuidade da leitura,

em

zonas marcadas de perturbação da transitividade da mensa
gem. Por essas razões, nos ocuparemos em descrever

dois

níveis - o verbal e o sintagmático (as micro e as macro-u
nidades do texto) - onde constatamos as estratégias

mais

notáveis de irrupção do ilegível. Nosso registro será indi

cativo, não exaustivo, no âmbito desses níveis, dos múlti
plos dispositivos com que Lezama rompe a previsivilidadedo
ato de ler.
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NOTAS AO CAPÍTULO 2

(1)

A elaboração de Paradiso levou 20 anos de trabalho in

termitente. Os cinco primeiros capitulos do romanceio
ram publicados em Origenes, em 1949 (números 22, 16 -

-23 e 23, 18-26), em 1952 (números 31, 47-62 e 32, 75
-97) e em 1955 (números 38, 57-79 e 39, 33-55)»

Esta

revista, que Lezama fundou e dirigiu juntamente comJo
sé Rodriguez Feo entre 1944-56, foi o mais importante
veiculo de divulgação de textos e discussão de

temas

da Modernidade do seu tempo, em âmbito hispano-americano o
(2)

Além de Origenes, Lezama dirigiu várias revistas lite.

rárias: Verbum (1937), Espuela de Plata (1939-41),Na-

die Parecia (1942-44)o Com seu fecundo trabalho de pro

motor cultural e editorial, Lezama animou mais de uma
geração de notáveis poetas cubanos, como Ángel Gaztelu, Gaston Paquero, Justo Rodriguez Santos, Virgilio

Pinera, Cintio Vitier, Octavio Smith, Fina Garcia Mar
ruz, Eliseo Piego, Roberto Fernández Retamar,

Fayad

.Tamis, Pablo Armando Fernández, etc. Artistas plásti
cos (René Portocarrero, Mariano Rodriguez, Jorge Ar -

che, Amélia Peláez, Alfredo Lozano) e músicos (

José
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Ardévol, Julián Orbón) e filósofos

(Maria

Zambrano, Guy Pérez Cisneros) também se integraram ao

que Lezama chamava de "un estado de concurrencia poé
tica" o

(3)

Não tenho notícia direta sobre a recepção negativa de

Paradiso em Cuba, mas pode-se deduzir a reação políti
ca e a moralista do primeiro momento, através dos vá
rios artigos em defesa e justificação do romance. Cé
sar Lopez adiantou-se em registrar uma "algarabía bul

languera" em torno a Lezama e insistiu não só em valo_

rizar literariamente o texto, como em explicar a su posta apologia do erotismo perverso como uma

crítica

à moral burguesa republicana, (cf. "Sobre Paradiso".
Union, n2 2, abril-junho, 1966, 173-80. Os comentári
os muito difundidos de J. Cortázar ("Para llegar a Le_

zama Lima". Union, n2 4, dez. 1966, 36-60) e de M.Var

gas Llosa ("Paradiso de José Lezama Lima". Amam, n2l

jan. 1967, 72-75) - bem como a polêmica entre

este

último e Emir Rodríguez Monegal (Mundo Nuevo. n2 16,

out. 1967, 89-95), a propósito do homossexualismo

no

romance - são igualmente tentativas de "mise-au-point"

e de defesa. É indispensável mencionar a atuação mode
radora que teve então a bem divulgada antologia prepa

rada por Armando Álvarez Bravo (Órbita de Lezama Ljma-
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Havana: Unión, 1966; Los grandes todos.

Montevideo:

Arca, 1968; Lezama Limão Buenos Aires: Jorge Álvarez,

1968)o PÔs esta, ao alcance de todo o orbe hispânico,

uma seleção da densa produção do Autor, em contos,pqe

mas, ensaios e fragmentos de romances, alem de

uma

espetacular entrevista, na qual Lezama expoe,

num

discurso sem paralelos nos meios intelectuais latino,
-americanos, o seu pensamento poético. Bois artigos

mais, tiveram, contudo, lugar nesse período dos prós

Paradiso . Heberto Padilla assinalaria na obra a con

tinuidade historioa com respeito à Revolução

Cubana

("Oir a Lezama. La Gaceta de Cuba, n2 88, dez. 1970)

Reinaldo Arenas, referindo-se ao "fatigante

vocerío

de los vecinos despiadados", procuraria insistir
"audacia y heroísmo

intelectual" de Lezama,

na

contra

"los engranajes asfixiantes y de los encapuchados de

siempre que siempre rechazarán toda innovación creadora. (Ibidem)o

Em 1970, por ocasião dos 60 anos do escritor, apare

ceram em Cuba duas homenagens que parecem ter supera
do as reações negativas dessa primeira recepção

do

romance (La Gaceta de Cuba, n2 88 e Recopilación de
textos sobre JLL, na série "Valoración MÚltiple", e-

ditada por Casa de Las Américas).
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(4)

Cf. Cintio Vitier. Lo cubano en la poesia. Havana:Ins

tituto del Libro, 1970, 2* ed., 437-584 (a 1» ed. é de

1958).

(5)

No seu atinado estudo sobre a impertinência das corre,

ções feitas no romance, na edição da Era mexicana, en

carregada a Julio Cortázar e Carlos líonsivásis, Enri
co Mario Santi analisa a função do "erro" ortográfico

e da "má" citação no projeto escriturai "parricida"de

Paradiso. ("Parridiso". Modem Languages Notes, 94- ,
1979, 343-365). Voltaremos a essa questão no Cap. 6.
(6)

Cf. Margarita Junco Fazzolari. Paradiso y el sistema

poético de Lezama Lima. Buenos Aires: Pernando Garcia
Cambeiro, 1979, 65-107.

(7)

Nessa leitura, Beatriz é Rialta, a mãe de José Cerni e
Oppiano Licario é, naturalmente, Virgílio. Cf. Gusta

vo Pérez-Firmat. "Descent into ‘Paradiso’: a study of

Heaven and Homosexuality". Hispania, 59, 1976, 247-57.

(8)

Cf. Claudia Joan Waller. "José Lezama Lima’s Paradiso:
The Theme of Light and the Resurrection". Hispania, 56,
1973, 275-82., e também Pérez Firmat, art.cit., 255.

(9)

Cf. Eduardo G. González. "Las novelas de Lezama Lima:
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tangencias y convergências de la imagen"® Texto/Con-

texto em la literatura ibero americana

(Memória

do

XH Congreso). Revista Ibero americana® Pitssburg,

1981, 130®
(10)

Cfo Esther Gimbernat de González® "Paradiso; contracifra de un sistema poético"® Cuadernos Americanos,

31, dez. 1976, 9®
(11)

A mesma tendência sobressai na crítica da poesia

de

Lezama, que apesar das tentativas de detectar o veio

retorico das metáforas do Autor, não se libera do"or
fismo", "sobrenatureza", etc® Cf® Guillermo Sucre®

"EI logos de la imaginacioíi" ® Revista Ibero americana
92-93, jul-dez, 1975, 493-508 e Emilio Bejel."Lezama
o las equiprobabilidades del olvido". JLL: textos crí

ticos (edo Justo Ulloa)® Miami: Universal, 1979, 2237.
(12)

•'Interrogando a Lezama Lima"® Recopilacion®.,, 25»

(13)

ibidem, 24®

(14)

Enrico Mario Santí foi o primeiro crítico que chamou
a atenção para a importância da "dificuldade" como

projeto escriturai de Lezama. Na introdução do arti-
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go já citado na nota 5, diz Santí: "No es necesario

subrayar que toda la obra de Lezama Lima se inscribe
dentro de esta problemática moderna [da obscuridade]

A lo largo de cincuenta anos de labor intelectual él
y sus textos fueron acusados de oscuridad y hermeti^
mo. Es más, se diria que su obra constituye un deli

berado monumento a la dif icultad de la lectura. (...)
En Lezama la oscuridad no es accidental (...) el pro
pio Lezama asume la lectura difícil no ya como

un

rasgo formal sino como un tópico más de discusión per

tinente a su poética." (344-45). Nossa tese pretende
recolocar essa dificuldade na performance da leitura

relacionando, portanto, o texto do Autor com o texto

do Leitor.

(15)

Pho Hamon. "Un discours contraint"
1973, 422-23.

*

Poétique, 16 ,

CAPÍTULO 3:
AS FIGURAÇÕES
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3.

AS FIGURAÇÕES

Tem-se celebrado, não sem razão, mas com algu
ma parcialidade, as surpresas e os excessos das construções

verbais de Paradiso. Como Dezama não vacila em recorrer

a

vocábulos raros ou desusados, a referências eruditas e exú

ticas, a adjetivos preciosistas e amiúde esdrúxulos, às s,é

ries metafóricas mais extravagantes, às perífrases

mais

inesperadas para nomear/descrever um objeto ou evento,

a

poderosa maquinaria barroca do romance parece funcionar co
mo exibição de pirotécnica verbal.
Desde logo, desfruta-se com regozijo esse fes
tim barroco de fuga da expressão direta: as nádegas

são

"arena!rs blandos" (89), o rio o "heraclitiano fluir"(260)
um favo á "estalactita de fabulosos hilos entrecruzados”

(194), a fúria, o "pegaso sanguinoso" ou a "descarga

de

adrenalina colérica" (202, 214), a língua "la sin hueso"
(207), o bolso, "marsupia" (147), as cordas da guitarra,os

"tripales sonorosos" (207), o pulmão, o "poliedro bronqui

al" (209), a urina, a "ciamida de arnonio y azufre orgâni
co" (212), os homossexuais são "cinedos con megacolon con
génito" (260), etc., etc. Outra fonte de indiscutíveis de-
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lícias é a adjetivação hiperbólica:"crueldad otomana"(212),
"profund.id.acL avémica" (140), "relato gengiscanesco" (139),
"sencillez teosófica" (28), "pupitre babilónico" (89),"náu
sea feudal" (41), "curiosidad egipcia" (41), "defensa sici

liana" (187), "conversaciones droláticas" (219, do fr."dro

le", isto ó "recreativas")»
Comparações ou figurações que trazem

efeitos

espetaculares para o ritmo e a semântica da frase, abundam
a cada parágrafo:

un paredón que mostraba su cal sucia y
el costillar de sus ladrillos al descu
bierto, como si el tiempo lo
hubiese
frotado con una gamuza con arena,limón
y lejía.(25)
Los amj gos como Fronesis y Foción son
tan misterioso y raros como el zorro a
zul corriendo por las estepas siberianaso(376)

Martincillo era tan prerrafaelista
y
femenil, que basta sus citas teníanlas
unas pintadas o (29)

rastrillando las palabras con pequenos
globos de pastosa saliva, con una irri
tación de un vikingo nonagenário apa leando una aguja fuera del agua.^g
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más contento que una col francesa rociada
con lecheO(98)

Com esse tratamento jubiloso da descrição,

qual a volúpia do malabarismo linguístico é alentado

no
pelo

humor do choteo cubano, tropeça o leitor a cada frase
do
romance.^ Esse tipo de performance verbal-lúdica, da qual

só fizemos rápida amostragem para confrontar com as

que

logo nos interessarão, provêm uma informação imediata, mes

mo quando o seu grau de imprevisibilidade no sintagma obri_

gue o leitor a resgatar referências adormecidas no seu re
pertório linguístico o São, em nossos termos, legíveis.

Lias o espetáculo de contorsionismo verbal

em

Lezama vai muito além do mot d'esprit ou do achado preciosista imprevisível. As construções verbais que efetivamen

te caracterizam o texto lezâmico, como espaço de radical ex
perimentalismo com a linguagem, são aquelas que convertem
o desfrute regozijante do consumo leitorai num trabalho tan

talizador para descodificar o sentido. Verdadeiros criptogramas, elas bloqueiam o acesso ao sentido, ou simplesmen
te o negam.

Podemos distinguir, dois tipos oásicos <de es
tratégia de ruptura da continuidade da leitura, que

geram
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as figurações predicativas "difíceis” e "ilegíveis”, na ma

teria verbal:

a) o ciframento do sentido pela referência culta (literá ria, científica ou técnica), que desorienta a percepção
do objeto aludido ou descrito;

b) a supressão do sentido pela alusão a um referente ine xistente ou falso, que fecha a percepção do objeto «>

3.1

0 Ciframento do sentido

Quando em Paradiso é narrada uma situação ou é
um objeto caracterizado, Lezama se vale, preferencialmente,

de uma série de referências cultas, que envolvem a histõ -

ria, a mitologia, a filosofia, a pintura, a literatura, ex
traídas da cultura grega ou moderna, persa ou hindu, muçul

mana ou chinesao

Um adolescente de exagerada virilidade "tenía
que tener un destino espantoso, según el dictado de la pí

tia délfica" (214); a voz do professor soa como

"crótalos

funéreos en un ceremonial de la isla de Chipre" (214);

o
jovem atlético que expulsa os homossexuais de um café por

tuário o faz com "imprecaciones de Ayax Telamén antes

de
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entrar en combate", ou carrega a sua canoa "con el

gesto

de Heracles paseándose por las costas del mediterrâneo con
un bastos en la mano" (260); o menino travesso parece "uno

de esos diosecillos que se escapan de la armadura de Aquiles, en la fragua de Hafaistos" (99); o cheiro azedo

do

Dr. Selmo Copek é como o de "una flor sulfúrea del Orco

o

de la Moira" (37); uma caixa sobre a mesa assemelha-se

"a

la rodela de Harún AI Raschid" (345); as horas matinais

e

felizes de Dona Augusta são como as horas feudais do Duque
de Berry (148); as sobrancelhas de Lucía se alongam como as
de "una apsara o ninfa del templo de Kajuraho" (296); o mo
vimento de uma pistola é feito "en corsi e ricorsi" (468).

À primeira vista, essa típica construção figu

rativa de Lezama parece poder esgotar a sua dificuldade de
descodificação do termo figurado pela identificação do con
teúdo do termo figurante. (Como se bastasse a consulta

a

uma boa enciclopédia, quando não se tem o privilégio de pos
suir conhecimentos especializados ou a memória de muitos

textos). Na verdade, pouco resolve, por exemplo, que o lei

tor saiba (ou descubra) que o "destino espantoso" atribuido ao adolescente viril é uma expressão que Nietzsche usou
n*A origem da tragédia, para referir-se a Édipo; nem rebus
car na Ilíada como Ayax fazia as suas imprecações ou

como

Hércules carregava as basteiras da sua cavalgadura. Do mes

.61.

mo modo, que adiantaria ao leitor ter à vista as "Três ri-

ches heures" do Calendário que os irmãos Limbourg pintaram
para o Duque de Berry, para apreciar a felicidade

matinal

da avo Augusta? Menos ainda resolveria saber que corsi

e

ricorsi é o termo que Vico usou para qualificar o movimen

to cíclico da Historia na Ciência Nova.
0 mesmo acontece com as figurações que

conle-

vam referências científicas ou técnicas. A compreensão

da

informação intelectual depositada no incontável número

de

metáforas e comparações, extraídas do domínio da Zoologia,

da Botânica, ou da Fisiologia, não anula o impacto que
sua irrupção provoca no curso do relato. Confira-se,

a
por

exemplo, a metáfora que condensa a descrição das duas mo
1 ças, que coqueteiam com Alberto Olaya:

Ya soa alcioneras ridículas en sus nietzscheanos dias alcioneos (79)

onde a solteria das jovens é analogada com a solidão>
martim-pescador (o "alcion”) - ave que lamenta nas

do
2rochas

marítimas a ausência do companheiro.

Ou deste achado comparativo encapsulado na metaforização da desenvoltura de Alberto Olaya:
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Y Alberto estaba demasiado flotante, de
masiado sostenido por esas evaporaciones
de la espesura de la tarde, enredada en
círculos sobre sí misma como un piton de
escamas tatuadas...^ ^

Que manual de Zoologia poderia prover a quali

dade dessas evaporações, pelo modo como essa serpente

se

enrola sobre si mesma? Maior perplexidade ainda cabe dian
te da qualificação poática-entomológica da sexualidade per
versa de Enrique Aredo, quando contempla o Diretor da Esc£

la atirando pães a esmo sobre os alunos:
...sentia la sádica voluptuosidad de rebasar una medida, como si su sexualidad, semejante a la de los insectos de caparazõn
membranosa más abrillantada, tuviese
que
atravesar el Cipango del azar y de la coin
cidencia de todos sus posibles en una afor
tunada coordenada.

Nenhum tratado sobre a Etologia registra

as

s<:ensações de certos zoofitos asiáticos que servem a Lezama
para caracterizar a sedução que Blanquita exerce sobre os
homens:

Frutal era su âmbito, no sus condiciones
de hembra, frutal era también su pereza,
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el que se le acercaba se sentia como una
holoturia que rebotada contra una escollera algosa, entre mansos consejos y algodones de camalidad.

Do mesmo modo, nao é a falta de especialização

do leitor em Fisiologia que provocam o "despaisamento1’ di
ante dessas expressões:

sus ojos fosforaron al recibir la descar
ga de adrenalina colérica, brotada como
un relâmpago del Malpighi del felida demonxacoo {2Q2)
£ as fantasias eróticas de Leregas] producían una obscuridad que marchaba como
un nematelminto por la circulación linfa
tica. (262)

Nesse tipo de figuração não preside

qualquer

propósito verista de oferecer os contornos nítidos do as

pecto ou condição dos objetos figurados. Como eles não são
verdadeiros, a desorientação que provocam à leitura não de_

riva da dissimetria entre o repertório do leitor e o

do

Autor. A lacuna referencial não é a responsável pelo vazio
da informação intelectual. Ela provém de uma peculiaridade

da figuração, que podemos descrever a partir do

conceito
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da comparação canónica. Toda comparação é uma operação

identificação parcial entre dois objetos, que põe em

de
jogo

portanto, as suas identidades e diferenças. Precisando essa
definição, diz J. Cohen: "Linguistiquement, la comparaison

est 11 enonciation d’un sème commun à deux lexemes différen
ts. ”

(Ou seja: A é B como C). A função da comparação

se

cumpre quando é estabelecida uma hierarquia entre os ter mos A e C: este deve ser mais familiar que aquele.

Sendo,

pois, o termo comparado A um ectipo, e o comparante C

um

arquétipo (porque possui o sema B em alto grau), a função

poética da comparação consiste em comunicar ao destinatá
rio uma informação sobre algo desconhecido por meio de um e

lemento já conhecido (isto e: C > A) . Se a notoriedade

de

C é igual à de A (C = A) ou menor (C4A), produz-se uma in

versão na relação ectipo-arquétipo (Cohen, ibidem, 48-9 )<>
Ora esse fenômeno de redundância externa, proprio da lin -

guagem poética, ocorre nos exemplos de figuração predicati
va de Paradiso, já referidosc
Ao figurar a voz do professor com o som

dos

"crotalos funéreos en un ceremonial de la isla de Chipre”,
ou a sexualidade de Aredo como similar à dos "insectos

caparazon memhranosa más abrillantada", Lezarna usa

de

dois

termos comparantes tão desconhecidos quanto os comparados,
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logo, inaptos a preencher a função noética da figura. Afre
quência da inversão ectipo-arquétipo pela escolha das uni
dades culturais não-familiares ao leitor faz parte do pro
jeto escriturai do romance, de rebaixar (ou negar,

como

logo veremos) a função noética das imagens.Por isso mesmo,

as suas figurações são portadoras de alto rendimento poé

tico ("Toute comparaison - diz Cohen - est poétiquement

bonne pourvu qu’elle soit structuralement mauvaise”. Ibidem, 51). 0 efeito de desorientação na leitura provém

da

própria estrutura relacional da comparação (e não, insisti
mos, da carência referencial do leitor com respeito ao ter

mo comparante), cujo agenciamento visa a descondicionar

a

expectativa de recolher uma analogia familiar entre objetos
pertencentes a domínios diversos. Ela instaura - para usar
a

terminologia de I. Lotman - um material não-sistêmico ,

com a inversão relacional, que estimula o desfrute senso rial, enquanto desloca o desfrute intelectual, inerente ao

material sistémicoo

Por outro lado, as figurações apoiadas em refe
rências cultas produzem o que podemos chamar de transcodi—
~

7

ficação na linguagem narrativa.

Quando Lezama narra a a -

tuação de um agitador estudantil como a de um Apoio (cf.
238—243), dá-se um intercâmbio entre o codigo narrativo

e
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o código referencial: o termo figurado (ectipal) é retira

do do sistema de representação realista para ingressar

no

mitológico; o inverso é verdadeiro: o termo figurante (ar-

quetipal) é rebaixado ao plano da representação realista.
Nesses casos, perde a referência culta invocada o seu sta-

tus do texto original, quando é deslocada para o cotidiano
dos personagens e situações romanescas.
Dois exemplos, com a mesma referência literá ria,nos servirão para ilustrar mais detalhadamente esse ju

go de permutações que as citações inscritas na matéria nar
rativa desempenham. 0 primeiro deles insere a referênciano
miolo de uma das muitas descrições de voluptuosos manjares

que o banquete verbal do romance exibe:
En silencio iba allegando delicias de confitados y almendras, de jamones al salmanticen
se modo, frutas, las que la estaciõn consignaba, pastas austríacas, licores extraídos de
las ruinas pompeyanas, convertidos ya en sirope, o anejos que vertiendo una gota sobre
el panuelo, hacía que adquierisen la calidad
de aquél con el cual Mario había secado sudores en las ruinas de Cartago.
(20, o grifo é meu)
0 segundo exemplo retoma a referência em outro

registro. A dona da pensão parisiense onde vive Licario,ao
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entregar—lhe a chave de um misterioso quarto para que o íris

pecione, diz-lhe:

Son capaces [^Ustedes los sorbonianos
de
derivar más precisiones de la roca donde se
sento Mario en las ruinas de Cartago, que
de un cuarto a su lado en el Gay Lussac
contemporâneo.
primeiro grifo é meu)

A citação implícita em ambas as figurações prç)

cede de um episódio narrado por Plutarco em Vidas par ale -

às

las, que Lezama deliberadamente altera para adaptá-lo

suas necessidades poéticas. Trata-se da aflitiva situação

em que se encontrou o general Gaio Mario (157-86 AoCo),
quando, caído em desgraça em Roma, procurou exílio na Áfri_

ca. Ao aportar em Cartago, depois de ser recusado na Sicí
lia, recebe-o o líctor de Sextílio, comandante das tropas

locais, que o intima a "não pôr os pés na África". Vale

pena citar o texto de Plutarco para confrontar com o
que dele faz Lezama:

AI oírlo, Mario se quedo de aflicción y con
goja sin palabras, y estuvo largo rato inmo
vil, mirando con indignaciôn al lictor. Pre
guntôle éste qué decía y qué contestada al
general. Entonces, dando un profundo suspi
ro: "DÍle — le responsió — que has visto a
Mario fugitivo sentado sobre las ruinas de

a

uso
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Cartago; poniendo con razón en paralelo
la suerte de esta ciudad y la mudanza de □
su fortuna para que sirviera de ejemplo.

Numa das figurações citadas, Lezama acrescenta
um lenço encharcado de suor nas mãos do general romano. Na
outra, focaliza apenas a pedra em que se sentou líario, dan

do—lhe o status de entidade cultural com função
pal

arqueti -

.Em ambas, Lezama passa por alto o fato de que a cé

lebre frase do general prestou-se a associar o seu destino
ao de Cartago, arruinada pela conquista romana, É certo que

este aspecto nuclear do histórico incidente não teria cabi

da nos dois contextos em que Lezama insere a referência.
Mas é justamente esse deslocamento - num para figurar a es.
pessura de um vinho envelhecido e noutro o espírito cientí
fico dos arqueo'logos sorbonianos - que desorienta a leitu

ra das imagens. São aqui os aspectos marginais, periféri -

cos, do objeto figurante os que são convocados e elevados
à função arquetipal.
A citação que perverte o texto original,

que

acrescenta, suprime ou se fixa em unidades de conteúdo não

culturalizadas para o leitor, é peculiaríssimo na narração
de Paradiso. Sua origem envolve o fenômeno que Iser denomi

na despragmatização das alusões eruditas no texto literá riOo^O As figurações de.Lezama, ao transcodificar os ter -
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mos para dom-uri or referenciais diversos, mostra o grau hi

perbólico dessa despragmatização: o novo contexto dissolve
o conteúdo original e o relança para novas possibilidades

semânticas o Não sem antes provocar no leitor a desorienta
ção da lectura interruptao

As ronchas e as Eríneas Roncadoras:

0 modo lezãmico de despragmatizar e transcodi-

ficar o intertexto é uma das estratégias mais notáveis

da

sua narração para obter o efeito de desorientação da leitu
ra. Este efeito tem, certamente, na condição de leitor

do

Autor, a primeira escala do descondicionamento das expecta
tivas da leitura a que somos continuamente submetidos dian
te dos seus textos» Lezarna lé o "texto” História, Mitolo gia ou Ciência de um ponto de vista tão particular e retor

eido, que as unidades de significação deles extraídas

se

convertem num desafio para descobrir qual o código que pre
sidiu à sua introdução no relato» Escolhemos um caso extre
mo do efeito de desorientação, mediante referência culta ,

no qual a máxima despragmatização no modo autoral de citar
(ler um texto) provoca uma rePpragmatização no modo leitoral de ler o texto original»
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No fecho da cena que abre Paradiso, José Cerni,

apos o violento ataque de asma que quase o leva a morte,rei
cupera a respiração normal, graças aos sucessivos esforços
da criada Baldovina em dissipar as ronchas que lhe prolife

ravam pelo corpo» (P. 5-14)» Descrevendo esse retorno
respiração e o desaparecimento das marcas escuras da

da

asma

em Cemí, diz o narrador:
La respiraciozn descansaba en um ritmo pau
tado y con buena onda de dilatacio'n0 Las
ronchas habían abandonado aquel cuerpo co
mo Erinnias, como hermanas negras mal peinadas, que han ido a ocultarse en sus lejanas grutas»
(14, o grifo é de Jol.lo)

A estrutura relacional da comparação mostra

o

mesmo fenômeno de redundância externa, já descrito:o arque
tipo-comparante A (Eríneas)

é menos conhecido que o exti-

po-comparado C (ronchas)» Logo, C4A» A esse aspecto

não-

—r-í cj-tÂTni co da comparação superpõe-se outro e que decisiva

mente suscita a interrupção da leitura da imagem: a elipse

do atributo (o sema B)» A comparação fica reduzida, portan
to ao esquema ACO

Na percepção do leitor, coloca-se

a

questão: qual seria o predicado comum a A e C? Ou simples

mente: que têm a ver as ronchas com as Eríneas?
0 leitor familiarizado com a mitologia e a li—
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teratura grega sabe que as Eríneas são as divindades
vin
gadoras dos crimes do sangue. São as Fúrias, protetoras da

Ordem Universal, perseguidoras implacáveis de assassinos

como Orestes. 0 estímulo inicial da comparação é, pois,

de preencher o vazio deixado pela elipse do atributo

o
com

essa unidade de significação habitual, legada pela tradição

da tragédia grega. Assim, as ronchas ficam caracterizadas
pelo traço arquetipal das Eríneas ("fúria"/ "vingança")

o ataque de asma (retroativamente) ganha a conotação
"castigo", É contudo, necessário que a pertinência

e

de
sêmica

escolhida esteja assegurada por outros elementos contextu

ais da significação»
Para encontrá-las, Enrico Mario Santí dedicou

inteligente análise a essa referência literária/mitologica

de Lezama e que reaparece no romance no cap. VI, quando Ce.
mí tem pesadelos em que figura como general de "tropas in

visíveis" ("Esa noche volvieran las pesadillas a cabalgar
12
de nuevo las Erinniaso", 152)
Procurando articular a alu

são às Eríneas vingadoras com os desdobramentos que o tema
do parricídio ganha no romance. Santí interpreta a compara
ção ronchas/Eríneas como uma caracterização cifrada de Jo

sé Cerni ♦ Seria este um Édipo, cuja asma e debilidade físi

ca se contrapõem à excelente respiração e saúde do pai Jo
sé Eugênio (eugenes, o bem nascido). As inferências que

o
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crítico extrai deste e de outros episódios de notável subs

trato edípico desembocam numa teoria global da escritura de

^aradiso. Poiesis parricida, o romance prenhe de erratas,é
a ruína do modelo (do pai), a negação da autor-idade. A t£

matização desse conceito de escritura estaria elaborada no
episódio da proliferação das ronchas pela asma, onde aflo
ra o motivo do filho como errata do pai: assim como o

seu

corpo é invadido por manchas, o texto do romance 0 está por
erros e más citações (Santí, 356-57)o

Não pretendo objetar essa brilhante (e lógica)

leitura de uma imagem que opera a sua conexão com o

que

Lotman denomina arquissema-nucleo semântico comum que reú
ne as unidades inconexas de um texto.Minha proposta

é

assinalar a presença simultânea de outro código presentena

mesina imagem, e que revela o método despragmatizador com
que Lezama trabalha as suas referências literárias.
Sem atender à projeção ulterior da referência

às Eríneas (no macro-contexto do romance), mas primeiramen
te à sua integração,lógica e poética no micro-contexto

do

sintagma narrativo imediato, vejamos a função que ela per
faz no momento em que incide no ato da leitura.

Voltando à questão suscitada pela elipse na com
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paração (qual o atributo das Eríneas capaz de tomar perti

nente a semelhança com as ronchas?), observe-se que, no es
trito âmbito do episódio da asma, o sema "vingança/castigo"

não propicia imediata articulação semântica. É impossível

para o leitor, com os dados da matéria até ali narrada, dis^
por qualquer conotação edípica na imagem. 0 pai e a mãe de
José Cerni, ausentes durante a crise de asma, são apresenta

dos com traços gerais (a saúde do casal, a alegria do

fe" da -Família, seu escritório, etc., cfo 8-10);

"Je

tampouco

há qualquer insinuação de conflito na relação pai-filho que

sugira o mitema edipiano do parricídio. Além do mais,

a

referência às Eríneas, com muita maior probabilidade, ori
enta o leitor, por seu repertório cultural, antes para

a

figura do matricida Orestes que do parricida Édipo. É

o

vingador do assassinato do pai quem e tenazmente persegui

do pelas FúriasEm todo caso, não é esse atributo

mais

culturalizado das Eríneas que resgata ali a pertinência da
comparação.
0 que o fluxo contínuo da leitura deixa grava

da na percepção do episódio é a insistência do narrador em

descrever as ronchas que proliferam pelo corpo de Cemí

e

que Baldovina combate desesperadamente ate a superação

da

crise asmática. Seu número, forma, cor, extensão, cresci mento, recrudescimento, propagação, avivamento e efeitos

o74o

sao detalhados ao longo do relato, ao ponto de se converte_

rem no verdadeiro personagem antagonista do herói Cerni o Elas são a própria asma, por antonomásia..

Quando, pois, o narrador chega a enunciar

a

figura, associando as ronchas às Eríneas, algo, algum atri
buto físico dessas terríveis divindades parece ser o

sema

conector da figuração 6 Observe-se que é o movimento

das

Eríneas o aspecto deslocado para o termo comparado e

que

são a sua cor e cabelos os aspectos indicados, com a ênfa-

se de um grifo, como segunda cláusula da comparação:

Las ronchas habían abandonado aquel cuerpo
mal
como Erinnias, como hermanas negras
peinadas
Observe-se sobretudo que é a frase grifada pe

lo Autor o condensador poético do predicado pertinente ao
texmio comparante1^: é a feiura, o aspecto tenebroso,repug
nante e grotesto das Eríneas, cuja marca na tragédia grega

eram o traje negro, a magreza espectral e a cabeleira

de

serpente entrelaçadas, similar à das Gorgonas.
Não obstante a simi 1 aridade desses atributos/fí

•sicos das Eríneas com as feias e escuras manchas no

corpo

,1b

do personagem, a pertinência é ainda relativa (Lezama pode
ria ter usado as Gorgonas como termo comparante)» A condi
ção arquetipal das Eríneas situa-se,convenientemente, e pa

ra maior eficácia poética da imagem no relato de uma crise
de asma, num traço menor, raramente integrado ao nosso re
pertório sobre a predicação dessas divindades: a sua respi

ração ruidosa» Quando, em Eumênides, surge o fantasma

de

Clitemnestra para exigir a vingança da sua morte, as Eríne
as dormem roncando (w» 115-120), enquanto Orestes escapa»

Pouco antes, Apoio, protetor do matricida, refere-se ao as^

pecto repelente das Eríneas e agrega:
roncam com lexalações
.
que não nos deixam
aproximaro16
A escolha e a repetição da palavra "roncha" ao

longo do episõdio (16 vezes é usada) tampouco são casuais»
"Roncar” e "ronchar" são vocábulos da mesma família fonolé

gica, apesar da diversidade das suas etimologias: roncará
rhoncãre: fazer rui do para dormir; ronchar < rumigiãre: fa,

1 *7

zer ruido para mastigar ou^ rotundiare: redondear

» Leza-

ma emprega 15 vezes "roncha" na acepção manifesta de "man
cha redonda", provocada pela asma (4 rotundiâre), deixando

latente o sema "ruído" que o seu primo fonologico "roncar"
(^rhoncãre) contém. Quando enuncia o desaparecimento

das
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ronchas, comparando-as as Eríneas, a palavra já está recar

regada com o mediador etimolozgico "ronchar" ( < rumigiãre),
para constituir um signo que vincula decisivamente a ron cha com a asma. É neste ponto de um complexo circuito

de

som e significado que intervém o comparante "Erinnias/ hermanas negras mal peinadas"» Qué melhor arquétipo mitologico (para o asmático Lezama) que as Fúrias Roncadoras para
unir a roncha e o ronco da asma numa figuração?
Não são menos notáveis as implicações que o cir

cuito etimológico da palavra roncha projeta para o concei
to de escritura de Faradiso» "Mancha” e "ronco" são as ma

nifestações (visual, auditiva) de perturbação, de enfermi
dade na pele e na respiração do protagonista asmático José
Cerni» Se o episódio da proliferação das ronchas, pórtico do

romance, funciona como uma alegoria da escritura lezãmica- se o corpo de Cemí alegoriza a escritura parricida de Le

zarna (cf. Santí) - as ronchas já não são apenas as erratas

os erros ortográficos, as más citações» Elas são tudo o que
supõe a ruina da autoridade do sentido: são as "manchas" e
os "ruídos" (no sentido infoxmacional do termo) que interfe^

rem na superfície visível e na audição do texto» As ron
chas são os sintomas do ilegível, do texto "enfermo", man

chado e ruidoso, causador da lectura interrupta»
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A radical imparidade figurativa de Lezama
nesse tipo de pertinência comparacional retorcida,

tem

nessa

escolha do sema periférico de um lexema para gerar metáfo
ras, uma estratégia central na sua poética

Tal escolha

que envolve muito frequentemente a recusa dos semas nuclea

res de um significante ou unidade cultural, manifesta a atitude de despragmatização do Autor diante dos textos ori

ginais, que arruina com a ''má" citação<> A desorientação que
causa à continuidade da leitura, à coleta imediata do sen
tido, oferece, contudo, uma compensação: obriga-nos a

T£

pragmatizar as nossas referências culturais, o que vale di
zar, a reler e refazer os nossos codigos de percepção

dos

textos literárioso

3.2

A supressão do sentido

Nem sempre, porém, as figurações de Paradiso
deixam-nos qualquer brecha para reconstituir as referênci-

as que as suportam. Leia-se (se for possível) essa alusão

usada para caracterizar as aulas do professor de inglês:

Sus explicaciones cobraban ese momento
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en que el bangalí, linfatizado por el Ser
mon del Fuego, se iba extendiendo por las
interjecciones de las tribus normandas»

É impossível recuperar a qualidade desse
"mo
mento”: quê vem a ser um "bengalí linfatizado por el Seirnon
del Fuego"? E em quê" consiste esse ato de ir-se "extendien

do por las interjecciones de las tribus normandas”? Nem s_e

quer podemos atribuir à não-sistemidade na relação ec.tipo
arquétipo a causa do bloqueio à precepção: o termo figuran
te C (“Momento em que el bengalí, etc") está destituído de

qualquer notoriedade referencial, para que se possa

falar

de inversão com respeito ao termo figurado A ("explicacio-

nes"). Tampouco, o é a elipse do sema B, comum entre A e C,

posto que, se o atributo estivesse explícito, o bloqueio à
descodificação não se dissolveria. Menos ainda se pode a tribuir impertinência ao figurante (incapacidade parapreen
cher a sua função predicativa)^^, porque não sabemos a quê
alude» 0 fato incisivo e definitivo é que nesse tipo de fi

guração, o referente que dá suporte ao termo figurante sim
plesmente não existe. Ele é fictício, inventado. Sua fun

ção noética corresponde a zero (C = 0)«

0 que sobressai e desconcerta nessas performan

ces figurativas desprovistas de existência

no sistema re-
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ferencial do repertório do leitor é a abundância de deta -

lhes na predicação o objeto inexistentes

Un verso de Browning pasó como los gri
tos de un joven escita sobresaltando un
lavadero de ropilla para el sueno®

Ja não estamos diante de uma momentânea suspen

são do sentido que pode ser recuperado no trabalho da lei
tura, através da dinamização no sistema referencial do re
pertório o A estratégia do texto consiste em arrestar o sen

tido e obrigar a que a percepção estética se realize no pu
ro tempo da performance verbal®

Muitas vezes, a perda total da função noética
não advém da natureza do referente, enquanto objeto inexis

tente, mas da própria relação figurativa que a anula, seja
pela impertinência da qualificação do termo figurante, se
ja pela impertinência deste com o atributo conector* Con -

fira-se o fenômeno do ilegível nestes exemplos:

Aredo le entrego su compás gigante, del
tamano de un cangrejo ciegOc^g.^

y veo el atril, liberado de su abundan
te carga de sonidos, reventando casi en

.80.

el patio, y a tus hermanas corriendo,
como si el atril se hubiese convertido
en un petardo bengal»„»
Para Alberto le era imposible que después de rogar un entono a lo divino,se
apareciese con las piernas temblonas
de una meretriz de Málaga»^02)

Los callejeros, detenidos por el guitar
rero primeiro y por la refriega despues,
oscilantes como una bfasilera, hicieron. • .

(203)
La noche caía incesante como si hubiera
apeado de un normando caballo de granja»

(480)
(Os grifos são meus)

Os termos figurantes sublinhados mostram a im

possibilidade de estabelecer a pertinência semântica neces
sária para o preenchimento do sentido» É aqui o atributo

que o desqualifica, em vez de qualificá-lo para a figura ;

porque a cegueira do caranguejo o tornaria mais gigante do
que outro não cego?; pontue uma bomba de Bengala seriamais

ruidosa que outra? Afinal, porque é a brasileira mais osci
lante que um indivíduo de outra nacionalidade? Esse cará -

ter deceptivo do referente repousa na sua condição não-ar-

quetipal: nenhum deles á portador da qualidade ou

aspecto
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escolhido para construir o ectipo» A informação poética des

se "vazio arquetipal que esvazia, correlativamente, o ter

mo ectipal, é máxima: contrariando essa normatividade

da

figuração, o poeta instaura uma arquetipicidade inexisten

te no repertório do leitorc
Para desqualificar o referente por uma qualifi

cação impertinente, Lezama procede amiúde a performancesfi_

gurativas sinuosas, que acumulam cláusulas predicativas pa
ra desconstruir a função noética, quando está a ponto

de

completar-se para o leitor:

Estuvo muchos meses muriendo dentro de la
muerte, ganando el amarillo y la quietud
durante los meses de su traspaso, de tal
manera que ganada totalmente por la vida
vegetativa, la lentitud misteriosa de la
circulacion linfática y de la medula reaccionaba y aparecia, bien que con una ra
pidez y gravedad oracular, como en las le
yendas de Pu Song, donde los árboles tienen savia de topacio, ramas de brazo re dondo y hojas de monedas»
(68)

Neste caso, se a construção figurativa tivesse

se detido em "como en las leyendas de Pu Song", não tería
mos nada além de uma desorientação na percepção do sentido
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(como vimos no tópico anterior), já que o grau de notorie
dade do arquétipo ("leyendas de Pu Song") é igual à do ectipo ("La lentitud misteriosa etc<J')® QOu seja: C = Ã] ®

0

fechamento do sentido dá-se precisamente pelo acréscimo pre
dicativo ("donde los árboles, etc"), que, em vez de comple

tar (e justificar) o sema ("rapidez y gravedad oracular")
desvia-se da pertinência sêmica anteriormente instalada®

Lezama sabe tirar o máximo partido da complica
ção das cláusulas comparativas para obter a oclusão do sen

tido. Muitas de suas descrições estão armadas com tal pro
liferação de atributos do termo comparante, que o objeto
descrito perde qualquer probabilidade de tomar-se inteli
gível® Observe-se, nessa enfiada de "cornos", a estratégia

de desbaratar com o inchamento figurativo, a apreensão

sentido:

AI terminar el almuerzo, los alegres ,gimnastas bajo el chapuzón habian también de
saparecido. Como si hubiesen retirado las
planchas metálicas, el coro de los banis—
tas ondulo al soplar su caramillo cerca de
la caseta de los coperos; avanzaron ha cia un punto como si fueran a transmitirse un secreto cambio de guardias,, y desaparecieron en el humillo del caie que vé
nia a terminar el acecho de un gato color
de pólvora, agigantado, levemente monstruo

do
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so, como los que aparecen en las pesadillas de los generales de los cien dias,
con. su piei muy estirada, terminada
en
innumerables tubillos como mamas i nci pi —
entes, paseándose arrastrado a lo largo
del refectorio, como la sombra ai 1bante
que surge del mar y desaparece deglutida
por el genio dilatador de la ceiba©

(95)
A descrição da saida dos alunos do banho é ini_

ciada por duas comparações hipotéticas (como si... como si
...), que, até a introdução do "gato color de pólvora" não

oferece maiores dificuldades à intelecção© Com a enuncia ção deste - termo comparado A - e do sema B ("agigantado,

levemente monstruoso") abre-se uma vertiginosa progressão
de comparações em abismo, que fazem perder de vista o obj£

to ectipal inicialmente formulado ("coro de los banistas").

Tentemos representar a inflação e o encadeamento dos ter mos na sequência da figuração:

Ai é B1 como C^

•'Como si hubiesen retirado.©, el coro
de los banistas ondulo... de los cop£
ros©"

Ai é B2 como

°2

"avanzaron... como si fueran... cambio
de guardias"©

A2 é B3 como C 3

"gato color de pólvora, agigantado, le_
vemente monstruoso, como los que apa
recen en las pesadillas de los genera
les de los cien dias."
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A2 é B^ como
Ao e B

5

s

como C_

2

" [gatoj con su piei muy estirada, ter
minada en innumerables tubillos como
mamas incipientes’’
” [gatoj paseándose arras trado <. o« como
la sombra silbante que surge... y de^
saparece..o genio dilatador de la cri
ba"

A figuração aqui apresenta duas progressões,
com dois ectipos (A^ e A^); A^ é o ectipo duplamente figu
rado com semas (B^ e B^) e comparantes (C^ e C2) diversos,

instaurando um sistema comparativo legível» A^ é o

ectipo

que corta a progressão figurativa de A^, para instaurar ou
tra progressão que desconstrõi o sistema legível anterior»
Na segunda progressão, temos uma comparação triplicada

A2, onde a pertinência semântica entre B^ e

'3
cável, posto que a notoriedade referencial de

relação entre B^ e

de

é inverifié nula; a

restitui a função noetica, que

volta a perder entre B^ e C^, posto que

se

tem notoriedade

nula. Mesmo que saibamos, por exemplo, que a “ceiba" (espe
cie de paineira) é a "Mãe das Árvores*1, na tradição afro -

-cubana, a vaga informação sobre a qualidade da "sombra" a
nalogada com o caminhar do gato é insuficiente para comple.
tar a pertinência. Finalmente, o único vínculo entre A^
A2 é a coexistência espacial» A figuração performa

translação de um ectipo para um segundo, proliferando

e

ume,
os
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comparantes em torno a este, sem que a função noética

do

conjunto se erija num todo<»

A construção figurativa em abismo é uma estra
tégia eficacíssima para provocar o eclipse do sentidoo
elipses figurais de Lezama fecham a percepção do

As

objeto,

gerando um paradoxal laconismo no horror vacui verbal»

A

frase copiosa, que distancia sintaticamente os termos

da

comparação, tem na impertinência, como afastamento entre o
atributo e o comparante, o seu correlato semântico:

En ese momento, en el sueno, parecia como
si le pusiesen una mano frente a los o jos, entonces una ola escura y con cuernos, seguia sus volteretas con él en el
centro, desproporcionada, untuosamentegi
gante, como cuando las alfombras se enro
lan con un cigarro inapresable, y despues
inauguran un ojo quemado en el
espesor
de sus tejidoso

(143)
Outras vezes a frase progride involucrando urnas
imagens nas outras, até desembocar num comparante,cuja con

dição arquetipal é absolutamente ininteligível:
Aparecieron después las plantas que necesitan del fuego para llegar basta el hom-
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bre. Plantas que en sus metamorfosis tie
nen algún parentesco con la piedra,
el
fuego les extrae su segunda vida de resi
na aromosa, pues, en realidad, el tiempo
es ese corpúsculo del fuego que recorre
un hilo de cobre destruyendo toda configuración que le resista, con la excepción de la piedra a la que puede comunicar
una ruptura brutal en la simetria comuni
cada por el hornbre, pero que es capaz de
configurarse de nuevo en su reaparición
como ruina, con la excepción tembién de
las metamorfosis que él mismo engendra,
como el escorpión quemado dentro de
um
círculo para comenzar un conjuro de procreación estival©
(209)
É inútil pretender esclarecer figurações

como

esta, desembaraçando-a-da sintaxe retorcida que arruina

a

lógica da enunciação. Ela já está arruinada no encadeamen

to metafórico, que parece querer repassar-nos o conceito da

metamorfose, no próprio fluxo figurativo, liberado das cons
trições da pertinência e da função arquetipal dos objetos

invocados©
Todas essas construções com referente falso ou

desqualificado, no bojo da relação figurativa - no que pe
sem a variedade das estratégias descritas para obter o e -

elipse do sentido - apontam para o mesmo fenômeno textual
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da ilegibilidade. A designação de um arquétipo inexistente,
a impertinência atributiva e a desqualificação do referen

te para a função arquetipal são operadores do que

Lotman

desgina como "não-ligação” (“liaison-moins") na estrutura

do texto artístico: "caracteristique de la perception

du

texte en tant que poétique, le surgissement de la présomp-

tion de liaison fait aussi de la 'liaison-moins' (non liai
son) un élément structurellement actif".

é

Seu papel

deslocar a percepção referencial para refinar a percepção
estética e estão longe de ser acidentes no texto do Autor.

São performances bem dispostas e programadas que fazem

do

texto do Leitor um trabalho de lectura interrupta. Median

te a sua inserção em pontos estratégicos do romance, Lezama bloqueia o consumo do “efeito de real", que Roland Barthes indicou como peculiar ã representação realista.^ Des.

tituídos de "substância" referencial, falsificados ou des
qualificados, os objetos ali

enunciados permanecem resis

tentes à completação da sua forma. 0 universo de Par adi so

é, porisso mesmo, o de um mundo não verdadeiro — vale di —

zer: um mundo de imagens - dimensionado por esses puros,
deslumbrantes artefatos verbais. E o que é fundamental pa

ra o projeto escriturai de Lezama é que o inacabamento das

suas construções figurativas, o seu vazio e dissipação

do

sentido, são uma recusa do ideal estético da harmonia,

do

exercício da "boa forma" que pode ser per-feita pelo traba
lho ideacional da leitura.
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NOTAS AO CAPÍTULO 3

(D

Choteo é uma espécie de gracejo tipicamente criollo,

no qual o cubano manifesta a sua vis cómica, a sua
burla da autoridade e dos valores, com agilidade ver

bal e improvisação» Cf» Jorge Manach» Indagaciõn

del

choteo» Havana: La Verónica, 1940, 2ô ed. (a 1§ ed. é

de 1928). Severo Sarduy anotou a presença desse ele mento lúdico nas comparações de Paradiso, em que

se

manifesta o sentido da cultura cubana como superposi
ção de estratos culturais díspares» (Cf. "Dispersiõn/

falsas notas", 69)» 0 próprio Lezama escreveu algumas

páginas sobre a graça do "parloteo criollo", em "Ver

ba criolla" (1956, recolhido em TH, 146-8).
(2)

Usarei o termo "figura predicativa" para referir-me a
quaisquer tropos de semelhança, que no relato incor -

rem em operações relacionais de semas entre dois obj£

tos pertencentes a domínios diferentes. Por ser Lezama um comparatista compulsivo, a comparação aparecerá

como figura privilegiada em minhas analises.

(3)

Cfo F. Nietzsche. EI origen de la tragédia y obras pós
tumas de 1869 a 1873» Obras comple t as, tomo I, Madrid:

Aguilar, 1932, 47-48»
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(4)
Ja observou Juan Goytisolo que a imaginação poética dé

Lezarna "parece haberse alimentado en gran parte

de

grabados de manuales de historia y 'geografia pintores
ca', libros de arte ilustrados, dibujos de enciclopé
dias” — alem das lâminas de Ciências Naturais® "Bi

chas obras, - anota o Autor - leídas en los anos del
colégio, despertaron sin duda la sensualidad y apeti-

to cognoscitivo del joven Lezamao.." ("La metáfora e-

rótica: Gongora, Joaquín Belda Y Lezarna Lima".Revista
Iberoamericana, 95, abril-junho 1976, 161-62). Os al

manaques de curiosidades ou os "Tesouros do Conheci mento" devem também integrar essa biblioteca "menor"

do omnívoro Lezarna® É difícil, contudo, reconstruir,

com rigor, a procedência de certas alusões ou cita -

ções de Paradiso, cuja matéria intertextual percorre
todos os meandros da alta e da baixa erudição «Por is

to não me parece improvável que a figura do "alcion"
solitário (recriada em "alcioneras" e "alciozneos"), em

vez de proceder de algum almanaque do tipo "A vida dos

bichos", tenha sido inspirada na invocação dessa ave,
pelo coro de Ifigenia em Táurida: "Ave que cantas

tu

destino lamentable en torno a los escollos rocososdel

mar! Halcion, que siempre Horas a tu esposo con

tu

dulce voz..." (Eurípedes, OC, III. Valência: Prometeo,
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so d., 43). Quanto ao adjetivo "nietzscheano", aplica

do aos dias repetitivos, que eternamente retomam pa

ra as mocinhas casadoiras, a alusão á ao mito do eter

no retorno.
(5)

J. Cohen. "La comparaison poátique: essai de systámatique". Languages, 12, dez, 1968, 44.

(6)

I. Lotman. La structure du texte artistique: Paris:Ga
llimard, 1973, 100o Na perspectiva funcionalista

que

adotamos, a relação entre o sistémico e o não-sistêmi

co á mais flexível para explicar o efeito da figura ção, enquanto relação entre o texto artístico (do Au
tor) e o texto estático (do Leitor). Poristo

evito

usar aqui o termo anomalia, preferido por Cohen, porque supõe uma norma

extratextual, projetando o inte

resse da análise para a relação modelo/desvio. 0 nos
so objeto vai na direção oposta: não está antes do tex
to, mas depois dele, na relação com o leitor.

(7)

Adapto, para os fins da análise, o termo transcodificação, que Lotman usa noutra acepção - mudança de có

digo de um sistema para outro. (Cf. op.cit«, 70).
(8)

Plutarco. Vidas paralelas II. Trad. A. Ranz Romanillos
Barcelona: Ibéria, 1951, 334 (Caius Marius, XL)o
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(9)

Lezarna usa em "Mito y cansancio clásico" a mesma re
ferência, destacando a função de "entidade cultural"

da "piedra donde lloroz Mario, en las ruinas de Carta

go" (Cfo EA, 13)
(10)

"The very fact that the |literaryj allusions are now
stripped of their context makes it clear that

they

are not intended to be a mere reproduction - they

are, so to speak, depragmatized and set in a

new

context»" (Wo Isero The act of readingo A Theory

of

Aesthetic Responseo Baltimore: The Johns Hopkins U nivo Press, 1978, 79) o Iser assinala a dupla deforma

ção, no texto que cita e no que é citado^ - que

esse

fenômeno gera no Ulisses de Joyce (cfo81-2)o
(11)

Jo Cohen, artoCit., 46 o

(12)

EoMo Santío "Parridiso"„ artoCito 346-47• Ha

referência mais ãs terríveis divindades, desta

outra
vez

com o nome de Eumênides. Estão novamente associadas

ao sono agitado, sendo porem Licario o personagem vi
sitado por elas® (Cfo P. 471).

(13)

Io Lotmaxio op«,cit01 74 e 222o
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pentes” (Ésquilo. Coéforas. Oréstia, trad, J. Alves
de Souza. Braga: Livraria Cruz, 1948, 150). Em Eumênides, onde as Erineas são descritas com maior abun

dância de detalhes, (cf. nota seguinte),

tampouco

consta a frase que Lezama para citar. Seria a

frase

uma citação falsa para melhor despistar o leitor?
Contudo, em ”Sierpe de Don Luis de Gongora”, Lezama
volta a citar a mesma intrigante frase: "EI griego

proyectaba su ilimitación-limitación hacia el centro

de la ti erra (descensos, alimentos del infiemo, vo
cês de los muertos afanosas de salir por una grieta
que el temor de los griegos tapaba con una piedra,Erinnias, "hermanas negras mal peinadas”)". (AR, 202).

(16)

Ésquilo. Eumenides. (w. 50-55) o Oréstia, op.cit.160.

(17)

Cf o Garcia de Diego. Biccionario etimológico espanol
e hispânico o Madrid: SAETA,483«» A origem de "roncha"
ó um problema para os etimólogos<> Corominas a consi

dera de origem incerta, sendo o seu sentido primiti

vo "cardenal" (mancha vermelha que aparece na pele).
Mas tece conjeturas sobre o provável étimo e conside.
ra: "Por mi parte, no veo como roncha podria ser de

rivado de ronchar, ”roer con ruido", voz, por

otra

parte, moderna y poco extendida. Que teoricamente es
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posible tal substantivacion no cabe duda (...).Claro
que la vacilacio'n francesa entre ronger y el etimolo

gico roger rodicãre

ayudaría el cambio. El lat. ron

car e es "escardar", en it. roncare “cortar con poda-

dera" y en muchos dialectos de Italia "roturar", it.
ronca y roncola "podadera". Teoricamente seria conce
bible un runculãre ‘'cortar”

ronchar "azotar”, y de

ahí roncha. Pero esto es demasiado hipotético.” ( J.
Corominas• Diccionario crítico-etimologico de la lengua castellana, vol.IV, Madrid: Gredos, 1954). A as

sociação poética entre roncha e roncar não deixa

de

ser uma interessante solução para o problema etimolé
gico da palavra.

(18)

Conforme já assinalei, a propõsito da poesia de Leza
ma, no Cap. 1, como traço la "metáfora impossível".

(19)

Continuo empregTando, com adaptações, os termos

que

Cohen aplica aos casos de "anomalia” na comparação
(inversão, elipse, impertinência) (Cf. art.cit,

45,

47 e 49).
(20)

J. Cohen descreve e demonstra, com um verso de Mallar
mé (art.cit, 50), esse caso de redundância externa ,
que vem a ser o mais alto grau da figura. Discordo ,
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contudo, do Autor em um detalhe: o comparante não

é

"desconhecido" (inconnu), mas inexistente, pois o fe_

chamento da imagem a percepçao não se deve a

qual

quer carência (desconhecimento) referencial do

lei-

tor. Com essa discordância, minhas conclusões sobre

esse fenomeno poético tomam outra direção, com a qual
pretendo avaliar concretamente a radicalidade da in

venção verbal em Paradisoo
(21)

A propósito desse peculiar efeito nas comparações de
Lezama, observa S« Serduy que depois do como instau

ra-se uma tensão que funciona como um "conjuro". "Si

la formulación ritual del como - explica Sarduy - es
exacta, si el igual a funciona, el segundo término de

vora al objeto, se apodera de su cuerpo". E conclui:

"Lezama, cuando quiere algo, lo pronuncia." )art.cit.
64-5)©
(22)

Ic Lotman, op.cit. 90-91 e 247-8. Retomaremos

esse

conceito no próximo tópico, integrando-o ao que W.Iser chama de "branco" (blank) no texto moderno.
(23)

Os detalhes dos objetos figurados no texto de Paradi-

so, compartilham com as notações insignificantes dos
textos realistas a condição de "luxos" da narração©
Mas, à diferença delas, estão desprovistos da "ilu-
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são referencial”o (Cfo Ro Barthes, ”L,effet de réel".

Communications, 11, 1968, 84-9 o

*

CAPÍTULO 4:
AS ELIPSES PA NARRATIVA
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4.

AS ELIPSES DA NARRATIVA

0 grande sintagma de Paradiso se articula

bre o processo formativo de José Cerni, o jovem

so-

havaneiro

que dos 5 aos 20 anos irá incorporando influências diversas
até a plena aquisição do conhecimento poético do mundo.

A

história segue, pois, a formação de um jovem, à maneira do

Bildungsroman, neste caso um aspirante a poeta, que

para

sê-lo deverá aprender a formar imagens dos seres, dos obje.
tos e dos fatos que sucedem em sua vida. A conquista

da

"visão poética do mundo" é narrada de acordo com uma recep

ção sucessiva de influências, a qual se submete a introdu
ção de diversos personagens no curso da fábula. Na primei

ra parte (capítulos I a VII), o relato retrocede ao remoto

e ao imediato passado familiar, pondo em cena as figuras
significativas das linhagens paterna e materna, bem como os
criados e amigos, cujos comportamentos, gestos, traços, mo_

do de falar atuarão na formação do futuro poeta. Com a mor

te do pai, o Coronel José Eugênio Cerni, e do tio Alberto,

fecha-se a crónica familiar e o período da infância. A ado_

lescência (capítulos VII a XI) é marcada pela convivência
com Fronesis e Foción, colegas da Universidade e jovens de
personalidades opostas, com quem Cerni discorrerá longamen

te sobre temas sexuais. Ao termo da adolescência, Cerni

já
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está preparado para receber a decisiva influencia do poeta
Oppiano Licario. A terceira parte do romance narra essa a—

no

proximaçao, desde o encontro casual num õnibus urbano,

qual viajam vários personagens da infância (Gap© XIII), até

o ritual de iniciação poética em que Licario transmite

jovem o ritmo hesicástico (Gap. XIV). Morto Licario,

ao

Cerni

já está apto a reproduzir a lição do mestre.

Longe do que possa sugerir esse sumário, quede

algum modo organiza a matéria narrada num fio consecutivo

e consequente, o texto do romance apresenta uma série
perturbações à continuidade da leitura. Tanto a

de

sucessão

dos acontecimentos da fábula central (o relato), quanto

a

unidade do tom e da voz que o articulam (discurso) se sub
metem a elipses e mudanças drásticas que provocam verdadei

ros estrangulamentos na atividade leitoral. As elipses

no

sintagma, acopladas às alterações na enunciação, adensam de

tal fn-rma o tecido do romance, que resumir o seu conteúdo

é, no mínimo, irrisorio. Observe-se, a título de alerta^ue
o meu sumário não pode incorporar o capítulo XII, cujo con

teúdo (conforme veremos em 4.4) perturba os dois níveis(r£
lato/discurso) de legibilidade do texto ficcional.
A mais simples, e talvez, a mais eficaz forma
de perturbar a leitura de uma narrativa é suspender a se -
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quencia do relato» Numa história em que predomina a

ação,

o corte da consecução dos acontecimentos jamais vai

além

de um breve lapso tolerável que não impeça ao leitor retq^

mar o fio do relato. Ademais, toda peripécia deve conectar
-se a aventura central, sob pena de esvaziar-se a protago-

nização do herói. Numa narrativa de tipo psicológico, ou
simplesmente mais discursiva, a liberdade na introdução de
digressões ou episódios marginais ao argumento nuclear é ,

certamente, muito maior. Não é necessário o vínculo explí
cito ao eixo funcional básico da ficção, bastando a

mera

presença de um personagem ou a produção de um significado

conexo para que ao leitor seja oferecida a inteligibilida

de das adjunções fabulares. A tolerância para com os desvi
os sintagmáticos depende, pois, tanto da lógica dos possí
veis narrativos quanto da figuração semântica global

do

texto, mediante as quais o leitor assente com a necessida
de ou pertinência do fragmento ao universo representado.^

Paradiso não é, certamente, um romance projeta

do sobre um esquema de ação, que constranja a introdução do

episódico ou das digressões ao tõpico central» Tampouco po_
de ser reduzido ao modelo do romance psicolõgico, em

que

a presença dos caracteres se justifique somente pelo inte

resse em fixar quadros de valores sociais ou morais»

Seu
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pattern narrativo está determinado pela modalidade do

sa-

ber-fazer (a aptidão poética) do herói, num processo

em

que este performa mais o papel de paciente do que
agente
2
dos acontecimentos. Ora, esse tipo de estrutura modal a—

bre-se à incorporação infinita de relatos episódicos e

de

caracteres, cujo agenciamento dependerá apenas da compati

bilidade que tenham com o significado "formação do poeta".
Sendo este por excelência o sujeito de um aprendizado poli

facético, que para saber-fazer deve abrir-se a uma experi

ência múltipla com o mundo, o agenciamento fabular apresen
ta mínimas restrições no plano da lógica dos possíveis nar

rativos e no plano dos paradigmas selecionáveis.

Com esta observação preliminar, pretendo justi

ficar a aparente introdução errática de histórias protago

nizadas por outros personagens, que não José Cerni, que não
podem a rigor ser consideradas como perda do fio do relato.

A proliferação sintagmática é a regra da construção da fá

bula em Par adi so, para a qual o leitor é preparado desde a
cena de abertura do texto, quando é figurado o processo p_e

la multiplicação de ronchas pelo corpo do asmático José Ce^

mí. 0 intenso zig-zaguear da fábula, sobretudo nos

sete

capítulos iniciais que perfazem a crónica familiar,

não

constituí em si mesmo uma perturbação da legibilidade

da

narrativa.Assim, por exemplo, as disputas culinárias

en
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tre a avo Augusta e o mulato cozinheiro Juan Izquierdo (£.

15-24); a sedução de Tranquilo por Luba (P.30-33) ou as a-

venturas do Coronel em Kingston (P. 36-43) constituem pro

liferações que não chegam a afetar o direcionamento da fá
bula central.

4.1

” 13 o 1 da-Manatí11

Há, no entanto, uma série de adjunções fabula
res que cortam o fluxo da leitura pelo grau hiperbólico com
que são expandidos certos núcleos do sintagma ou pelo modo

como é alterado o seu regime de enunciação o Um desses mo -

mentos desconcertantes ocorre no capítulo III, com o rela

to das orgias do milionário Elpidio Michelena, na sua fa zenda de Matanzas (64-60).
0 episódio está inserido na sequência retros-

pectiva dos fatos que levaram o avó materno de José Cemí,

Andrés Olaya, a emigrar de Cuba a Jacksonville, em 1894. A
focalização de certo período da juventude de Andrés Olaya

acomoda-se a fahulação, de um modo geral, por oferecer

ao

leitor um quadro dos costumes crjcllog da Cuba fini-secu 1 ar, ao termo do período colonial, e, de modo mais particu
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lar, por indicar a origem da fortuna da família.

Assim, Andrés Olaya, orfão e pobre, é recomendado ao milionário Michelena, por um primo seu, para traba

lhar como secretário. Vai viver na casa do patrão e é convidado a compartilhar as refeições com o casal, mas o cria

do chinês que serve a mesa passa tão velozmente com as tra
vessas que o jovem não consegue servir-se. Olaya

resolve

a situação apos um altercado com os criados, invejosos

de

seu privilégio. 0 Sr. Michelena, que assistira parte da ce

na, decide acolher o jovem como membro da família, inte

-

grando-o até nas rezas em que o casal sem filhos pede

à

Virgem o dom da fecundidade. Olaya passa, então, a benefi-

ciar-se também de dividendos nos negocios do milionário
durante uma estada num hotel de Matanzas, um certo

e

"joven

de la carpeta con cínica indiscrecion" faz-lhe comentários

sobre a alegre vida privada do seu patrão, nas festas

que

promove numa de suas propriedades rurais. (52-54).
Neste ponto, inicia-se o estranho relato do que

acontecera numa dessas festas. Nao sabemos se é o tal "jo
vem indiscreto" quem narra ou se é o proprio narrador, nu
ma radical mudança de registro da voz narrativa quem simu

la uma voz alha-ir. ao regime da enunciação. 0 que interessa
é que o conteúdo da historia resiste à perspicácia do lei-
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tor e as mais expertas exegeses.
Poucos dados ficam ã disposição da inteligên -

cia do leitor: ali intervêQm uma cantora andaluza, infiel
e abundante de carnes - denominada Isolda e descrita como

um manati - ; os músicos Joan Albayat e Mendil, que com -

partilham os amores dessa mulher, e que com dois outros mú

sicos formam o quarteto que anima a noitada; Michelena que
deseja (ou tem) os favores amorosos da cantora; e final men

te o criado chinês, designado com sucessivas perifrases,
que evocam a sua picardia no trato a Andrés Olaya ("Bunue-

lo de Oro**, "Pasa Fuente Veloz", "Doradilla Rápida" e "Ban

deja Saltamontes"), encarregado de prover a festa e vigiar

entradas e saídas.
Que terá acontecido naquela noite entre os con

vidados, na casa das "druídicas sospechas lunares"?

0 episodio inicia-se com uma tortuosa descri ção de uma cena, dentro da casa, onde estão Michelena, com

a "champanizada virgula de la copa", em companhia de Isol-

da que canta levantando a voz Mhasta las posihilidades hilozoístas del canto"(54). Ato seguido, Isolda surge à por
ta ferida ("amoratada"), seus algozes são os "marineros de

la Cruz del Sur", diante do criado chinês que estão do la-
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do de fora, sentado numa "mecedora de piedra de raspado ma
dreporario", vestido de lino apotrocaico""^ (sic). Leva ela
nas mãos um "bultejo" que se empenha em defender "con llan

to y ronda de entreolas" (55). É descrita, então, como

um

manati que se arrasta pela relva em direção ao bosque. In
tervém o chinês que a mantém afastada e lhe faz uma estra
nha arenga, ao parecer sobre as formas de reprodução (56).

Sucede um sinistro ritual, velado por seis Nictimenes,

do

qual participam os demais convidados, usando disfarces(58-9) (EZ neste ponto do relato que nos inteiramos da proce -

dência de Isolda e dos músicos, da razão do seu apelativo- "cambiaba de caprípedo en estación indefinida", (58) -

e

dos ciúmes de Michelena). Finalmente, o criado chinês

ata

o manati, arrasta-o e 0 suspende numa árvore para que

as

Nictimenes devorem sua carne. Na cena final o torturador

chinês dá golpes violentos na porta da casa (60).
Essa redução do longo episodio aos seus segmen

tos funcionais mínimos serve para evidenciar o que me pare
ce central na montagem dos diversos fragmentos ilegíveis de

Paradiso: a diluição dos nexos causais do sintagma. A se
quência (ou anti-sequência) esta construída pelo desloca
mento continuo dos núcleos de ação, que nunca chegam a ac£

plar-se segundo o regime convencional de consequência nar

rativa. 0 leitor fica privado da informação mini ma necessá
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ria para saber: 1) quem agride Isolda-manati dentro da ca

sa?; 2)por que a agressão?; 3) que objeto oculta a

víti ma

ao sair?; 4) para que o ritual executado pelo chinês?;

5)

qual a relação entre o discurso do chinês e o castigo a Isolda?
É claro que se pode fazer uma leitura metafóri^

ca de alguns componentes do episódio, mas as elipses entre
os segmentos funcionais impedem uma conexão legível da to

talidade do narrado o Assim, se decidimos ler que o ritual

é uma vingança ou castigo a infidelidade de Isolda, e

os

seus agressores são os três amantes ofendidos, ficam solu

cionadas apenas as perguntas 1,2 e 4. Mesmo assim, não

se

explica a omissão da presença dos vingadores no interiorda

casa. Se, por outra via, quisermos ler o ritual como

uma

orgia erótica, em que os convidados (metaforizados nas seis

Nictimenes) se regozijam com o corpo do manati, permanecem

sem resposta as perguntas 1,2,3 e 5.

Outra saída seria ler em chave alegórica, a par
tir da figuração de Isolda como manati. Esse mamífero
Caribe, que Colombo confundiu com as sereias da

do

tradição

grega, ó hoje espécie extinta no seu habitat natural e

só

visível em zoológicos. Seria o ritual da sua morte uma al£
goria da violência dos Conquistadores (os "marineros de la

dO6c

Cruz del Sur”) à vida primitiva da América? Neste caso, po
rem, a intriga amorosa que envolve os participantes

fica

deslocada, bem como a atuação do criado chinês, A1 ém

do

que, o enigma da inserção do episódio no contexto da fábula so cresceria: que teria a ver esse desastre ecológico da
Conquista com a vida do Sro Michelena?
A possibilidade de que Lezama tenha cifrado al

guma anedota havaneira é outra hipótese. Mendil, um

dos

músicos, é o "mestizo en octavo", de Matanzas, cujo bisavó

fora barbeiro do almirante inglês Sir George Pocock (58) - indicação que alude ao poeta cubano Gabriel de la Conceja
ción Valdés, ou "Plácido" (1809-1844)Uma pista

deste

tipo em nada alteraria, tampouco, as complicações da monta

gdm do episódio , cuja dificuldade radica nos nexos ausen

tes do sintagma narrativoc

Para culminar as perplexidades do leitor,

vem

o narrador, após remansar o tumultuado relato do sacrifi cio de Isolda-manati, retomar o fio da história, explican

do generosamente a função das festas do Sr, Michelena:
Elpidio Michelena hacía dias que habia regresado a Matanzas, donde Andrés Olaya le
llevaba la noticia de que la senora Juana
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Blagallo lo esperaba de nuevo, con paritorio de Géminis, y con la alegria
de
que^podría poblar el mundo de nuevo,pues
tenía la pareja. Lo orgiástico había lie
vado al senor Michelena a la fecundidad,
pero tambien a la ruina. Dividendos y pa
gares iban beneficiando a Andrés Olaya,
que se enriquecia al tiempo que aumenta—
ba con robusta sencillez su prole.
(60)
Essa intervenção conclusiva do narrador
tem,
certamente, uma inflexão irónica, posto que a leitura como

orgia não devolve ao texto os nexos omitidos, nem rejunta

os motivos selecionados numa série metafórica legível.Qual
quer interpretação escolhida só se toma válida para um,no
máximo alguns segmentos do episódio, cuja leitura global ja

mais chega a formar uma figura. Deste modo, o texto se re

cusa a oferecer o que na psicologia da percepção gestáltica se denomina "consistency building" - termo que Wolfgang
Iser adota para analisar o efeito estimulado pelos "bran
cos" (blanks) do texto, na formação de imagens ("Ey suspend

ing good continuation [gestaltj it (o "branco") plays
a
7
vital role in image building." Os brancos do texto lezâmi.

co estimulam certamente os atos de ideação no leitor,

mas

a suspensão da percepção, por localizar-se em pontos ne
vrálgicos da articulação do sintagma, detém a constituição

do sentido e a consumabilidade do objeto narrativo.

Deste

modo, o efeito estético desses distúrbios para a boa conti

nuação do sintagma não consiste em reservar (suspender) um
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sentido que o leitor poderá perfazer com a imaginação, re.
cuperando ulteriormente as junturas do texto.

A função dessa estratégia narrativa situa-se
noutro nível. Roto o sistema de expectativas do leitor, o

mosaico de imagens inconexas se nos oferece como transa ção lúdica, que violenta toda a orientação pragmática

linguagem, submetendo o leitor a uma operação de

da

choque

e, ocasionalmente, de iritação.

Dentro dessa "brincadeira" narrativa, uma úni
ca pista parece reconciliar o narrador com o seu miserá vel leitor. Num encrave auto-referencial, que interrompe

momentaneamente a descrição do sacrifício de Isolda-manati, diz o narrador:
EI lunar del conejo es su vida en la nieve, si no lo homogéneo lo destruiria, co
mo el nacimiento de una fuente de
agua
en el fondo marino o la gota de agua ro dando dentro del cristal de cuarzo.

(57)
Essas metáforas podem conter um sinal de paci

ficação: para salvar o texto da destruição, é preciso rom
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per com o legível: a homogeneidade (a "neve do coelho"),a

continuidade (o "nascimento da fonte de água no fundo ma
rinho") e a identidade (a "gota de água rodando dentro do

cristal de quartzo"). A "mancha" da ilegibilidade (o "lu
nar del conejo") e o dá vida ao texto, posto que

rompe

com o homogéneo,
homogéneo, o contínuo e o idêntico.

4.2

"Angra-Mainyu"

Para desempenhar essa função desconstrutivada

finalidade pragmática da leitura, Lezarna aciona os dispo
sitivos mais inusitados. Fixemo-nos agora em outro momen

to exemplar de Paradiso, em que o leitor é castigado

no

seu condicionamento de consumir, na continuidade do sin -

tagma, a hoa forma do texto.
Trata-se de outro episodio, agora no capítulo

V, que; como o de "Isolda-manati" constitui um caso de ad
junção fabular que corta bruscamente a sequência do enun
ciado. Faz parte, também, da crónica familiar da primeira

parte do romance, e é protagonizado por Alberto Olaya,
tio de José Cerni, a "ovelha negra" da família, nos

o

seus

anos de adolescência, quando inicia na escola secundária
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a sua amizade com o futuro Coronel José Eugênio Cemí. Até
o momento em que se suspende a continuidade do sintagma,o

leitor acompanha, sem dificuldades, as peripécias típicas
do universo escolar: Fibo, o garoto travesso que se rego

zijava em atirar a sua caneta afiada no traseiro de Enri
que Aredo, durante as aulas de inglês, acaba por tomar -

-se amigo deste, graças às gestões de aproximação dos pais

da vítima, para arrefecer os ímpetos do agressor.(cf<>98 -

-9) o Sem a motivação cómica das traquinagens de Fibo,

as

aulas de inglês tornam-se monõtonas ("El sopor había des
trui do la sucesión de los puentes donde la voluntad y

la

atención vocean juntas en su estratégia retirada bajo

el

fuego de la dispersiõn", 99). Numa dessas aulas, porém,AI

berto Olaya interrompe o sopor geral com uma pergunta que
desperta uma gargalhada da classe. Jordi Cuevarolliot,

o

catalão diretor da escola, passa nesse momento pelo pátio

”y la brusquedad de las risotadas imanto su persecucion."
(100). 0 castigo máximo é logo aplicado ao aluno imperti

nente: tomar um banho na galeria subterrânea, tendo

que

passar pelo pátio, sob o olhar de todos os escolares, que
como "ejército en vela” ficam aguardando que o penitente

invente "el prodigio de su regreso." (100)

Daí em diante, o enunciado e desenvolvido nou
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tro registro. 0 que sucede a Alberto Olaya na masmorra g^b

terrânea é contado metaforicamente, numa intrincada suces

são de imagens que recortam as mitologias persa, maia

e

grega e que avançam numa espiral de outras referências

i

nextricaveis.
0 primeiro ponto de indeterminação do episo -

dio é oferecido com a imagem "Angra-Mainyu, que despierta

como la muerte" - epiteto que se repetirá como estribilho
com pequenas variantes,ao longo do enunciado

En el cruzamiento, emparejados, pero irreconciliables, de los tubos de plomo, en la
cara tronada de la ducha, el ave de Angra
Mainyu, que despierta como la muerte. Que
le regala duraznos a la serpiente del rio.
Que prepara para la Abuela, corriendo por
las azoteas del castillo incendiado,
las
mandrágoras del invierno, el can frio que
tira de las raíces del recién lavado.
(100)
Essa referencia inicial constitui uma cifra

que detA-rminará toda uma série de significantes desdobra

dos ao longo da sequência.
Angra Mainyu (ou Ariman) representa, na mito
logia da Pérsia Antiga, o pensamento negativo, a mentira,
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as trevas e a morte, em oposição a Ormaz — a luz, a vp-rfo

de, o bem, a vida. Mas a escolha dessa representação por

Lezama nao recaiu nesses traços genéricos, peculiares

de

um antagonismo primordial, encontrável em muitas cosmogo
nias. Na história persa da criação, o deus omnisciente A-

hura Mazda, ao entregar os ensinamentos a Zoroastro, des
creve Angra Mainyu como um trapaceiro, que se dedica tennazmente a prejudicar a humanidade, desfazendo os benefí

cios divinos: reduz o verão, cria os insetos nocivos

às

plantações e as feras que devoram o gado; queima os mor-

tos e é o portador de todos os instintos diabólicos que in

festam a terra. É o Príncipe dos daevas, seres infernais
devotados à trapaça e ao malefício.

Farece, pois, que a imagem da ducha como a "a

ve de Angra Mainyu" (a águia) se justifica em dois aspec
tos: 1) pela monstruosidade ("la cara tronada de la ducha")

2) pela analogia atributiva com Olaya - o personagem que

subverte todos os códigos da boa conduta. Seria de

fácil

leitura a sequência do episódio, se Lezama se limitasse a
usar esse código metafórico, bastante banal, para

narrar

as artimanhas de Olaya. Mas como e próprio das suas opera

ções

intertextuais, Lezama desloca e acresce significa

dos ao texto-referência, impedindo a aplicação mecânica àe
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qualquer codigo esotérico.

Assim, ao atributo de trapaceiro de Angra Mainyu - recolhido na frase "que le regala duraznos a la sa;

piente del rio" - Lezama justapõe um deslocamento do atri
buto "incendiário" do Príncipe das Trevas persa ("corrien
do por las azotas del castillo incendiado") e acresce uma

conotação erótica, inexistente no mito original ("que pre_

para para la Abuela... las mandrágoras del invierno,

can

frio que tira de las raíces del recién lavado.") Essa con<Lotação, porém, so chega a constituir-se ulteriormente, e

não sem um certo malabarismo de imaginação dentro do re -

pertõrio do leitor. Ha dois segmentos do enunciado
onde
retornam os significantes "mandrágora" e "can frio", meta
morfoseados e inseridos num contexto de referências ausen

te na alusão inicial. No primeiro segmento ulterior,

diz

o texto:

Las raíces con mandrágora solo podrán pasar al apaleado perro frigido, dilatándo
se las raíces del sueno conducido hasta el
perro tan rameado como muerto, que salta
en los pornográficos gabinetes de Volta.
(101)

No segundo, temos:
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(...) basta que el ahorcado trasciende su
substancia hasta llegar a las exhalacio nes caloricas del perro apaleado.
(102)

(Os grifos são meus)
Se acoplamos alguns elementos significantes
desse contraponto de imagens, podemos vislumbrar a comple_

xa analogia poética que Lezama estabelece entre mandrágora e perro. Como é sabido, a celebrada solanácea do medi
terrâneo, usada nos rituais órficos, era considerada afro

disíaca e narcótica, além de que as suas raízes se asseme

lham à forma do corpo humano. Mas Lezama não utiliza ape
nas esses unidades sêmicas, obvias, do vocábulo; seu tra

balho metafórico recorta, primeiro, a lenda etiológica do

nascimento da planta, segundo a qual a sua germinação
propiciada pelo sêmen dos enforcados, que ejaculam

é
nos

estertores da respiração; segundo, recorda a lenda da ex
tração da mandrágora do solo, segundo a qual é preciso a-

tar a planta a um cão e golpeá-lo para arrancá-la à for ça. 11 0 sema periférico "orgasmo” só pode ser constituí
do, contudo, na associação com “perro”: as referências ao

"apaleado perro frígido", que "salta nos pornográficos ga

binetes de Volta",

fazem uma translação da lenda da ex -

tração da mandrágora, mediante o cão para as experiências
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científicas do físico italiano Volta, as quais se utiliza
vam o cão como cobaia; o adjetivo "pornográfico” alude

à

ejaculação do animal ao receber a desgarga elétrica. A operação metafórica de Lezama consiste, pois, em 1) estabg

lecer um percurso pelas contiguidades periféricas dos sig
nificantes, para gerar uma associação poética
(mandrágo
ra
enforcado -*■ ejaculação^cão-*Volta-*ejaculação); 2)cru

zar os atributos dos objetos ("mandrágoras de invierno",
"can frio); 3) provocar a disseminação verbal ( "raíces de

recién lavado, raíces con mandrágora”, "raíces del sueno")

0 efeito de ilegibilidade é habilmente criado por

esse

"di spanate" na enunciação que tece emparelhamentos invisí

veis entre os significantes. Mas, uma vez recuperado

o

código subjacente, se "explica" a frase: "(...) el ahorca

do trasciende su substancia hasta llegar a las exhalacio-

nes calóricas del perro apaleado". Id est: enforcado

e

cão-cobaia ejaculam.
Cabe agora a pergunta: para que esse retorci

da constelação analógica?
Se voltarmos a ler os três segmentos empare
lhados, podemos inferir que a analogia estabelecida ser

ve para cifrar (ocultar) o acontecimento básico do episó-
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diOo A visão da ducha como Angra Mainyu por Olaya desper
ta-lhe, como a morte no enforcado e no cão, a excitação e

rotica que o levara à masturbação. 0 travesso Príncipe das
Trevas lhe traz, pois, o afrodisíaco da água fria ("las

mandrágoras de invierno") no seu corpo ("el can frio

que

tira de las raíces del recién lavado"), provocando-lhe

a

fantasia e a ereção("dilatándose las raíces del sueno").
Essa interpretação pode corroborar-se no enun
ciado igualmente elíptico, mas relativamente mais claro,

no qual é narrada a entrada de Enrique Aredo no Banheiro,
onde este lê os graffitis eróticos da porta e contempla 0

laya adormecido no chão, com a "flor del sexo" entre

os

dedos, (cf.101).

O enigma do episódio não se limita, contudo, à
elipse da função nuclear do sintagma. Os "brancos"

mais

provocadores e insolúveis situam-se ao nível das motiva -

ções, que resistem a plena formação gestaltica.
Tal á o caso, por exemplo, do conteúdo

fantasias eróticas de Olaya, pois não é doutra coisa

das

que

se ocupa o relato, após a "conversa" de Olaya com Angra

Mainyu. 0 personagem se aproxima dos escoadouros (o "tra-
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gante del "bano" e o "tragante del pátio”, 101) e ocorrem

duas visões alucinatórias. A visão do primeiro escoadouro
compõe uma espécie de cena pastoril ou venatória, na qual

o seu colega Aredo aparece reduzido ao tamanho de um cão,
acompanhado de uma caçadora (Diana?), que conduz o corte

jo de um javali morto:
Asomado a su fondo (do escoadouro), vio a
Enrique Aredo, del tamano de um faldero,
haciendo zalemas en el portal de su gran
ja, con una cazadora de coloreadas tirillas de zarape. Desnuda toda la pierna izquierda, sonriéndose, mientras transpor taban el jabalí, con la cabeza horriblemen
te fláccida, en una parihuela de hojas de
plátano y tejas coralinas.
(101)

No segundo escoadouro, Olaya vê:
(...) la glorieta del hombre açodado en la
mesa. La madera frotada por el plato pelir
rojo de cobre, y allí, como una diosa que
vocea para turbar a los pastores en
sus
fornicaciones, una fuente con anchurosa,
toscana, colorinesca agua maternal.
(101)

Esta visão é interceptada para ser retomadali
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nhas abaixo, quando saberemos que o centro da imagem

é

ocupado por José Eugênio Cemí, outro colega, que "levanta
ba la jarra, curvándola sobre un vaso, que a medida

que

su mano acrecentaba la parábola de la caída de las aguas,
por esa elasticidad del sueno que borra las dimensiones

entre los objetos, etc" (101).
0 conteúdo de ambas as fantasias de Olaya re
siste à identificação do motivo central que as tome leg£

veis no contexto do episódio e do romance. Nem Aredo, nem
José Eugênio estão ali figurados de modo compatível

com

seus atributos ou funções dentro do romance.
Nem pode a curiosidade do leitor ser satisfei

ta, já que a dispersão de símbolos na descrição das fanta
sias impede-nos identificar qual é o objeto erótico cen -

trai delas: são os colegas ou as figurações femininas
deusa caçadora e da "fonte com água maternal? Mesmo

da

que

o leitor decidisse optar ora pela "leitura homossexual" ,
ora pela "leitura heterossexual", ora por ambas, o relato
já introduz a essa altura um desconcertante elemento

da

mitologia maia nas fantasias da Olaya. Enquanto a primei

ra visão no escoadouro do banheiro estava presidida

por

Angra Mainyu, a do segundo o está por outra entidade míti
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ca:

Para enfrentar a Angra Mainyu, que des
pi erta como la muerte.(sic) Cotzhalan,
el que convierte el cuerpo en arena, el
enemigo, en su brunida y ceremoniosa in
diferencia temporal, en sus ratos bosteza
zados sobre el mar, que acude a la gar
ganta del eco, para esperar allx
los
mismos invitados.
(101) 13

Cotzhalan (ou Cotzhalam) é o Bruxo (Balam)

-

- Pavão (Cotz), que na cosmogonia do Popol Vuh aparece
tamente com outras divindades avernais, no momento apoca-

líptico do Dilúvio que destrói a terceira humanidade (a
14
dos homens de madeira), para devorar-lhes a carne.
Temos aqui, como já vimos com "Angra Mainyu",
outro exemplo do método intertextual de Dezarna, a da cita

ção que altera o texto original. Deste, o Autor mantém, em

"el que convierte el cuerpo en arena", el enemigo", o a tributo de triturador de Cotzhalam. Ja em "en su brunida

y ceremoniosa indiferencia temporal, en sus ratos bosteza

dos sobre el mar, etc" - Lezama acrescenta uma atitude

à

entidade mitológica (a indiferença, o tédio), no cumpri -

mento, durante o Dilúvio ("sobre el mar"), do mandato dos
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Deuses Formadores.
Diante do intrincado método de narração do e—
pisodio, parece supérfluo indagar por quê teria Lezama ea

colhido Cotzbalam (e não Tucumbalam - (Coruja), por exem

plo, que no Popol Vuh tritura os ossos dos homens, ou ain
da, Xecotcovach, a águia apocalítica dos maias), para paralelizar com Angra Mainyu.^ Em todo caso, a simetria se

sustenta pela condição de ambos de entidades infemais,re

lacionados com a destruição e a morte. Por outro lado,

o

fato de pertencerem a cosmogonias tão distantes como

a

persa e a maia, responde a uma das perspectivas mais ca ras dos textos lezâmicos: a associação ("hipérbolica", co_
mo diz Lezama) da cultura americana a outras culturas a -

fastadas no tempo e no espaço. E é provavelmente essa pers

pectiva de indistinção das formas culturais que vem, meta
linguísticamente, aludida na frase: "Mundo espongiario,in

distinto, donde las concêntricas rosetas indiferenciadas,
senalaban las contracciones de su desprendimiento, inexis

tente la región donde el color, como una sombra que muerde al retroceder, tambíen inútil sus mordeduras, comenzó
a fijarse.” (102).
Mas voltemos ao problema das elipses da narra
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çao» A partir da associaçao dos mitos persa e maia, o re

lato dispara numa vertiginosa figuração do sonho de Olaya
como Combate Primordial entre Angra Mainyu e Cotzbalamíòr

que estaria Olaya entre as duas forças? (... se veia tena
ceado entre la mentira y la destrucción del cuerpo.", 102^
Quê tem a ver a inferioridade de Cotzbalam ante

^ainyu - (" ... pues

Angra

como vamos a enfretarnos con la rnuer

te ya con el cuerpo destruido?", 102) - com o sonho

de

Olaya? Que há uma relação entre a imaginação erótica de 0
laya e o simbolismo mitológico está fora de dúvida: Olaya
reage contra Angra Mainyu, mas não consegue saborear

"la

semilla en su cáscara de gelatina", (o sêmen)» Qual seria

o dilema (moral, sexual?) do personagem que Lezama oculta
inscrevendo o acontecimento narrativo numa representação
míticet?
0 enigma das motivações que regem o aconteci
mento básico do episódio permanece oculto, mediante a es

tratégia de superposição das indeterminações: os atos

do

personagem são enigmáticos porque as suas causas são eli

didas. A constituição da boa forma do relato é impedida

por esse distúrbio da legibilidade do discurso, no
17
os brancos se multiplicam em cadeia»

qual
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Acompanhemos agora o epílogo do relato
para
observar certa peculiaridade do texto lezâmico nesse nãopreenchimento do branco narrativo. Olaya sai do

banheiro

levando as roupas no braço, passa nú pelo pátio da escola,

enquanto na sala de aula ocorre uma’Cena de rebeldia deli
bo contra o autoritarismo do Diretor* Este vai ao banhei

ro em busca de Olaya, mas so encontra "las huellas de

los

cigarrillos vencidos", que pisoteia furiosamente (102-3)*
No último parágrafo do episodio, como se não bastasse

o

acúmulo de brancos da narração, Lezama nos brinda uma co

da a essa sinfonia, no qual transcreve o sucesso anterior
mente cifrado nas mitologias persa e maia, no codigo

de

certos mitemas de Prometeu:
Eran £ os cigarros^ los recuerdos que que
daban de la sombriamente movilizada hija
de Inaco, la enloquecida Io, apresada en
tre el recuerdo/ de la música de las duchas
y los cigarrillos pisoteados por la furia
de Cuevarolliot, sobras de un Argos que
no habían (sic) podido impedir la fuga*
Pero el pequeno claveteado, que conversaba con el resentido carino de la hija de
Inaco, se había apoderado del primer dia
en que rodaria su fuego rescatado."
(103)

De um golpe, vemos Cuevarolliot convertido rum
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furioso Zeus, enganado pelo astuto Prometeu - Olaya - ”el

pequeno claveteado” — que fugira do seu Cáucaso—banheiro,

depois de visitado pela enlouquecida Io, que lhe deixara
como recordação os cigarros. (Io, filha de Inaco,e conver

tida por Zeus em novilha, mas a ciumenta Hera a entrega
aos cuidados de Argos; Hermes a mandado de Zeus, mata Argos e a liberta. Io enlouquece com os tormentos que

lhe

envia Hera, foge para o Egito e passa pelo Cáucaso,

onde

conta a Prometeu a sua história) .
Nessa fulminante paródia do Prometeu acorren

tado de Ésquilo, Lezama transforma o fulminante raio

de

Zeus no compasso ponteagudo que Cuevarolliot arranca, furioso, do quadro-negro (cf. 103); degrada a natureza

do

elemento que beneficia a humanidade, convertendo-o em "ci

, garros” ; inventa a mediação de Io na façanha prometeica e

desloca a causa dos tormentos do Titã para o final: o es
perto Olaya foge para a liberdade, levando o seu "fuego

rescatado”.
Esse provocativo fecho abre uma perspectiva de

sentido para o leitor, que instrumentado com as novas ana
logias, se relançará a decifrar o enigma da "mensagem” do
episódio. Se Olaya é Prometeu,então ocastigo do banho

p
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logicamente, a provaçao pela qual deve passar o audacioso
aluno que ousara desafiar a divina autoridade escolar

de

Cuevarolliot. E, claro, a ducha de água fria - cifrada na
imagem da ”águia de Angra Mainyu" - corresponde ao

cruel

tormento da devoração do fígado pela ave de Zeus, que a li
herdade imaginativa, carnavalesca, de Lezama inscreve

na

mitologia persa<> (Com algum desenfreado, o leitor compro
va, numa frase reveladora que lhe escapara à primeira lei

tura, que o narrador já se referira à ducha, no miolo

do

relato, como ”un remedo del águila aceitera del Cáucaso",
102). Uma referência a PÍndaro e aos louros dos atletas o.

límpicos( "La hoja trenzada a los hesos de la testa, desde
el resonante PÍndaro...") e logo outra às "hormigas ti ta
nicas" (102) ajudam a sugerir o cenário helénico do cas ti

go. Além do mais, o gesto final do Diretor, pisando os to.
cos de cigarro, sútilmente referido como uma tentativa de

"destruir la esencial simetria." (103) Quando, porám,

o

leitor está a ponto de completar a boa forma do relato com

essa "leitura prometeica" , volta a aflorar o centro de in

Heterminação da primeira leitura o dilema (emanado

das

misteriosas motivações) das fantasias eróticas de Olaya,
cifrado na disputa entre Angra-Mainyu e Cotzbalanu
Se fi.lgumas ynidadee do texto se adaptam, como
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metaforas, aos mitemas de Prometeu, outras

se

dispersam

deixando brancos de significação» Em vez de usufruir

o

sentido reconstituído através da gestalt completa do epi

sódio, o leitor deverá investir o seu ato de ler na tran
sação lúdica, proporcionada por esse muitifacético, diss£
minante, exercício de cruzamento de textos, no qual

os

originais são arruinados.
É neste sentido, aliás, que o narrador apre -

cia a experiência triunfante, intertextual, do herói,

ao

sair este do colégio:
Gozosa luciérnaga banándose en la música
de la oscuridad incorporada, al llegar
Alberto Olaya a la esquina del colégio,
encendio un cigarro clarineante. Triunfo
sobre el encierro injusto, la pequena
candela retocaba su orgullo. Era el cen
tro de un carrefour, de una encrucijada( ... )
(103)

4.3 Nas cavernas de Ellora

São múltiplas as situações narradas de

modo

.126 o

elíptico, em Paradiso» Seja ao nível funcional ou motiva—
cional, a supressão ou a metaforização das informações bá

sicas para a consecução e conseqtlência da matéria narrada
fazem da leitura do romance um permanente exercício

de

ideação, que nunca alcança a boa forma do sintagma.Tal po

de ser o efeito provocado pela irrupção de um diálogo, em

que o leitor não chega a captar sobre o quê conversam

os

personagens.

Um desses momentos exemplares é-nos oferecido
no encontro do coronel José Eugênio Cerni com um diplomata
mexicano, no fumoir de um hotel, por ocasião da breve estada daquele na Cidade do México. Atraído pela atitude do
diplomata que contempla, absorto "como un gato egipcio an

te um ibis" (40), o diamante do seu relogio, o

Coronel

lhe dispensa esse fulminante comentários
- Mi querido Talleyrand - le dijo el Coro
nel - usted oculta sus placeres en
los
subterrâneos de Ellora. Sus placeres pare
cen salidos del cautiverio, de las emigra
ciones secretas. El placer, que es para
mí un momento de claridad, presupone
el
diálogo. La alegria de la luz nos
hace
danzar en su rayo.Si para comer,por ejemplo, fuéramos retrocediendo en la sucesion
de las galerias más secretas,tendríamos la
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tediosa y fria sensación del fragmento del
fragmento del vegetal que incorporamos, y
el alón de perdiz rosada, seria una ilus tración de zootecnia anatómica. Si no es
por el diálogo nos invade la sensación de
la fragmentaria vulgaridad de las
cosas
que comemosc
(40)
Ao que retrucará o diplomata:
Si dos ojos más nos acampanan basta el ídolo, éste cree estar rodeado por cocuyos, y
nos da un papirotazo.
(41)

A quê alude a irónica fala do Coronel,que co
meça por relacionar a mera atitude solitaria do seu inter

locutor com os prazeres secretos das cavernas de Ellora,
para concluir numa reivindicação gastronómica do diálogo?

E o que defende o diplomata com a sua resposta perifrásti

ca? Se se tratasse tão somente de uma ironia/defesa da in
comunicação, certos significantes conotadores da sexuali-

dade ali presentes resultariam arbitrários. Vejamos

como

funciona a elipse que nesse dialogo obstaculiza a percep—

çãoè
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É certo que a conversa entre os dois persona

gens deixa patente a relaçao de oposição entre claridade/
obscuridade e a de implicação entre estes

ri gn-i fj nadnp

e

as referências de diálogo/monologo.É certo, ainda, que am
bos personagens se comunicam entre si pragmaticamente,que

há adjacência das suas falas, que há congruência entre

a

ironia de um e a réplica defensiva do outro. Ha, pois, xe

lação de topicalidade no diálogo, que difere, por isto mas
mo, do mecanismo típico da incongruência dialógica, usado
18
no teatro do absurdo,
0 que se suspende é a comunicação

com o leitor, que fica desprovisto da informação desejada
(sobre o quê falam os dois?).

A elipse do tópico do diálogo faz deste
sucessão indeterminada, consequente consigo mesma,

uma
porém

carente de nexo visível com a situação fabular de que pr£
cede. Para recuperar o elemento sub-entendido o leitor po.

de tentar deduzi-lo através dos significantes mediatizadç^

res que subsistem no contexto^Dentre estes é, certamen
te, os "subterrâneos de Ellora" o que parece mediatizar o

si gn-i fi cedo da conversa. A associação dos prazeres secre

tos do diplomata mexicano com as famosas cavernas da In -

dia, sugere a probabilidade de que o tópico do diálogo es
teja relacionado com o comportamento homossexual.

Como?
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Entre os 36 templos que formam o conjunto de Ellora,

o

mais notável e o XVI, de Kailasanath, dedicado ao lingam, •

o emblema fálico de Siva» Mais: a escultura mais célebre
desses templos bramãnicos dos séculos 7-8 A»DO é a
Ardhanarisvara - figura compósita, meio-homem, meio—mu

de
—

lher, que representa Siva e sua natureza feminina
("Sak
tiM)«>20 Tudo leva a crer, pois, que a obscura alusão estjs
ja projetada sobre a união dos opostos na dupla natureza

de Siva, divindade central da mitologia hindu, que na re
presentação referida assume a feição do Andrógino Primor

dial. Este tema está, aliás, incluido no longo debate so
bre o sexo, no capítulo IX do romance, por Fronesis e Foción, sendo proposto por este último como um argumento pa

ra recusar a noção do homossexualismo como desvio e refor

çá-lo como “reminiscência" de uma era em que a rnuLher não
surgira ainda»
Mas o problema da leitura do episódio não ra-

dica em desvendar essa referência cifrada, que de algum mo

do é legível se o leitor se dispõe à acrobacia da imagina
ção via enciclopédia» Mesmo que essa retorcida alusão

ao

comportamento sexual do diplomata possa anexar-se, plausi
velmente, às conotações deriváveis de "monólogo" (v»g» o-

bscuridade, segredo), o bloqueio ao processo de ideação àa
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leitura se encontra no vínculo, impereeptível, entre o tó

pico deduzido e a causa determn npnte da ironia do Coronel
(a contemplação do diamante). Quê percurso metafórico es-

taria subjacente a associaçao entre 11 comportamento homos

sexual” e "diamante" (ou "relógio")?

A elipse desse nexo mantém impenetrável o diá
logo entre os personagens, cujo conteúdo não se esclarece
nem com a leitura retroativa, nem com a progressiva,»

A

leitura retroativa sugere apenas que o típico do diálogo
possa ser, efetivamente, "comportamento homossexual", pos.

to que na abertura do episódio há uma referência a um can
to guerreiro chalquense: "La esparcida flor de caballito
rojo pasa de mano en mano, entre los altos jefes y

jóvenes que absorben su dulce néctaro"

los

(P« 40). Comen

tando essa referência, o narrador lhe atribui um signifi

cado erótico ("refinamiento vicioso") ao costume chalquen
se de adornar os escudos para a "guerra florida". A leitu
ra progressiva tampouco arroja alguma luz sobre o evento.

0 diplomata mexicano retorna no estranho sonho do Coronel,

que fecha o capítulo II e no qual figuram vários persona
gens da sua experiência no México. No sonho, - ambientado

nas Mansões Tenebrosas dos Senhores de Xibalbá, do Popol
Vuh, o enigmático diplomata é revisto na sua "insolência
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de un rito radicalmente invisible y silencioso", abrindo
a tampa do seu relogio, numa "grosera e indual contempla—
ción del diamante". (43; o grifo é meu). 0 motivo da iden

tidade, que abrira o dialogo com a alusão às cavernas de

Ellora, retorna nesse epílogo, sem que a orbita

circular

das metáforas sexuais ofereça qualquer pista para a idea
ção da causa determinante da ironia do Coronel.

A narração desse episódio ilustra bem o método lezâmico de persistir na sustentação do branco que metaforiza o conteúdo da fábula e priva ao leitor o dado cha

ve para completar a boa forma do relato. 0 sistema
de
22
feedback do texto,
em vez de operar como mediatizadorda
informação, é deliberadamente organizado para proliferar
uma elipse inicial numa cadeia metafórica que reverte con

tinuamente ao eirigma proposto. Se a experiência mexicana
do Coronel se caracteriza pela vivência de um enigma -con

forme diz o narrador, ao referir-se ao "mistério y conju
ro” da mexicanidade (P. 40) - o não preenchimento do bran

co narrativo obtém o seu máximo efeito poético: a

forma

fechada do texto é isomórfica ao fechamento da alma mexicana. 23
Em outras passagens de Paradiso repetem-se os
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mecanismos de irrupção do ilegível, que viemos apontando
até aqui. Episódios como a história do aparelho de jantar

japonês, recordada por Ideário (Po 464-65), o relato

da

morte de um senador, lido pelo mesmo personagem num jor —

nal (Po 468-69), ou o do conspirador Logákón em Paris, en
trecortado com cenas do Fausto de Goethe, (P. 473-78)

-

mostram até que ponto a omissão de cláusulas conectivasdo
relato afetam a continuidade da leitura. A persistência do

método elíptico, a conversão das funções narrativas, pre-

vistas pela lógica sintagmática, em brancos que não

se

preenchem na atividade ideacional do leitor, revelam o pro

j eto de Lezama de contrariar os fatores básicos de legibi

lidade, fixados pela tradição romanesca»

4o4

Quem é o narrador?

Mas nenhum dos episódios ilegíveis já mencio

nados é tão revelador da radical liberdade como que Lezama desestabiliza as convenções mais persistentes da fic -

ção, como a série de histórias que constituem o

capítulo

XII de Par adi so (395-428). Nesse record de desvio sintagmático, são narradas quatro histórias que cortam súbita -
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mente o relato do processo formativo de José Cerni© Situam
—se entre o termo do período da adolescência (marcada pe

la incorporação das imagens do "luminoso" Fronesis e

do

"obscuro" Foción) e o encontro, decisivo para completar a

sua formaçao poética, num onibus urbano, com o seu mentor
Oppiano Licario©

A localização do cap© XII é a de pórtico

do

epílogo: antés, a fase primitiva, da aprendizagem

pela

oralidade e pela sexualidade dos personagens que compõem

o âmbito familiar, social e escolar de José Cerni; depois,
a fase adulta, de iniciação definitiva no mistério da po_e

sia (o ritmo, a escritura), com Licario, o personagem mar

ginal a todas as vias construtivas da aquisição do

saber

poético©
Essa posição estratégica do cap© XII serve pa

ra aumentar as expectativas do leitor com respeito à fábu

la: que virá após a ausência de Fronesis e Foción? Que di

reção tomará o destino de José Cerni? Quem intervirá nele?
No entanto, o texto arroja o leitor, imprevistamente,

na

voragem das campanhas bélicas do capitão romano Atrio Fia

minio na Grécia; nas brincadeiras de um menino canadense,
na casa da sua avó nos trópicos; nas visões fantasmagóri-
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cas de um noctâmbulo; e no sucumbimento do setuagenário

crítico musical Juan Longo no estado cataléptico, que

o

mantém entre a vida e a morte.

Da sua montagem às mudanças do foco narrativo,
do simbolismo do seu conteúdo ao desvio da trama romanes

ca, essas histórias perfazem o mais denso exercício

de

ilegibilidade em Paradiso.

0 capítulo é composto de 15 secções e a narra
ção das 4 histórias é feita fragmentariamente, dificultan
do ao leitor seguir a evolução dos acontecimentos; 13 seç.

ções se dispõem em alternância regular; a 14a secção

é

uma espécie de epílogo simbólico. Se representamos com le
tras cada uma das historias

A - Átrio Flaminio
B - ô menino

C - o noctâmbulo
D - o crítico musical

e com números os fragmentos alternados, a sucessão se apre

senta da seguinte maneira:
^1-*

A2-’B2-’C2*I,2-* WC3^r3'

síntese (C,B,D,A)—> epílogo
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Enquanto as historias B,C e< D ocupam 3 secções
cada, a historia A ocupa 4 secções; emi

já se inicia u-

ma ligeira intromissão de uma historia noutra (o noctámbu

lo entreve o menino de B numa de suas andanças pela cida
de) ; enquanto todos os segmentos de A e D mantêm a uni dade do ponto de vista, os de B e C apresentam mudanças,mi r.

turando o signo a-pessoal (3Ô pessoa) com o pessoal (1>
pessoa)o
Para facilitar o acompanhamento das referênci

as aos segmentos das histórias, um resumo (o mais objeti

vo possível) do seu conteúdo:
A primeira história narra as campanhas de
Atrio Flaminio, durante a época de Octã viOo A decadência dos costumes, que já ameaça corromper as legiões romanas,
não
afetam o capitão» Sua energia física, sua
inteligência militar são o terror dos es
quadrões inimigos (A-^, 395), Na Capadócia
e ovacionado pelas tropas; em Mileto,
a
astúcia das suas táticas militares leva
os seus legionários à uma esplêndida vitó
ria sobre os soldados ginastas. Derrota dos, Atrio Flaminio lhes exige apenas uma
exihição de sua arte, mas durante a fun ção os atletas lhe atiram os seus instru
mentos esportivos; o capitão os perdoa e
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os liberta (Ag 400-2). Na Tessália, o já
lendário líder, diante da paralização de
seus soldados pelas feitiçarias dos inimi,
gos, ordena a consulta ao oráculo de Delfos. Ao negar-se a pitonisa a dizer o orá
culo, os soldados a matam; e ao expirar £
la diz: "pedra e pedernal". Atrio Flami nio interpreta essas palavras, ordenando
aos seus comandados a combaterem os fan tasmas com pedras cosidas em suas roupas.
A resistência, pelo peso dos corpos,leva
os romanos a espetacular vitória.
Atrio
Flaminio é aclamado e ascende a general.
(A 408-11) Em Larissa, vence os mortos ,
que em ritual macabro mutilam os romanos
para completar seus corpos. Em Tamesa, o
general tem febres que o fazem flutuar ;or
dena o embarque das tropas para a Capadó
cia. Enquanto isto, em Roma, proliferam as
lendas sobre o terror dos combates e
os
jovens se negam ao engajamento nas legi 4
-v-» 4TTvvx
ões, que agora se dirigem ao Oriente. Um
pai degola seu filho e suicida-se. Morre
o general, mas a notícia de sua morte
e
do
mantida em segredo, para que na hora
arremeso final sobre as muralhas da Capa
dócia, sua figura fosse vista pelos comba
tentes, inspirando-lhes confiança. So deJa_
pois da vitória é Atrio Flaminio dado como morto. (A^ 419-22)24
A segunda história ocorre no interior de
uma casa nos trópicos, onde Maria la Luna
vigia carinhosamente as brincadeiras
do
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seu neto, vindo do Canadá© Depois de con
templar os motivos pintados numa jarra di.
namarquesa, o menino deixa-a cair, esti Ihaçando-a© Soa a campainha e a vo, temen
do serem os pais da criança, aperta-a con
tra o seu peito©(B 395-97) o No dia se guinte, a jarra está inteira no seu lugar
de sempre; o menino se entristece por is
to e se nega a 'brincar;a .avo lhe dá a jar
ra para quebrar, mas o menino a devolve
ao seu lugar; aperta-o outra vez contra o
seu peito, temendo perdê-loo (B^ 402-3)
Noutro dia, e empregada quebra a jarra; o
menino brinca pela casa, até descobrir nu
ma gaveta os "poliedros carbonários"
de
um favo, feito para a "digestão do diabo".
Com a mão enegrecida, o menino risca a pa
rede; busca o aconchego do colo da avo,es
tremecendo ante a chegada iminente
dos
seus pais o (B^ 411-12)
Na terceira historia, um noctãmbulo conta
ao seu compadre as suas visões noturnas:
numa noite é uma cadeira que se move sòzi
nha; noutra, ouve gargalhadas vindas
da
cadeira em movimento (C^,397-98); noutra,
depois de contemplar o pátio vazio de sua
casa, sai pelas ruas de Havana; no banco
do anfiteatro encontra um velho cosendo
um pé de meia, com o auxílio de um ovo de
marfim; vai à zona portuária, onde
topa
com uns bêbados suecos; de um botequim sai
um marinheiro sueco ferido no peito, carregado por outros seiSoíC^ 403-6) Noutra
noite o pátio o impele novamente a sair,
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desta vai vai ao mercado, onde os chine
ses descarregam frutas; vê um casal, ele
cego e ela com uma caixa onde exibe cas cas de frutas coloridas, com a inscrição
"não se vende"; o cego conta o seu sonho
em que recupera a visão e ajudara a
uma
jovem perseguida por gangsters. A mulher
lhe diz que sonhara exatamente a
mesma
cena.O passeante noturno continua o
seu
trajeto até um fosso, onde vê animais fan
tásticos, que parecían "invencionados por
EI Bosco"; vê ali também um menino, de
3
ou 4 anos, vestido com um roupão de lã.
(C3 412-15)

A última historia é a cio critico musical
Juan Longo, idoso, viúvo e cultivador dos
refinamentos do espírito e da mesa. Conha
ce uma senhora cinquentona e professora âe
educação física0 Casados, ela o obriga a
severos regimes alimentares que o levam a
dormir exageradamente (D^ 399-400); deci
de ela, então, prolongar o seu estado de
dormição, produzindo-lhe um transe cata léptico com fricções nas carõtidas.(I>2406
-8). Imortalizado no seu enrije cimento nus
cular, Juan Longo chega aos 114 anos, per
manecendo numa urna, recoberto com cera e
cuidado sempre por sua mulher que enlou queceraJL conf-rpr-ia dos críticos musicais
quer homenagea-lo e a mulher o prepara pa
ra o evento, devolvendo-lhe a cor, a fala
e os movimentos. Na ocasião, Longo emite
conceitos sobre teoria musical, assombran
os seus colegas, que decidem leva—lo
ao
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Auditorio, para exibir ao público aquele
que "se había^liberado de Júpiter Cronión,
y lo que es mas difícil, se había libera
do de Saturno." (D 415-19)

A síntese dessas historias retoma as an
danças do noctâmbulo, que agora entra nu
ma fábrica de cerâmica e compra a jarradi
namarquesa da segunda história; vai à ca
sa do menino e entrega-lhe a jarra. Vaga
sem destino pela cidade até topar com
a
procissão que conduz a urna de Longo rumo
ao Auditorium. Ao olhar dentro da urna,vê,
petrificado, o menino da jarra e foge. A
mulher de Longo corre junto à urna e
em
vez do seu marido, vê o rosto de um gene
ral romano, que chora por não ter alcança
do a morte no rodamoinho das batalhas.Com
os gritos da mulher, Longo agita-se e vai
à "recepción de Prosérpina".
0 epílogo descreve um templo cristão
em
ruínas, edificado sobre uma academia defi
lósofos pagãos. Alí,~dois centuriões jo gam a tava*. Lo balcão do templo cai
o
busto de um geômetra, que os centuriões a
tirgm longe, cravando-o nas hastes de fer
ro da cúpula. Atiram sucessivamente os da
dos, que ao cair apontam primeiro o núme
ro dois e, logo, o três; mas o busto
do
geômetra cai sobre o último dado, virando

Espécie de jogo de dados, cujas peças são feitas com
ossos do pé do carneiroo
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o para o número dois. Forma-se, pois,o nu
mero quatro e os centuriões, cujas cabe ças se convertem numa enorme e uni np cat>£
ça de tartaruga, vão-se marchando .

Os fatores de ilegibilidade dessas historias

diferem dos que já discutimos sobre os episodios de "Isol
da-manati”, "Angra-Mainyu” e o diálogo entre o Coronel

e

o diplomata mexicano. Tem elas unidade em si mesmas,

o

percurso dos acontecimentos relatados áé explicitado,

]não

há elipses funcionais ou motivacionais que impeçam desco
dificar os quês, os porquês, os cornos e os para quês

dos

fatos ou motivos em jogo. Ou seja, elas são legíveis

em

si mesmas, se abdicamos de integrá-las ao contexto do ro
mance.

Como, porem,

elas fazem parte do texto do ro

mance - e essa constatação á ineludível no processo da lei
tura — o problema que se coloca, diante da ausência

continuidade temática com o romance, é apenas um: quem

de

é

o narrador? Desde que não há qualquer indicação da identi
dade da voz que enuncia esses estranhos exercícios ficcio_

noi s (nem antes, nem durante, nem depois da sua introdu ção), a reconstrução da entidade responsável por eles tor

na-se o objeto da ideação para o leitor.
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Se eliminamos a José Cemí como provável emissor (a sua iniciação poética só acontecerá no final do ro_
mance), sobram duas probabilidades, a) o narrador e Oppia
no Licario; b) o narrador é o Autor. Qual dos dois teria
escrito o capítulo XII?

Comecemos pelo exame da primeira proposta.

A atribuição do texto a Licario pode insinuar
se, de imediato, pela adjacência das histórias com a rein
~

f
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troduçao desse personagem no curso da fabula

Como o en

contro definitivo de Cemí dar-se-á no cap. XIII e Licario
torna-se, a partir dali, o centro da narrativa, o cap.XII

poderia ser percebido como um anúncio ou amostra do

seu

método de criação poética. As histórias (entenderia o lei
tor) seriam uma apresentação metafórica desse excêntrico
personagem, que o narrador teria inserido no espaço do seu

texto. É claro que a inteligibilidade desse nexo não eli
mina a perplexidade provocada pela introdução súbita

das

histórias. Até esse momento, mal se sabe quem é Licário ,
quem tivera apenas três fugazes aparições anteriores,

em

duas das quais anonimamente: quando o tio Alberto foge do
colégio e vai parar num café de homossexuais, ele está elí
e o seu conselho para que o jovem se afaste dali o encami
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nha para a heteroá^xualidade (P, cap. V, 107-8); quando o
Coronel José Eugênio Cemí está moribundo no hospital, ele
assiste à sua morte e recebe o mandato de tutelar espiri -

tualmente o seu filho José Cemí (desta vez, Licario

se

identifica) (.?«> cap. V, 162-63 e 166); quando o mesmo Al
berto e seu cunhado Santurce vão a um café para conversar

sobre a saúde de Augusta, pouco antes da trágica morte do
primeiro, Licario se apresenta sem dizer o seu nome (P.,
cap. VII, 199-201).

Nessas fulgurantes aparições de Licario, nada

é revelado sobre os seus dons poéticos. Figura misteriosa,
espécie de sacerdote que preside os ritos iniciáticos da
26
ou como o narrador registra "el media

morte e do sexo,

dor, el que le sale al paso a la Ananké" (P.201), so

no

último capítulo será desvelado o seu "esplendor cognoscen
te".

Como o preenchimento de um "branco narrativore
sulta de um processo continuo de ideação que rebusca, pa

ra perfazer-se,os materiais informativos e indiciais dis
seminados em pontos diversos do texto,é possível dedu

zir da caracterização ulterior de Licario os atributospro
váveis da autoria do cap. XII.
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Recordemos, desde logo, que o quarentão Lica
rio e um aficionado do passado e das civilizações desapare

cidas (cf, _P;163 e 468); domina perfeitamente o latim(108)
e é um iniciado no pitagorismo, cujos ethos musical tranjs
mite a José Cerni, ensinando-lhe o ritmo hesicástico
(447)o Esses traços diferenciais poderiam justificar a au

toria, pelo menos, da história sobre Atrio Flaminio,

que

supõe, pelo léxico e referências, um amplo saber sobre as

culturas grega e romana. É sobretudo significativo que

o

número quatro, tão importante na concepção matemática dos
pitagóricos como signo da Tetrada Sagrada, seja apontado
29
com ênfase no jogo de dados entre os centuriões»

Mais interessante, porém, que a alusão ao pi-

tagorismo para indicar a autoria de Licario, pode ser

a

afinidade intrínseca entre a sua identidade ficcional e o
significado da invasão da Grécia pelo general romano»
resistência e a sobrevivência da tradição esotérica

A

da

cultura grega, diante do impacto histórico do militarismo

romano é uma das constantes temáticas na trajetória

de

Atrio Flaminio. Ao impulso bélico, àforça física, ao pod£
rio das armas, ao estrategismo militar dos romanos opõem-

-se a arte dos ginastas, a magia oracular da pitonisa

de

Delfos, e os "fantasmas'1 de toda uma tradição secular dos

gregos, de raízes orientais» Atrio Flaminio vence e con -
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quista, mas nao sem deixar-se contaminar por esse univer
so mágico (interpreta o oráculo, derrota os ectoplasmas,a
doece com o contágio e flutua). 0 epílogo do cap. XII é a
cifra simbólica da interpenetração das duas culturas,

na

imagem da ‘'imortal” tartaruga que substitui a cabeça

dos

centuriões romanos. A aventura de Atrio Flaminio

recorta

o singular momento em que uma civilização cede ante outra,
não sem antes fixar a imagem de sua cultura, nos seus va

lores transhistóricoso
Ora, Oppiano Licario é o personagem do roman
ce que compendia a junção das duas culturas. Desde o

seu

nome (Oppianus Claudius, senador estoico e ícaro)

até

a sua função atorial de pontífice, Licario é um centro de

convergência, encarregado de preservar e transmitir

as

mais caras tradições subterrâneas da cultura ocidental. A
história de Atrio Flaminio pode, portanto, figurar no pro_

cesso de ideação da leitura como uma inscrição biográfica,

na qual o "autor” Licario, teria transposto metafòricamen

te o seu próprio destino.

Noutra trajetória de ideação, a figuração

de

Li cari o como autor, pode derivar de um trabalho menos "in

terpretativo" do leitor e mais atento a certos detalhes cb
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relato. Atrio Flaminio compartilha vários traços atributi
vos com o Coronel Jose Eugênio Cerni, a quem, conforme

já

anotamos, Licario conhecera no hospital, pouco antes

da

sua morte. Como o general romano, o Coronel é fisicamente
vigoroso e faz da respiração correta o seu principal exer

cicio de cultura física.(137); é generoso e respeitado pe.
los seus comandados(148) e Mas é sobretudo a inteligência
militar que perfaz 0 nexo: recorde-se que as primeiras pa

lavras que dirige Licario ao Coronel moribundo são um elo.

gio à precisão dos seus disparos em Pensacola (162-63). A

invenção do general romano poderia, assim, ser uma homena
gem que fixasse a imagem do Coronel precocemente falecido,
por aquele que presidira 0 ritual da sua morte.

Alguns motivos dispersos poderiam acrescentar
-se à figuração da autoria de Licario, como a coincidên -

cia entre o aspecto ceroso de Juan Longo na sua urna (407,

416, 418) e o de Licario, visto por José Cerni, em sua ur
na funerária (488). Ou ainda a referência à ética dos es

toicos, na historia de Átrio Flaminio (421), que é a mes
ma que pratica Licario (451).
Essas mi cro-unidades que viemos apontando sao,
contudo, insuficientes para garantir a boa forma da iden-
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tidade do narrador. Para chegar a ela, o percurso inevitá
vel da ideação deve ser a própria estrutura do cap. XII,

na qual algum elemento invariante, por trás da H-i vpta-í da—
de das historias, possa ter afinidade com a concepção poé
tica de Licario.^'1’

Em todas as histórias, o acontecimento básico

concerne a vivência do sobrenatural, enquanto transgres -

são das categorias da causalidade, do objeto, do espaço e
do tempo, mediante o desencadeamento de estados paranor mais. Na história A, o êxtase profético da pitonisa provo

ca as fantasmagorias que aterrorizam os centuriões roma nos (o oráculo é o agente de uma causalidade irracional,
que retira aos personagens as leis naturais, para submete
-los às da magia analógica). Na história B, o olhar está

tico do menino para a jarra dinamarquesa provoca a trans
gressão da categoria do objeto, assentada na distinção do

sujeito (a ruptura e a reconstituição da jarra figuram

a

transposição da sua identidade como objeto para a do su -

jeito). Na história C, o estado de percepção extra-sensorial do noctâmbulo - que vê o invisível,ouve o inaudível-

corresponde a uma transgressão do espaço, que é percebido
de modo descontínuo e quadridimensional. Na história D, o
estado cataléptico permite a Longo viver fora do tempofaem
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na vida e nem na morte).

32

Essas quatro modalidades de transgressão

têm

em comum a ruptura do limite entre matéria e espirito 9 te
ma que a literatura fantástica clássica explorou à sacie
dade.^ Mag
à
Mas as histórias do cap. XII não se subsumem

categoria do fantástico, posto que o discurso narrativo
não postula a dúvida sobre a natureza dos acontecimentos,
não havendo, portanto, o jogo das probabilidades alterna

tivas de explicação do insólito, que sustenta a relação en
34
tre a angústia intelectual e a emocional dos personagens.
Os estados perceptivos extraordinários, em vez de suscita
rem a ambiguidade e a vacilação, conduzem a escalas diver

sas de clarividência. E esta é, em última instância, o te
ma unifi cador das quatro histórias. As diversas situações
envolvendo a profecia, a adivinhação, a alucinação, o êx
tase, o sonho e a loucura, procedem todas da percepção do

invisível, do longíquo e do ausente - marca da "consciên
cia elevada" que leva o sujeito a vivenciar a dimensão do

maravilhoso. Todos os protagonistas das histórias tornam-se superiormente lúcidos e portadores de uma visão privi

legiada do mundo; agem em nível meta-empírico ou se libe

ram das constrições das leis físicas do real. Assim, A -

trio Flaminio resolve o enigma do oráculo, vence o desafi

el48o

o do combate com os seres do infraAnundo e tem a sua for
ça física convertida em energia espiritual, que o faz flu
tuar. 0 menino que adentra o mistério do objeto, descobre

o alimento do diabo; o noctâmbulo que desenvolve a percejD

ção extra-sensorial do espaço vê o ovo simbolico da ori -

gem cósmica,a morte e a zoologia fantástica; o crítico mu

sical, em estado cataléptico, profere juízos excepcionais

sobre a música modernao
A marca da clarividência, por força de

uma

energia perceptiva singular é, no elenco dos personagens de

Paradiso, privilégio exclusivo de Oppiano Licario,(que de
pois transmitirá a José Cerni)o No encontro fortuito

com

José Cerni no ônibus, ele é o "viajero indiferente y oracu

lar", que parecia "como si hubiera roto todas las causali
dades" (445). Profetiza a sua própria morte, no bilhete
que lhe passa a Cerni, na mesma ocasião, e o destino poéti

co do seu futuro pupilo (447)0 Licario é, ademais, um ex
cêntrico que vivia "desacompasado y olvidado de los cuar-

tos de reloj", fora do "fenoménico", até alcançar

"los

reflejos de lo luminoso,1a respiración inapresable de los

arquétiposo" (448)»
Mas, diversamente dos personagens do cap» XII,
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cuja clarividência os leva a experiencia fenomenologica do
maravilhoso, a de Licario conflui para a expressão do ma-

ravilhoso na linguagem« É o mago da palavra, o transmuta-

dor verbal, que converte o sobrenatural em natural e vice,
-versas ”(...) entregado ciegamente a sus reducciones

de

monstruos a colomba domesticidad, o de impesadas bagate -

las, abiertas de pronto como un quitasol en un desembarco

en Tunezo” (451). Desde menino, Licario escrevia contos
que resultavam incompreensíveis para os demais, atribuin

do-lhe o professor "un proceso mental montaraz e inconse-

cuente". (453)» Como o professor, sua mãe representa o sen.
so comum e teme pelo seu futuro: "si estas hilachas, esos
vermes pensantes (..o) se le enfrían, se enroscará calcificándose, y su final será una locura benévola o un ento-

namiento de aciertos mágicos, inencontrables, irreconstru
ibles(o.o) Ou consegue esclarecer-se numa "combinatória o

en un» piedra filosofal", ou a sua excentricidade parece

rá à gente comum, a de "un energúmeno que aúlla sentenci
as zoroástricas, ou, ainda, a de "un cândido embaucador

que regala astillas de la Tabla de Esmeraldas de los egij)
cios". (451~52)c

Essas reações as p erformances poéticas de Li—

cario não são outra coisa senão a ilustração da resposta
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estética provocada pelo texto ilegível. Mas Licário não é

um ingénuo que diz de modo crí tico

o que pode ser

dito

de modo literal. Seu sistema linguístico-metafórico está
fundamentado no "silogismo do sobressalto" - essa "deli -

cia" do emissor que consiste em "demostrar, hacer visible
algo que fuera inaceptable para el espectador, o provocar

dialécticamente una iluminación que encegueciese por exce
so de confianza al que oía, en sua conceptos y sensacio -

nes más habituales y aformecidas." (450). Para descondi —
cionar as faculdades imaginativas e perceptivas do leitor

(espectador, ouvinte) - para "sobressaltar" - Licario pro
cede a desconstrução da lógica relacional-causal das ima

gens, operando associações casuais, que obtém um novo or
denamento metafórico. Eis como o narrador explica a "silo

gística poética" de Licario;
Partia de la cartesiana progresion mate
mática. la analogia de los términos de la
progresion desarrollaban una tercera progresión o marcha hasta abarcar el tercer
punto de desconocimiento. En los dos primeros términos pervivía aán macha nostal
gia de la substancia extensible. Era el
hallazgo del tercer punto desconocido,al
ti empo de recobrar, el que visualizada y
extraía lentamente de la extensión la ana
logia de los dos primeros móviles. El en
te cognescente lograba su esfera siempre

.151.

enrelación con el tercer móvil errante,
desconocido, dado hasta ese momento por
las disfrazadas mutaciones de la evocación ancestral. (...) Otras veces, ese
tercer punto errante, enclavado en
su
propia identidad, lograba crear una evi
dencia reaparecida, distanciada las mas
de las veces de la primera naturaleza
en su realidad. tf Qué hace posible que
una sentencia griega. "el sol tiene el
tamano de um pie de hombre", que une lo
irrecusable de su no veracidad con
la
decisiva creacion de un logos poético,
el hombre sienta como perteneciente a
esa veracidad que sólo nos acompana cuan
do hemos atravesado el muro de Anfión?
En outras ocasiones, el tercer móvil de
desconocimiento, revela a través de la
ofuscadora seguridad de una forma, aparentemente dominada por las mallas de
la analogia,su conversión en un cuerpo
no subordinado a los tres puntos anterio
res, pues aquella inicial morfologia iba
a la zaga de una esencia esperada, cuando de pronto el resultado fue la presen
cia de otro neuma que aseguró su forma
misteriosamente.
(458)

Não temos aqui, certamente, o que se pode cha
mar de explicação didática de uma teoria poética. A retor

cida argumentação, que transita do vocabulário filosófico
para a referencia mitológica e figura a produção das metá

.152o

foras numa terminologia cinemática, guarda, contudo, notá

vel coerência interna. Fixemo-nos em dois pontos

básicos

para entendê-la: a) a progressão das imagens é cartesiana
e matemática, porque segue o terceiro preceito de Descar
tes para conhecer, ou seja, Dicario ordena metodicamente

o seu pensamento poético, indo do mais simples(a analogia
entre dois termos) ao mais complexos

35 (o achado do "ter -

ceiro ponto” ou "móvil errante"); b) o processo mais sim
ples da metaforização é o da substituição com base na re

lação analógica, pois nesta e emparelhamento dos

termos

preserva a materialidade dos respectivos referentes
los dos primeros términos pervivía mucha nostalgia de

("En
la

substancia extensible: ”). Com estas duas noções, da orde
nação e da analogia elementar, fica mais fácil entender o

movimento progressivo que visa o "terceiro ponto”,

por

meio do qual o "ente cognescente" constitui "um corpo"/"u
ma forma" verbal.

Chegar ao "móvil errante” significa aqui supe.
Tar o empar elhamento analógico reconhecível entre os ref£
rentes; supõe um salto "brusco, o distanciamento ou abando,

no das "mallas" da analogia, a liberação da proporção

e

simetria extraídas ”de la extensión" (do mundo referenci
al).
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A proposta do "móvil errante" como eixo
silogística poética contém uma referência implícita

da
ao

quarto tipo de metáfora que Aristõteles enumerou na

sua

Poética:

Digo que há analogia, quando o segundo ter
mo está para o primeiro, na igual relação em
que está o quarto para o terceiro, porque,
neste caso, o quarto termo poderá substituir
o segundo, e o segundo, o quarto. E algumas
vezes os poetas ajuntam o termo ao qual
se
refere a palavra substituída pela metáfora.
Por exemplo, a ''urna” está para Dionísio, co
mo o "escudo" para Ares, e assim se dirá
a
uma "escudo de Dionísio, e o escudo, "urna
de Ares".
(1457 b 16) 36

A metáfora por analogia se funda, pois, no ejB

quema proporcional, o escudo (B) está para Ares (A),

na

mesma proporção em que a uma (D) está para Dionísio (C).

Nessa soberba expressão do racionalismo aristotélico, fun
ciona um jògo de semelhança (escudo = urna), acoplado

a

um jogo de dessemelhança (Ares, deus da guerra e da morte
Dj nnísi o, deus da paz e do prazer)

Deste modo, a pro -

porcionalidade metafórica supõe uma primeira progressão(B
/A), logo uma segunda (D/C), sendo ambas portadoras de u-

ma associação por contiguidade (no vínculo entre o sujei-
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to e o objeto)o

Na Silogística de Licario se desenvolve

-uma

“terceira progressão", que abandona o nexo da proporciona

lidade (semelhança/dessemelhança), para “errar'’ por asso
ciações imprevisíveis. Assim, por exemplo, uma metáfora

produzida por Licario poderia ser a “urna de Atenas",

na

qual a lança da deusa grega á substituída pelo objeto

de

Dionísio, sem que haja a similaridade entre os referentes
(lança/urna), nem oposição entre Atenas/Dionísio.^S

Lissimétrica, nao proporcional, elíptica,

a

errancia metafórica de Licario é pos-analógica, pois avan
ça por conexões (ou inconexões) indeterminadas.^ Vale di_

zer: a matáfora silogística descondiciona as expectativas
culturalizadas do leitor, quando a errancia tece empare -

lhamentos impossíveis ou desconhecidos, para suscitar
a
maravilha da ”não veracidade* <5° Com sua perspectiva anti
-aristotélica e barroca, Licario é o anti-Vicario 41 - aquele que recusa a substituição condicionada pela conven

ção cultural, - para alçar o võo temerário de ícaro

em

busca do impossível.

1arece-nos redundante prosseguir alinhavando
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os atributos de Licario coincidentes com as do autor eli£
tico das historias do cap. XII. São estas outra coisa se

não os fragmentos, as fímbrias (as "hilachas") de um meto
do poético que chega ao maravilhoso do inverossímil?

Não

são aquelas fábulas da clarividência a narrativização

do

silogismo do sobressalto, como errãncia que desencadeia a
desproporção e a dissimetria?

Mas o problema da ilegibilidade do cap. XII
não termina com a identificação do método poético de Lica

rio. É justamente aqui que recomeça a dificuldade da idea

ção da autoria das historias. No ponto em que o

sistema

de feedback do texto permite completar a gestalt da auto
ria de Licario - pela pregnáncia

que adquire a sua si-

logística como método narrativo - o leitor se percata

de

que esse método é o mesmo que o narrador do romance viera
utilizando desde sempre. Mas como não existe continuidade

temática entre o cap. XII e o resto do texto, essa coinci

dencia se reprojeta para a atividade escriturai do Autor
"Lezama Lima."- Quem,senão o Autor, poderia exercer tão

a

gosto essa liberdade de inserir, no bojo do romance, a sua
fala exógena à matéria ficcional?

Ou seja: o modo licariano de sobressaltar

o
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seu receptor e o modo lezâmico de constituir o ilegível ço
mo fato textual que desorienta o seu leitor. Não se trata

aqui de caso, tão banal na ficção moderna, do uso de

um

personagem como portador das ideias e opiniões do Autor
(ou a caracterização do personagem como explicação

das

suas atitudes intelectuais, na qual o ente de ficção fun-

ciona como plataforma privilegiada no espaço textual para
que o Autor transponha, com mínima mediação, as suas teorias). A identificação Licario/Lezama não teria maioresim
plicações se se tratasse apenas desse dispositivo ficcio
nal. 0 caso que desafia o leitor passa pelo exercício, pe

la prática dessa teoria num capítulo inteiro, que se tor

na o locus de uma superposição das figuras do personagem
,
43
e do Autor como narradores das historias.
Essa coincidência entre a prática silogística

de Licario e a do Autor - ambos produtores do ilegível

-

perfila um conflito narracional de notáveis consequências

para a poética do romance o Sabemos que uma situação narranum
tiva não se confunde com uma situação de escritura,
relato de ficção (exceto no relato autobiográfico)^^. As

sim, nãoé "Lezama li ma" quem conta a historia de Jose Cerni,
mas a voz diferenciada, autonoma de um narrador, que assu
me tal encargo, portanto, num papel fictício. A performan

ce do narrador supõe normas restritivas e seletivas - des
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de a escolha do(s) ponto(s) de vista, dos espaços da ação
do tempo representado e das esferas de ação dos persona -

gens ate o fim do discurso e o modo como conduz o seu diá

logo com o narratário0
A situação de escritura não tem nem essa evi
dência, nem essa concreção no espaço da narrativa. í a fi

gura do Autor que supõe o ato de escritura, e o Autor

e

uma entidade que se desvanece no momento em que se ini cin
o ato de narrar. A "função de Autor" - diz Foucault - "is

therefore characteristic of the mode of existence, circu-

lation and functioning of certain discourses within
a
45
~ z
society." .0 lugar de sua performance nao e, pois, den
tro da narrativa, mas na sociedade e na cultura. Esta con
dição - fantasmática se se pode dizer, se a aproximamos à

do narrador diretamente relacionado com o leitor pela ma
terialidade da sua atuação - deriva da natureza mesma

do

ato de escrever. "In writing - acrescenta Foucault -

the

point is not to manifest or exalt the act of writing, nor
is it to pin a subject within a language; it is rather

a

question of creating a space into which the writing sub -

ject constantly disappears." (ibidem, 142). Sendo, portan
to, o Autor uma entidade que está fora ou antecede a obra

ao escrever ele cria o espaço para a performance do narra

dor e se desvanece para que este figure na cena do texto.
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Ora, o que acontece no cap. UI é uma revira
volta nesse jogo ficcional institucionalizado pela cultu
ra literaria. 0 instrumento e uma eficaz estratégia de al

temâncias na figuração do narrador: à elipse da identida

de deste, sucede a ideação convergente para a autoria de
Licario, a qual, em última instancia se desfaz pela coin
cidência entre a poética do personagem e a do narrador do

romance. Ao termo desse jogo de construção/desconstrução

fica o narrador descaracterizado na sua voz, para que

o

Autor ocupe a posição de emissor do texto. 0 efeito é

o

de um eclipse do papel do narrador, quando a figura do Au
tor se interpõe entre aquele e o leitor.
Com essa elipse que avança, translativamente

para um eclipse, não se resolve a questão da indeterminação, como possa parecer, com o reconhecimento da "autoria
~ de escritura desloca a si
do Autor" 46 • Quando a situaçao

tuação narrativa "original" rompe-se o princípio básico âa
produção do leitor, ou seja, a relação dialógica entre

o

narrador e o narratário. Se o ato de ler supõe o reconhe
cimento de^a familiaridade, a cumplicidade com) uma voz ,

apagar o foco produtor dessa voz é põr em crise a perfor

mance do leitor e, consequentemente, desfamiliarizar afio
ção. Enfrentado com uma situaçao de escritura, e não mais
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com a situação narrativa de origem, o leitor é colocado
diante de uma entidade fantasmagórica, não-ideável,

trajetória da sua percepção<> Não é casual que o cap.

na
XII

- pórtico do epílogo de Paradiso - seja a cnlminação e

a

saturação dos procedimentos analisados. Vimos que as eli£

ses dos nexos do sintagma e a elipse das motivações

eram

os modos de construir o ilegível ao nível fabular, intrín

seco aos episódii.oso Vimos também que nestes havia uma mu-

dança súbita no registro da enunciação (alteração do

tom

do discurso, pela linguagem metafórica da representação e
a desorganização sintática). Mas o enigma fabular propos

to não chegava a anular a conexão temática dos episódios

com o contexto do romance, pois a mera presença dos perso

nagens era a garantia de uma mínima continuidade temática.
A mudança da voz tampouco chegava a apagar a performance
do narrador, cuja continuidade mínima também ficava asse

gurada pela sua permanência como foco produtor da ficção.
Na disposição desses sucessivos momentos de desconstrução

da finalidade pragmática da leitura, os brancos fabulares
eram pequenos golpes de ilegibilidade, calculadas, si—lo
gísticamente, a natureza das omissões, sua duração e di mensão, para obter o descontrole da atividade leitoral

e

obrigar ao trabalho contínuo de preenchimento das indeter
minações.
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Nas histórias do cap. UI, o corte da conti -

nuidade temática e o apagamento do narrador são,, na dinãmica do ilegível que o texto perfaz sem cessar, uma hi per

hole dos procedimentos anteriormente experimentados. 0 ro.
mance pára, quando são exagerados, até a dissipação, ases
tratégias do ilegível. Nesse ponto de supremo descondicio.

namento do ato de ler, dá-se a dupla tematização do ilegí

vel como concepção poética: na clarividência paranormal
dos personagens e na irrupção do Autor na cena do texto,£

videnciando nesses dois níveis do enunciado e da enuncia
ção, a condição marginal do ilegível, com respeito ao sis.

tema social, cultural e ficcional. E o texto chega,

por

isto mesmo, à sua plena dimensão auto-^reflexiva e auto^pa
ródica: cita-se a si mesmo, repassando as suas estratégi

as e iluminando a sua origem mais remota. Não deixa
ser

r~I

de

temente expressivo do lezâmico modo de escritura que,

na sua parada auto-reflexiva, o meta^omance seja ofereci
do ao leitor... em elipse.
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NOTAS AO CAPÍTULO 4

(D

O termo "lógica dos possíveis narrativos", que Cl.
Bremond cunhou para fixar certas constrições funcio

nais da seqúência narrativa, ainda e útil para se ex

plicar até que ponto interfere no consumo do relato a

ausência de nexos sintagmáticos, nos momentos de de
cisão ou de encruzilhada das ações. (Cf. Cl.Bremond.

"La logique des possihles narratifs". Comwni cations

8, 1966, 60-76). Quanto à noção da legibilidade

das

adjunções fabulares, tive em conta as observações de

G. Genette sobre "a invasão do relato pelo discurso"

na ficção moderna. (Cf. "Frontières du récit", ibi dem, 152-63 e "Vraisemblable et motivation". Communi
cations, 11, 1968, 5-21).
(2)

A.J. Greimas. "Da modalidade". Semiótica do discurso
científico. Da modalidade. São Paulo: Difel, 1976,

57-86.

(3)

Retifico aqui, em parte, a análise que fiz em

"La

proliferacion barroca em Paradiso". Textos críticos
(ed. Justo Ulloa). Miami: Universal, 1979, 84-5.
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(4)

Para J.J. Arrom, que analisa o mesmo episódio,

são

duas as mulheres "manatis" que participam da orgia na
casa do senhor Michelena (Cf. "Lo tradicional cubano
en el mundo novelístico de JLL". Revista Iberoamericaba, 92-3 (número especial Letras Cubanas, org.

E«

Rodríguez Monegal) , jul-dez, 1975, 473). Foi, prova
velmente a sintaxe ambígua de Lezarna que levou o emi

nente estudioso a considerar três personagens,

onde

eu leio apenas dois: "En la casa estaba la afiebra a
pareja y la irreconocible Isolda comenzó a levantar
la voz (...). Dentro estaban el senor Michelena, (...)

y la mujer que lo rozaba volvia apenas, etc." (54).A
hipótese das duas "sereias" me parece improvável,ad£

mais, posto que a suposta segunda mulher não inter vem posteriormente no episódio.

(5)

Na edição de Cátedra, Eloísa Lezama Lima corrige

es

sa palavra para "apotropaico” e anota: "pano de lino
capaz de alejar los diablos por encantamiento;

lo

que tiene virtudes lustrales de purificacíón". (Para

diso. Madrid. Cátedra, 1980, 165).
(6)

Esses dados estão no art. cit. de J•J• Arrom,474-75.

(7)

W. Iser, The act of reading, 186. Segundo a teoria de
Iser, o "blank" constitui uma "obstrução à formação

de imagens” ("hindrance of image-building",188), que
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desperta a variedade gestáltica, suscita a

signifi-

cância estética, intensifica os atos de ideação

no

leitor e termina por favorecer a coiminicação e o con
sumo do texto (cf. 186-89). Apesar de que Iser assi

nala como traço da literatura moderna (sobretudo o U

lisses, de Joyce) o não preenchimento dos brancos pe,

la atividade ideacional (cf. 207-8), todas as

suas

formulações sobre a estrutura funcional do branco in
sistem no seu "apelo de combinação" ("need of cornbi-

nation", 182), na suspensão temporária da

percepção

("protracted perception", 197-8) e na sua final "con

sumabilidade" (cf. 187).Deste modo, o "blank" é,para

Iser, um fator de legibilidade no texto.

Aplicamos,

portanto, o conceito de Iser, com a ressalva de

que

o seu efeito no texto lezãmico é torná-lo ilegível.

(8)

A mesma imagem aparece no poema "Recuerdo de lo seme
jante":

Si el número no se dirige a la unidad,
se pierde in la indistinción, pu.es su crescimiento
se verifica en la semejanza, blanco conejo
por la nieve, sin el lunar que lo recobra
de la nieve. Solo dalvable aquel lunar
de contrasena, pues a veces el número y la unidad,
la semejanza y el lunar, se cierram en carnoso por

talón.
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(9)

Numa das repetições da frase, há uma errata que

to

das as edições de Paradiso contem, exceto a de

La

Flor. Em vez de "ducha", aparece "duda" - o que,sem

dúvida, desorienta ainda mais o leitor.
(10)

New Larousse Encyclopedia of Mithology, introd. Ro-

bert Graves. New York: The Harnlyn Publ. Group Lim.,

1976, 315-17.
(11)

Na Enciclopédia Universal Ilustrada Europeo-Americar-

na (tomo XXII, Barcelona. Higos de Esposa, s.d.) in
forma-se que

Plinio explicou

o método para extra

ir o mandrágora do solo. No conto "Isabel do Egito"

de Achim von Arnim descreve-se minuciosamente o pro.
cesso com que Bella, filha do rei dos Boémios, ob -

tem a solanácea.(cf. Pi erre Mabille. Le Miroir

du

merveilleux. Paris: Mimit, 1962, 2$ ed., 103-104.
(12)

Já discutimos a escolha das contiguidades periféri

cas dos termos para a estruturação das metáforas no
Gap. 1.
(13)

Na edição mexicana de La Flor, há uma vírgula entre

"muerte" e "Cotzbalan", mais condizente com a sinta
xe da frase (Cf. 123).
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(14)

A passagem do Popol-Vuh, em que intervém Cotzbalam
é a seguinte: "Vino la inundacion, vino del cielo u

na abundante resina. EI llamado Cavador de Rostros

(Xecotcovach) vino a arrancarei63 [aos homens]

los

ojos; Murciélago de la Muerte (Camazotz) vino a cor
tarles la cabeza; Brujo-Pavo (Cotzbalam) vino a co
mer su carne; Brujo-Buho (Tucurbalam) vino a tritu
rar, a romper sus huesos, sus nervios." (Popol-Vuh.

trad. da versão francesa de G. Raynaud por M.A. Asturias e J.M. González de Mendoza, Buenos Aires:Lo-

sada, 1969, 2^ ed., 20). Acrescentei nesta citação,
entre parêntesis, os nomes quichês das divindades a
pocalíticas, segundo o vocabulário do apêndice (172).
(15)

Ha alguma discrepância quanto à tradução dos

nomes

quichês dos animais apocalípticos do Popol-Vuh (vi
de nota anterior). Para R. Girard, Cotzbalam e Tu -

cumbalam (sic) são os jaguares» (Cf. Le Popol-Vuh.
Histoire culturelle des mayas-quichés. Paris:Payot,
1972, 54-5). Parece-me claro que Lezama, ao esco lher Cotzbalam entre as 4 divindades devoradoras pa

ra figurar ao lado de Angra Mainyu na sua correla ção entre as duas mitologias,não se fixou na tradu

ção dos nomes maias. Se assim fosse, Xecotcovach -

el66 e

epíteto da aguia (Qot) — seria o mais adequado (Cf®

Popol-Vuh, 172). O mais provável á que a sua esco -

Lha tenha sido feita a partir da predicação de Cotz

balam na destruição da humanidade (come a carne dos
homens), já que esta á a que oferece uma

analogia

melhor com a da águia que devora o fígado de Prome

teu (conforme veremos mais adiante)® A junção

das

tres mitologias - persa, maia e grega - é, afinal de

contas, o pouco que se pode "ler" no intrincado epi
sodio do banho forçado de Alberto Olaya®

(16)

Entendo que o sujeito de "se veia tenaceado..

é

Olaya e não Josá Eugênio Cerni, o objeto que abre

a

oração. A elipse do sujeito caracteriza a sintaxe de

todo o parágrafo, dificultando nesse nível mais,

o

que já está bloqueado, ao nível semântico, à percep

ção<>
(17)

A proliferação de brancos que descrevemos pode assi

milar-se ao conceito do "many-sided blarik", de Iser
("not only prevents connectability within the

but also makes it impossible for the text to

text
be

connected up to the reader’s own store of experience", op.cit., 194). lias, conforme já apontamos

na

nota 7, os brancos de Paradiso fecham a ideação,que
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para Iser sempre é "propellant for the reader‘s
imaginai ion, making him supply what has been withheld" (ibidem, 194)»

(18)

Cf. B. Sherzer. "Dialogic incongruities in the The-

ater of the Absurd". Semiótica 22: 3/4, 1978.
(19)

Em toda elipse, "les éléments normaux qui se voient
omis subsistent de façon médiate, sous une forme ou

sous une autre, dans le contexte." (Rhétorique géné-

rale, 73).
(20)

Os dados sobre Ellora são da Enciclopédia Britanni-

ca e da New Larousse Encyclopedia of Mithology, op.
cit, 371.
(21)

A fonte do canto citado não é mencionada no romance.

Trata-se do canto XVII da compilação de Bernardo Or
tiz de Montellano (La poesia indígena de México)
1935, 39), que Lezama utiliza também em La expresín.

americana (26), indicando aqui a fonte. Com essessn
tigos cânticos, os guerreiros mexicanos eram exorta

dos à luta para apreender vítimas para os sacrifíci

os rituais. A sugestão de Lezama de um "refinamiento vicioso" entre os guerreiros aztecas fica
conta da sua prodigiosa imaginação erótica.

por
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(22)

Sobre o sistema de feedback do texto, como regula

dor no processo de comunicação com o leitor, ver W.

Iser, op.cito, 66-7, 81 e 201.
(23)

0 fechamento da alma mexicana é o tema que articula

os ensaios de Octavio Paz em EI laberinto de la so-

ledad. Com o episódio da visita do Coronel José Eu

gênio ao México, Lezarna parece ter reinterpretado(çi
frando nas mitologias hindu e maia) a "soledad"

do

ser mexicano, cujo hermetismo no comportamento so ciai esta repassado segundo Octavio Paz, na sua lin
guagem cheia de "reticências, de figuras y alusio -

nes, de puntos suspensivos; en su silencio hay re pliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas

indescifrables." (EI laberinto..., México:

Fondo de Cultura Economica, 1964, 4- ed, 25. A 1ed. é de 1950).
(24)

0 motivo do chefe imortalizado para inspirar as su

as tropas para o combate é da tradição legendáriame

dieval (Poema de Mio Cid, Chanson de Roland, e mais
recentemente no filme Kagemusha, Kurosawa, dá-nos a

versão japonesa do rei morto substituído por um só
sia combatente). Com o episódio das campanhas béli-
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cas de Atrio Flamínio, Lezama volta a tratar um dos
seus topicos prediletos — o da figura do rei

como

metáfora do seu povo — na configuração das "eras i—

maginárias" (Cf. "Las imágenes posibles". AR, 157 e
"A partir de la poesia". EI, 48).

(25)

Tòda a análise que desenvolvemos em tomo à questão

da autoria das histórias do cap. XII, poder-se-ia a
bolir se considerássemos, sem qualquer questionamen
to crítico, a informação que Lezama nos dá num

dos

seus ensaios sobre poétici:a. Trata-se de "Confluen cias", onde, referindo-se precisamente ao cap. XII

de Paradiso, atribui as histórias a Licario: "Paradiso, mundo fuera del tiempo se iguala con la sobre,

naturaleza, ya que tiempo es tambiém naturaleza per
dida y la imagen es reconstruida como sobrenaturale
za. La liberación del tiempo es la constante

más

tenaz de la sobrenaturaleza. Oppiano Licario quiere
provocar la sobrenaturaleza. Así continua en su bús.

queda por incesantes laberintos. Capítulo XII, nega
ción del tiempo, detrás de la urna de cristal carnbi.

an incesantemente sus rostros el garzón y el centu-

rión muertos, solamente que en el capítulo XIV,

ya

al final, el que aparece detrás de la uma es

el
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mismo Oppiano Licario. Negación dei tiempo, logrado
el sueno, donde no solamente el tiempo sino la

di-

mension desapareceu." (in EI, 182). Insisto aqui na

minha posição crítica diante de qualquer conexão en
tre o romance e os metatextos de Lezama (Cf.

aqui

cap. 2): os problemas que o texto do romance susci
ta a leitura não se resolvem com a "ajuda" do Autor.

No caso do cap. XII, se a estratégia da elipse

da

autoria não fosse parte da construção do ilegível ,

por que a atribuição a Licario não comparece

em

algum ponto do relato?

(26)

Apesar de que Emir Rodríguez Monegal omite a última
aparição (anónima) de Licario, a sua interpretação

sobre a presença desse personagem nos momentos da
narrativa é perfeitamente aplicável também a atua

ção na morte de Alberto Olaya. São, todos, momentos

de um rito iniciático, nos quais - diz Monegal — Li

cario "es el sacerdote de los ritos fundamentales de
la vida humana. Asiste al padre al morir: asiste al
tio [Ãlberto] en la hora de la iniciacion sexual.Co_

mo sacerdote de una religión subterrânea, o tal vez
solo olvidada. Oppiano Licario está allí, en el mo
mento crucial. Pontífice, en el sentido etimologico
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dei término, Oppiano Licario construye invisible el

puente que habrá de llevar al padre a la nruerte, al
tio al goce sexual.” ("Paradiso: una silogística del

sobresalto"• Revista Iberoamericana, 92-93, jul-dez

1975, 526).
(27)

Cf. W. Iser, op.cit., 112-115.

(28)

0 musicologo Cleonides (séc. II DC), na sua Intro -

ductio harmónica, distingue 3 tipos de ethos musi cal: "The diastaltic ethos of musical compositionis

that which expresses grandeur and manly elevationcf

soul, and heroic action. , and these are employed by
tragedy and all poetry that approaches the

tragic

type. The systaltic ethos is that by which the soul
is brought down into a humble and unmanly framejand

such a disposition will be fitting for amatory ef -

fusions and dirges and lamentations and the J ike.
And the hesychastic or tranquilly disposed

ethos

of musical composition is that which is followed

by

calmness -of soul and a liberal and peaceful dispo sition: and this temper will fit hymns, paens, laud
ations, didactic poetry and the like" (cit. D.B.Mon

ro. The modes of Ancient Greek Music. Oxford Univ.
Press, 1894, 64, apud M. Cortázar."Entering Paradi

so" • Review, out.1974, 19)•
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(29)

do

A Tetrada sagrada dos pitagóricos era a união

ternário humano (corpo, alma, espírito) com a Mona—

da divina. (Cf. E. Schure. Orfeo,PitágoraS y Platón.
Buenos Aires: Kier, 1975, 4® ed.,143). No ensaio
"Confluências", cit. na nota 25, Lezama se refere à

"Tetractis" pitagórica, aludida no jogo da tava en
tre os centuriões. No meu artigo, "La proliferación

barroca en Paradiso", já citado na nota 3, assina -

lei a relação entre a estrutura quadrangular

da

narração das histórias com o motivo pitagórico dom

mero quatro. (Cf. 87-88).
(30)

É o próprio Lezama quem explica a origem do nome de
Oppiano Licario, denominando o seu gesto escriturai

de motivação onomástica como 'terrorismo nominalis ta". (P., 463).
(31)

Conheço dois breves comentários sobre a permanência

de certos motivos (a morte e o tempo na sua relaçao
com o processo da criação, e o jogo) nas 4 histori
as do cap. XII: R. de Sousa: "The Sensorial

World

of Lezama Lima". (Major Cuban Novelists. Columbia :
Univ. of Missouri Press, 1976, 66-71) e F.Telez."L£
zama Lima o el juego de la escritura" (Libre 3, mar
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ço-maio, 1972,24-25); Nem Sousa, nem Telez formula ram uma. constante aceitável das histórias, nem colo

caram o problema da autoria, que é, ali, afinal,

o

maior desafio do Capítulo XII.
(32)

Ha algum eco, na história de Juan Longo, do célebre
conto de E. Allan Poe, "The facts in the case of Mr.

Valdemar”, no qual a mesmerização do personagem

o

deixa vivo na morte.

(33) Cf. os "temas do eu", que Todorov analisa na sua In-

troduction à la littérature fantastique • Paris:Seuil,
1970, 113-30.

(34) Cf. I. Bessière. De récit fantastique. La poétiquede
1'incertain. Paris: Larousse, 1974, 29-64.
(35) Ro Descartes. Discours de la méthode. Paris: J. Vrin

1970, 70.
(36) Aristóteles. Poética, trad. Eudoro de Sousa. Porto A

legre: Globo, 1966, 92.
(37) Cf. a análise da proporcionalidade metafórica feita

por U.Eco. "Metafora”. Enciclopédia, IX (Mente-Opera
zioni). Torino: Einaudi, 1980, 203-205®

.174.

(38)

Sobre a perspectiva

antiaristotélica da poética de

Lezama, ver aqui o Cap. 1 e o Cap.

. Essa questão

merece um aprofundamento, que não cabe no contexto

deste trabalho. Quero, contudo, deixar anotado

um

dado interessante sobre o modo como Lezama cita, em
duas passagens de sua obra, o quarto tipo de metáfo.
ra da Poética. No ensaio "Introduccion a un sistema
poético" [19542, ela á referida como "el gran hal -

lazgo de su [de AristoteleJ Poética, senalar que es
en la region de la poesia donde éste es aquél, don

de es posible reemplazar el escudo de Aquiles

por

la copa de vino sin vino, este árbol por aquella ho

guera." (TH, 32). No poema n2 5 de Dador |196O],w.
12-13, ela é aludida como uma substituição que

não

pode recuperar a misteriosa identidade do objeto :'La
primera sustitución del escudo de Aquiles por

la

copa/sin vino/no obtuvo en su disfraz el objeto

en

su tegumento selenita./ (PÇ, 234). Kais notável que

a possível mudança de ponto de vista de Lezama

com

respeito à eficácia da analogia proposta por Aristó
teles, é a troca de Ares por Aquiles, que reaparece

noutro texto em prosa também (“Sobre Poesia"

Casa

de Las Américas, ns 47, mar-abr 1968, 106).

Seria
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esta uma distração do Autor, ou seria uma "má" cita

ção intencionada em desmontar a lógica implícita no
esquema da proporcionalidade entre os termos analo-

gados?
(39)

Sobre o "móvil errante" na poética de Lezama,

como

fator de produção de redes verbais de "variações in

conexas" na metaforização, ver W.Mignolo. "Paradiso:
derivaciõn y red" (Texto crítico» 13, 1979, sobretu

do 107-8). Mignolo não assinala, a dissolução

da

analogia nas séries metafóricas de Lezama, ainda que

constate a "indeterminação das conexões lexemáticas"
(cfo ibidem, 100)o
(40)

Gc Conte assinala que é justamente a negação da me

táfora por analogia que marca a visada anti^aristotelica da poesia barroca mais radical e "ingegnosa",

na sua busca das associações imprevisíveis. (Cf. la

metafora barroca» 109—11 e 123-4.)
(41)

Há

um episódio anterior a apresentaçao da "silogis—

tica" de Licario, que antecipa o núcleo da sua poé

tica, num sutil jogo onomástico. Após o encontro can
Licario no õnibus, Cerni, com o bilhete em mãos,

vai

procurá—lo, mas o ascensorista do prédio, que

sem
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pre confunde o nome de Oppiano Licario com o de ou

tro morador, Urbano Licario, lhe indica erroneamen

te o apartamento deste último (cf® P 445)« A

este

vizinho de Licario, "lo vienen a ver muchas más gen

"De

tes" - desculpa-se o ascensorista, agregando:

esa manera, nadie de los que vienen a ver a Vicário

conocen a Licario, pero Usted puede estar seguro de

que todas las visitas de Licario han oído el nombre

de Vicário o" (P, 446). Vicário, presumivelmente, pra
tica o ritmo sistáltico, o das paixões tumultuosas,

oposto ao ritmo hesicástico de Licario (P, 446-7)®

Vicário e Licario representam as duas poéticas con

trapostas: a da "vicariedade", a mais comum,da sim

a

ples substituição analógica e a de "icariedade",

dos poetas difíceis que arriscam o vôo das associações inconexaso

(42)

0 termo é de Max Wertheimer (Sobre a teoria da for

ma, 1925). "Pràgnanz" é a vivacidade com que uma
forma se impõem as demais®

(43)

Para E. Rodríguez Monegal, o enlace entre o

método

de Licario e a teoria do Autor é o momento em

que

"a tecné se vuelve poiesis" (Cf* artoCit. aqui

na

nota 22, 530)»
(44)

Segundo G.Genette, "la situation narrative d’un ré-
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cit ne se ramene jamais a sa situation d’écriture."

(Figures III. Paris: Seuil, 1972, 226)„
(45)

Mo Foucault. "What is an Author?"o Textual Strate -

gies. Perspectives in Post-Structuralism Criticiam
(J.Ve Harari orgc) Ithaca: Cornell Univo Press,1979»

148 o
(46)

Na teoria de W. Iser sobre os tipos de. branco produ

zidos nos textos literários modernos (entre os quais
o Ulisses de Joyce figura com um leque de exemplos),

nenhum corresponde ao que chamamoa aqui metaforica
mente de "eclipse do narrador, à falta de outro ter

mo. 0 "blank" (omissão no eixo sintagmático) e a
"negation" (cancelamento no eixo paradigmático) não
se aplicam com justeza ao fenômeno examinado

em

Paradiso, onde um branco sintagmático desemboca nu

ma negação ao nível narracional. 0 seu efeito não á
o Rimpl rr bloqueio das orientações do repertório

texto, mas o de uma

a ficção o

autonegação da voz que

do

produz

III. 0 ENSAIO: SKOTEINOS ou
COMO DEVERIA LER-SE

"Toda teoria deve ^começar pelo
ponto onde a matéria em quejj
tão começou a tomar forma pe
la primeira vez."

(Giambattista Vico)

"A imagem só pode ser estudada
por meio da imagem, sonhando
imagens tal. como se
compõem
no devaneio."
(Gaston Bachelard)

"Las asociaciones conceptuales
son siempre más lentas que ese
súbito logrado por la metáfora."

(Lezama Lima)

CAPÍTULO 5

O ENSAIO COMO TEXTO

•178.

5o

0 ENSAIO COMO TEXTO

Nenhuma declaração de Lezama Lima contém maior

viso de ironia (ou, quem sabe, de verdadeira modéstia)qu<ie
a de ter investido nos seus ensaios o seu “trabalho

de

evidência", a sua "busca do "zenital" e "meridiano". 0 fa
to de ter contrastado a sua poesia e a sua prosa (...cuan

do me sentia claro escribía prosa y cuando me sentia oscu

ro escribía poesia", não diferencia, na prática da lei
tura, os seus poemas e ficções dos textos criticos ou teé
ricos. Se o desconcerto diante daqueles pode ser relativi

zado por uma certa "predisposição para o dificil", que to.

do texto de pura invenção poética estimula, o que provoca
o ensaio se prolonga e multiplica.

Acostumado a aproximar-se desse gênero

para

adquirir um conceito, ou colher uma ideia, percorrendo

a

lógica do pensamento gerida pela transparência dos signos,

o leitor do ensaio lezâmico assiste a fragorosa

iderrota

de suas expectativas» E se este leitor é um emerso»

da

leitura dos poemas ou de Paradiso, que a ele acede espe -

rançoso de receber como prémio por suas provações urna ex
plicação decisiva, o ilegível torna-se um efeito em

dose
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dupla: o presumível metatexto ensaístico converte-se

em

outro texto, que recifra incessantemente, com outras estra
tágias, o já ilegível dos textos anteriores»

Por isso, a dificuldade dos textos de "cria -

ção” se reproduz nos de "reflexão”» Se estes induzem, ini
cialmente, à leitura dialogica com aqueles, logo se des faz a promessa de um esclarecimento de sentido» Ha,

sim,

imagens que transmigram de uns para outros, frases refei

tas, referências que se repetem» Mas essas translações ra
ramente se oferecem como uma explicação, ao contrário, re

projetam a tenaz, obsessiva marca escriturai da ilegibili
dade»

Devido ao espelhamento apontado (mais exata -

mente, trata-se de uma mise-en-abyme, em que a involucração sucessiva de textos e metatextos;torna as imagens re
versíveis), todo paralelo entre os escritos de Lezama ten

de, desastradamente, a enredar-se numa teia metafórica» E
o discurso do analista que não se evade do encantamento

desses signos especulares, em busca de metalinguagem pró
pria, acaba por mimar a linguagem do Autor.

Ao chamar a atenção para essa condição singu-
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lar do ensaio lezãmico, não pretendo negar a possibilida
de de estabelecer paralelos entre os seus textos (reconhe

cer afinidades, prolongações ou retoques), mas assinalar

o risco da pura extração do conteúdo. Mesmo que o trato

dialogico consiga escapar da mimetização da sua linguagem,

a propensão a considerá-lo exclusivamente como "compêndio
de idéias" ou "teses" e já, de antemão, perder a riquíssi
ma proliferação significante, a incessante produção de sig

nifiçados, que Lezarna investiu num tipo de discurso

no

qual presumimos a oferta de uma exposição clara, legível.

Por isso mesmo, não vejo qualquer dependência do ensaio ccm
respeito aos textos "de criação", mas uma fecunda conti -

nuidade, sustentada pela mesma expressão difícil que ani
ma a poesia e a ficção.

Como Borges, cujos ensaios têm o mesmo padrão
poético de suas ficções - por uma espécie de capilaridade

ou contágio natural entre as duas modalidades discursivas

Lezarna promoveu à emancipação esses textos em prosa que
cifram a sua imaginação crítica e teórica. À diferença da

ficção, que exerceu de modo esporádico - e até suplemen tar — o ensaio, como o poema, foi objeto de um

exercício

sistemático. Basta anotar a continuidade cronologica e

o

volume da sua produção ensaística para dar fé dessa impor
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tância. Entre 1935 e 1976, Lezarna escreveu mais de cente

na e meia de textos em prosa que podemos reunir sob a de
signação genérica de ensaística: são artigos, resenhas ,pre
fácios, notas bibliográficas, ensaios propriamente

ditos

e anotações sobre temas variados. Alguns são trabalhos de
grande extensão, outros são páginas de breve fôlego,

mas

todos compendiam o seu pensamento critico sobre a litera

tura e a cultura, e sua visada teórica sobre o fenômeno
poético .
Quatro livros principais, publicados pelo Au
tor, reúnem o núcleo desse pensamento: Analecta del reloj

(1953), com 23 ensaios, escritos entre 1937 e 1951;
La
expresion americana (1957), com as cinco conferências pro_
nunciadas no Centro de Altos Estudos de Havana, em janei

ro de 1957 e que formam um livro orgânico; Tratados

La Habana (1958), com 60 ensaios, escritos entre 1935

en
e

1957; e La cantidad hechizada (1970), com 16 ensaios, es
2
critos entre 1958 e 1968.
Nesses escritos em que exerceu a plena liber
dade artística, Lezarna construiu o efeito do ilegível ex

plorando, ao máximo, certas peculiaridades da forma do en

saio, que vão da simples recusa à exposição lógica do pen

sarnento à busca da correlação entre a forma da

expressão
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e o objeto do conhecimento.

Devemos, pois, tecer algumas considerações so_
bre a forma do ensaio, como modalidade textual na tradi -

ção moderna, para então verificarmos como Lezama procede
à interrupção da leitura e ao ilegível conceituai.

5.1

A forma do ensaio

Não obstante a grande riqueza da produção en-

saística na literatura moderna, a teoria e a historia das
formas literárias têm preterido sistematicamente o ensaio.

Enquanto a poesia, a narrativa ou o drama figuram como ob
jetos privilegiados pelos tratadistas,o ensaio parece nun

ca ter adquirido "droit de cité" nos manuais. Arrojado ao

limbo dos inclassificáveis ou tido como desinteressante ço
mo forma artística, o ensaio continua sendo um desafio pa

ra a crítica e
( a teoria. Por não ser, talvez, uma

forma

simples — umai ”einfach form", conforme Andre Jolles -

ostentar os traços de um gênero marginal e híbrido,

e
suas

propriedades e convenções, suas regras e seu tom, seu ob
jetivo e função resistem ao desenho de um estatuto formal.

A pertinência de indagarmos se o enanin contón
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"algo" (um princípio, uma unidade) que atravessa a evolu

ção literária pode ser afiançada por aquela noção de arcaismo que Bakhtin sugeriu como substrato mínimo de todo g£
nero. Este, por sua própria natureza, "reflete les tendan

ces les plus stables, átérnelles de l’évolution littáraire. II conserve toujours des álements immortels d,archafsme" o Porque se renova e se moderniza a cada etapa da evo

lução literária, e em cada obra individual, este arcaismo

conservado no gênero vai se vivificando: "Le genre

dans le prásent, mais se souvient toujours de son

vit
passe,

de son origine. II represente la mémoire artistique à tra
vers le procès de l'évolution littéraire. Aussi est-il en
mesure de garantir l*unitá et la continuitá de cette évolutiono”

Ora, á justamente esse elemento permanente por

trás das mutações históricas e individuais de toda

forma

literária que permite falar de suas características.

Entre os poucos teoricos que consideraram
a
fn-rm? do ensaio, Lukács anotou, na sua carta a Leo Popper
de 1910, que, dos Diálogos de Platão aos escritos dos mís.

ticos, passando pelos ensaios de Montaigne ou Kierkegaard,
todos se propuseram "questões vitais". Mas a vida inscri

ta neles não á tomada em primeira mão, mas sim vista atra
vés da poesia. Mediada por esta, a "vida" no ensaio

pro—
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vem da forma. Assim, enquanto a poesia "recibe del desti

no su perfil" e sua forma nela aparece "siempre y solo co_
mo destino", no ensaio a forma "se hace destino,principio
de destino"

0 interesse dessa proposição não reside na®,

ferença entre a poesia (que vai ao real) e o ensaio

(que

vai à forma), que Lukács assenta sobre a teoria do refle

xo e que o levará a negar a independência estática do segundo. É a definição do objeto do ensaio que pode

servir

para caracterizar aquele necessário elemento arcaico

a

que se refere Bakhtin. Piz Lukács:

el ensaio habla siempre de algo que tiene ya forma, o a lo sumo de algo ya sido;
le es, pues, esencial el no sacar
cosas
nuevas de una nada vacía, sino solo orde
nar de modo nuevo cosas que ya en algán
momento han sido vivas. Y como solo las or
dena de nuevo, como no forma nada
nuevo
de lo informe, está vinculado a esas co sas, ha de enunciar siempre "la verdad" so
bre ellas, hallar expresion para su esen oia‘ (28)

Por isso,o objeto típico do ensaísta á a 1i tg

ratura e a arte. Seu discurso é sobre livros, imagens, i-

.185.

déias. 0 ensaio é, no espectro solar das formas literári

as o que corresponde ao raio ultravioleta(cf.23). É

uma

forma que fala de uma forma, que vai além dela para con vertê-la numa "concepción del mundo, en um punto de vista,
en una toma de posicion respecto de la vida de la que

ha

nacido, en una posibilidad de trasformar la vida misma

crearla de nuevoo" (25)

y

A verdade entre aspas a que alu

de Lukács, sugerindo a sua relatividade, deve-se ao exer
cício do conhecimento de um ponto de vista subjetivo, não

científico portanto.

Podemos reter dessas observações pioneiras de
Lukács a indicação do que se chama hoje o trabalho inter-

textual, explícita ou implicitamente assumido pelo ensaís

ta, para criar conceitos e oferecê-los como "verdades".

Mas a questão da independência estética do en
saio não pode limitar-se, contudo, ao dialogismo de tex —

tos, já que esta propriedade não lhe é exclusiva (a narra
tiva e a poesia também o exibe). A identidade formal

do

ensaio envolve, primeiro, o problema, mais complexo, tal vez, de situar-se entre a ciência e a arte. Porque

usa

conceitos e aspira à verdade lhe e negada a qualificação
do poético; por valer-se da fantasia e da imaginação, sus_
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citada pelo seu próprio trahalho de interpretação das for

mas, lhe é negada a categoria de discurso científico. Aca
so não seria precisamente o conflito permanente entre ar

te e ciência - e a busca jmplícita da sua conciliação - o
que promoveria a independência formal do ensaio?

Theodor Adorno, reconhecendo "certa indepen dência estética" no ensaio, procedeu a um denso exame

da

sua forma, a partir da sua negatividade da ciência,

em

busca de outro modo de conhecimento. Nem arte, nem ciênci
a, "el esfuerzo del ensaio — aponta Adorno - refleja
el ocio de lo infantil."

Daí derivam algumas das

aún

suas

marcas peculiares: expressa juízos e opiniões subjetivos;
decide arbitrariamente o seu começo e termina onde bem en

tende; não se obriga a partir de "algo primeiro", nem
a
concluir coisa alguma ( é uma di-versão)(Òf.12). Fragmen
tário, abstém-se de reduzir tudo a um princípio, tendo em

conta a "não-identidade" entre as coisas e as idéias.Des-

carta a regra de ouro da ciência, para a qual a ordo re rum é a ordo idearum (cf.19).
Nesse sentido, o ensaio contém, implínjta,

a

crítica da ciência, pois não vai além das mediações, fa zendo do fájtico, das formas derivadas, do histórico

e
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circunstancial o seu objeto de reflexão.(Cf.20). Sua visa

da não é procurar "lo eterno en lo perecedero y destilar10 de ello, sino más bien eternizar lo perecedero*.
modéstia contém,no entanto, a força da sua ironia,já

Essa

que

denuncia, tacitamente, "la ilusion de que el pensam snto
pueda escaparse de lo que es thései, cultura, para irrumpir en lo que es physei, de naturaleza*. (21). Esse traço

inerente a forma do ensaio (e que lezama converterá, como

veremos, a fundamento da sua teoria da imagem), é retoma
do adiante por Adorno, ao insistir que o ensaio faz da re.

lação natureza/cultura o seu tema permanente. Oa fenôme -

nos culturais são nele tomados como uma segunda natureza,

que ao substituirem a natureza, suprimem a ilusão desta

(cf.31).

Anti-sistemático, o procedimento do ensaio des
preza as definições verbais e lança seus conceitos "imedi

atamente" para somente precisá-los mediante as sua rela -

ções recíprocas (22). Metodicamente ametodico, é uma "pro.
vocacion al ideal de la clara et distincta perceptio y de

la certeza libre de duda." (24). Não divide os objetos em

partes elementares, porque não procura hipostasiar a tota

lidade; nem os ordena dos mais simples aos mais complexos,
obrigando a pensar, de entrada, nas coisas mais difíceis,
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com todos os seus estratos(cf .25); não esgota tampouco

o

objeto,não oferece "visão de conjunto" alguma, nem conti

nuidade na exposição, porque não é seu projeto dirigir-se
ao Ser.(cf. 26-27).

Sendo anti-cartesiano , o ensaio não e alógico,

mas somente "desarrolla los pensamientos de modo diverso

del que sigue la lógica discursiva." (34-35). Não operaâe
duções de um princípio, nem induções dos fatos particula
res; coordena em vez de subordinar. ZÉ um "paralelogramo de
fõrças", cuja dinamica se dá na tensão entre a exposição

e o que se expõe.(cf.35).

"La más íntima ley formal del ensayo es la he

rejía" (36) - conclui Adorno - porque põe a nu a ortodo -

xia do pensamento científico, os ideais de limpeza e pure
za da cultura oficial e positiva.

Mas a heresia não é, por si mesma, a portado

ra da qualidade estética do ensaio. Esta deve encontrar-

-se certamente na própria linguagem com que o ensaio

faz

a crítica da ideologia e da filosofia da identidade. Algu
mas considerações de Adorno sobre o outro tipo de conheci

mento e o consequente modo de construir conceitos no ensa
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io, nos ajudarão a caracterizar o seu aspecto estético.

Por ser mutante, efémero, perecível, o objeto

de conhecimento do ensaio cai fora das malhas da rede
verificação da ciência, daí que somente um discurso

de

que

constrói os seus conceitos de modo relacional, o pode re
presentar. 0 fragmentário e acidental, o provisório e ■

o

descontínuo, são os'modos ínsitos ao seu impulso interpr£

tativo. Seus conceitos são produzidos no movimento do dis
curso, não são jamais

algo preciso e definido desde o co

meço. "EI como de la exposición tiene que salvar,en cuanto a precisión, lo que sacrifica la renuncia a la ’de-finición’ circunscriptiva, pero sin entregar la cosa mentada a la arbitrariedad de significaciones conceptuales de

cretadas de una vez para siempre." (23). 0 resultado dis
to é que a forma do ensaio mostra-se como uma intrincação

própria à experiência espiritual que motiva, ^esta, assi
nala Adorno, "los conceptos no constituyen un continuo operativo, el pensamiento no procede linealmente y en

un

solo sentido, sino que los momentos se entretejen como los
hilos de una tapicería." (23). Com esta imagem, Adorno pro
cura mostrar ate que ponto a linguagem do ensaio está com

prometida com o seu objeto de conhecimento,e em que medida
o modo operacional do ensaísta requer a compatibilidade (te
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interpretação com a forma. Trata-se, em suma, de uma ati

vidade, cujo critério é "la fuerza que tenga la interpretacion para llevar juntos a lenguaje los elementos

del

objeto.” (13) A não ser assim, assemelhado à coisa de que

fala, o ensaio tenderia "a caer en banausíay deslizarse a
priori fuera de la cosa misma." (13-14).

Entendemos que essa correlação entre a lingua

gem e o objeto, entre a forma e o conteúdo, constituem

o

isoformismo poético indispensável para a qualificação ar
tística do texto.Ainda que Adorno nos dê todas as pistas
para identificá-la, suas considerações, por visarem sobre

tudo a contraposição do ensaio com o discurso científico,
vacilam em elevá-lo à categoria de discurso poético.?
A

autonomia formal que releva torna-se problemática, já que

permanece o ensaio entre arte e ciência, sem que a esse®
paço intersticial seja outorgada uma identidade própria.

Num trabalho fecundo, instrumentado por

tex

tos e noções recentes da crítica literária, Leyla Perrone
-Moisah descreve e teoriza sobre esse discurso interstici

al, afirma a sua independência estética e dá-lhe a denomi
nação que o identifica como texto. "Crítica-escritura"

é

o ensaio como atividade de invenção, que supera a divisão
do

scurso crítico e do discurso poético, ao subtrair

a
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função didática-explicativa daquele e valer-se da atitude
e meios deste, “correndo os mesmos riscos e alcançando o
mesmo prazer»".. 8

Esse "outro discurso", conforme a Autora, re
conhecível como atividade escriturai (segundo a acepçãode

Barthes) "seria o último passo da crítica em direção à es.
critura, não ainda o passo decisivo e auto-anulador,

mas

aquele momento ambíguo, em que as duas práticas se super

põem" (56). Metalinguagem e linguagem, transitiva e in

-

transitiva, portadora de enunciados e fenômenos de enun ciação, a crítica-escritura é um discurso de prazer e

de

gozo, que dá consistência ao sujeito e ao mesmo tempo

o

leva à sua própria perda. (cf. 56-57).

Nesta acepção, o crítico-escritor já não

é

mais o reorganizador do mundo através da mediação das for
mas artísticas, como queria Lukács. Tampouco é (somente)o

ensaísta herético de Adorno - que arruina as ideologias
com o seu texto paradoxal. Ele é agora o sujeito em crise,
o centro de um conflito e da possível conciliação de duas
práticas antagónicas. A sua prática escriturai não é

uma
mera contestação individualista e autofágica, mas o apelo
permanente a um destinatário participante. Exige deste cor
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rer os riscos da sua aventura utópica, transacionar o plu
ral das significações para alcançar o mesmo prazer.
Pode-se dizer que o investimento erotico

da

crítica-escritura procede do seu decidido remanejamentoda

função explicativa da crítica tradicional. Enquanto aque
la explica (representa o sentido), esta so pode produzir
a "re-presentação, presentificação dos sentidos, libera -

ção da significãncia, teatralização." Valendo-se da dis -

tinção barthesiana entre texto legível, (que pode ser re presentado) e texto escritível (que so pode ser re-apre sentado), observa ainda Leyla Perrone que "so o texto le-^

gível pode ser explicado, desvendado em sua 'verdade' "(56)
Com esta proposição, fica insinuado que, se a crítica tra
dicional se ocupa dos textos legíveis, a crítica-escritu

ra toma por objeto os textos escritíveis. Enquanto Bar

-

thes preferia colocar os textos escritíveis como insubmis.
sos à crítica, alegando que isto so seria possível "seele
for atingido por outro texto de gòzo", Leyla Perrone apon

ta a presentificação do gozo na crítica-escritura como sm
toma daquele escritivel.

Temos aí uma notável contribuição para caracterizar o objeto do ensaio, que preferimos formular da se
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guinte maneira: a crítica tradicional se ocupa do legível
dos textos; o ensaio, como crítica e escritura, se ocupa

do ilegível dos textose É o trabalho da primeira identifi
cável com a extração do sentido, com o exercício da leitu

ra como consumo e esgotamento dos textos, afim de inter pretar a sua verdade (mesmo que seja convertendo a difi -

culdade deles em legibilidade)o 0 ensaio, contrariamente,

nega a leitura dos textos de que fala, visa o seu contra-sentido, transformando o seu presumível legível em ilegji

bilidadeo(Em Lezama, como veremos, essa metamorfose é per
formada com imagens). A dificuldade do ensaio, a sua con

travenção da lógica discursiva que o emparelha com os tex
tos poéticos, é correlata ., portanto, ao seu objeto»

Essa "forma de uma forma" - conforme dizia Lu
kács - ao falar do ilegível, tem que ser ela própria ilegívelo

*

*

Os textos críticos ej teóricos de Lezama Lima
atualizam, em grau hiperbólico, <as possibilidades estéti—

cas que caracterizam o ensaio moderno, ao intensificar as
marcas discursivas, da forma e do conteúdo, que relevamos

el94

nas teorizações mencionadaso
Faz Lezama das formas, conforme propunha Lu -

kács, o seu tema, mas de modo obsessivo, tomando a práti

ca intertextual (da referência ãs formas criadas) como

a

maneira absoluta de dizer o mundoo
Promove a negatividade do discurso científico,

objetivo e racional, conforme explicou Adorno, ironizando

os seus mecanismos e enfatizando a correlação da lingua gem como o objeto de conhecimentoo
Exerce a crítica-escritura, como atividade de
prazer e gozo - conforme explica Leyla Perrone Moisés -ra

dicalizando a função do contra-sentido como objeto de frui
çao esteticao
Somadas essas peculiaridades, os

ensaios

de

Lezama Lima são uma inscrição exacerbada daquele conflito

(e desejo de conciliação) entre arte e ciência, que apon
tamos como elemento permanente (arcaico) na forma do en saio o

0 ilegível é neles a materialização textual do
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próprio objeto de conhecimento e se manifesta em dois ní

veis de expressão, mediante estratégias específicas (di

versas das da ficção e do poema, mas similares em seus ef ei tos) do discurso ensaístico<>
0 primeiro nível, de superfície, caracteriza-

—se pelo efeito de desorientação da leitura, provocada pe.

la negatividade das normas mais consagradas e persisten tes da exposição informativa: a ortografia, a citação cor
reta, a nota explicativa ou de remissão às fontes biblio

gráficas, a terminologia estável ou fixada num certo qua

dro de referências críticas e teóricas, a sintaxe regular
e a pontuação correta que garantem a articulação lógicado

discurso o
0 segundo nível tem a ver com a própria forma

poética do ensaios caracteriza-se pelo fechamento do sen
tido, que tem, no que designaremos como figuração concei

tuai, a sua estratégia de mais poderoso efeito estético,.
Examinaremos, ainda neste capítulo o primeiro

nível» A figuração conceituai será examinada no Capítulo

6, como estratégia básica da formulação da Teoria da Ima
gem em Lezama Lima.
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5.2

Heterografia, lacunas e errâncias

Em tomo a "errotica" de Lezama Lima — confor
me "batizou Enrico Mario Santí - já se criou todo um foi -

clore, e não pouca ironia.. Um cômputo das extravagâncias

ortográficas nos seus ensaios encheria páginas e páginas

para formar uma super-errata., Muitas podem, certamente&er
atribuídas a impressão do texto, outras passam bem

como

meras distrações desculpáveis, mas a sua sistemática pre-

sença exige uma explicação além desses acidentes que en volvem nstnralmente qualquer produto escritoo

Para Cortázar, as incorreções formais de Leza
ma têm sido uma das razões do silêncio em torno à sua o -

bra. Invocando o "escândalo e impaciência" que suscitamxn
leitor superficialmente refinado. e?ironizando tal atitu

de, Cortázar considera que "el hecho incontrovertible

de

que Lezama parezca decidido a no escribir jamás correctamente un nombre propio inglês, francês o ruso, y de

que

sus citas en idiomas extranjeros estên consteladas de fan
tasías ortográficas, induciriá a un intelectual ríoplaten

se típico a ver en êl un no menos típico autodidacto
país

subdesarrollado, lo que es muy exacto, y a encon

de

-
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trar en eso una justificación para no penetrar en su ver-

dadera dimensión, lo que es muy lamentable.,"

Vendo com

simpatia essa desconsideração pela "boa grafia das pala

-

vras, Cortázar atribui a lezama uma "inocência americana":
"Lezama en su isla amanece con una alegria de preadam-i tp

sin corbata de pájaro, y no se siente culpable de ninguna

tradicion directa»" (ibidem)o
A essa interpretação de uma displicência espqn
tanea, (parecida àquele "ócio infantil" de que fala Ador
no),

que involucra a insularidade americana, Severo Sar-

duy opoê a de um compromisso com a moderna concepção

linguagem:
Hablar de los errores de lezama - aunque
sea para decir que no tienen importância
- es ya no haberlo leido. Si su Historia,
su Arqueologia, su Estética son deliran tes, si su latin es irrisorio, si su Fran
cés parece la pesadilla de un tipógrafo
marsellés y para su alemán se agotan
en
vano los diccionarios, es porque en la pá
gina lezamesca lo que cuenta no es la ver
racidad - en el sentido de identidad con
algo no verbal - de la palabxa, sino
su
presencia dialógica,, su espejeo. Cuenta la
textura francês, latin, cultura, el valor
cromático, el estrato que significan
en
el corte vertical de la escritura, en su
despliegue de sapiência paralela.11

da
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Enrico Mário Santi reconheceu também na "reté
rica do erro" um traço da modernidade de Lezama, que

se

integra a uma alegoria escriturai do parricídio. "Cada er
rata es un momento del parricidio" - afirma o crítico, ob

servando que o texto postula a equivalência do "mal escri
to" com a dificuldade da transfiguração do filho no pai.

Essa proposta interpretativa, deduzida da lei
tura de Paradiso, vale igualmente para os textos ensaísti

cos, nos quais cada "erro" pode ser tomado como um momen
to da disseminação, como "movimiento de la dif erenciacion

que interrompe la simple identidad de un término consigo
mismoo" A trangressão da racionalidade, a morte da razão,

a superação da autoridade consignados no erro ortográfico

e na má citação, operariam, assim, a repetição descentra-

da do Pai e, em ultima instância, o descentramento da ori12

gemo

Ora,

o que essas interpretações - a de Cortá

zar por um lado e as de Sarduy e Santi por outro -contraís
tam não é, na verdade, americanidade e modernidade.

Não

são ambas mutuamente exclusivas, antes implicadas, se ve
rificamos que a má citação, ou a má grafia em línguas es-
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trangeiras são índices de uma rebelião histórica (de mo -

dema americanidade ou modernidade americana) contra a au

toridade das culturas "centrais". Basta enfocar o erro co
mo reviravolta naquele desequilíbrio, sempre favorável

à

correta reprodução das coisas europeias, de que Alfonso
Reyes se queixava, com bom humor e muita razão, num bri -

lhante ensaio de 1930 (que bem pode ter estimulado o jo vem poeta Lezama, moderno parricida e americano mui insu

lar) :
En tanto que el europeo no ha necessita
do de asomarse a América para construir
su sistema de mundo, el americano estu dia, conoce y practica a Europa desde la
escuela primaria. De aqui una pintoresca
consecuencia que senalo sin vanidad
ni
encono:.; en la balanza de los errores de
detalle o incomprensiones parciales de
los libros europeos que tratan de Améri
ca y de los libros americanos que tratan
de Europa, el saldo nos es favorable. En
tre los escritores americanos es ya
un
secreto profesional el que la literatura
europea equivoque frecuentemente las ci
tas en nuestra lengua, la ortografia de
nuestros nombres, nuestra geografia, etc.^3
Aquelas opiniões críticas contrastam, de fato,
o prõprio modo de expressar-se a inteligência americana âe
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Lezarna Lima, cifrada no seu desrespeito às boas normas do
scholarship» Para Cortázar o erro em Lezarna e espontâneo,

á uma distração natural do americano inocente, ininculpável de qualquer herança cultural. Sarduy e Santí preferem,

diversamente, vê-lo como voluntário e de acordo, intrinse.
camente, com a atitude epistemológica (e moderna) do Au -

tor, com respeito a linguagem e à autoridade»
Quisera deslocar a questão para outro terreno,

prescindindo, de uma vez, de discutir se Lezarna erra por
espontaneidade ou deliberação e por ora, quais as implica

ções culturais disto. Aquele problema traz a desvantagem

de levar a conjeturas sobre as idiossincrasias do

Autor

no ato de escrever (por que não consultou as fontes ou os
dicionários? Por que não revisou a impressão dos seus es
critos?) que escapam à materialidade viva do texto que le
mos. 0 segundo salta, por sua vez, diretamente para o sen
tido posterior, que se á aceitável, deixa em aberto a fun

ção textual primeira, mediante a qual o erro se legitima

como fato estático»
No que não se tem prestado atenção á no efei
to que a performance do erro e da má citação provocam
a
leitura dos ensaios de Lezarna Lima» A retoVica do erro,ou
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o que e preferível, a heterografia, promove

na relação

pragmática texto/leitor e a brusca interrupção do ato
ler.

de

Diante de um verso de Mallarmé mal reproduzi
do ("eau froidement présent", AR,243)5 de expressões lati
nas alteradas ("Caesar est supra grammatican",ÇH, 59), ou
com preposições inexistentes ou regências abusivas ("descendit at imaginem”, "descendit at infero”,"descendit ad
imago",TH, 16 e 19); diante de títulos de obras arruina -

dos ("Baghad Ghita", AR,164) e onomásticos fantasiosos("íh
mono", AR,162; "Schelemaicher” ,EA,118; "Tschaikosky", EA,

119), ou de quase irreconhecíveis vocábulos alemães("Voge
lon", "Volgelbaner", EI,27)
nuidade da leitura.

- da-se a ruptura da conti

Bem lembra Cortázar que o leitor de Dezama se
escandaliza e se impacienta, o que vale dizer: se obriga
a interromper o processo de intelecção. A irritação é um

aspecto lateral de um fenômeno mais importante: o súbito
estranhamento que faz a leitura parar. Mesmo que o leitor
(conforme o seu repertório cultural) consiga reconstituir
logo a ortografia, ou reconhecer a citação correta
por

entre as falhas do simulacro perverso, o fato da desesta-
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bilização gráfica já obteve o seu. efeito irreversível, is.
to á, suspendeu o consumo pacífico do textoo

0 procedimento heterográfico opera, assim, um
efeito similar àquele que observamos anteriormente
as figurações predicativas difíceis, com as quais,

sobre
em
Faradiso, Lezama desorientava a percepção do objeto aludi
do ou descrito (cfo aqui 3ol)o

Convém ressaltar, no entanto, que se ocorre si
milaridade do efeito, apesar da diferença sensível (inclu
sive de intensidade) entre as duas estratégias, tal fato
deve-se a peculiar condição do leitor diante do discurso

ensaístico. Se a parada da leitura se dá é porque o desti
natário virtual desse tipo de discurso está sujeito às rje

gras da escolaridade e habituado aos códigos da alta cul
tura. 0 seu condicionamento cultural (ideológico) de esp£
rar o cumprimento estrito dos cânones citacionais, diante
de um ensaio que se intitula, solenemente, "Introduccion
a un sistema poético" ou "La dignidad de la poesia", o dei
xam à mercê desses fulminantes lapsos da boa conduta inte

lectual. Na verdade é ele, o leitor, o inocente submetido
à ttiaI Teia do metatexto heterográfico, que desconstrói,com
o erro, o edifício do seu logocentrismo cultural»
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Igualmente desorientante para o consumidor do

ensaio é a experiência de enfrentar um exemplar desse gê
nero, sem as notas de rodapé ou, pelo menos, as referênci
as bibliográficas no corpo do texto, indicativas das fon

tes utilizadas. Lezama raramente as cita, e quando o

faz

não completa jamais os dados bibliográficos. Não se subme
te a essa lei da crítica, não declara os textos que usa ,

fixa mal os limites das citações, altera palavras e a pon
tuação dos textos alheios, recorta arbitrariamente as pas
sagens escolhidas, sem advertir o leitor.

A omissão da informação bibliográfica é parti
cularmente desconcertante nos ensaios que estudam em pro

fundidade autores contemporâneos, como Valéry, luallarmé ,
Joyce ou Chesterton, ou clássicos como Garcilaso, Calder-

ron ou Gongora. Em "La imaginación medioeval de Chester ton" (1946, AR,116-32), por exemplo, há três notas

conteúdo é o de um apêndice ao estudo, sem que

cujo

qual quer

delas mencione as obras do polígrafo inglês. No seu denso

estudo, "Sierpe de Don Luis de Gongora” (1951, AR,183-214)
Lezama omite completamente a já então abundante bibliogra

fia crítica sobre o mestre cordobês, apesar de que o

seu

exame contenha uma revisão e polêmica em muitos aspectos,
com as interpretações anteriores.
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Uns versos sumariamente indicados como os

de

"um poeta" (AR,99), ou um termo como "espectralização pai
deumática" (AR,33). de "um etnólogo contemporâneo",

sem

qualquer explicação anexa; um juízo de Nietzsche sobre

a

situação da prosa na Alemanha, não reproduzido nem remiti

do à fonte original (TH,37), ou um de Worringer sobre a

arquitetura egípcia, citado incompleto (EI,83)5 um diálo
go do rei Olaf com seus guerreiros, sem nos advertir se -

quer de que se encontra em uma saga norueguesa (EI,44-5),

de

um verso de Shakespeare trunco (EI,20), um conceito

Vico não situado no contexto da Ciência Nova (EI,42), ver

sos de Donne, das Soledades de Gongora ou da Chanson

de

Roland (AR, 194,210,211) invocados solitariamente ou tra

duzidos livremente - são as múltiplas estratégias que pr<D
movem brancos bibliográficos e referenciais. A desenvoltu
ra com que Lezama faz as suas vertiginosas rotações da Bi

blioteca Universal, sem atender aos protocolos mínimos da
citação, nos obriga à contínua interrogação e dúvida,

ao

lapso no tempo da leitura.

Se o desregramento citacional é fator de desfami 11 arização com respeito ao gênero ensaio, que

dizer

da poderosa maquinaria verbal com que Lezama faz circular

o seu pensamento crítico e teórico? A opção por uma lin -
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guagem que foge aos padrões da objetividade e clareza co
meça pela abundante massa de vocábulos raros, preciosos cu

cultos, neologismos e barbarismos» Adjetivos retirados da

arte venatoria, como em "tension vultúrida" (TH,43),

ou

“cetrera imaginacion” (TH,65); outros exibem a paixão zoo.

lógica de Lezama, como em "caparazon celentéreo" (AR,37),
“abrazo osezno" (TH,66) ou "flagelo amiboideo"(TH,65)» Ou

tros, ainda, recortam referencias mitológicas, como nesta
definição da poesia:

Ya sabemos que la poesia no es cosa de
exquisitos ni de acuario impresionista,
sino de íntimo, entranable centímetro
taurobolico, de diluir lo marmoreo y ob
jetivo para que penetre por nuestros po
ros, de disolver nuestro cuerpo para que
llegue a ser forma. (AR,8)

(o “centímetro taurobolico" pretende sugerir,talvez, à fun

ção cosmogônica do ato poético, similar à minuScia

dos

cultos persas ao deus Mitra, nos quais os fiéis fricciona
vam no seu corpo o sangue do touro imolado)»

A frequência de verbos neologicos (simultanear, hiloizar, ripostar, sofrosinar, invencionar, opiar) e

de adjetivos substantivados com “lo" - e não raramente na
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forma galicista com "el" - ("... presuponen el continuo ,
que viene siendo como el espectador, la naturaleza cogi -

tanda, lo extensivo. Aqui el continuo el lo condicionado
y su misma posibilidad lo condicionante.” EI,12) - são al

guns dos modos para sustentar o efeito de estranhamento do

leitor ante a matéria verbal dos ensaioso

Contudo,o escolho mais notável que enfrenta -

mos diante do vocabulário de Lezama nos ensaios provém da
instabilidade terminologicae Os termos usados para cir

-

cunscrever conceitos mostram-se extremamente mutantes pa
ra o leitor habituado, nesse território do saber, à uni formidade e à homogeneidade (pelo menos, no âmbito

dos

escritos de um autor)o

Tal instabilidade manifesta-se, primeiro,

na

proliferação de designações para significar a mesma enti
dade conceituai, como, por exemplo, as que se referem

ã

•'substância" ou "espírito" ("la sustantividad", "la Forma"

"la unidad", "el Uno", "lo homogéneo" "lo absoluto",

"lo

incondicionado", "Dios", "lo invisible", "esse substancia

lis", "la Suprema Esencia") ou à "matéria" ("la extensiõn"
"lo extenso", "la visibilidad" , "el número", "el fragmen
to", "la cantidad", "lo condicionado", "lo cuantitativo",
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"la causalidad", "lo causal", "la gravitación" )^^<> Igual
mente permutam—se no discurso, sem qualquer advertência ao

leitor, termos como imagem, metáfora, comparação, transpo_

sição, analogia, metamorfose (e até alguma perífrase
tipo "lo relacionable genesíaco")o

do

0 segundo modo da instabilidade terminologi -

ca consiste, não já da variação dos termos, mas da erráti
ca escolha das séries culturais para cunhá-los ou adotá -

-los. Quando Lezama chega a fixar qualquer terminologia pa
ra os fenômenos poéticos, torna-se patente a heterogenei

dade das áreas do saber de onde recolhe as suas deai gna -

ções. Há termos provenientes de várias mitologias, da Teçj
logia e das Ciências Naturais convivendo num mesmo espaço
conceituai, com outros retirados da Filosofia e da Poéti
ca, modernas ou antigas. "Potens", por exemplo, provém da
mitologia etrusca vía Patrística (EI, 21,27); "areteia"

pertence à filosofia ética grega (TH,318-19), enquanto "a
ristia" remete à mitologia grega (TH,32). "Hipertélico" é

retirado de Nietzsche (TH, 307» AR,274); "plano eidético"
vem de Platão (TH,270); "logos spermatikos", de Santo A -

gostinho (AR, 110; EI,177), etc,etco Expressões inventa das, como "vivência oblicua" (EI,26; TH,308), "subito"(EI
27; CH.243), "espacio gno'stico" (EI,62; EA, 120), "sobre-
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naturaleza" (EI,177), "eras imaginarias" (EI,44), "proto
plasma incorporativo" (EA,119), "prueba hiperbólica" (AR,

164) — evidenciam a indiscriminação na escolha das áreas
do saber, para nomear os objetos conceituais.

Se bem essa errância referencial na terminolo.

gia permita uma ampliação significativa do espectro cultu
ral da teoria e da crítica literárias, pelo estímulo

à

convivência do diverso, forçoso é reconhecer a sua inter

ferência na legibilidade dos textos. Mesmo sendo esses ter

mos portadores de alta carga de significação e de propri£

dade expressiva, a sua procedência errática nos impede re
conhecer qual £ campo do saber que caracteriza o trabalho
ensaístico de Lezama. Mesmo que possamos traçar o itinerá
rio dos autores ou obras que leu, permanece a dificuldade

em identificar o corpus doutrinal no qual assenta o

seu

pensamento crítico e teórico. A quê escola, movimento,ten
dencia ou método se filia Lezama? Ainda que genericamente

o seu pensamento se subsuma na moderna concepção da lin guagem, a errância referencial da sua terminologia

afeta

decisivamente a "legibilidade ideológica" do seu trabalho
crítico e teóricoo
Finalmente, entre as estratégias de superfíci

e que perturbam a continuidade da leitura no ensaio lezâ-
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mico, figuram as irregularidades de sintaxe e de pontua çãoo Aficionado a expressar o seu pensamento mediante vas

tas expansões metafóricas, que refletem a natureza passio.
nal do seu método de conhecimento, Lezama constrõi o

seu

discurso pelo impulso das imagens, deixando por conta das
justaposições dos sintagmas o trabalho de percepção da sua
articulação. Períodos intermináveis, com orações atesta -

das de elipses, hipérbatons, pleonasmos (e não raro a si-

lepse), recarregadas de aposições e com uma pontuação cao
tica - obrigam o leitor ao permanente trabalho de refazer

e reordenar o escrito para a mínima intelecção. Confira —
-se, pela dificuldade em compreender, o papel que a elip-

se da conjunção (muito frequente, sobretudo a que expres
sa a relação da causalidade), ou do verbo principal, per
faz nestas frasess

El número se convirtió en el signo de
la proporcional!dad de las formas la
pureza de la visualidad griega intentaba liberarlo de su ascendit y des oendit- (TH.17)
EI desdén de Aristóteles por el labrador, considerándolo "oficio sin nobleza", ya que ocupan un tiempo que es ne
cesario para practicar la virtude
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A negligência com os sinais de pontuação é fa
tor de constante embaraço à coerência do discurso:

En la poiesis se enraiza el acto promige
nio, pero de una manera hipertélita(sic),
es decir, rompe la concepción de cualquie
ra finalidad, pero el acto de bondad
se
configura, se detiene por uno de sus ex tremos; en el momento mismo em que el ac
to primigenio se detiene, el soberano bien
aparece, (TH,307-8)

De las modalidades que pudiéramos senalar
en un "barroco europeo, acumulación sin ten
sion y asimetría sin plutonismo, deriva das de una manera de acercar—se al "barroco
sin olvidar el gótico y de aquella difinicion tajante de Worringer: el barroco
es
un gótico degenerado. Nuestra apreciación
... etc.

A série de agressões às normas da correta ex
posição do pensamento aqui reveladas - a heterografia,

a

citação imperfeita, a nota bibliográfica ausente, a errãn

cia terminológica, a sintaxe e a pontuação que desarticu

lam a lógica do discurso - revelam um insólito reiaxamer>to da auto-censura no ato de escrever. Corrigir, "limpar"
do texto as falhas da elocução é um modo de nos proteger-
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mos das nossas insuficiências e ignorâncias, fixando umes
crito submisso aos codigos gramaticais e culturais<>Roland

Barthes observa que, nessa "toillete de morte" - que pre
para (embalsama) o escrito para entregá-lo à eternidade ,
pela publicação - perdemos a inocência, barrando as boba

gens e os "furos" que vê£m à tona em nosso combate com

a

língua.

Julio Ortega anotou, na sistemática presença
do inacabado e imperfeito dos textos lezamicos, a ativida
de do "escrever escrevendo", no qual a ausência da rees -

critura (da correção), conleva um originário "drama

do

texto":

(...) toda su obra está recorrida por este drama del texto, que así se sitúa más
allá de la eficacia o de la bondad de un
recurso literário, más allá de la "pala bra justa" y del "acabado de la forma".Se
situa en el origen mismo de los textos:en
el acto por el cual el lenguaje es un espacio originário; no solo un instrumento
sino también una matéria poderosa y enig
mática capaz de rehacernos y de devolvernos al sentido. 17

Essa origem mítica da linguagem, vivenciadaro
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drama do texto que relaxa os protocolos do "bem escrever"
não é, contudo, tão remota quanto parece. Ela é reatuali-

zada (ritualizada) em nosso cotidiano ato de falar, no
qual a abundância dos expletivos e das expressões fáticas

expõem o nosso dramático enfrentamento entre pensar e di

zer as nossas ideias e impressões sobre o mundo.Por isso,
acerta Roland Barthes ao opor a fala à "escrição", pois

nesta "toillete" introduzimos as ligações conjuncionais,
os vínculos sintáticos de subordinação, a pontuação

que

divide os blocos de elocução e hierarquiza as frases, na
quela prevalece o corpo, com suas excrecencias, suas fa lhas e seu ritmo emotivo. Reescrever (corrigir), eliminar

as falhas, suprimir as escorias, tornar mais claro o pen
samento é uma forma de perder o corpo na escritura, e al

terar a relação com o seu destinatário o

Se podemos identificar os traços da fala (

e

com ela a inscrição do corpo) nessa espécie de "respira ção" anómala do discurso ensaístico de Lezama, não presu-

mamos aí, insisto, a naturalidade "paradisíaca", a espon
taneidade ou inocência em lezama. A desinibição também

é

uma estratégia para deixar (não acidentalmente) presente

o corpo na escritura. A não "escrição" em Lezama visa

a
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sustentar a não continuidade da leitura, a

submeter o

partner do texto ao fenômeno da lectura interrupta. Escre

ver mal, mesmo que seja para desencadear o súbito estra -

nhamento, é uma performance eficaz para arrestar o consu
mo do texto o
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NOTAS AO CAPÍTULO 5

(1)

Cf» a entrevista "Interrogando a Lezama Lima". Reco-

pilacion, 25o

(2)

La cantidad hechizada (La Habana: Union, 1970)

com

seus 16 ensaios, não foi reeditado. Os dois volumes

separados que utilizaremos aqui somam o conteúdo

da

1& edição cubana: Las eras imaginarias (Madrid:Funda
mentos, 1971), com 9 ensaios e La cantidad hechizada
(jfiadrid: JÚcar, 1974) com os outros 7 ensaios daque

la edição.
(3)

M. Bakhtin. La poetique de Dostoievski. Paris: Senil,

1970, 2,4.
(4)

G. Lukács. "Sobre la esencia y forma del ensayo"(Car

ta a Leo Popper). EI alma y las formas y Teoria de ia

novela (trado Manuel Sacristán)® 00, tomo I, Barcelt)
na: Grijalbo, 1975, 24o

(5)

ToWo Adorno o "EI ensayo como forma". Notas de literar-

tura (trado Manuel Sacristán) Barcelona: Ariel,1962,
12c
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(6)

(7)

Io Lotman. La estructure du texte artistique, 38-40,
0 ensaio de Adorno foi escrito entre 1954-58.Sua po

sição é coerente, se tivermos em conta que o paradig

ma do ensaísta moderno é, para ele, Sainte—Beuve. SÓ
Walter Benjamin - tão similar a Lezama na

exposição

difícil dos conceitos - é citado, entre os contempo

râneos, como praticante daquela intrincação formal,
correlata ao objeto da exposição.(Cfo art.cit., 23).

(8)

L„ Perrone Moisés. Texto,crítica, escriturao São Pau
lo: Ática, 1978, 12-13.

(9)

A distinção de Barth.es, que aparece na abertura de S

/Z (Paris: Seuil, 1970, 11) estabelece como texto le.

gível aquele que faz da leitura um referendum, en

-

quanto o texto escritível é aquele que se deixa le -

var pela volúpia da escritura, pelo encantamento

do

significante. 0 primeiro pode ser lido, o segundo só
pode ser reescrito, solicitando, pois, outra escritu

ra. É curioso observar que Barthes opta por "escrití

vel" como par antagónico de "legível", em vez do es

perado correspondente "ilegível". Pode ter aí prevalecido a profunda censura lingtlística a um

termo

que é verdadeiro tabu em nossa cultura que privilegi
a os produtos literários consumíveis (cf. as

nossas

"Considerações finais* do Gap. 7). Em todo caso,

o

texto escritível de Barthes contém alguns traços bá-
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sicos do nosso texto ilegível: a recusa a inscrever-

-se em qualquer sistema reconhecível pelo leitor

(a

Ideologia, o Gênero, a Crítica); oferece-se como plu
ral, em múltiplos entrelaçamentos,como "galáxia

significantes"; não estrutura os significados,

de

não

tem comêço, é reversível, prolifera os códigos ( Cf.

S/Z, 13-14); Em tempo: numa conferência posterior

a

S/Z, Barthes aponta a ilegibilidade como traço

do

Texto: "the Text is that which goes to the limit

of

the rules of enunciation(rationality, readability,
and so on)„" ("From Work to Text". Textual Strate ffies, 75)»
(10)

J. Cortázar, "Para llegar a Lezama Lima", Recopila ción, 151-2.

(11) S. Sarduy. "Dispersión/falsas notas", 5-6o

(12) E.M<> Santí. "Parridiso", 356-61,
(13) A. Reyes. "Notas sobre la inteligência americana"o0C

tomo XI, México: Pondo de Cultura Económica, 1960,

262o
(14) T)eyPinos a Leonor Ulloa o deciframento dessas palavras
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que não só Lezama em textos e entrevistas repetiu,
mas também os seus críticos. Tratam-se, respectivamente, de "vfigeln" (ato sexual) e "vogelbauer" (jau

la para pássaros). Cf® L® Ulloa. "Ordenamiento se ereto de la poética de Lezama". Jose Lezama Lima:

Textos críticos, 52®
(15)

M. Junco Fazzolari aponta alguns desses termos, pa

ra explicar os "planos opostos" que articulam a teo.

ria da poesia em Lezama. (Cf® op.cit?112)®

(16)

R. Barthes. "De la parole à 1’écriture". La Quinzaine Littéraire. I2 a 15 de março, 1974, 3-4o

(17)

J. Ortega. "Prólogo" a Jose Lezama Lima. EI reino âe

la imagen. Caracas: Biblioteca Ayacucho, x®
(18)

R. Barthes, ibidem, 4

*

*

CAPÍTULO 6:
A TEORIA DA IMAGEM
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6. A TEORIA DA IMAGEM

Não é fácil repartir por assuntos a densa pr<>

dução ensaística de Lezama Lima. Boa parte dela desenvol

veu-se em torno a revistas literárias cubanas que dirigiu,

como Verbum (1937), Espuela de Plata (1939-1941), Nadie
Parecia (1942—1944) e Orígenes (1944—1956), e trazem amar
um».
ca do escrito circunstancial da edição de um livro,
efeméride ou uma exposição artística. 1 Muitos dos ensa -

ios pretextam o comentário de um livro ou poema e até

um

episodio da vida de algum escritor para converter-se
em
pura reflexão teórica sobre a poesia;2 não é infrequente,
tampouco, que da natural permeabilidade entre a crítica e

a teoria literária surja alguma anotação relevante

sobre

a historia e a teoria das culturas.

Mesmo havendo esse trânsito temático e

até

certa dispersão tópica, podemos reconhecer duas grandes li

nhas nessa atividade ensaística: 1) a crítica - que foca
liza sobretudo a literatura, mas abrange também a pintura,

a música e, ocasionalmente, o cinema e o balé; forma

volume maior dos escritos e, certamente, a porção

o
mais
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acessível ao entendimento; 2) a teórica, que corresponde
ao que Lezama denominou "sistema poético do mundo"; subdi

vide-se em a) teoria da imagem eh) teoria das culturas o
A primeira constitui o filão mais chamativo do conjunto,

pela novidade e imparidade que apresenta no âmbito latino

-americano. Compreende, a conceituação da natureza do ato

poético, da função do poeta, e da poesia e do poema,

e

não uma "poética" pois esta trata da técnica de composi ção poética:A teoria das culturas vem a ser uma amplia
ção e aplicação da teoria da imagem, numa tentativa

de

dar-lhe maior abrangência; assume a feição de uma "histo
ria poética" de certas culturas, interpretadas como "eras
imaginárias". São elas a cultura latino-americana (para

Lezama "americana" tout court), a grega, a egípcia e

a

chinesa.

Essas duas linhas da ensaística mostram visí
veis tangências: a atividade crítica se nutre dos concei

tos da teoria da poesia ou daquela são repassados concei

tos para esta<> Essas tangências são motivadas pelo

fato

de que, seja com a perspectiva da interpretação ou da pu

ra teoria, Lezama visou a um so ohjeto de conhecimento ao
longo dos seus ensaios: a imagem. Nos textos críticos, as
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imagens criadas por outros poetas; nos teoricos, a Imagem
como produto do ato poético, individual ou cultural. Essa

fixação monotemática não se planta, contudo, sobre qual —
quer definição pré-estabelecida, nem impulsiona à progres

são unidirecional das demonstrações. E muito menos culmi
na numa grande síntese final. A imagem como objeto de co

nhecimento — como forma criada pelo poeta e pela culturaé um conceito construído, significado com imagens. Lezama
desenvolve as suas conceituações mediante figuras,

com

séries de metáforas, num discurso que adensa a ilegibili

dade da sua forma de expressão à medida que inscreve poe

ticamente a dificuldade da forma do conteúdo.

Desde os seus primeiros escritos, Lezama

já

começa a traçar um perfil do seu objeto de conhecimento,

ao registrar a dificuldade que a poesia traz para o traba
lho conceituai. Ela é “lo inapresable, lo inexpresable,lo
inencontrable". ("El acto poético y Valéry", 1938, AR,253)

0 modo "secreto" da poesia não pode ser arrepanhado

pelo

discurso filosófico - acresce logo noutro ensaio -

pois

"la clásica desesperación filosófica, síntesis de

todo

dualismo, resuelta unidad de las antítesis" perde na segu
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rança das suas sentenças aquele "algo más que nos ronda".
("Del aprovechaminnto poético", 1938, AH, 256)»

0 mistério da poesia é, no entanto, um insti-

gante poderoso para pensar, posto que, citando

Kierke-

gaard) "la única pasión del pensamiento es descubir

algo

que ni siquiera se pueda pensar"(ibidem, 256). Eis comole

zama se refere à dificuldade para conceituar o ato poéti-

cog

Las radiaciones pensantes al explorar um
medio de moléculas extraordinariamente
densificadas no encuentran su posible re
fraccion, su angulo conceptual. (it)idem,256)

A figuração conceituai será a alternativa pa
ra as limitações das "radiaciones pensantes", posta emp?á

tica logo nos primeiros tanteios ensaisticos para tocaras

"moléculas densificadas" da poesia. 0 "milagre" da

poesia

pode, então, ser significado com metáforas que dão concre,
ção ao aLstrato, como nesta tomada sinedoquica do pneuma

que anima o mundo inanimado:

Aliento, anima, ciência de la respiracion.,
Respiracion:venillas de aire diferenciado
que van marcando su existir entre el ai re
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que se aparta saltando sobre las esencias,
sobre las ausências, arrastando lo inorgánicamente estable y lo desesperadamente in
traspasable. Ciência de la respiracionrpo.e
sia; fotografia de la respiración, por la
que tan comodamente resulta lo inesperado,
habitual, lo impersonal, agua de todos»

(ibidem,257)
Não se tome, apressadamente, essa

hipóstase

do poético como um fundamento definitivo do qual se possa

derivar toda a teoria de ^ezarna. A sua enunciação tem va

lor relacional e só funciona como uma explicação provisó
ria nos primeiros ensaios» Vincula-se, antes de tudo,

à

contraposição entre o conhecimento racional e o conheci mento poético (ou de "salvación") e, logo, ao que se pode

considerar como o principio regulativo de todo o pensaman
to teórico de Lezama: o mundo fisico é "una inmensa cond£

nación inanimada", tal como no principio dos tempos

com

as trevas, a solidão e o vazio» ("Conocimiento de salva -

ción", 1939, AR, 249).

A evocação poética, isto é a "voz" da poesia,
como respiração do sujeito, compensam essa impossibilida

de de ver e de tocar o mundo»"A la impenetrabilidad del
mundo exterior, la poesia aporta una solución: su sustitu
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ción por la evocación, capacidad devolutiva del sujeto,de3

pués que se ha perdido el imposible diálogo con la natura

leza, después que rehanamos la mirada o que le tememos al
lenguaje táctil»" (ihidem, 249-50)»

0 conhecimento poético como um "apoderamiento

progresivo" - essa é a diretriz do trahalho conceituai de
Lezama Lima. A recusa de toda dèfinição circunsf^^crit iva,

de todo conceito que sirva como tahula rasa para o desen

volvimento da exposição está diretamente ligada à crítica

da filosofia da identidade, conforme vimos em Adorno. Le

zama não poupa a esta e aponta a contraposição ao seu mo
do de conhecimento: "El conocer poético se separa del co-

nocer dialéctico que busca tan solo el espejo de su iden-

tidad" (ibidem, 249). A metáfora do espelho alude aqui ao
engano que sustenta a racionalidade com a sua suposição de
que a ordo idearam é a ordo rerum» 0 conhecimento poético,

contrariamente, "rinde su eficacia en esa gracia y potên

cia de evocar, en un verídico escamoteo de la cosa por su
nombre." (ibidem, 249). Nomear (dizer o mundo) é, desde lo

go, uma prática consciente da não identidade entre as pa
lavras e as coisas.

0 signo poético como evocação e simulacro — a
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única verdade diante de um mundo impenetrável pela ratio.
São estas noções que os ensaios dos fins dos anos trinta

oferecem,com simplicidade, como adiantamentos para o com
plexa conceituação do mundo como imagem dos textos poste

riores. Contem elas in nuce a hipótese do "sistema poéti

co do mundo", que se insinua já nos fins dos anos quaren
ta, e a concepção da história como sucessão de "eras ima
ginárias", formulada nos anos sessenta. Mas tanto aquele

como esta, assentam-se na teoria da imagem.

Num dos seus ensaios mais fecundos - certamen
te dos mais difíceis de quantos escreveu - "Las

imágenes

posibles" (1948), Lezama propõe os conceitos básicos

que

ha-p-p-r-iam de inseminar todos os ensaios posteriores,

Eis

como nos apresenta o seu projeto conceituai, concentrando

e desenvolvendo num bloco de fulminantes figurações as no
ções iniciais sobre a relação entre o mundo e a poesia:

Apesadumbrado fantasma de nadas conjeturales, el nacido dentro de la poesia sien
te el peso de su irreal, su otra realidad,
continuo. Su testimonio del no ser, su te.s
tigo del acto inocente de nacer, va saltan
do de la barca a una concepción del mundo

o225o

como imagen. La imagen como un absoluto,
la imagen que se sabe imagen, la imagen
como la última de las historias posibles.
(AR,151)

As enigmáticas perífrases que abrem o ensaio
parecem aludir à imposição natural da tarefa de interpre

tar o mundo ao poeta ("apesadumbrado fantasma de nadas con
jeturales"), que para cumpri-la deve "saltar da barca" da

sua "outra realidade", para converter-se no ensaísta, cu

jo papel será o de assumir a possibilidade da imagem como

objeto de conhecimentoe

A justificativa desse possível está na preemi
nência do ato poético como articulador de semelhan.ças(!cóino

quedará siempre como la pregunta del inicio y de la desp£
dida", 151). Preeminência resultante daquela irremediável

intocabilidade do mundo físico ("los recursos intocables

del aire"), que, por sua vez, resulta da perda da memória
de algo primordial ("un imposible, una ruptura sin nemosi

ne de lo anterior", 151)

0 nosso enunciado explicativo da enunciação cte

uma hipótese põe a descoberto o modo abissal como

Lezama

expõe os seus conceitos<> 0 circunlóquio não é, na verdade,
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redutível a qualquer formulação lógica que restabeleça uma conexão legível (retroativa, no caso) entre os elemen

tos da hipótese. Porque, se o fosse, teríamos que admitir
que ela toma a teoria platónica das Ideias como um princí
pio da conceituação, estabelecendo a oposição entre o pia
no das Essências e o plano das realidades,para consta -

tar que estas se nos oferecem impenetráveis ao conhecimen
to, a menos que, pelo ato po.ético, possamos apreender

a

Ideia que contêm.

Como Lezama não apresenta uma tal proposição

lógica, mas opta por inverter a ordem dos argumentos, tor

na-se a enunciação correlata ã própria natureza da hipót£
se. È esta "algo posto sob a tese" e, como tal, elude
ponto de partida fixo, um princípio originário.

um

Sendo

assim, Lezama invoca a teoria platónica no último círculo

da espiral do seu discurso (com uma terminologia que com

promete, aliás uma estrita averiguação), mas sem deixar -nos qualquer pista sobre a sua concepção pessoal da mes

ma: são as ideias imanentes às coisas ou são transcenden
tes a elas? A elipse da tese, bem como a figuração da hi
pótese, pela inversão mencionada, realizam, respectivamen

te, aquela abstenção de reduzir tudo a um princípio, e

o

exercício da "tensão entre a exposição e o que se expõe"-
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traços da escritura ensaística, como vimos em Adorno. Sen
do o objeto de exposição a imagem, cujo o difícil modo po_

ético de dizer pela semelhança, o mundo indizível, a expo.
sição descarta a claridade (e primazia) da tese, para ins_
crever num discurso tortuoso a dificuldade mesma da hipó

tese sobre o trabalho poético.

Deste modo, o discurso do ensaísta e analogado ao discurso do poeta. Se o difícil trabalha deste é su

perar a indizibilidade do mundo (procurar a semelhança de

uma imagem) o daquele é falar dessa dificuldade (encontrar
a imagem de uma semelhança). As rotas inversas têm o

seu

ponto de união. Pelo menos parece ser isto que Lezama re

gistra nessa célebre frase:

la semejanza de uma imagen y la imagen de
una semejanza, unen a la semejanza con la
imagen como el fuego y la franja de
sus
colores. (ibidem> 151)

Sem considerar o projeto implícito de fundir

a atividade conceituai e a poética, torna-se impossível ei

contrar o registro completo lezamiano. De nada adianta dea

~l-j zar-se por cima de certas passagens dos seus ensaios,ou

pescar isoladamente certas definições que parecem peremp-
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torias. É no impulso de falar esteticamente do estético
que radica o "conteúdo” definitivo desses textos. Lezama
resiste a quem não esteja familiarizado com a sua inten

ção total que temos que inferir, sempre, da sua

crítica

ao conhecimento racional e da concepção do mundo como
gemo

Isto, pelo menos, ele deixou claro em algumas
asserções iniciais do ensaio que comentamos: "Ninguna a -

ventura, ningún deseo donde el hombre ha intentado vencer
una resistência, ha dejado de partir de una semejanza

y

de una imagen; él siempre se ha sentido como un cuerpo que
se sabe imagen, pues el cuerpo al tomarse a si mismo como

cuerpo, verifica tomar posesion de una imagen." (151)

”Todo lo que al hombre testifica lo hace

en

cuanto imagen" - insiste Lezama. A primazia da imagem pro

cede da sua absoluta necessidade primeiro, diante da não-identidade entre o "corpo" e o "ser" (isto é: sujeito

e

objeto: "si el ser tomase proporcionada posesion del cuer
po o si el cuerpo fuese su justa y absoluta morada,

la

imagen desapareceria o habitaria una planície sin cogitación posibleo" (152) Em segundo lugar, diante das descontdnuidades do mundo: "las pavorosas distancias entre

una

y otra ventana y la tropa en que cada guerrero estrena un
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distinto uniforme y que forman las espumantes, indeteni -

bles metamorfosis. Cada objeto hierve y entrega sucesión.
La jarra suda su agua estancada y de esa pcdredumbre está

tica, donde se sientan los insectos a esperar, la

flor

conduce su testa en la frialdad aconsejable para su fren

te". (152-53). Essa proliferação de figuras para signifi
car a diversidade, as diferenças e as metamorfoses do mun
do fenomênico prestam-se a enfatizar a função da

imagem

como "interposição" que procura recobrir o vazio deixado

pela não-identidade e pela descontinuidade»,

A poesia procura recobrir o vazio... Tentati
va utópica de "apoderamiento” do ser das coisas, ela

é

uma aventura sem limites para alcançar o impossível».

"La

poesia tiene que empatar o zurcir el espacio de la caída.
De ahí la gravedad o exigencia de su impo sibi li dado"

agrega Lezama noutro ensaio.

-

Essa formulação é tributa

ria daquela noção inicial do "escamoteo" da atividade poá
tica, visando agora a enfatizar a impossibilidade da re -

presentação do verdadeiro na linguagem. A utopia e discer
nível na sua constituição paradoxal: sendo uma mediação e
que tece semelhanças para chegar à identidade, põe em evi

dência as diferenças que a negam. Este é um ponto crucial
para entender a perspectiva sobre o fenômeno linguístico

.230o

dentro da qual Lezama desenvolve a sua teoria da imagem»

A noção da palavra poética como mediação,inter .
posição ou escamoteio deixa entrever a moderna concepção
da linguagem como relação de descontinuidade entre a or dem do significante e do significado. Como vimos, Lezama

não nega a existência do mundo real, mas ao caracterizá -

-lo como intocável, inanimado ou amorfo, e atribuir à poi
esis o "sopro" que o constitui como imagem, sua teoria en

tra em consonância com a concepção pós—saussureana do sig

no e com a episteme da era da pós—representação, assenta

da no descrédito da transparência das palavras para dizer
6

as coisas.

Essa posição epistemológica é perfeitamente
compatível com a prática poética de Lezama - em qualquer
modali dade textual - na qual é-nos forçoso admitir que

ordem do significado é secundária à do significante.

a

Não

fosse assim, a chave da performance do ilegível não estaria instrumentada pela linguagem concebida como diferença

e descontinuidade. Seus poemas, ficções e ensaios funcio
nam sistematicamente contra a representação, contra o sen

tido, contra a comunicação, quando desorientam ou bloquei,
am a continuidade do nosso sistema lógico discursivo, e a
identidade com os referentes e referências de nosso reper
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tório cultural e literárioo

Lezama concebe o discurso poético como uma per

formance figurai para produzir incessantemente o infinito
da significação. Quando diz, por exemplo, com uma das su
as mais desafiantes proposições, que"la red de

imágenes

forma la imagen" (153), somos tentados a simplificação de

ler o termo "imagen" como "sentido" (a identidade, a con

tinuidade). Se "imágenes" pode, plausivelmente, ler-se

c£

mo "metáforas", "figuras" (os simulacros que se interpõem
na distância que separa o sujeito do objeto), a "imagen"

como produto do discurso metafórico já não pode ser a reprodução do mundo. Se Lezama quisesse ter conceituado

o

discurso poético como o lugar da Ontologia, não teria,cer
tamente, escolhido o teimo "imagen" para indicar o produ
to das "imágenes".

Inútil inculpar ao uso indiscriminado do ter

mo "imagem" a ambiguidade que atravessa a conceituação0

Não há aqui falta de rigor ou precisão terminológica,

muito

e

menos tautologia, conforme as mentes positivistas

costumam tachar o que não recai dentro do seu esquematismo conceituai. A fórmula

lezamiana é de uma lógica irre

preensível dentro da sua expressão poética e no

contexto

.232.

do ensaio que comentamos„ Ao escolher o termo "imagem” co

mo o resultado do tecido das imagens no discurso poético,

Lezama pretendeu chamar a atenção para a qualidade figu -

ral, de simulacro do objeto percebido e retido na lembran
ça.
A imagem é uma forma de uma forma - o desenho
da progressão da semelhança - podemos dizer, glosando es
ta proposição: "En realidad, cuando mãs elaborada y exacta es una semejanza a una Forma, la imagen es el

diseno

de su progresión" (151). Ela reconstrói um corpo ou um en

te, criando uma "sustancia poética" com a sua “voracidad
de Forma". É - continua Lezama - a tentativa de penetrar

no "reverso que se fija" (o mundo), já que o "corpo"

(o

sujeito) e o "ser" (as coisas) estão dissociados por

uma

brutal cercania ou o "más progresivo alejamiento" (152-53)

Essa paráfrase revela a sua utilidade se a con
frontamos com o texto do ensaio, onde a terminologia errá

tica e a exposição figurada dos conceitos oferecem notóri
os embaraços à interpretação. Mas mesmo "traduzindo" Leza

ma, é preciso insistir na pertinência do campo semântico
do seu discurso. Os vocábulos da ordem sensorial,

"corpo", "penetración", "voracidad", "exhala",

como

"absorbe"

"desvanece", "endurecer", contêm enorme afinidade com

o
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objeto de conhecimento. Em muitas passagens, é certo, po
demos facilmente substituir o termo "imagem” por "lingua

gem”, ”signo”, ”significante”, "significação” e outros de
maior trânsito no discurso teórico de hoje. Mas, na verda
de, o termo "imagem” á o mais congenial aos propósitos oqn
ceituais de Lezama.

Primeiramente, porque "imagem” é um termo usa
do, indistintamente, para "alegoria”, "símbolo”, "emblema"
"mito”, "ícono”, "idolo”, alem de valer para todo tipo de

figura do discurso (metáfora, comparação, etc). Alem des

ta polivalência, é um termo que frequenta tanto a Filoso

fia, como a Retórica e a Psicologia, por ter a abrangên cia necessária para significar todo tipo de representação
formada na mente, a partir da percepção (sensorial ou não)
de qual quer objeto, evento, ser e textos inclusive. A -ima.

gem mentalmente formada é passível de expressão (verbalou

o

não) ou de permanecer inexpressada. É a imagem, ainda,

produto da atividade mental mais elementar, mediante a sãm
pies percepção física (ver, tocar, ouvir, cheirar), ou do

trabalho artístico mais sofisticado, que se investe

nas

formas, volumes, cores, formas, linhas, sons e palavras.

Anterior à linguagem ou inscrita nela, a imagem recobreum
amplo e significativo espectro da experiência humana,

no

texto, ou fora dele. Como disse Bachelard - para quem fa-

«234o

lar da f enomenologia da imagem é falar da f enomenologia da
alma - a imagem é um "resaltar súbito del psiquismo", que
responde a um dispositivo da subjetividade, mas que

tem

repercussão transubjetiva. Porisso, continua Bachelard,ela não é um mero resíduo da impressão, mas a origem da Un

guagem, porque "pone en movimiento toda la actividad lin
guística... nos sitúa en el origem del ser hablante." "Ibs
expresa convirtiéndonos en lo que expresa... es a la vez
un devenir de expresión y un devenir de nuestro ser." 7

É operando sobre essa latitude e essa disponi

bilidade semântica do termo "imagem”, que Lezama desenvol

ve a sua teoria das "imagens possíveis" para circunscre -

ver, progressivamente, o seu conceitoo A maior porção

do

ensaio que comentamos está ocupada pelo traçado desses pos

síveis da imaginação humana, com os quais o ensaísta ofe

rece uma rede de imagens que forma o seu conceito de ima
gem e a própria imagem da sua escritura. 0 trabalho de Le

zarna consiste no exame dos diversos modos com que os indi
víduos e os povos inscreveram figuradamente os seus valo

res, o seu saber,a sua etica, as suas cosmogonias,

suas

aspirações e suas expectativas, em suma, a sua cultura

e

a sua história. Essa inscrição Lezarna a buscará (como

é

próprio ao impulso do ensaísta moderno, conforme Adorno)
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em qualquer tipo de manifestação cultural: um texto lite

rário ou filosófico, um mito, uma lenda, a figura de

um

rei, uma escultura, um episódio de uma "batalha ou de

uma

"biografia. Gregos e egípcios, chineses e hindus, romanos

e germânicos, os homens modernos e os primitivos -

todos

"evaporaram ” imagens e com elas fizeram e Justificaram

a

sua história ("la ultima de las historias posihles")»

Desde logo, Lezama não trata de descrever

a

"evolução" de um conceito, mas ao contrário,de captar por
trás da dispersão das geografias, da diversidade dos tem

pos, e em veículos diferentes, a unidade da experiência tu_
mana, cifrada na sua imaginação poética. É a isto que alu

de o ensaista com a enigmática expressão "aquel desfile de

guerreros de distinto uniforme" (153), com que anuncia

o

seu exército de imagens. A sua visada, como se há de ver,
está próxima, ao do f enomenólogo, que suspende o que

é

physei para arrepanhar o que é thései, procurando, com

a

consciência intencional, o imediatamente dado à

reflexão

para dele extrair uma significação. Com uma fórmula

algo

criptográfica - "lo primero que llega" - Lezama nos suge

re a sua visada do imediato:

y aquel desfile de guerreros de distinto
uniforme se convierte ahora en el primero
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que llega a la puerta o en aquel quei se
aleja desmesuradamente. Tanto una
1bru
tal cercania como el másís progresivo ale
jamiento forman un inmediato capaz
de
endurecer y resistir la imagen, y a Pe
sar de esa distancia será siempre
lo
primero que llega.
(53) (o grifo é de L.L.)
Vejamos então como Lezama lê alguns

desses

"primero que llega" convertendo-os em personagens de

fábula transcultural, cujo enredo é o conceito de

uma

imagem

como revelação encarnada. 0 primeiro dado cultural é ofe
recido pelo período mítico helenístico (século VII a.C.)
com a figura de Prometeu. Na sua leitura do Prometeu acor
rentado , de Ésquilo, Lezama assinala a inscrição do signi

ficado do conhecimento poético como conhecimento absoluto,
que é entregue ao homem como uma totalidade. Levada com o
fogo, "el arte no es un mistério, siempre alcanza la pro-

porcion del hombre, pues el griego estuvo convencido

que

al poner las cosas en la luz, en su develamiento, adquiri
an un logos por la palabra." (154)«

A escolha do herói civilizador para

encarnar

o mito da origem da linguagem entre os gregos contém

chave do que Lezama entende por "revelação" mediante
magem. É significativo (para a intenção total que percor

re subjacente o ensaio) que Lezama tenha escolhido, entre
as várias falas de Prometeu no Cáucaso, justamente aquela

em que o personagem torturado se refere ao beneficio

ter ensinado aos homens a difícil arte de ler

de

os pres-
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ságios. Eis a citação da tragédia de Ésquilo, fonte que Is
zarna (como de hábito), não indica:

Ensené asimismo la lisura de las entranas
y el color de ellas que agrada a los Demo
nios, y la cualidad favorable de la bilis
y el hígado, y los muslos cubiertos
de
grasa. Quemando los luengos lomos, ensené
a los hombres el arte difícil de prever,
les he revelado los presagios del Fuego ,
que, tiempos atrás, eran oscuros. Tales
son las cosas. 0 Y quién puede decir que
ha encontrado antes de mí todas las rique
zas ocultas pata los hombres debajo de la
tierra: el bronce, el hierro, la plata,el
oro? Cierto estoy, a menos que quiera glo
riarse en vano. Escucha, en fin, una sola
pa^labra en compendio: todas las artes,
Prometeo, se las he revelado a los Vivien
tes. (153-54)o

É esta citação, mais do que as tortuosas

"ex

plicações” anexas a ela, que permite ao leitor entender
que a "revelação" adquirida pelo homem é a de como inter

pretar os signos obscuros dos fenômenos do mundoo Dito de
outro modo: o saber total é o saber poético que procede da

leitura das imagens. 0 que Prometeu faz, na versão lezami
ana, é ensinar a arte poética de transformar o mundo físi

co em imagens,. Prometeu é, assim, o paradigma do poeta

-
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o bene-factor que porta o fogo do conhecimento poético —

aquele que ensina a adivinhar, prever, interpretar: a ler
formando imagens.

Alem dessa significação do poeta que ensina a

ler os signos obscuros, o mito serve também a Lezama para

contrastar o conhecimento poético ao conhecimento racio nal. Dentro do seu proposito implícito da crítica ao ra -

cionalismo, Lezama escolhe a façanha prometeica para ilus

trar a vitalidade da consciência pré-científica, própria '
às culturas no alvorecer da sua historia. Anterior à or -

dem repressiva da razão, a era mítica mostra o homem tra

tando as artes "dentro de la revelacion interpretada".Com

o advento do período socrático ou dialético — continua 1£
zama - o homem grego "volvia a angustiarse.. <> al enfren tarse con el nacimiento del ser". Àquela participação

no

saber total, outorgada pela poesia nas origens da humanidade, sucedem a debilidade e o desconcerto quando o homem

assiste às "metamorfosis del ser en su cuerpo...
cuerpo.. preocu -

pándose no ya de la unidad primordial, sino, en el período parmenídeo de la definicion de la unidad por exclusion"

(155).
Com essa breve alusão às duas épocas da cultu
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ra grega, a mítica-primitiva e a racionalista, posterior,
Lezama deixa entrever uma referência à transformação por
que passou a tragédia, que Nietzsche analisou como repre
sentativa do "socratismo estéticd11, na obra de Eurípedes.
Oposto aos sentimentos apaixonados, dionisíacos da tragé
dia original (que Soflocles e Ésquilo ilustram), o socra
tismo era, para Nietzsche, a intrusão do espírito crítico
e racionalista, com idéias "frias y paradójicas"Na pro
posição supra mencionada de Lezama, a perda da unidade pri
mordial insinua, conjuntamente, a cisão da unidade apolíneo-dionísiaca da tragédia (conforme Nietzsche) e o postu
lado metafísico de Parmênides, segundo o princípio
da
identidade e da contradição ("0 ser é e o não ser não é")

Ampliando a linha de raciocínio de Nietzsche,
sobre o declínio grego, Lezama aproveita para tocar
num
de seus tópicos prediletos: a objeção à teoria aristotéli.
ca da Tnímese.10 No período perícleo, propõe, "la indeci sión comienza a doblar las rodillas y a enarcar la seme janza" (155). Aqui Lezama alude à intensificação de debi
lidade grega quando o Estagirita fixa o conceito de reprt)

dução por imitação, na tragédia, na epopéia, na poesia di
tirãmbica, na aulética e na citarística (Poética,1447a)o
Oposta à "posesión de secretos" do conceito primitivo da
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imagem, a semelhança aristotélica "marcha solo acempanada
de la horrihle vanidad de reproducir" (155)o

É claro que Lezama atém-se, nessa breve alusão
ao sentido parcial da mímesis (como imitatio), fixada pe
la posteridade teórica.^ De todos os modos, Lezama asso
cia a teoria da mimese à sistematização e dogmatização do
saber com Aristóteles, em cuja doutrina Nietzsche também
vira um sintoma da decadência grega, correlativamente

à

disjunção dos instintos apolíneo e dionisíaco. Para Leza

ma, o conceito da imagem como saber total dos tempos

das

origens perde-se com a sua redução à imitação: "La imitación cuyo concepto se precisaba en las épocas que subraya

ban la importância de toda convencion, dándole total im portancia la imitacion espacial de objetos o de modelos

(.o.) Se congelaban las obras maestras que destilaban unos
residuos fijos y unas cualidades igualmente espaciales que
se asemejaban al oro." (156)^^

Prosseguindo com o seu "interminable ejército

de diversos uniformes" (158), o ensaísta apanha outro sol

dado que exibe, noutro uniforme, o conceito da imagem co
mo revelação encarnada» Numa escultura egípcia, Lezama a-

ponta o equivalente da comunicação prometeica que já apon
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tarnos. Reproduzo aqui a passagem, cuja

decifração só

me

foi possível graças à uma boa enciclopédia e à atenção tai
to à "errótica” lezamiana, quanto ao registro subjacente
na enunciação dos argumentos:
Así en las pellizcadas relaciones que se
estabelecen en los egipcios, entre
el
campesino y el intendente, se abren aque
lios templos y empezamos a caminar con
luz granizada las salas hipóstilas. Dehu
ti-Necht se dirige lentíssimo y maestoso
a una rama de tamarindo y va a azotarle
todos los miembros al agricultoroQué luz
de topacio de esas puertas al abrirse en
otras puertas y engendrar en las últimas
sucesiones un gran navio. Asomémonos
y
veamos detenido con gracejo ese grupo ejs
cultórico que se esboza. El campesino es
tá ya curvado, pues en cualquier momento
pueden descender los azotes. Supongamos
que prolonga su espera curvado: como la
relación no es inmediata, aqui los gol un
pes no nacen de la cólera, sino de
estilo lentísimo,entre el doliente y el
intendente; el campesino se mantiene tie
so mi entras el intendente yerra por el
bosque buscando sin apresurarse el ramo
de tamarindo para golpear todos aquellos
miembros que esperan. ^58)

Dehúti (leia-se Djehuti ou Zehuti) é o

nome

.242o

primitivo da divindade egípcia, que no período greco-roma
no foi substituído pelo de Toth (o "três vezes grande") e

identificado pelos gregos como Hermes TrimegistOo Mensa geiro dos deuses, Dehuti é o pai da ciência e da literatu

ra, das invenções e de todas as artes, sobretudo a da es

crita, para que os homens não esquecessem as doutrinas di
vinas e não perdesse a memória das suas descobertas. É

o

guardador dos arquivos dos deuses, o seu escriba ("Ra fa

lou, Toth escreveu") e, desde logo, o inventor dos hieró
glifos o13 Em suma, Dehuti é o Prometeu egípcio, o poeta
que entrega aos homens a luz do saber total.

Ora, na leitura que faz Lezama da esculturare
presentando-o como o intendente que vai açoitar o campo nês com o galho de tamarindo 4, é recortado o significado

metafórico de uma representação supostamente realista: De^
huti se vale do símbolo do seu saber para transmitir o fa
zer poético ao homem. A façanha prometeica na cena escul
tórica é a imagem formada pelo ensaísta para significar o

benefício da entrega da imagem - a arte de ler e escrever
- ao humilde camponês que a aguarda reverencialmente cur
vado.
Ha um deixo de ironia no comentário que o ensa
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ísta faz sobre a formação da imagem na sua leitura, que é

“precisa como una cronologia leída en un papiro de Cham -

pollion" (158). Burlando-se ou não do seu leitor, o reco
nhecimento da imagem egípcia repousa no esplendor da

sua

equivalência ao mito grego, que mostra, assim, "las

más

contrapuntísticas y sutiles asociaciones que puede ofre cer la lenta dificultad egipcia»" (158).

A passagem que comentamos é (outro) exemplo no
tável daquela relação entre a forma e o conteúdo promovi

da pelo ensaio lezãmico. 0 método elíptico da exposiçãoe^

tende-se lentamente na descrição de um objeto cujo conteu
do não nos é revelado, figurando o conceito da dificulda
de egípcia. Por outro lado, o efeito estético, típico

da

forma do ensaio, é obtido pela produção do conceito no mo
vi-mento do discurso, posto que somente com a leitura asso^

ciativa ou relacional o podemos captaro

Lezama não só se compraz com a enunciação enig
mática do conceito, como aproveita a ocasião para referir

-se à emoção que ele próprio experimenta ao formar a

sua

imagem de DCjehuti como Prometeu, e, assim, inscrever me

taforicamente um conceito da leitura (a sua e a nossa) co_

mo atividade jubilosa de formação da imagem:
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AI adquirir esa imagen las puertas vau
cayendo sobre las puertas, como en mues
tras resurrecciones, donde un centurion
va cayendo dormido sobre otro centurion,
viéndose la hora adecuada para el milagro como la siesta cae intempestiva so
bre un gran ejército.

A lenta dificuldade egípcia pode esclarecer -

-se se de^ciframos as suas imagens como depositarias

de

uma concepção abrangente do mundo, da qual todos os mem —

bros da sociedade participam,, Até mesmo a simples adoção,
para as relações comerciais, de moedas como o incenso

ou

o alho, supõem a comunhão do homem com a terra. Esse sig

nificado, Lezama aponta também na crença de que todos

os

rios do reino confluiam na boca do monarca e na de que

a

tumba natural deste era a linha do horizonte (cf.159).São

essas imagens as portadoras da leitura possível do"tejido
de su [dos
[dos egípcios]
complicadísima historia”, propõe Lee(
zama, contrariando a tese de Worringer sobre a carência <3e

religiosidade profunda e fantasia na cultura do antigo Egito. 15

0 momento mítico do 'benefício do saber poético para os chineses é recolhido numa cena de conversação

entre o rei, um nobre e um poeta, quando o raio lunar ch£

o245o

ga até os dialogantes, entregando-lhes os princípios

do

método celestial. Lezama desenha a cena, com o seu método
habitual de pôr em elipse o objeto da exposição:

sentados en la terraza, exigiéndose para
la veridicación la companía de dos incurables viciosos en los placeres de
la
conversación y de un poeta especializado
en el verdo de treinta y una sílabas; pe
netra la luna hasta las ofrendas, la ban
deja y la mesa, y se espera en las terra
zas el hilo que la luna debe alcanzar pa
ra el comienzo de las danzas. Y en
las
conversaciones entre el rey Shan y
el
Marques de Khi se trazam los princípios
invariables del método celestial, tque com
prende desde el uso armonioso de los cin
co divisores del tiempo hasta el trata miento adecuado para el pago de las deudaS" (160)

0 "poeta especializado en el verso de treinta
y una, sílabas" é, com bastante probabilidade, uma referên

cia oblíqua ao filósofo legendário do IV século a.C0,Lao-Tzu, autor de Tao Te Ching ("Livro da Lei Universal

e

seu Poder"), que contém, em versos, os fundamentos da sa

bedoria clássica chinesa. Se tivermos em conta que
incluem justamente os princípios do método celestial

estes

de

que fala Lezama, e que são atribuídos a Fou Hsi - o pri -
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meiro dos dez imperadores do período mítico chinês, - en

tão o "hilo de luna" que chega até os comensais pode ler-se como uma metáfora da figura deste sábio* No .contexto
do fragmento que lemos, Lezama se refere ao "período

Fou

Hi" [por Fou Hsi], para dizer que, então, "el feudalismo

chino se convirtio en su sueno" (159).

Não é contudo a adjacência nominal que permi

te produzir no leitor a imagem do sábio chinês, se não
leitura relacional, de

a

associação dos argumentos na d-inâ

mica do ensaio* Fou Hsi (século IV a*Co) tem para a tradã

ção chinesa os atributos que o paralelizam com Prometeu e

Djehuti: é o benfeitor que trouxe aos homens as marcas da
civilização (a arte da caça, da pesca, da música) e, so
bretudo, foi o inventor dos oito trigramas que são a ba
se da combinatória sígnica do I Ching (Livro das Mutações^

Na versão lezamiana da façanha prometeica chi
nesa, "los principies del método celestial" correspondem
aos oito trigramas, considerados, como nas fábulas grega
e egípcia, como as imagens ofertadas aos homens como

uma

leitura do universo.
De modo similar a cultura grega, em que a per
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da do saber primigênio se dera com o advento do raciona —
lismo, os chineses chegam ao fim da era da imagem quando
substituem o saber total das origens pelo saber pragmáti

co. A isto alude Lezama, quando se refere ao último impe
rador do período legendário (Yu, 2183-2177 a.C.) aludindo

correlatamente à filosofia confuciana, de fundamento empí
rico e caráter moral:

Rodeado de sus inmensas colecciones de
provérbios, el chino se recuesta en el
sueno, pero sin adquiri?r la imagem.
Los dioses reemplazados por los prover
bios, depositan los sentidos en el re
verso del no sero (^60)

Neste ponto, convém tecer algumas considera -

ções sobre o conceito da Historia que corre subjacente nas
argumentações de Lezama. Podemos encontrar, sem muita di-

ficuldade, certos ecos e afinidades, no desenho das fábu
las ~l e^.am-i anas da origem da linguagem, com algumas noções
fundamentais da Ciência Nova, de Giambattista Vico.

Desde logo, quando Lezama descreve a perda da
imagem originária nas culturas que alcançaram o estágio da

racionalização, o seu recorte do processo histérico insi
nua a concepção viquiana da sucessão cíclica das idades di
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da

vina, heroica e humanaA inscrição mais sensível

"História Ideal Eterna" - com os corsi e ricorsi das ida

des - está na escolha lezamiana das eras míticas da huma

nidade para situar a função da poesia como formadora

das

imagens fundamentais da cultura. Para Vico, como para Le

zama, a primeira língua comum de todas as antigas nações

foi a poesia (Ciência Nova, livro II, capo3), sendo por -

tanto o primeiro termo da História as "tradições fabulo sas" dos tempos obscuros da humanidade gentil (ibidem, li

vro II, cap.56). Nestes, preside a metáfora primeira

a

ser concebida pela mente humana, a mais sublime, que as —

senta a "Teologia dos Gentis": "el mundo - diz Vico —

y

toda la naturaleza es un vasto cuerpo inteligente, que ha

bla con palabras reales y con tales voces extraordinárias
avisa a los hombres cosas en que, con aumentos de religi-

ón, quiere ser entendido0" (Livro II, capo14)o

Lezama, como vimos, considera o mundo físico
como um corpo inanimado, colocando entre parêntesis

essa

formulação de Vico0 Mas toma, como o filósofo napolitano,
a função do augúrio e a arte da adivinhação como a primei
ra leitura dos sinais desse mundo "que quer ser entendi do". As figuras de Prometeu, Djehuti ou Fou Hsi encarnam,

precisamente, a sabedoria poética, enfatizada na

teoria
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lezamiana como o processo da formação das imagens, ou

te de ler.

A reivindicação viquiana da "verdade poética"

nos ajuda igualmente a de^cifrar algumas passagens obscu

o

ras do ensaio que comentamos. Para Vico, que combateu

racionalismo cartesiano para valorizar o conhecimento co

mo pathos e imaginação, "las falsedades poéticas son igua
les a las verdades generales de los filósofos, con la so
la diferencia de que estas son abstractas y aquellas ves

tidas de imágenes (...) lo verdadero de los Poetas lo

es

en cierto modo más que lo verdadero de los Historiadores,
porque, porque es un verdadero en su Idea óptima, mien

-

tras que lo verdadero de los Historiadores lo es a menudo

por capricho, por necesidad, por fortuna0" (livro III,cap.

33)o
A lógica viquiana da poesia é, certamente,rei
vindicada por Lezama ao longo do seu texto ensaístico, pjj

la própria inscrição figurada dos conceitos. Mas o é,mais
diretamente, na atribuição de verdade à mentira poética.

"Las asociaciones posibles [criadas pelas imagens] - dirá
Lezama - han creado una mentira que es la poética

verdad
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realizada y aprovecha un potencial verificable que se li

bera de toda verificación." (161) Com essa visada de

li

vrar a poesia das provas da razão, Lezama reassume a pos
tura anticartesiana de Vico, em algumas passagens do

seu

texto, para vincular a poesia à prova hiperbólica e negar
a "cartesiana sustancia que piensa" (163).
Como é habitual no seu método de citar textos

alheios, Lezama os inscreve subitamente, no movimento

da

sua própria conceituação0 "Lo que prueba demasiado

no

prueba nada" - afirma incisivamente para negar o Cogito ,
ergo sum como verdade irredutível à dúvida. Logo acrescen

ta, aludindo ao argumento do "malin génie", de Descartes

(denominado "hiperbólico"), que "la poesia y su creación,
necesitaban desde su inicio la prueba hiperbólica y
encontramos con que esa mentira toma peso y se

nos

justifica

en esa prueba hiperbólicao" (164). Para entender esse con

ceito da mentira como prova hiperbólica da poesia, é pre

ciso recordar que para Descartes, o argumento hiperbólico
visava estabelecer o máximo grau da dúvida (o homem

foi

criado pelo gênio Maligno para pensar e enganar-se sem 19
pre)
. Ora, o argumento que Descartes usou para reforçar

a substância do cogito, Lezama o desloca para a imaginaçãa
poética: se o pensamento racional tem na prova hiperbóli-
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ca o argumento para chegar à verdade absoluta, a imagina

ção o requer para produzir a mentirão Mas como a poesia é
revelação, essa mentira toma peso” e a sua presença

se

torna "la única que puede trazar un continuo en aquel mun
do que surgio como la discontinuidad mayor" (164)»

Deste

modo, com o seu fechado entrecruzamento citacional

da

Ciência Nova e dos conceitos cartesianos, Lezama repropõe

a noção de Vico sobre a verdade poética pelo deslocamento

da substância pensante de Descartes, para reforçá-la como
ato de formar imagens (ler)o É esta a ideia clara e dis tinta — exposta com signos obscuros - que expropria o Co

gito ergo sum, para instaurar como principio teórico

o

que poderíamos formular como Lego, ergo sumo

Como epílogo da sua fábula transcultural

so-

bre a origem da poesia, o ensaísta ilustra a sua reproposição sobre a prova hiperbólica da mentira-verdade da po_e

sia» E, convenientemente, é a leitura de um texto situado
lá nos confins da História, na génese de uma cultura, que

ilustrará a conclusão lezamiana sobre o ato de ler

como

substância do homem,, 0 texto é o Bhagahvad G-ita, o vasto

poema religioso, que encarna em Krishna a façanha prome -
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teica para os hindus <>

20

Na peculiar estruturação desse poema, o rela
to épico do combate entre os pândavas e os kauravas

(ou

Kurus) é suspensa para que Khrishna ensine ao príncipe Ar
juna a doutrina básica do hinduísmo» 0 pretexto para in troduzir o diálogo entre o deus e o herói, que luta pelos

pândavas, é a dor e o desvanecimento de Arjuna ao ver, en
tre as hostes inimigas os seus mestres e parentes«, A ação

épica do capítulo I, que narra a disposição das hostes, o

grito de guerra, o ruído dos tambores, o estrépito doscar

ros, o choque das armas e o tumulto da batalha, é logo
substituída pela introdução da teoria do brahmanismo. Me

diante a intervenção de Krishna, encarnado no cocheiro do
carro real, Arjuna aprende os pontos básicos da doutrina:

a concepção de um Deus supremo, o domínio dos sentidos pa
ra chegar à identificação com o espírito universal, a re

núncia à ação pelo conhecimento, etco

Bem, o interesse de Lezama por esse texto

se

concentra primeiro na substituição do torneio bélico pelo

torneio verbal:
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En la multiplicación del sonido de los
caracoles de guerra en la instalacián
de los carros para el gran torneo ver
bal, rodeado de la muerte y de la ince
sante flecha, los dos príncipes situa
dos armoniosamente en sus carros tra zan los círculos del ser, de los menti
rosos sentidos y la verdad del venci ”ient0- (164)

Esse traço estrutural é logo interpretado

mo contraposição entre o tempo da história (da ação)

GO

e o

tempo mítico (do conhecimento):

Rodeado de una gran movilidad, de guerreros que pasan y que desaparecen,
de
remolinos, de la gran rueda que siempre
pasa por un punto y que ofrece un punto»
De eso se rodea, pero su centro, el po_e
ma, es estático, de carro a carro
las
palabras van trazando el mismo poema.Es
trechado por un gran combate, las pia bras cruzadas entre los dos príncipes,
cobran una exquisita lentitud, la necesa
ria para trazar el diseno de la sabidu ría° (164-65)

Aqui, a intenção de Lezama é bastante precisa.

0 seu comentário caracteriza, na suspensão do tempo histó
rico, a solenidade do momento mítico da entrega da imagem.
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A "gran rueda" - no Bhagahvad Gita vem a ser a metáfora u
sada para designar o processo cósmico que rege a sucessão

dos dias e noites, das estações etc.(Cap.III, estrofes 16,
67-68) - serve a Lezama para contrastar a periferia móvel
do poema ao centro estático, ahistórico do diálogo entre
o deus e o herói. Observe-se, por outro lado, que a "len
tidão" - "necesaria para trazar el diseno de la sabiduría"
- do trabalho prometeico é o motivo que anteriormente

o

ensaísta sublinhara para descrever o gesto de Djehuti na
imagem egípcia..2'1’ 0 centro estático do poema grava, assim
a prova hiperbólica da poesia - "la plomada de la mentira

primera" (164), isto é, a metáfora originária da revela ção, que comentamos em Vico<> A diferença dos dois tempos,

o da ação e o do conhecimento da imagem, é ainda captada
no ruído da palavra dos interlocutores: a dos combatentes
"se afina" e a dos príncipes "se hace ronca y desacorda fla" (165). Deste modo, o ensaísta deriva a oposição entre

o "tiempo no encarnado" (o do combate, histórico) e o
"tiempo poemático" - "forma sutil de resistir sin hacer
historia" (165)»
Todavia, o interesse de Lezama por esse texto

religioso corre subjacente ao da sua configuração estrutu
ral. No próprio conteúdo dos ensinamentos de Khrishna, Lie
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zama deve ter encontrado uma série de subsídios para a sua

teoria da imagem como leitura do mundo,, Não preciso fazer

aqui um resumo detalhado das doutrinas do brhaman j smo,que
Khrishna expõe no seu aspecto teorico (o yoga do conheci
mento) e prático (o yoga da ação). Mas o que é significa
tivo para nosso proposito é que o leitmotiv do poema é

o

domínio dos sentidos para chegar à liberação. Não é casu
al que Lezama - atinado coletor de imagens nas suas leitu
ras - tivesse escolhido, entre as muitas metáforas que u-

sa Khrishna para transmitir os seus ensinamentos, o "elo
gio de la tortuga" (165), que recomenda a atitude da con
tração dos sentidos para alcançar a identificação com

o

Absoluto (Gap. II, estrofe 58,55). Ora, no poema tal iden
tificação far-se-á mediante a leitura das formas e maravi

lhas do uni verso que, numa das mais belas passagens

da

Teofania descreve Arjuna lendo o corpo de Khrishna (Cap.
XI, estrofes 5~31). Cito um fragmento:

Entonces contemplo el Pândava
a todo el universo,
en infinitas partes dividido,
reunido ahí,
en el cuerpo del Dios de los dioses.

(Cap.XI, estrofe 13,173)
Seria um simplismo intolerável considerar que
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o ensaista nos propõe, com as diversas versões da façanha
prometeica, o conceito de imagem como verdade teologica»

Tomar as conceituações figuradas de Lezama como “visão re
ligiosa" da poesia, so tem serventia para as beatarias i-

deologizantes que reduzem a alta solvência teórica

dos

seus ensaios a questões de fá e espiritualismo do Autor»

0 recurso aos textos cosmogõnicos de várias

culturas não visa a fixar a beatitude da revelação do sa
ber total como dom divino, mas situar, na origem da lin guagem, a função imaginária da poesia, como primeira lei

tura, e primeiro simulacro, do mundo»

Que a perspectiva de Lezama desloca a mística

do substancialismo que, eventualmente, a noção de “revela
ção encarnada" possa sugerir, confirma o divertido exem pio da imagem possível, inventada pelo ensaísta sobre fa
tos da historia romana» Importante anotar que a falsa ima

gem, urdida para ilustrar a liberdade da imaginação poáti

ca, com respeito à verdade histórica, se aloja, convenien

temente, na dinâmica do ensaio, entre as solenes
da façanha prometeica» Ei-la:

Podemos levantar falsas antorchas en la
celebracion, en casa del pretor, de la
fiesta de la bona dea, a la que solo es

fábulas

.257.

lícito la asistencia de mujeres. Le prefactura romana ha tenido la confidencia
de que algunos jóvenes libertinos se pro
ponen asistir disfrazados. Y los centu riones enmascarados por túnicas como si
fuesen ciudadanos, registran cuidadosa mente a los asistentes al festival.
De
pronto, el asombro de uno de los prefectos, se encuentra delante de Julio Cesar
quelha asistido disfrazado de mujer. Ciceron que está disfrutando de un ocio en
su finca de la Tesalonia, recibe de
su
partido la orden de acusar a Julio Cesar
ante el Senado romano. Pero César le en
via con un liberto una esquela interesán
dose por su saludo, y aconsejándole, dia
senalado para la acusación, que deberá
continuar en su finca para su total restablecimiento. Y Cicerón decide quedarse
un dia más en su finca de la Tesalonia ,
meditando acerca de la compra de
otra
finca en Dyrrhachium. Qgjj

Este relato é, diz Lezama, "absolutamente fal
so". 0 episódio verdadeiro ocorreu em dezembro de 62 a.C.

Foi Clodio quem assistiu à cerimonia da Bona Dea, à qual
era vetado o ingresso de homens, na casa de Júlio Cesar e
vestido de harpista. 0 senado instituiu um julgamento por

incesto, por desrespeito às vestais. Em 61, Clodio foi de
clarado inocente por falta de provas. Cícero, que tudo fez
para desmascarar o seu álibi, foi quem mais sofreu as con-
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sequências do episódio, pois Clódio o acusou de ter parti,
cipado da execução dos seguidores de Catilina.
0 relato paródico de Lezama traveste Júlio Cj£
sar, em vez de Clódio, inventa o flagrante dos centuriões
e a ameaça do infrator a Cícero. A intenção explícita da
"brincadeira ó ilustrar a "poética verdade” das livres as
sociações que os eventos reais facultam à imaginação. Mas
tem, por outro lado - na dinâmica relacional dos concei tos - o propósito de rebater o conceito empiricista da imagem, como simples reprodução na mente dos objetos exter
nos. Ao propor o modelo de produção da imagem, que
não

parte da percepção direta de um objeto empírico, o ensaís.
ta releva a performance da ideação do sujeito, mesmo com
a ausência do objeto.
0 relato paródico (que signifi . cantemente remete a um caso de travestimento) vem a ser ,
deste modo, uma captação de resíduos da identidade do e vento empírico - mediados pelo texto da história romana ao mesmo tempo que elabora as diferenças.
Para Lezama, a imagem como figuração da leitu
ra e portadora do "é" (identidade) e do "não é" (diferen

ça) - ou como ele proprio formula - é "una especie de en
te del no ser” (179). Essa paradoxal condição da imagem, é
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confirmada por Alfredo Bosi, quando diz: "A aparência,des
de que vira semelhança, sela a morte da unidade"«Por isso
é a imagem, a um só tempo, "o dado e o construído"»2^

Esse moderno conceito sobre a atividade imagi,

nária - que revisa as tradicionais definições substancia-

listas, para reivindicar a função do conhecimento poético

- recebe uma original formulação no ensaio que comentamos.
Para catacterizar a experiência mental que leva à consti

tuição da imagem, mediante a semelhança de uma metáfora ,
Lezama propõe a designação de vivência oblíqua0 Como

é

próprio do seu método de exposição figurada, essa noção é
ilustrada com um texto alheio, submetido a leitura inten

cional do ensaísta:

Va la metáfora hacia la imagen con una
decision de epístola; va como la carta
de Ifigenia a Orestes que hace nacer
en este virtudes de reconocimiento» (256)

A vivência oblíqua seria o processo imaginári
o que se situa "entre la carta oscura entregada por la me
táfora, precisa sobre sí y misteriosa en sus decisiones a

sociativas" e o reconhecimento da imagem (em nossos ter mos: a formação da gestalt) (cf»157). A ilustração com

a
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tragédia de Eurípedes, Ifigênia em Táurida, não poderia

ser mais espetacular, dentro dos propósitos de objetar

a

função mimética da poesia e insistir na verdade poética de

todo simulacro» Acompanhemos, pelo confronto do ensaio com
o texto de Eurípedes, o método lezãmico de construir con

ceitos»

•'Cada vez que Orestes reconoce a Ifigênia

se

ve obligado a subrayar cada una de sus metamorfosis encar

nándolas en metáfora." (156). A citação implícita aqui

é

do 32 eposodio da tragédia, no qual Eurípedes usou o céle

bre expediente da carta com a função de anagnórise» A car
ta, que Ifigênia entrega a Pélope para levar notícias suas
aos seus f ami 1 i ares em Argos, e que lê diante do seu irrje
conhecido irmão Orestes, narra as suas metamorfoses desde
que escapara à imolação à Artemis, por seu pai, Agamenoru^
Para Orestes, portanto, o conteúdo da carta se convertesn

metáforas da identidade da irmã. Assim, sugere Lezama, 0restes forma a imagem da irmã, supostamente sacrificada ,
s:
mediante as metáforas (as metamorfoses, os simulacros)

e

obtém a "penetração de conhecimento"»

Logo, o trabalho de Orestes é o de ler a rede
de metáforas contidas nas tabuletas e chegar, pela pro

-
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gressão das semelhanças, ao reconhecimento de Ifigênia. A
experiência de Orestes é a da vivência obliqua, que culmi
na na forma final (a gestalt), propiciada pela série

de

traços parciais (simulacros), entretecidos pelas metáfo ras. Importante assinalar: a conceituação de Lezama anota

a condição da rede de metáforas como "carta oscura",

em

consonância com a sua prática da figuração. 0 seu destina

tário ideal, conseqilentemente, é aquele que ilumina

com

"la bujía momentânea de la imagen", ou seja, aquele quede
cifra a obscuridade da mensagem figurada.

0 episódio da anagnórise na tragédia de Eurípedes desdobra-se também no reconhecimento de Orestes por

Ifigênia. Lezama explora devidamente tal desdobramento,
mas (de acordo com seu método) lança subitamente o conteú
do do relato de Orestes sobre os episódios legendários da

vida familiar, no curso das figurações conceituais::

La lucha fratricida de Atreo y Ti estes,
representada por Ifigênia en telas teji
das o Los retrocesos del sol representa
dos en esos panos con hilacha fina
en
el primor,, La cabellera situada el se pulcro en lugar del cuerpo de Ifigênia.
La lanza de Pélope colocada en el apo sento de Ifigênia, mi entras mantenía su
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virginidad, ,son momentos donde el conocimiento poético logra su reconocimientOc (157)

Aristoteles, que dedicou vários parágrafos da
Poética para comentar o episódio da anagnórise nesse tra

gédia, considerou o expediente de carta de Ifigênia como
um modo natural de reconhecimento, porque procede da peri
pécia (1452b e 1455a, 19-20). Mas considerou "não artísti
co" o modo de reconhecimento de Orestes por Ifigênia, por
que "diz Orestes o que o poeta quer que ele diga, e
não
o que o mito exige." (1454b, 31-36) (o grifo é meu),
0
reconhecimento urdido pelo poeta não é, portanto, natural
na peripécia, mas provém de um "silogismo" (1455a, 21-22).
È preciso ter em conta esse comentário de Aristoteles pa
ra entender o propósito de Lezamao
De acordo com a perspectiva anti^aristotélica
da sua teoria da imagem, Lezamã procura valorizar o silo
gismo poético de Eurípedes, precisamente porque foge
às
constrições da mimese do mito. Observe—se que ao resumir
o relato de Orestes, supracitado, Lezama destaca nele, a
menção de certas figurações relativas aos fatos legenda -

rios da família dos átridas (as analogias contidas
nos
bordados de Ifigênia, e a substituição do seu corpo,pela
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cabeleira, no sepulcro). Com isto, assinala, subrepticiamente, o fato de o reconhecimento de Crestes por Ifigênia
ser mediado pelas inscrições metafóricas do passado legen

dário da família» Assinala, do mesmo modo, que o relato me
tafõrico de Orestes tem verossimilhança supr^^m-imát-i nq ,

porque espelha a carta de Ifigênia, ou seja: tal como es

ta, a vida estja cifrada em simulacros»

Consequentemente, fica sugerido que Eurípedes,
mediante o contraponto dos dois modos de reconhecimento( o

natural e o urdido), foi além da concepção aristotélica do

reconhecimento como simples "passagem do ignorar ao conhe
cer", referida a pessoas (Poética. 1452a, 30-32 e 1452b ,
3-4). Ou seja: a anagnorise desdobrada, que Lezama inter

preta como modos de vivência oblíqua pela imagem, funcio
na como uma alegoria da aquisição da imagem, ajustada

a

objetivos poéticos e nao mimeticos. Orestes adquire a ima
gem de Ifigênia, Ifigênia adquire a imagem do irmão .Ambos

vivenciam obliquamente a identidade do outro. A tragédia
está pronta para o Epílogo»

A intrepretação do ensaísta torna-se mais in
teligível, no que pese a sua exposição elíptica, se lemos
em filigrana o que diz sobre o memorável êxodos da tragé-
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dia, onde a intervenção do deus ex machina parece funcio
nar como um dispositivo prosaico para arrematar a ação.^

Ifigênia e Orestes, recordemos, roubam a está

tua de Artemis, exigida por Apoio para liberar o matricida dos seus tormentos. 0 rei de Táurida, Thoas, ignora os

estratagemas de Ifigênia para fugir ajudando o irmão; mas

ao ser advertido da fuga, ordena a perseguição, que então
se interrompe graças à intervenção de Palas Atena, em fa27

vor dos fugitivos.

óComo es - pergunta Lezama - que el rey
orando en el templo desconoce el miste
rio del traslado de la estatua? La es
tatua habia contemplado las esquiveces
de Ifigênia y fraguaba los castigos de
Orestes en la aventura del robo de la
imagen aumentada por la decision
de
Palias Atenea. (2.57)

A resposta do ensaísta para as "mentiras" ur

didas por Eurípedes é assinalar a verdade da imaginação
poética, que desobedece a mímese da ação» ”... mi entras se

cumplen las progresiones del conocimiento, cada una de las
metáforas ocupa su fragmento y espera el robo de la esta

tua que se despliega como imageno” (157) Este comentário
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insinua a intenção da leitura: o roubo da estátua é

uma.

alegoria da posse da imagem (do conhecimento poético) vivenciada pelos irmãos. Orestes e Ifigenia, leitores apren

dizes, procedem ao mútuo reconhecimento mediante as metá-

foras trocadas no 32 episódio. Creio que este outro comen
tário de Lezama confirma a "imagem possível" que indiquei

na sua leitura da tragédia:

Y el conocimiento por cada una de las
metáforas que son como develamientos
de las posibles coincidências de las
metamorfosis de Ifigenia, terminado su
reencuentro en el robo de la estatua,
como la imagen que prepara su nu evo des
conocimiento para recorrer la ciudad.^

0 epílogo recolhe, condensando portanto, a ex

periência da vivência oblíqua, inscrevendo no roubo da i-

magem a aquisição do conhecimento poéticoo

Num dos seus ensaios sobre Hegel, 11 Skoteinos

ou como deveria ler-se" (título que tomamos emprestado pa
ra esta parte de nosso estudo), Adorno observa que, dian

te da obscuridade dos textos filosóficos de Hegel, há duas

leituras possíveis: uma é "deixar-se levar pela corrente,
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sem forçar à permanência o momentâneo"; a outra é "formar

-se um processo de lupa temporal intelectual, (...) dila

tar-se de tal modo o tempo das passagens nebulosas que es,
tas não se evaporem, mas que se deixem captar pela vista
29
enquanto agitadas.
Das duas leituras, que "bem podem cor
relacionar-se à proposição barthesiana dos textos de gozo

e de prazer, procuramos aqui praticar a segunda,, 0 proces
so de lupa visou a detectar a intenção total do ensaísta,

o registro subterrâneo da enunciação, pela anotação

de

adjacências, complementaridade, paralelismo e correlação

dos conceitos figurados; visou, igualmente a sovacar

as

referências cifradas da argumentação, pela localização das

descontinuidades sintáticas e brancos semânticos do dis —
curso. Essa leitura consistiu, em suma, em dilatar o tem
po do ilegível, não para congelar a sua forma, mas para a

prisionar o tumulto da sua agitação. Contudo, tal opera ção intelectual não soma o prazer cabal da leitura do en

saio lezâmico. 0 prazer do analista so se consuma se,

na

d-i nâm-i p.a do seu trabalho lógico-relacional, investir - se
a experiência passional do texto. Quero explicar melhores
te ponto que, mais que a minha própria experiência,contém

a mai s decisiva lição do escritor para a teoria da leitu

ra como formação da imagem.
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Considere-se primeiramente que a acrobacia men
tal exigida para chegar à intelecção dos conceitos do en

saio são como uma reprodução invertida do processo da lei
tura que o ensaísta dinamiza para tecer a sua rede de ima

genso Sendo esta rede o resultado de uma atividade leito-

ral do Autor - que decifra as imagens dos textos e as recifra em novas imagens - o produto que recebemos é um intertexto, uma citação de um original metamorfoseado. Logo,

para destrinchar tal intertexto, somos estimulados a per
correr de volta o caminho do ensaista: a partir da

sua

imagem ilegível somos remetidos à imagem originária, para
nela leg-itimar o enunciado. 0 prazer de tal processo es

pecular advém tanto da natureza intelectual do distancia

mento exigido ao analista, quanto da natureza passionaldo

envolvimento na atividade imaginária do ensaísta.

Ler a Lezama como atividade de experimentação
é medi—lo com a sua própria medida, podemos dizer apropri
ando-nos de uma anotação de Adorno sobre Hegel. 0 recalci

trante tecido argumentai do seu ensaio tem levado

alguns

leitores impacientes a considerá-lo um intuitivo confuso,

um teorico malogrado e inconsciente do seu projeto.
o que as mentes positivistas não podem aceitar é que

Mas
a
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obscuridade conceituai é estratégia eficacíssima para des
condicionar o nosso modo habitual de entendimento,. Ao ar

mar a sua rede de imagens mediante vastas expansões meta
fóricas que poem em elipse o conceito, o ensaísta impede
a leitura sequencial, linear dos argumentos, obrigando
-nos ao sustentado esforço das operações associativas®

0

ilegível irrompe da especial condição dessa teia metafóri

ca, situando-se no ponto nodal onde arte e ciência se en
frentam. No espaço de junção entre a frase objetiva e in-

telegível e a figuração dá-se o contraste dos discursos,
do qual surge o ilegível. Do impacto entre o conceito des
codificável e a sua extensão obscura cria-se o locus
do
conflito arte/ciência de que fala Adorno. Mas tal confli
to involucra sempre 0 desejo de conciliação, como naquela
nos
peculiar dualidade impossível da poesia, que Lezama

explica nesta figuras

Si décimos que un cristal es agua dura o
fija "brisa, no es que que intentamos detener el eco sino que intentamos una dua
lidad imposible como un águila y un toro
que tirasen de una homérica carreta» (178)

Toda a segunda parte de "Las imágenes

posi-

bles" é um deliberado contraponto metalinguístico com res
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peito a primeira, ensaiado no mesmo molde figurativo para
dar a medida da experimentação estimulada pela rede de i-

magenso Lezama distingue alí o sentido como "proyeccion i

nicial" e "resultante tonal" (166-67) <> 0 primeiro á, cer
tamente, aquele dado a priori de que fala Adorno em

"0

ensaio como forma", sobre a exposição de corte positivis
ta. 0 segundo á o produto da construção do discurso,
da
orquestração das figurações, á a progressão que "em su des
file o procesional desliza e recobra un cuerpo, donde la
forma se adquiere o se extingue en el momento em que esa
progresiõn se detiene." (174) Daí ser o movimento do

en-

saio uma perene "coordenada de irradiaciõn", na qual sub-

jaz a forma como terminus ad quem, contrário à projeção i
nicial de um visível terminus a quo0

0 motivo do movimento para conceituar o senti
do da poiesis e retomado amplamente por Lezama, em propo

sições de notável efeito estáticoo Sentido, diz, á o

que

"va surgiendo" - e acrescenta: "y que termina aclarándose

como la prueba hiperbólica, como los peces de gran tamano
avisados en su presencia por un ligerísimo movimiento ver
tical de la masa líquida, provocando esa delicia, en la
que aún el agua se extiende, pero ya pertenece a otro rei,

no, por la superfície escamosa." (166).
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;a

Essa irretocável figura conceituai sobre

constituição da forma ajusta-se admiravelmente à prática
do ensaista: para advertirmo-nos dos seus enormes peixes,

há que mirar

atentamente os ligeiríssimos movimentos

do

seu discursoo
Por isso,“Las imágenes posibles”, como qual -

quer outro ensaio de Lezama, não pode ser lido como umtra

tado de poética, no sentido técnico do termo, conforme

é

tendência entre alguns estudiosos da sua obra. Seu proje

to é muito mais ambicioso, porque visa a uma teoria

da

poesia latu sensu, como investigação sobre as raízes pro

fundas ao ato poético, tomado em sua dupla direção:

como

criação e recepção, como produção correlata da imagem pe

lo poeta e pelo leitor. Dentro dessa mesma latitude, deve
-se entender em quê consiste o "sistema poético do mundo",
designação que o próprio Lezama usa referir-se ao conteú

do dos seus escritos teóricos. "Poético" é o sistema, por
que se opõe a "filosófico", e retroage sobre a noção

de

sistematicidade dos sistemas filosóficos porque o seu fun
damento é o do mundo dado como imagem, remo deli zado

pelo

ato poético, visto como figura do mundo.

A atualidade do pensamento de Lezama Lima den
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tro da moderna teoria da linguagem procede da perspectiva
fenomenologica da leitura como ato de formar imagens, co-

mo prática significante, no seu sentido estático, em que
a atividade leitoral perfaz •

X) núcleo da função poética.

Isento de modismos, Lezama jamais exibe no seu vocabulá rio o jargão de que nos valemos para explicar a sua teo ria. À margem das correntes de pensamento em voga nos a nos 50, Lezama desenvolve a sua teoria da imagem com no -

ções basilares, como a relação identidade/diferença

na

linguagem, que só se tornariam usuais nos anos 60, quando
propiciaram notáveis remanejamentos na teoria da literatu
ra. 30 Lezama parece ter chegado às questões fundamen
tais da linguagem, lá nos confins da sua ilha, fora

<do

debate intelectual dos grandes centros culturais, pelas

suas próprias forças, isto é, pela leitura inteligente (e,
sobretudo entrecruzada) dos grandes inovadores da litera
tura (Gongora, Joyce, Mallarmé, Valéry) e dos teóricos an
tigos (Aristóteles, Platão) ou esquecidos pela posterida

de, como Giambattista Vico.
Cabe assinalar, finalmente, que a teoria da i

magem como produto do ato de ler, está em profunda conso
nância com a poesia e a ficção do Autoro
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0 ensaísta Lezama Lima é o mesmo poeta que te.
ce aquelas metáforas impossíveis, nas quais a recusa

das

analogias reconhecíveis ou das identidades culturalizadas
entre o tropo e o objeto, é um permanente descondiciona-mento do ato de ler como consumo do sentido. É também

o

ficcionista que, em Paradiso, descreve os objetos e even
tos com comparações que destroem a função noética da figu

ra; que trabalha sistematicamente a narração para

gerar

os brancos da lectura interruptae
0 ensaísta de "Las imágenes posibles" -

que

discorre figuradamente sobre os diversos mitos do aprendi

zado da imagem pelo homem - á o narrador que em

Paradiso

nos conta a mesma historia da percepção e ideação do mun
do pelo menino José Cerni, ate a plena aquisição da imagem

poética, mediante a entrega prometeica do pontífice Oppia

no Licario. 0 teorico que conceitua sobre a suspensão

do

tempo no processo da constituição da imagem é o mesmo nar
rador que detém a sucessão dos acontecimentos romanescos

para encravar, no enigmático
enigmático capítulo XII, a metáfora das
4 historias que cifram a aquisição da clarividência

pelo

homem0
0 ensaísta Lezama Lima, sendo o Autor de tex-
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tos ilegíveis, e o teórico que nos ensina a ler, através

da figuração da sua atividade de leitor. Nesta, como (de

ve ser) na nossa, a meta não é consumir o sentido,mas for
mar a imagem, vivenciando obliquamente a progressão das me
táforas. Lezama Lima, o ensaísta-Lrometeu, é o poeta

que

nos ensina a difícil arte de ler (adivinhar) os signos ots

curos da sua escriturao
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NOTAS AO CAPÍTULO 6

(1)

Lezarna colaborou em outras revistas cubanas,como Grafos, Bohemia, Lunes de Revolución, La Gaceta de Cuba,

Lengua/Li teratura, Margen, EI Caimán Barbudo, Casa de
las Américas e Cubae É notável o seu confinamento ao

âmbito da crítica cubana: até a presente data,

só

tenho notícia de uma colaboração em Amaru (Peru), ou
tra na Revista de la Universidad (México), outra

em

Repertório Americano (Costa Rica). Na Espanha, só
Revista de Occidente e Insula receberam, cada,

a

uma

colaboração. À insularização de Lezarna, como ensaís
ta, deve-se a sua nula influência na crítica hispano^
-Ainer-i cana, numa época em que, à exceção de Reyes

e

Paz, ressentia-se a falta de um pensamento teórico so

bre o fenômeno poético.
(2)

Excetuadas as 85 crónicas da vida havaneira, escri tas entre 1949 e 1950 para o Piario de la Marina (re>

colhidas nos Tratados en la Habana, com o título ”Su

cesiva o las coordenadas habaneras", somam-se 154 es^

critos críticos e teóricos. Este cômputo integra

os

escritos dispersos, bem como os 5 capítulos de

La
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expresión americana como uma uniânde. Oferecemos, ao

final, na Bibliografia do Autor, como contribuição,
uma lista cronológica, dividida por assuntos, desses
ensaios. Nela se integram, entre outros, os escritos

dispersos que Ciro Bianchi Rossi recopilou recente mente em Imagen y posibilidad (La Habana:Letras Cuba

nas, 1981, 203p).

(3)

A teoria da imagem pode entender-se, num sentido ge
ral, como teoria da poesia, tal como E<,R<, Curtius ex

plicou, contrastando-a à poética: "Como essas pala vras [teoria da poesiaj designo a concepção da essên

cia e função do poeta e da poesia, em contraste com

a poética, que só tem a ver com a técnica do verso »A
distinção conceptual entre a poesia e a poética é fe

cunda para o conhecimento» Não há dúvida de que am bas, de facto, se tocam e muitas vezes se entrelaçam»

A história da poesia não se apoia nem na história da
poética, nem na da crítica literária» 0 conceito que

tem de si mesmo o poeta (...) ou a desavença

entre

a poesia e a ciência (...) são temas principais

de

uma história da teoria da poesia, e não de uma histó
ria da poética." Literatura européia e Idade Média
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Latina (excurso VII)o Rio de Janeiro: Instituto Na -

cional do Livro, 1957, 498)»

(4)

Sobre a teoria platónica no pensamento de Lezama,ver
Mo Junco Fazzolari, op.cit», cap» IVO

(5)
(6)

MLa dignidad de la poesia”o TH, 305
Cf o Mo Foucault. As palavras e as coisase Uma arqueo

logia das Ciências Humanase Lisboa: Portugália, 1967

276-80o
(7)

Go Bachelardo La poética del espaciOo México: Fondo
de Cultura Economica, 1965, 7,10 e 15 (a 1& edição é
de 1957)o

(8)

A fala de Prometeu, citada por Lezama, corresponde
aos versos 493-506, que antecedem a aparição de

Io.

Confrontei a citação com a edição fr anc e s a( Pr orne thée

enchainé. Tragiques grecs: Eschyle et Sophocleo trad»
Jo Grosjean. Paris: La Plêiade - NRF, 1967, 209).
(9)

Fo Nietzsche. EI origen de la tragédia y obras póstu
mas de 1869 a 1873. 0C, tomo I, Madrid: Aguilar,1932

93-96.
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(10)

(11)

Cfo aqui os capítulos 1 e 4.5.

0 restabelecimento do sentido próprio da mimese

na

Poética deve-se a Auerbach, quando deu ao seu livro

Mimesis (1946) o subtítulo de Dargestellte Wirklichkeit (a representação da realidade)» A tradução

do

termo mimesis por imitatio fez perder de vista a as

sociação que Aristóteles estabeleceu entre este ter

mo e poien e poiesis ("fazer”, "produzir")» 0 signi
ficado de imitação está, de fato, contido na Poéti

ca, mas como diz Ko Hambúrguer, "somente na medida
em que a realidade humana fornece o material para a

ficção que descreve e 'faz* os personagens, essen cialmente, portanto, para a poesia dramática e épi
ca (o. o)" (Cfo A lógica da criação literária.

São

Paulo: Perspectiva, 1975, 4). Lezama passa por alto
a identidade entre poiesis e mimesis, que a crítica

contemporânea restabeleceu, mas não deixa de anotar

que "la semejanza en Aristóteles va siendo para nosotros un concepto tan enigmático como el de ima

-

gen". E, alude em seguida à passagem em que Aristó
teles inclui a dança entre os mimeses (cf<> Poética,

1447a, 25-26): "Que la imitación ha de verse en

el
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tiempo, lo prueba que su acompanamiento es de flau
tas y de cítaras" (156). 0 enigmático comentário de

Lezama torna-se inteligível se tivermos em conta que

a dança, pelo fato de conlevar a música instrumen tal, que acompanhava os ditirambos, também

deviam

representar "ação", como, aqueles nos quais eram re
presentados os destinos de Dionísio e outros perso

nagens mitologicos. Logo, a dança so seria nrimesis
por ser poiesis. Sobre este ponto, ver o comentário

de Ko Hambúrguer, op.cito, 4, nota 5o
(12)

Lezama alude aí à passagem da Poética, em que Aris-

toteles anota que "a tragédia se deteve, logo

que

atingiu a sua forma natural" (1449a, 14-15)o

(13)

New Larousse Encyclopedia of Mithology, 27-28o

(14)

Não pude localizar essa escultura para confrontar
com a descrição de Lezana» Suas indicações são dema

siadamente sumárias: pertence ao período "Dypilon"
(ou Dipylon), que é um estilo grego, que sucede
micênico primitivo e antecede o clássicoo (Cfc
Worringer. Abstraccién y naturalezac México:

o
W„

Fondo

de Cultura Economica, 1953, 78-79)»
(15)

Wo Worringer analisou as formas artísticas do anti-
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go Egito para demonstrar a sua unidade e homogenei

dade como expressões de artificialismo e racionali
dade dessa civilização» (Cfo EI arte egipcioe Pro -

blemas de su valoración. trado Eo Rodríguez Sadíao

Buenos Aires: Revista de Occidente, 1947 (a 1« edi
ção espanhola é de 1927)« Lezarna volta, incisivamen

te, à carga contra a interpretação de Worringer,qUe
de um ângulo moderno despreza o sentido religioso e

mítico da arte egípcia, num ensaio posterior, "Las
eras imaginarias: los egipcios" (1961) (EI,83-84)o

(16)

Fou Hsi é um dos personagens favoritos de Lezamao E
le volta em "A partir de la poesía"/1960/(EI,43),em
"Las eras imaginarias: la biblioteca como dragon" /

19 6 5/(EI, 111-12) e também na entrevista "Interrogan
do a LoLo"o Recopilaciõn, 59o

(17)

Os dados relativos à cultura chinesa foram obtidos

em A. Silcok. Introduction to Chinese Art and His tory. New York: Oxford Univ» Press, 1948, 9-11; Jo
Campbell o The Masks of God. Oriental Mythology<, New
York: Penguin Books, 1976, 411 e 425; Wc Eberhard»

A History of Chinao Los Angeles: The University
Califórnia Press, 1977, 40-46e

of
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(18)

GoVicOo Ciência Nova0 trado JoCarner, México:EI Co

légio de México, 1941, 2 tomoso Não cabe, no espaço

de nosso estudo, aprofundar a relação Lezama/Vico,

que tem interessantes desdobramentos no "sistema poé
tico do mundo" e nas "eras imaginárias" o L-im-itn- me
por ora, a assinalar algumas coincidências suscita

das estritamente pelo ensaio, a fim de descodificar
as suas referências implícitas, Lezama tratará esp_e

cificamente da teoria viquiana, em algumas passa gens de ensaios posteriores, como "La imagen histó

rica" [1959J (EI. 57-65) e "A partir de la poesia"
[1960] (EI, 42-43)o As afinidades da teoria de Leza

ma com a do até pouco tempo esquecido, filosofo na

politano podem, provavelmente Justificar a moderni
dade do nosso ensaista. A revalorização de Vico tem

•i inmi nado a discussão atual sobre questões da lin guagem, como em Edward W„ Said que o considera "the

prototypical modern thinker" (Begginings e Intention
and Methodo Baltimore: The Johns Hopkins UnivoPress.

1975)o Ver também: Lilian Feder. Ancient Myth

in

Modern Poetry. Princeton: Princenton Univo Press ,
1971, 270-76; Gillo Dorfles» ^'estetica del mito(Da

Vico a Wittegenstein)o Milão: Mursia, 1968, 2â edo
(19)

Cfo Etienne Gilsone "Introdução" a René Descarteso
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Discoura de la methode<, Paris: Vrin,197O, 14—15.
(20)

0 Bhagavad Gita é um episódio do Mahãbhârata,

a

grande epopéia da índia, cuja elaboração tomou vári

os séculos (entre V a.C. e o início da era cristã).
Compreende 700 estrofes e seu núcleo ao qual se agre

gam vários episódios, é formado pela luta fratrici

da entre dois ramos rivais de uma mesma família,re
al, os pândavas e os kauravas (ou kurus). A

edição

utilizada, a que se remetem as citações subseqúen —
tes é: Bhagavad Gíta» EI Canto del Senor, trad.

do

sãnscrito de F.Tola. Caracas: Monte Ávila, 1977.
(21)

0 motivo da lentidão do trabalho prometeico -contra
posta ao estrépito do tempo histórico - comparece
também em Paradiso para caracterizar os ensinamen -

tos poéticos de Oppiano Licario a José Cerni. 0 rit
mo hesicástico (cf. aqui a nota 28 do capo 4)

que

Licario ensina, prometeicamente, ao seu discípulo pa
ra iniciá-lo na poesia é o correspondente, na fic -

ção, à entrega da imagem pelos deuses dessas cosmo
gonias.

(22)

Um bom exemplo dessa redução é o livro de Luis F.
Fernandez Sosa. José Lezama Lima y la crítica anagógica. Miami: Universal, 1976.
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(23)

Sobre a diferença entre a imagem como percepção e i

deação, ver W. Iser, op0cito, 136-39o
(24)

A. Bosio “Imagem, discurso" o 0 ser e o tempo da poe
sia. São Paulos Cultrix, 1977, 15o Cfo também Po Ri

coeur, La méthaphore vive, opecito, 264o
(25)

Euripedeso Iphigénie en Tauride. Tragiques grecsç

trado Mo Delcourt-Curverso Paris: Pléiade/NRF,1962,
775-845o

(26)

Cf. observou Hegel, comparando as duas Ifigênias,de
Euripedes e Goethe, quanto ao roubo da estátua

de

Artemis (ou Diana) e à ordem de Atenas para que Tho.

as se acalmasse. (Esthétique, tomo I, trado S. Jan-

kélévitch. Paris, 1944, 269)o
(27)

Eu.riped.es, ibidem, (versos 813-26), 811—12.

(28)

Lezama retoma em "Le dignidad de la poesia" o

seu.

conceito de vivência obliqua, como ethos da experi
ência do "incondicionado" para chegar ao ”contrasen

tido" (TH, 304-29).

0 incondicionado da vivência o

hl iquR é teorizado ali como liberação da causalida
de e das analogias reconheciveis - dispositivo bási.

co da ilegibilidade das imagens, que já
aqui no cap. 1.

discutimos
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(29)

TCWO Adorno. "Skoteinos o co'mo debería leerse" oTres
estúdios sobre Hegelo Madrid: Taurus, 1974, 2§ edo

161, (o ensaio é de 1963).
(30)

Na verdade, o problema da identidade/diferença da

linguagem é tão antigo quanto o Crátilo de Platão»

Mas o seu recrudescimento em nossa atualidade -cer

tamente em favor da tese de Diogenes — começou

com

a crítica de Levi-Strauss, nos Tristes tropiques

(1955) aos "novos álibis" da metafísica, em Merleau

—Ponty e Sartre (cfo Tristes trópicos, trado Wo Mar
tins. São Paulo: Anhembi, 1957, 56)o Mais decisiva
mente, é na Antropologia estrutural (1963) que a des

tituição da metafísica da linguagem ganha corpo, na
refutação da continuidade entre experiência e reali
dade. Sobre a nova posição, à que Derrida e Lacan a

deriram, ver Eo Donato: "The Two Languages of Cri ti
cism". The structuralist controversy, edo R. Mack sey e Ro Donato. Baltimore: The Johns Hopkins Univo

Press, 1979, 48 ed0, 89-97®

*

IV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A expressão Americana de Lezama Lima

Lo mesmo se suele llamar bárbaro iun
es
hombre comparado a otro porque
extrano en la manera de la habla,
cuando el uno no pronuncia bien la
lengua del otro, y también cuanto a
la conversacion, que no se conciertan en el tractar y conversar
uno
con otro; (...) Y así, estas gentes
destas índias, como nosotros las es
timamos por bárbaras, ellas, tambi
én, por no entendemos, nos tenian
por bárbaros, conviene a saber, por
extranos;
(Bartolomé de Las Casas)

As nações 'bárbaras são impenetrá veis.
(Giambattista Vico)

Lo contrario de lo oscuro no es lo
cenital o estelar, sino lo
nacido
sin placenta envolvente.

(Lezama Lima)
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Legibílis: o que se pode ler, de legere: co
lher, recolher; juntar, reunir, como em "legere vela". S_e

guir as pegadas, como em "legere vestigia" ; também esco —
lher, eleger. Por litote significa tomar, apoderar-se,rou

bar.

Ler: recolher com os olhos (Virgílio). Ler

um

escrito: colher (escolher) o sentido; juntar os sinais,se.
guir as pistas, deslizar pela progressão de uma combinató

ria de signos. Roubar um conteúdo, apoderar-se da mensa gem.

Legível: o que se deixa colher, o que se rende

à atividade primária da colheita. Leitor: coletor. Leitu
ra: "arte detenido y rudimentario" (Borges).

Texto ilegível: resistente à coleta do sentido.
Disfórico, descontínuo, não progride, não entrega o

fio

da meada. Intransigente, intransitável,intransitivo. Sone.

ga a informação para o coletador, que se cansa e se irri

ta (a não leitura é um trabalho insuportável. ) Não ler

ser trancado para fora do texto, á padecer o suplício

á
da

rejeição.

Na órbita de legere gravitam a lei (lex,lêgis:
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a ordem, o preceito, a convenção), legítimo (autêntico,ge
nuíno, reto), legal e leal ("conforme as leis").
0 texto legível não á somente aquele que pode
ser lido,mas o que deve ser lido (legêndus: o permissível
e necess ário)1. É o texto legal, isto á, está conforme a

gramática e os bons princípios da composição, logo tem o
seu lugar garantido no sistema de troca da língua, no cir
cuito da comunicação social. 0 texto legível é leal
com
o leitor: satisfaz o prazer solitário e individualista do
homo legens. Homogéneo, bem acabado (tem começo, meio e

fim), na economia da leitura não subtrai o direito do lei
tor: lega-lhe, sem avareza, o seu tesouro.
Texto ilegível (in-legibilis, in: prefixo

de

negação). A língua se encarrega de colocá-lo no seu devi
do lugar: fora-da-lei, infrator, irresponsável, uma provo
cação a ordem e à comunicação. Hostil ao coletador, desca
pitaliza o seu trabalho, impedindo o lucro.2 Inconsumível,
não serve para nada.

Na constelação de legere, encontramos o vocábu

lo português. "lídimo" parente do salmantino "ligrimo",
com
as variantesQlégrimo" e "lígrime* - todos derivados de legi-
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tímus.Significam "puro”, "castiço”, "limpo". Entende-se
porque as manchas do não sentido provocam uma reação simi
lar à repugnância a um organismo enfermo. A impureza (as
gangas, as escórias) mostram a disfunção (a patologia) da
linguagem.

A ordem repressiva da língua, contra o ilegí vel, não lhe tem dado trégua. 0 texto que não se pode ler
é delirante. (delirãre: sair do sulco, da linha reta; per
der a razão - delírio: loucura, desvio mórbido). Sem gra
mática, inconexo, mal escrito, perdeu a compostura, saiu
fora dos trilhos, está desgovernado. Texto ilegível: seu
excesso de obscuridade á a rasura do itinerário da parou-

sia. Sua liberdade radical á a sua face histeriforme,mons

truosa e demoníaca.

"Tout texte illisible est une nouvelle Babylone. C’est la cacographie de Babel contre 1'apothicaire s£
mantique de la divinité". Cada uma das novas babilôniasrebeladas contra a claridade (a aura luminosa da divinda
de intuida) - tem sido assinada com nomes diversos ao lon
go da história, em muitas culturas: LÍcofron, de Alexan -

dria (século III a.C.), Li—Shang—Yin (?812—858 d.C.), Gon
gora, Lautréamont, Sousândrade, Rimbaud, Mallarmé, Joyce,

.287.

Faulkner, Found, Lezama Lima.2’’ A não leitura dos textos te
ratogênicos desses escritores tem proliferado uma bateria
de qualificativos que expressam a censura, o desdém e
o
sentimento de rejeição: esotéricos, sibilino, absurdo,abs_
truso, complicado, incoerente, elitista, exclusivista,con
fuso, e por aí afora.
Não se sabe ao certo quando o adjetivo "ilegí
vel" veio a significar a reação negativa diante do texto
que produz a contra-comunicação. Nos fins do século XVIII
parecia circunscrever-se ao aspecto material do texto (a
sua escrita ou impressão tipográfica). A radicalização do
termo, para julgar os textos cuja leitura é insuportável,
está, muito provavelmente, vinculada ao fenômeno da libe
ração da escritura na era moderna. Anteriormente, o texto
ruim - que arruinava o contato inteligível no sentido da
ilegibilidade semântica - deveria ser tachado de falso ou.
inútil. A hipótese, bastante aceitável, de que a imputa ção da ilegibilidade foi uma sentença censória ao excesso
de liberdade do escritor moderno, é de Lenis Ferraria:"Lu

jour oú la littérature, prenant totalement conscience d*
elle même, s’est mise à laisser entendre qu'elle n'était
pas là pour reproduire mais pour manifester son être poé-

tique, 1'opinion a dú estimer qu*il était juste de luifai
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re payer cette outrecuidante profession de liberte i nf i ni_
e en brandissant la menace d'une sentence ágalement exces
sive et proprement neantisante - car dire qu'un texte est
illisible revient a lui deniertoute existence, au moinsai
niveau du pour-soi.” (ibidem, 283).
É preciso reivindicar o termo ilegível, reti -

rando-lhe a conotação negativa que as nossas sociedades
consumistas emprestam a tudo que não se enquadra na maqui
nária do seu sistema utilitarista. A clareza - que
tão
bem serve ao proselitismo - "é a forma hipostasiada
de
uma consciência subjetiva suficiente de algo geral", pon
derou Adorno o No plano social, converteu-se em verdadeiro
fetiche de uma cultura, pretensamente racional: exaltada

como modo absoluto do conhecimento, pretende, como diz Adorno, ser adequada ao objeto e lhe suprime o seu sentido
transcendente<>5 Do mesmo modo, podemos acrescentar,
tem

sido a clareza um fetiche da linguagem:reverenciada como
o modo necessário de preservar o mundo com signos transpa
rentes, so consegue diluir o seu movimento e complexidade.
Para um escritor como Lezama Lima, a ilegibili

dade -nunca foi um luxo hedonista ou uma forma de narcisi^

mo irresponsável - e reprovável no quadro de uma socieda-
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de afetada por profundos conflitos em todos os passos de

sua formação. Sua escritura excêntrica, enigmática e obs
cura não o dissocia jamais do seu solo americano. Insular

e americaníssimo, sua opção pelo difícil responde a pro -

fundas motivações de ordem cultural.

Não precisaremos aqui inventar uma tradição a-

mericana para justificar a opção de Lezama pelo ilegível,

forjando-lhe um compromisso visível com a realidade histõ
rica da América Latina. Lo ponto de vista crítico, é mui

to mais interessante ter em conta o vínculo que o proprii.o

Lezama estabeleceu entre os seus textos e a cultura

qual eles se inscrevem. Como lhe é habitual, tal

foi desenhado de modo oblíquo, na grande metáfora da
escritura, contida no menos estudado dos seus livros.

expresión americana, de 1957.

na

vínculo

As cinco conferências

ísua

La

tali

reuni das formam uma interpretação global do modo como

o

homem americano tem se expressado nas várias etapas da sua
historia.

Com a sua característica erudição de profundo

conhecedor das coisas americanas - e não menos das de ou
tras tradições culturais - Lezama dá-nos uma admirável li

ção de inteligência crítica, elaborando uma "historia poé
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tica" da América. Do começo, ou melhor, desde antes

da

chegada dos conquistadores espanhóis, até o século XIX, a
sua versão dos fatos e dos homens que os protagonizaram
forma a rede de imagens de uma tradição,para constituir a

Imago do homem (latino) americano® Valendo-se de qualquer

produto da sua expressão cultural - uma teogonia, um epi
sódio histórico ou biográfico, uma obra literária,

um

quadro, uma escultura, um verso popular - de tudo serve -

-se o ensaísta para extrair os elementos significativos
que identificam a constante transhistórica da diferençada

cultura americana no seio das culturas®

Não se trata de propor uma Ontologia (a "subs

tância" ou a "essência") da América, para formular a ver

dade última, tal como é frequente na ensaística de certos
ideólogos contemporâneos do americanismo.^ 0 itinerário
debuxado por Lezama é explicitamente projetado como a vi
são de um "sujeito metafórico", que põe de lado a

série

causal do historicismo, para tecer um contraponto de ima
gens® (Cf. EA, 9)

A essa rede de imagens - que performa a outra

história, como fábula do modo de ser latino-americano -d,e
dicaremos as nossas considerações finais® Com os seus ato.

res prj nci pai a faremos o traçado da nossa re-figuração®
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HUNAHPU & ZXBA1AMQUÉ

Sao os irmãos gêmeos, os heróis civilizadores
do Popol-Vuh, em cuja façanha prometeica Lezama figura

;a

dificuldade original do homem americano diante dos con
quistadores, e a sua solução astuta para roubar o seu po
der (o seu modelo cultural). Com alguns mitemas da cosmo

gonia maia-quichê, o ensaísta metaforiza a relação

entre

o colonizador e o colonizado, através de uma leitura ana
crónica em que o "sujeito metafórico" faz os mitos autóc

tones "profetizarem" a situação do homem americano nos pri

meiros tempos da colonizaçãoo

"Impasibles [os Senhores de ZibalbáJ contem

-

plan el fracaso de cuantas tretas se estabelecen para e char rodar su mandato, que parece estar implacablemente
por encima de la naturaleza y de los animales más sutiles'.'

(EA,21). Os expedientes (as "tretas”) utilizadas

por

Hunahpú e Ixbal pingue para derrotar os Senhores de Zibalbá
(do inferno) são uma constante na luta entre as forças do
bem e do mal e envolvem a ajuda de pequenos animais,cujas
virtudes mágicas permitem aos heróis vencerem as terríveis provas da travessia pelas Mansões Infernais.

As astú

cias dos heróis civilizadores do Popol Vuh - que simboli-
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zam a ciência (o domínio da natureza) e o poder mágico dos
homens no combate às forças antagónicas - são contudo, in

suficientes.
Submetidos a sucessivas torturas, às quais os
Senhores de Xibalbá assistem com gargalhadas estrondosas,
os irmãos sá conseguem a vitória definitiva, quando, dis
farçados de mendigos, dançam, cantam e praticam magias(fa
zer desaparecer e surgir objetos e animais). 0 alucinante
espetáculo maravilha a tal ponto os deuses infernais, que
eles próprios desejam submeter-se a arte desses jograis bufões. Deixam-se, então, jubilosamente, imolar numa fo gueira para a suposta ressurreição. A armadilha dá certo,
são derrotadas as forças do mal, Hunahpú e Ixbalamqué pro
nunciam os seus verdadeiros nomes, ditam as novas leis e
ascendem ao firmamento, convertidos em sol e lua (episódi

o 24, PV, 85-87).
É este episódio da armadilha fatal e da apoteó
se que Lezama destaca no seu comentário:

Solo por un acto de magia, hecho por mendi
gos, por juglares primitivos diríamos, lo
gra destruir a los seííores de Xibalbá, en
las últimas páginas de esa teogonía, cuando el espíritu del mal se hace equivalente

«293.

del espíritu de la muerte, y un afán lú
dico, de jugar con su propia existência,
en difinitiva los destruye y asegura la
luz matinal. (EA, 21-22)

A "simbólica” do "problematismo americano”,que
o ensaísta sugere com o seu recorte da 4B idade da cosmo
gonia maia, e inteligível na sua intenção de figurar a si

tuação formativa da cultura americana: somente será possí

vel a vitória sobre os dominadores, quando estes entram
no jogo dos dominados, submetendo-se, inocentemente,
ao
apelo lúdico dos astutos heróis» A"luz" - a aurora
de
uma nova cultura - só mostrará o seu esplendor quando os
. "primitivos jograis" empenhem a sua astúcia na performan
ce mágico-lúdica. Observe-se que, no Popol-Vuh, o espetá
culo oferecido pelos heróis consiste na metamorfose (o dis
farce de mendigos), na performance artística (canto e dan
ça) e na prática mágica (fazer, desfazer objetos). 0 fei
to prodigioso de Hunahpú e Ixbalamqué não é outra coisa se
não o exercício da arte poética (operar transformações)»
Lezama anota, obliquamente, o poder fatal da "magia":

Uno a uno, ante los hermanos enemigos, los
sombrios senores de Xibalbá se han "burlado
de la astúcia y de la lucidez» Los senores
de Xibalbá desean ser vencidos más por la
magia que por la inteligência, o por Odi seo fecundo en recursos»
25)
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0 ensaísta tece outros paralelismos interessan
tes sobre a dificuldade americana para erigir a sua cultu
ra» Um deles é feito em torno do mitema da criação dos alimentos, que no Popol Vuh, como em quase todas as cosmo

gonias, precede a criação do próprio homem» Depois de cri
ada a terra, os reinos mineral, vegetal e animal na
1B
idade, os deuses em conciliábulo criam o homem de
barro

(2& idade). Mas essa tentativa de humanidade fracassa,pois

o homem não se sustenta em pé» Uma nova tentativa é ensai
ada com a criação do homem de madeira (3B idade), mas es
te falha também, pois carece de "engenho e sabedoria" (E-

pisódios 2 e 3, PV. 12-17). É nesta idade que, como
diz
Lezama, "el espíritu del mal senorea" e os dons da expres
são são "lentos, errantes y somnolientos" (EA,22) - referindo-se ao domínio dos Senhores de Xibalbá, e à incapaci
dade dos manequins de madeira de expressar a sua venera ção aos seus Construtores»

0 homem definitivo será criado do milho (4B i-

dade), após a vitoria dos irmãos sobre as forças do mal,
quando em novo conciliábulo, os deuses construtores deci
dem sobre a substância da carne humana (episódio 25, PV,
88-89)0 A equivalência entre o homem e o seu alimento su

põe, diz Lezama, um "pacto entre la divindad y la natura-
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leza" e insinua a desconfiança divina - "primero los alimentos; después, el hombre" (EA,22) .
Se perseguimos
estabelece entre os mitos
americana, fica claro que
colonizador) é imposto ao

a lógica metafórica que Lezama
maias e o nascimento da cultura
o alimento (o modelo cultural do
homem americano. Este é o "invi

tado a viandas obligatorias, sin las elegâncias de

una

consulta previa para los espirituosos y las preferencias

paratales" - ou seja, o homem autóctone apresenta-se
banquete da cultura, sem decidir pelo cardápio e, "si

ao
no

se a,1finta del plato obligado, muere." (EA, 22).

Com essa sagaz leitura anacrónica, o ensaísta
(o "sujeito metafórico") faz os mitos autóctones profeti

zarem a situação dos primeiros tempos da colonização»
A
luta com os Senhores de Xibalbá, a lentidão da expressivi
dade nos homens, a constante ameaça de cortar a concessão
da palavra, a irritação dos deuses que exigem alabanças
que os homens são incapazes de pronunciar (EA,23) -

são

anotadas para significar a problemática da implantação do
estatuto colonial. A escolha desses elementos míticos for
ma a imagem fundacional da nova cultura: no Popol Vuh, a
série de tentativas para construir a humanidade fracassa
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sucessivamente porque o homem não consegue falare A difi
culdade da aquisição da palavra e a sua conquista median

te o feito poético dos heróis civilizadores formam, na lei
tura de Lezama, a imagem do começo americano na historia.»

CORTÊS & MOCTEZUm

Outra imagem poética do homem americano insere,
ve-se no momento histórico da Conquista, recolhida agora,
com estudado, agudo recorte, na Historia verdadera de

la

conquista de Nueva Espana (1632), a famosa crónica escri
ta pelo soldado de Hernán Cortes. Seria de esperar que,pa

ra falar do assombro do conquistador diante da novidade da

civilização asteca, Lezama escolhesse dessa crónica cer tas passagens literariamente mais chamativas, nas

quais

Bemal Liaz, para descrever a chegada dos espanhóis a Te-

nochtitlan, remeteu às fabulações do Amadis de Gaula
visão maravilhada que teve ao ver as torres e altares
capital astecac

a
da

8

Mas Lezama foge ao recurso da citação mais fre

quente, para buscar os aspectos mais sutis e expressivos
desse momento único em que duas culturas se enfrentam,sem
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a possibilidade da plena comunicação verbal» Lezama anota,
sim, o assombro dos espanhóis diante do luxo asteca, mas

retrocede, estrategicamente, à primeira embaixada enviada
por Moctezuma ao capitão espanhol, no porto de San
Juan
de Ullúa, o último ponto de acesso à cidade imperial» Mui

tas embaixadas haveria de enviar Moctezuma a Cortes, para
tentar dissuadi-lo dos seus propósitos militares» E em to
das haveria de presentear fartamente os "visitantes" com
ouro, joias, tecidos e alimentos» Mas Lezama escolhe pre

cisamente aquela primeira embaixada, na qual os presentes
astecas não consistiram em objetos de valor material, mas
em elaborados trabalhos artísticos:

La cornucopia solemne y ceremoniosa, abierta ante Cortes, los deslumbra y achica, "lo
primero que vio, dice Bernal LÍaz del Cas tillo, una rueda de hechura de sol de
oro
muy fino, que seria tamano como una rueda de
carreta, con muchas maneras de pinturas,gran
obra de mirar" (»..) Y luego, "otra mayor
rueda de plata, figurada la luna, y con mu chos resplandores y otras figuras en ella»"
(EA,29-30)
A citação de Lezama põe em evidência não só o
fausto e a riqueza asteca, mas sobretudo a fineza e o re-

quinte da sua cultura na qualidade do trabalho dos

seus
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artistas, Os astecas deslumbram, sublinha Lezama, como os

persas haviam deslumbrado o Papa ou os chineses a Marco
Polo (cfo EA, 29) o Po contraste entre esse luxo e a po -

breza castelhana (que o próprio Bernal, aliás, assinala),
Lezama vai ao ponto que realmente lhe interessa: a perple.

xidade de Cortes e a tentativa vacilante de igualar "aqujj

lios hechizos" (EA, 30), rebuscando nos seus escassos per

tences um objeto estimado para retribuir, de modo senhori

al, aos donativos astecas - uma simples taça fiorentina,
gravada em douradoo

Ao sublinhar a simplicidade do presente do fi

dalgo espanhol, Lezama anota a "trégua del senorío", en -

carnada no gesto de Cortes, mas a sua intenção vai

mais

longe: marca o fato, em geral desprezado, quando se fala
da conquista da América, da discreta "conquista do con

-

quistador"<> Os obsequiosos nativos criam, no dramático mo

mento da ameaça a sua civilização, um espaço para a cort£
sia, não sem um sentimento de "secreto desdém" (como

diz

Lezama) pela pobreza dos invasores» Na verdade, Cortês,ao
retribuir com a taça fiorentina, mimetiza o refinamentona

tivo, submetendo-se à sua gestualidade. Lezama não expli

cita esse sentido que atribuo aqui aos seus recortes

do

texto de Bernal Piaz, mas tal interpretação se justifica
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pela justaposição das referências do ensaísta.

Lendo-se mais adiante outra referência à crôni
ca, Lezama, significativamente, recorda que "Cortes, an tes del cambio ceremonioso de la obsequiosidad, les juega

la broma por el susto, líanda que se preparen las lombard^
para el trueno gordo, rodado,por la garganta de los roque,
dales" (EA,30). De fato, conforme conta Bernal Diaz, Cortés usa o astuto expediente de a^cionar os canhões
para
assustar os astecas com a sua superioridade tecnológica
(HV, 165), como já o fizera anteriormente para outros na
tivos, em sua passagem por Tabasco (HV, 156-57). Ao recor
dar ligeiramente a brincadeira do capitão,Lezama vem mar-

car não só o equívoco em usar métodos pouco cavalheires -

cos no trato com os indígenas (no que se retrataria de

-

pois com o presente da taça) mas a meu ver, registra mais
um aspecto dessa "conquista do conquistador", que apontei»

Cortes se vale, na verdade, de um recurso "má

gico", sobre ser uma manifestação de sua superioridade teç

nológica, quando faz as suas lombardas soarem para assus

tar os nativos - com o que Lezama sugere outra assimila ção do conquistador espanhol das crenças mesoamericanas»0
contexto em que a menção da brincadeira de Cortes se dã ,
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parece confirmar a minha interpretação:
La primera embajada de Moctezuma había
sido plástica y detallada (...) Exquisitos artistas se solazan no tan solo
en los nuevos rostros, sino pintan lebreles, pelotas y los desconocidos caballos (...) La relación de los cronijj
tas no lo consigna, pero el asombro de
Cortes debe de haber sido crecido y t_e
meroso en secreto, ver aquellos embaja
dores plásticos, afanosos de copiar su
ejército hombre por hombre, todas las
piezas y animales. Tampouco se consig
na el natural jubilo tribal de ver 11£
gar aquel ejército reducido por la mi
niatura y el doble. Aquellas danzas de
la muerte que se deben haber trenzado
entre los retratados, los doblados, sa
biendo como agrupar las flechas para ca
da rostro.
30-31)
Lezama recorda aqui o estranho ritual asteca,
de pintar todo o exército espanhol para levar a Moctezuma.
(HV, 165)

Justapostos o episódio das lombardas e o

da

pintura dos artistas plásticos para um provável ritual má
gico preparatório para a batalha, o efeito é o de insinu

ar que a brincadeira de Cortes significava a mimese

da

prática religiosa mesoamericana. Indiciando essa reprodu
ção - num processo em que os conquistadores são conquista
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dos ao assimilarem uma prática cultural - Lezama reinterpreta o tema da conquista da America, vista habitualmente

como um triunfo absoluto do homem europeu» Com a sua meta

fora da devoração do europeu pela nova paisagem, Lezama i
dentifica o reverso da relação colonizador/colonizado<>

E

não deixa de ser notável que esse outro sentido seja ano

tado não na gesta de grandes feitos de guerra, mas no tra
balho poético daqueles artistas plásticos astecas, que pre

tendia absorver a totalidade do invasor nas suas minuTcio
sas telas o

KONDORI & ALEIJARINHO & SÓR JUANA & DOMÍNGUEZ CAMARGO etc.

0 momento decisivo de afirmação do modo de ser
1 oti no—americano é situado por Lezama no período

barroco

(séculos XVII e XVIII). Mas, em vez de atribuir a este a-

penas a implantação de um modelo cultural europeu,

sua

interpretação procura reconhecer a secreta continuidade
das culturas autóctones sob as formas elaboradas do barro
co espanhol»

0 personagem que Lezama elege inicialmente pa

ra simbolizar o novo homem americano é o "senhor Barroco"
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- "autentico primer instalado en lo nuestro" (EA, 35). No
seu refinado estilo de vida, aponta a primeira vivência âa
transculturação , como adaptação da cultura peninsular ao

clima, aos manjares e à largueza espacial da nova terra.

Para captar a diferença que começara então
a
gestar um novo tipo de cultura, Lezama estabelece
dois

traços peculiares do barroco americano: a "tensão" e

o

"plutonismo" o 0 primeiro pode entender-se como uma espé cie de marca formal na "sintaxe" da arte barroca america
na, diversa da simples acumulação da europeia, que deriva
da combinatória de elementos díspares na composição
exemplo: motivos da teocracia hispânica associados

(por
aos

emblemas da incaica). 0 esforço do artista americano para

"alcanzar la forma unitiva", o "impulso volcado hacia

la

forma en busca de la finalidad de su símbolo" (EA, 35-6),

traduzem, para Lezama, o desejo de "poner un poco de or den pero sin rechazo." (EA, 36).

0 plutonismo - que se pode entender como traço

paradigmático da arte "barroca colonial, correlato à ten são formal - é o "fuego originário que rompe los fragmen

tos y los unifica" (EA, 34). Este conceito figurado do en
saísta pode ser melhor entendido com o exemplo do sincre-
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tismo religioso, na arte escultórica do mestre andino
o
misterioso indio Kondori^ g na fachada da Igreja de
San

Lorenzo de Potosí, entre os anjinhos medievais aparecemas
"indiátides" (as cariátides indígenas) (EA, 36)<> 0 pluto-

nismo de Kondori vem a ser, assim, a "queima'1 do fechado

mundo teológico cristão (uma espécie de inquisição ao re
vés), para metamorfoseá-lo mediante a incorporação de ele.

mentos autóctones, que forjam uma nova entidade cultural»
0 termo "platonismo"é central para entender

o

papel que Lezama atribui ao barroco, no nascimento da cul

tura mestiça americana, como de resto para entender o de

senvolvimento do ensaio o Além da analogia com o fenômeno
geológico (o magma ígneo que formou a crosta terrestre),a
palavra visa a sugerir, simultaneamente, o elemento demo
níaco impresso nas ousadias e perversões formais dos bar

rocos americanos o 0 conteúdo plutônico da nova
vai manifestar-se na apetência de conhecimento das

cultura

leis

da natureza de um poeta-sábio como Don Carlos de Sigtlenza
y Gongora, um autêntico "Doctor Fausto" (EA, 37); nos "ex
cesos luciferinos" de Domínguez Camargo, o voluptuoso poe.

ta colombiano que excedeu o cânon gongorino (EA, 39); no
"afánjfaustico" da curiosidade científica ilustrada avant

la lettre, da douta poetisa mexicana Sor Juana Inés de la
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Cruz, bem como no seu poema "Primero Sueno", cuja "oscuri

dad desciende a nuestras profundidades” (EA, 46); e final
mente, na imagem soturna do Aleijadinho, o leproso que Le
zama vislumbra "caminando en la noche, en el crepúsculo de

espeso follaje sombrio (.<>.) como el espíritu del mal,que
conducido por el ángel, obra en la gracia»" (EA, 57)«

A perspectiva de Lezama sobre o barroco ameri
cano revisa o enfoque tradicional que o interpretava como

extensão do espanhol ou português o

' Re interpretado

"arte de contraconquista" - que prolifera como uma

como
"gran

lepra creadora" - nele vê inscrita a rebelião política

e

silenciosa dos artistas transculturadores que, operando o

seu "horno transmutativo de la asimilacion" (EA, 42), ar

ruinam o património cultural do colonizador, para recons
truí-lo em nova e esplêndida forma.

0 banquete dionisíaco que o ensaísta

celebra

com paixão e minúcia, é o festim da curiosidade e da intje

ligência, das combinatórias e sínteses, da devoração e ex

propriação - do jubiloso demonismo do novo homem

mestiço

que se regala com o menu da cultura europeia, nele intro

duzindo os temperos da culinária indígena.,
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MIER & MIRANDA & SIMON RODRIGUEZ

Neste trio de revolucionários, precursores da
Independência, Lezama encarna "el hecho amp-r-i ngnn11 do ro
mantismo. Não são porém os seus escritos que os situam c£

mo figuras paradigmáticas da "outra" historia que produz
o modo de ser latino-americano. É nas suas biografias mi rabolantes (e sempre relegadas pela historiografia politi

ca) que Lezama recolhe o demonismo do homem americano.

Fray Servando Teresa de Mier (1763-1827) é um
dos personagens mais fascinantes, e dos menos conhecidos,

da História da América. Seu ingresso nela deu-se em 1794,
quando, na cidade do México, proferiu o "Sermão de Guadalupe", expondo duas teses em aberta controvérsia com atra

dição católica de Colónia: 1) o Evangelho fora pregado na
América séculos antes da Conquista Espanhola por São Tomé

(chamado Quetzalcoatl pelos astecas); 2) a Virgem, cultua

da pelos indígenas, desde a dita pregação do apóstolo

na

imagem de Tonantzin (a deusa da fertilidade asteca),
só
posteriormente foi chamada de "Virgem de Guadalupe" o’*’1

Essas proposições, consideradas heréticas pe las autoridades eclesiásticas e subversivas pelas autori-
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dades políticas do Vice-reino da Nova Espanha, levaram

ousado pregador a cair em desgraça» Fray Servando, de

o
um

golpe, havia criado uma tradição cristã pré-colombiana,ha

via esvaziado o sentido missionai da Conquista e havialan
çado o germe de um ideário separatista para as colónias»,

Desterrado em Cádiz, foge da prisão e inicia a sua traje

tória de andarilho infatigável e rebelde» Sucessivas pri

sões e fugas o levam da Espanha à França, à Inglaterra

e

à Itália, de onde vai redigindo panfletos pró-separatis tas para enviar ao México»

Para Lezama, o signo americano de Fr ay Servan-

do está na sua rebeldia criadora, que o leva ao reencon -

tro e ao engrandecimento da melhor tradição hispânica

do

catolicismo (EA,62). Nesta prevalecia o exercício da li herdade e da criatividade, como o de um Líotolinía ou Saha

gún, ou do humanismo crítico de um Bartolome de las casas
feito à margem e contra os métodos de exploração do sist£
ma colonial.

No caso de Fray Servando, outros ingredientes

somam-se à sua personalidade americana: a curiosidade e a
fineza, a simpatia e a malícia picara» Nestes traços, Le
zama assinai a o impulso persistente, dentro de um destino
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adverso, a redesenhar o segredo da história americana, no

trânsito do barroco ao romantismoe (EA, 62-66)

Simón Rodríguez (1771-1854) e outro personagem
de 'biografia lacunosa, em que Lezama identifica o pluto -

nismo do homem americano. Com a argúcia competente do seu

método de iluminar biografemas, Lezama o descreve como ”el
ejemplar de individualismo más sulfúreo y demoníaco” (EAy
66)e

0 que se sabe sobre Simon Rodríguez ganha

um

novo timbre com a leitura do ensaísta., 0 mestre e inspira
dor de Bolívar - que neste havia ensaiado, quando

de 20 anos, a teoria roussoniana da educação - era

jovem
” el

traspaso del daimon e el surgimiento del Eros cognoscen te” (EA,66). Conspirador, trotamundos, aventureiro, poli
glota, obcecado com as suas ideias pedagógicas - que

até

o levaram, já velho, a ilustrar uma aula com a sua própri
a nudez -, fracassado em todas as suas tentativas de re -

formar o ensino na América, autor de livros extraviados ãe

seu baú de vagabundo errante, termina pobre, casado
uma índia, fabricando velas de sebo, às margens do
Titicaca®^

com
Lago
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Com tal curriculum vitae, Lezama constrói a fi

gura do herói silencioso e solitário, como reverso do des.

tino plenamente realizado do triunfante Bolívar. Ao esco
lher o mestre labiríntico e não o vitorioso discípulo, pa

ra figurar no seu elenco de americanos exemplares, Lezama
reforça a imagem demoníaca da nossa expressão na história:
“vivia en la libertad irreductible, tenía la irradiación
del esplendor aún en la pobreza, engendraba una nueva cau

salidad.” (EA, 71)

Francisco de Miranda (1750-1816) integra-se à
imagem lezâmica do homem americano por sobradas razões. 0
obstinado conspirador venezuelano para a Revolução da In

dependência circulou com a soltura do cidadão universalpe

los gabinetes ministeriais de William Pitt, pela sala pr£
sidencial de Jefferson, pelas cortes europeias do Rococó;
dissertativo, culto e poliglota, foi contertulio de prín
cipes, militares, jesuítas desterrados, gentes de letras

e das ciências; privou da intimidade de Catarina a Grande,
no palácio imperial de São Petersburgo; combateu no exér

cito revolucionário francês com o General Bumoriez; conhe

ceu a traição e o cárcere; valeu-se de sucessivas másca ras e muitos passaportes para escapar à perseguição dos es

panhóis; ideou, com o requinte do utopista, a confedera -
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ção americana do "Incanato", que carregava pelo mundo afo^

ra no meio das suas muitas resmas de manuscritos; organi
zou minuciosamente os primeiros assaltos dos guerrilhei -

ros ao continente, pelas Antilhas - e que nunca deram cer
to o Cai finalmente nas mãos do feroz comandante das tro pas realistas, Monteverde, para morrer no calabouço
Cádiz.1^

de

Não é o final trágico, nem a superfície pito resca das peripécias incontáveis desse primeiro criollo u

niversal que interessam a Lezama, mas a "onda de expansí-

on“ do seu destino. (EA, 73). Cifra-se esta no conteúdo vi
sionário das suas maquinações políticas, nunca cabalmente
entendidas pelos seus interlocutores, e na paixão por uma

causa que Miranda conduziu, com a desconfiança de muitos,
até o momento em que intervém, no cenário da historia

para ocupá-lo como centro, o jovem Simon Bolívar.

personagem - que bem poderia ter sido o protagonista

e

Desse
de

um outro EI siglo de las luces de Carpentier - Lezama gra
va o sentido da sua frustração exemplar, como medida

da

imagem da dificuldade americana. Rebelde como Fray Servan
do, visionário como Simón Rodríguez, trotamundos alucina

do como ambos, Miranda também pertence ao reverso da his
toria dos vencedores e dos triunfos.
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Para Lezama, a grande tradição romântica

da

América do oitocentos - que a vincula subterraneamente com

o demonismo dos barrocos transculturadores - não se encon
tra na plenitude de destinos "bem acabados" como os de Bo

lívar ou Andrés Bello, mas naqueles marcados pelo "calabo
zo, la ausência, la imagen y la muerte." ( EA,78).
Lezama nao fica aí. Também dedica algumas

das

mais deliciosas páginas de La expresón americana à apre —
ciação do rico contributo da cultura popular para o nasci
mento da expressão criolla. Nos "delitos" gauchescos, no

"corrido" mexicano, nas décimas e coplas da feira popular
no refrão anónimo vê inscrita a vis satírica e dessacrali

zante do "Juan Pueblo", o poeta do povo, sem leituras

e

viagens, mas igualmente participante da rebeldia criadora,

pela devoração do legado do romanoero espanhol.

Nosso tratado sumário, necessariamente seleti
vo, não pretendeu esgotar a lição magistral desse livro ,

imprescindível para a futura reflexão crítica sobre a cul
tura latino-americana. Para os objetivos dessas considera
ções finai s, basta-nos a reconstrução da grande fábula le
zâmica, que dispusemos na constelação dos seus astros prin
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cipaiso As linhas básicas do americanismo desconstrutivo
(e reconstrutivo) de Lezama ficam, no entanto, esboçadas

para sugerir a relação entre o texto ilegível e a expres
são americana figurada nas vidas e artes daqueles persona

genso
Sao todos eles os artífices do modo de ser ame_
ricano na historia, manifesto em muitas versões»

Começa

com a façanha prometeica dos míticos heróis da cosmogonia
maia, que enganam e destroem a autoridade dos Senhores de
Xibalbá para criar o novo estatuto da tribo» Continua com

a cortesia e esplendor dos presentes astecas e na arte má
gica dos pintores de Moctezuma, que absorvem a totalidade

do exército de Cortes nas suas telas» Resplandece no ban

quete da transculturação dos mestiços barrocos que expro

priam o legado cultural do colonizador» Reaparece nos des.

tinos azarosos dos românticos da Independência e no humor
satírico da poesia popular»
A expressão americana desses artífices exempla

res não nos é dada como uma entidade ontológica, e muito
menos como o formato de um "caráter nacional"o Nem á
a
cultura onde ela se manifesta oferecida como uma Enteie quia estática, carente de dimensão temporal» A fábula

de
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Lezama é o relato de uma "forma en devenir en que un pai saje va hacia un sentido, una interpretacion o una sencil
la hermenêutica" - conforme nos adverte na abertura do en

saio. (EA,9) A "paisagem" - ou seja, a forma cultural que

uma dada natureza adquire - mostra-se em constante trans
formação, sem forma acabada ou fixa, em produção permanen

te, como uma imagem que nunca chega a completar-se defini
tivamente.

A. "sencilla hermenêutica" que congrega as for mas parciais do percurso interpretativo do ensaísta

não

nega a intenção inicial de propor um conceito di nãmico da

expressão americana. As "summas críticas de lo americano"

no último capítulo, contêm dois conceitos figurativos

da

energia incorporadora e transmutativa da nossa cultura. 0

primeiro lembra a parte viva e ativa da célula: "proto

-

plasma incorporativo" - com o qual Lezama quer significar
a "voracidad" (ou a "potência recipiendaria") do organis

mo cultural da América.(EA,119)

0 outro conceito é correlato, quase sinónimo:

En la influencia americana lo predominan
te es lo que me atreveria a llamar el espacio gnóstico, abierto, donde la inser -
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ciún con el espíritu invasor se verifica
a través de la inmediata compresión
de
la mirada» (^>120o o grifo é meu)

Apesar de que Lezama jamais emprega o termo "an

tropofagia", ou "canibalismo", as suas metáforas têm oms

mo teor das que Oswald de Andrade usou no seu "Manifesto
Antropofago" (1928), para reivindicar a devoração do es -

trangeiro como fato legitimo do comportamento cultural do
"brasileiro o Mesmo sendo menos atrevidas que as formula

-

ções oswaldianas, o "espacio gnostico" lezamiano - espaço
de conhecimento, aberto a "fecundación", ou à "recepción

de los corpúsculos generatrices" (EA, 121) - tem o mesmo

sentido de incorporação orgânica» Como têm, òbviamente,as
expressões que percorrem todo o ensaio, como "horno trans.

mutativo de la asimilacion", "voracidad", "banquete","fes

tín", "devoraciún", "saboreo", "absorción", "apetencia",
etc, etc o A summa lezamiana do americano conleva, igual -

mente, a conotação da leitura onívora, com a qual Haroldo

de Campos recentemente circunscreveu a "redevoração plane.

tária" dos escritores latino-americanos:

São os bárbaros alexandrinos, aprovisionados de bibliotecas caóticas e de fichá
rios labirínticos o ^5
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Com coerência e acerto - dentro do projeto de

desenhar uma forma em mutação — Lezama recorre a persona
gens da historia americana que são paradigmas da metamor
fose: são os astutos Hunahpúe Ixbalamqué, que se transfor
mam para transformar o mundo; são os embaixadores astecas

que alteram o código da ocupação do seu território;
são
os pintores de Moctezuma que convertem os invasores em for
mas plásticas; é o leproso genial e o índio sincrético,que
tensionam platonicamente os seus trabalhos artísticos; são
os rebeldes curiosos, doutos e devoradores de influências
como Sor Juana, Domínguez Camargo e Sigdenza y Gongora :

são os trotamundos poliglotas, pícaros e imaginativos co

mo Mier, Miranda e Simon Rodríguez que se transfiguram com
leituras e calabouços para inverter o fechado sistema co

lonial o
0 americano exemplar de Lezama é o anti^exem -

pio, sendo o protótipo da dificuldade da decifração. Como

o texto ilegível, ele é o maldito e o fora-da-lei que vi
ve na liberdade radical da experimentação; é o infrator
dos códigos e modelos, o excêntrico sem gramática, mal es
crito; é o mestiço impuro, o filho ilegítimo manchado pe
lo não sentido; é o transmutador das referências, que ci

ta (mal ) todos os textos da sua imensa biblioteca; é o de
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lirante que usa as estratégias da imaginação poética para
descondicionar os modos convencionais da comunicação«É o

produtor da poiesis demoníaca, o lúcifer portador do fogo
que ilumina uma nova vivência estética no tempo da leitura»

É inevitável ler La expresión americana
como
um ensaio especular do seu Autor» Nele Lezama se mira pa
ra reconhecer, na imagem dos seus poetas, artistas, pers£

nagens mitológicos e históricos prediletos, a sua própria
imagem como escritor» 0 seu desenho metafórico de uma ou
tra história política e literária possível da América pro_

põe-se como uma reivindicação do modo diferencial da cul

tura americana, ao mesmo tempo que alegoriza a reivindica

ção da sua escritura ilegível. Essa "política*' imanente ao

ensaio pode ser entrevista na frase emblemática, auto-re
ferencial, que abre o texto:
Solo lo difícil es estimulante; solo la
de
resistência que nos reta es capaz
enarcar, suscitar y mantener nuestra po
tencia de conocimiento.. <>

Ilegíveis - como a sua escritura - são os

per
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sonagens da sua fábula americana.. Mas assim como o enigma

dos seus destinos poéticos, a dificuldade dos textos lezâ
micos é o que engasta, suscita e mantém a nossa
de conhecimento.

potência
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NOTAS A PARTE IV

(D

Cf, Denis Ferraris e "Questio de legibilibus aut le -

gendis scriptis<> "Poétique, 43, setol980,292o
(2)

A "mais valia" é uma expectativa da leitura, segundo
Denis Ferraris (ibidem, 287).

(3)

idem, ibidem, 291o

(4)

Alguns nomes dessa pérgula debuxada ao longo da his

tória são os artífices da "arquitextura do barroco",
conforme Haroldo de Campos (A operação do textoo São

Paulo: Perspectiva, 1976, 139-150)o
(5)

(6)

ToWo Adorno o "Skoteinos..

, opccito, 128

Conforme analisei no capítulo 5 do meu livro 0 rea lismo maravilhoso o Forma e ideologia no romance his
pano-americano o São Paulo: Perspectiva, 1980, 112 —

134 o
(7)

Texto utilizado: Popol Vuh, Buenos Aires: Losada,
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1969, 2S edo, episódios 18-20, 67-75° As demais cita
ções serão feitas com a sigla PV, seguida das pági -

nas correspondentes. Todas as passagens a que me re

firo foram confrontadas com as interpretações de Ra-

phaél Girard. Le Popol Vuh. Histoire culturelle

des

mayas-quichés. Paris: Payot, 1972.
(8)

Edição usada: Bernal Diaz del Castillo. Historia ver-

dadera de la conquista de la Nueva Espana. Barcelona:
Ramón Sopena, 1970, 278. As demais citações serão fel

tas com a sigla HV, seguida das páginas corresponden
tes.

(9)

Sobre Kondori, o mestre peruano, há escassa informa

ção (Vo Pal Kelemen. Barogue and Rococo in Latin

A-

mericao New York: Dover, 1967, 190-91 (a 1§ edição é
de 1951)o

(10) No conhecido estudo, "Baroque times in old México,de

1959 (dois anos posterior a La expresión americana),
Irvírng Leonard sustentará o "caráter anacrónico

e

neo-medieval" da América Colonial (Cf. a edição

em

espanhol: La época barroca en el México Colonial. Mé

xico: Fondo de Cultura Económica, 1974, 58.
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(11)

As proposições de Fray Servando estão expostas,

e

defendidas apesar das perseguições que sofreu, na

Apologia, parte III, do seu livro Memórias, tomo Io
México: Porrúa, 1971, 121-122o
(12)

0 arguto perfil de Fray Servando, esboçado por Leza

ma nas poucas páginas que comentamos, inspirou o jo.

vem romancista cubano Reinaldo Arenas a criar

biografia imaginária, com os lances picarescos

uma

da

vida do cura rebelde: EI mundo alucinante. México :
Diógenes, 1969o
(13)

Confrontei as interpretações de Lezama com as infor

mações contidas em Fábio Lozano y Lozano. EI

Maes

tro del Libertador (Paris: Po Ollendorf, 1913) e em

Jules Mancinio Bolivar et 11émancipation des colo nies espagnoles des origines a 1815 (Paris: Didier,

1912)o

(14)

A mais interessante biografia de Francisco de Miran
da é de Mariano Picõn Salas (Mirandao Caracas: Mon
te Ávila, 1972; a 1§ edição é de 1945)<> Nela, cer -

tas referências pouco claras de Lezama se elucidam.

(15)

Haroldo de Campos o "Da razão antropofágicao A Euro-
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pa sob o signo da devoração"» Colóquio/Letras, 62,

jun 1981, 21o Neste artigo, Haroldo de Campos reto
ma suas

reflexões anteriores sobre as proj eções cul

turais da metáfora oswaldiana, para situar a antro
pofagia como modo diferencial do brasileiro de

ser

universal, e estendê-la à cultura latino-americana.

Varias sugestões do nosso ensaísta, bem como as

de

Emir Rodríguez Monegal, em "Carnaval/Antropofagia/
Parodia" (Revista Ibero americana, 108-109, jul-dez.
1979, 401-412) foram aqui aproveitadas para descre

ver a perspectiva de Lezama Lima sobre o modo ameri

cano de ser na história.

*
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Edso Origenes, 1949, 133
Dadoro La Habana, 1960, 189
Poesias completas. La Habana, Instituto del Libro,

1970o (Coleção Letras Cubanas.)
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Fragmentos de su imane Poema-prólogo de Octavio Paz.Mé
xico, Era, 1978o [obra póstumaj

3.

FICÇÃO
"Invocación para desorejarse", Orígenes, a.5, n.20

(1948), 22-23o
Paradiso. La habana. Ediciones Union, 1966 [há edição

argentina: Buenos Aires, Ediciones de La flor, 1968; perua

na: lima, Ediciones Paradiso, 1968; mexicana: México, Bi blioteca Era, 1968; espanholas: Madrid, Fundamentos, 1976;
Madrid Cátedra, 1980 (edição de Eloisa Lezama Lima)Jj

Cangrejos, golondrinas0 Buenos Aires, Calicanto, 1977
[contém: "Autorretrato poético" (1968, "Cangrejos, golondrinas" (1946), "Fugados" (1936), "Para un final presto"
(1944), "EI patio morado" (1941), "Juego de las decapita-

ciones" (1941) J

Oppiano Licario. México, Ediciones Era, 1977.

[obra

póstuma ]

4.

ENSAIOS: Analecta del rei o ri. La Habana, Orígenes, 1953. CcorLtém

23 ensaios, não há edições posteriores à primeira. ]
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La expresión americana. La Habana, Instituto Nacio nal de Cultura, 1957. [há edição chilena: Santiago de Chi
le, Editorial Universitário, 1969; e espanhola: Madrid, A

lianza Editorial, 1969; textos de cinco conferencias pro

nunciadas no Centro de Altos Estúdios em janeiro de 1957]

Tratados en La Habana. La Habana, tfcar Garcia por Uni
versidad Central de Las Villas, Departamento de Relaciones
Culturales, 1958. [há edição argentina: Buenos Aires, Edi
ciones de La Flor, 1969; chilena: Santiago de Chile, Edi
torial Orbe, 1970; e espanhola: Barcelona, Barrai Edito -

res, 1971; contém 60 ensaiosj

La cantidad hechizada. La Habana, Ediciones Union.,
1970 (contém 16 ensaios; não há edição posterior a

esta

que contenha todos os ensaios, mas foram publicados

dois
volumes que os reproduzem em separado, como se indica nas

duas fichas seguintes .J

Las eras imaginarias. Madrid. Editorial Fundamentos,

1971. [contém 9 ensaios, a maioria deles sobre o tema
principal .J

La cantidad hechizada. Madrid, Ediciones Jucar, 1974.

[contém os outros 7 ensaios da edição cubana e inclui o
importante "Prólogo” que escrevera Lezama para a Antolo
gia de la poesia cubana, 3 vols. La Habana, Consejo Na
cional de Cultura, 1965.J

-
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Classificação dos ensaios pelo conteúdo

e ordem cronológica

4.1

Ensaios teóricos:

4.1ol

Teoria da Poesia?

1938

o "EI acto poético y Valéry" (AR,253-55)
o "Del aprovechamento poético" (AR, 255
- 59)

1939

o "Razon que sea" (EP, n.' 17)
o "Conocimiento de salvación" (AR, 249- 52)

*

1940

o "Fragmentos" (GR, set.)

1944

• "Presentación de Orígenes" (OR, n• 1)

1945

o "X y XX" (AR, 133-50); (OR, nfi 5, 16- 27)

1948

: "Las imágenes posibles" (AR, 151-82);
(OR, ne 17, 3-13)

1950

"Exámenes" (AR, 215-29); (QR_ no 25,
61-73)

Entre parêntesis, os livros que os recopilam e/ou
revistas que os publicaram originalmenteo

as
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1954

o "Introducción a un sistema poético"
(TH, 9-36); (OR, n»36, 35-58)

1955

o "Corona de lo informe" (TH, 57-9);
(EM, jan. 4-A)

1956

o "Tres visibles" (TH, 120-22)

o "Pascal y la poesia" (TH, 143-46)
o "La dignidad de la poesia" (TH, 304- 329); (OR, Ho40, 48-68)
1958

o "Preludio a las eras imaginarias" (EI,
7-30)
o "La imagen histórica" (EI, 57-65);
(IS, n„l, 133)

1960

1968

o "A partir de la poesia" (EI, 33-53)
o "Confluências" (EI, 171-93)
o "Sobre poesia" (CAM, n©47, 106-7)

4*1.2

Teoria das culturas:

1957

o La expresion americana. (EA)

1959

o "La posibilidad en el espacio gnóstico americano" (OPC)

1961

o "Introducción a. los vasos órficos"(EI,
67-78)

o "Las eras imaginarias: los egipcios"
(EI, 81-105)

«329.

4«2

1965

o "Las eras imaginarias: la biblioteca
como dragón" (EI, 109-41)

1972

«, "La imagen de América Latina" (ALL,
462-468)

Ensaios críticos:

4«2o1

Crítica literária:
1936

o "Soledades habitadas por Cernuda" (CR,
agosto)

1937

o HUn poeta mexicano del siglo XVII"(GR,
abril)

o "Gracia eficaz de Juan Ramon Jimenez
y su visita a nuestra poesia" (VB, n.
3, 54-64)
o *E1 secreto de Garcilaso" (AR, 7-39);
(VB, n.l, 9-41)
1939

o "Calderón y el mundo personaje"
259-62)

1941

o "Julián dei Casal" (AR, 62-97)

1942

. "Cumplimiento de Mallarmé* (AR, 241-43)

1944

. "Montaigne y sus mejores lectores"( AR,
270-76); (0R, n.4, 39-43).

(AR,

"Muerte de Joyce* (AR, 239-240)
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1945

o "Sobre Paul Valery" (AR, 98-115)» (OR,
no 7, 16-27)
o "Después de lo raro, la extraneza"(OR,
no 6, 16-27)
o "Cien anos más para Quevedo" (AR. 244
- 46)

1946

o "La imaginacion medieval de Chesterton"
(AR, 116-32)

1947

o "Senales" (OR, no 15, 44-46)

1948

o "Prosa de circunstancia para Mallarmé"
(AR, 263-70)
o "EI PEN Club y Mallarmé" (OR, nd9,36
- 40)

o "Un libro de Lorenzo Garcia Vega"(TH,
285-89); (OR no17, 43-46)

1949

o "Respuestas y nuevas interrogaciones:
carta abierta a Jorge Manach" (EH, n.
40, 77)

1951

o "Sierpe de Don Luis de Gongora" (AR,
183-214) ; (OR,
28, 10-30)

o "Recuerdo de Pedro Salinas" (OR, no29)
1952

o "Senales: alrededores de una antologi
a* (OR, no 31, 63-68)

1953

o "Secularidad de José Marti" (OR,n<>33)
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1954

o "Estratégia de la prosa" (TH, 37-39)
o "Torpezas contra la letra" (TH, 40-42)
o "Complejo y complicado" (TH, 42-45)
o "Diez anos de Origenes" (OR, n„35, 65
-66)
o "La mayor fineza* (TH, 50-52)

o "Plegaria tomista" (TH, 47-50)
1955

o "El padre Gaztelu en la poesia" (TH,
299-304); (0R, 5-14)

. "Loanza de Claudel" (TH, 68-71)
o "Plenitud relacionable" (TH, 74-77)

o "La calle de Rimbaud" (TH, 83-87)

o "El no rechazar teresiano" (TH, 90-93)
o "Mann y el fin de la grandeza" (TH,87
-89)

*Don Ventura Pascual Ferrer y EI Rega
non* (ÇH, 57-82)
o “Influencias en busca de José Marti*
(TH, 95-100)

1956

o *La muerte de Ortega y Gasset / I
II/" (OR, no40, 76, 78)

<e

o "Nuevo Mallarmé/ I e II/" (TH, 109 117)

o "Nadismos* (TH, 125-27)
o "Cantos de Cintio Vitier" (TH, 128-31)
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1956

. "Variantes dei gusto" (TH, 131-33)
o "Alfonso X EI Sabio y Capablaca" (TH,
107-109); (I£, n.85,9)

1957

o "Penetraciones en la pampa" (TH,148-50)
o "Goethe noticioso" (TH, 151-53)
o "Obra póstuma de Nietzsche" (TH, 153-55)
. "La sentencia de Marti" (TH, 155-58)

o "Artaud y el peyotl" (TH, 151-61)
1959

o "Gritémosle Emílio!" (IR, no26, 2-3)

1960

o "Qué libros trataria Udo de salvar?"(LR
no76, 16-17)

o "Orfismo de Escardé" (LR, no31)
1961

o "Garcia Lorca: alegria de siempre con -

tra la casa maldita" (ÇC, 3-6)

o "Convocatorias y jurados" (LR, no98, 18
-19)
o "Ramén Meza: tersitismo y claro enigma"
(OH, 215-24) ; (ÇUN, no4, 20-25)

o "Qué libros salvaria Udo?" (LR, no126,6)
o "Saint John Perse, historiador de las
lluvias" (EI, 145-48)

o "Garcia Lorca" (LR, no 119, 5-6)

1963

o "Transito de Gomez de la Serna" (GC,nol3,
7)
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1964

"Prólogo a la poesia cubana" (ÇH, 83
133); (APC)

1966

o "Paralelos: la pintura y la poesia en
Cuba" (ÇH, 7-55); (CAM, n.41, 46-65)

o "Prólogo a Poesia de Juan Clemente Za nea" (PO)
1967

o "Juan Clemente Zeneá" (ÇH, 135-213)
o "Rubén Darío” (LL, abril)

„ "Retrato de Pon Francisco de Quevedo"
(MG, no3-4, 203)
1968

o "Cortázar o el comienzo de la otra nove,
la" (EI, 149-70); (ÇAM, n.49, 51-62)
o "Palabras para los jovenes" (CB, abril)

1974

o "Prolog© a Julio Ortega" (IÇ, 7-10)

1976

o "José Ángel Valente: un poeta que camina su propia circunstancia" (RO, no9,
60-61)

. "Maria Zambrano" (IN, n»351, 2)
4o2.2

Crítica de pintura:
1935

o "Otra página para Aristides Fernández"
(TH, 260-66)

1937

"Fundación de un estúdio libre de pin
tura y escultura" (VB, nol, 70-71)
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1937
1940

• "Otra página para Victor Manuel” (TH, 258-60)

. "Cautelas de Picasso" (AR, 246-49)

o "Una página para Amélia Peláez" (TH, 257-58)
1942

o "René Portocarrero y su eudemonismo teologico"
(TH, 269-77);
no7, 5-8)

1946

o "Otra página sobre los Divertimientos de Eli seo Diego" (TH, 266-68); (OR, ne10, 45-46)

1947

c "Todos los colores de Mariano" (TH, 277-85)

o "Pierre Bonnard" (OR, no15)
1948

. "José Clemente Orozco" (OR, n.22)
o "La otra desintegracion" (OR, n«21, 60-61)
o "Lozano y Mariano" (OR, n«23, 43-46)

1950

. "Arístides Fernández" (ÇH, 225-48); (INC)

1953

o "Los pintores y una proyectada exposicion" (OR
no34)

o "Un mural de Mariano" (OR, n«34)
o "Guy Perez Cisneros" (OR, n<>34)

1954

o "EI bodegon prodigioso" (TH, 45-47)
o "En la muerte de Matisse" (TH, 54-57)

1955

o "Últimos ángelt.es de Picasso" (TH, 62-65)5 (LM,
jan., 4-A)
o "Mascaras de Portocarrero" (TH, 80-83)
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1956

o "Pintura preferida" (TH, 123-25)
c "Valoración plástica" (TH, 133-36)

1957

. "Nueva galeria" (folheto de exposição)

1962

. "Homenaje a René Portocarrero" (CH,249-98); (CUN, no6)

1964

o "Amélia" (GÇ, no38, 12-13)

1965

• "Aristides Pernández, otra de sus visi
tas" (IP)

1968

, "Temporada en el ingenio" (CU)
. "En la muerte de Amélia Peláez" (GÇ, abril)

1971

o "Martinez Pedro y el nacimiento de las
aguas" (folheto de exposição)
o "Ver a Payed Jaonís" (AM, janc)

4o203 Crítica musical?

1955

o "De Orígenes a Julián Orbón" (TH, 29499); (OR, n.37, 59-62)

1956

o "Visita ejemplar" (TH, 141-43)

4o2o4 Crítica de cinema:

1973

. "Para Saura" (ÇM, no1033, II)
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4 o2 o5

Crítica de bale:
1973

4.3

. "Fiesta para Alicia Alonso" (CBL, n.2)

Temas miscelâneos.

1937

. "Oposiciones y opositores” (VB, nov.)

1938

e "Carnaval del rubio glucinio" (AR, 276-79)

1939

o "Doctrinai de la anémona" (AR, 230-33); (EP,
set o, 3-4)

1941

o "Farejas infieles" (AR, 234-38)

1954

o "Estatuas y suenos" (TH, 52-54)

1955

o "Balada del turrón" (TH, 59-62); (DM, jan.4-A)
. "Estación para sentencias" (TH, 65-68)
o "De la conversación" (TH, 71-74)
. "La noche 78" (TH, 77-80)

o "Veces que el americano no rechazo" (TH, 93- 96)

1956

o "Playas del árbol" (TH, 100-104)
. "Epifanias en el paisaje" (TH, 104-106)
. "El nombre de Lydia Cabrera" (TH, 117-19)
o "De la grandeza" (TH, 136-38)

. "Verba criolla" (TH, 146-48)

. "Reojos al reloj" (TH, 171-73)
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1957

. "Recuerdo de Humboldt" (TH, 161-63)
o "Incesante temporalidad" (TH, 163-65)

4o4

1959

. "Corona de las frutas" (LR, no40, 22-23)

1960

o "

1968

o "Ernesto Che Guevara, comandante nuestro"(CAM
no47, 7)
o "Céspedes: el senorio fundador" (CU, out.)

Como puede contribuir la radio y la TV
la educacion popular?" (ÇUN)

Crónicas:
1949-1950

4o5

o "Sucesiva o las coordenadas habaneras"
(TH, 173-256); (BM)o [85 textos sobre
a vida havaneira<J

Entrevistas:
1937

5

en

. "Coloquio con Juan Ramón Jiménez" (AR, 40-61)
(RÇ, n.31, 9-41)

ANTOLOGIAS

órbita de José Lezama Limão Edo Armando Álvarez Bravo.
La Habana, Ediciones Union, 1966o [contém entrevistas com

Lezama, seleção de poemas, contos, ensaios e extratos

dos

romances o Ha edição uruguaia: Los grandes todos0 Monte vi -
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deu, ARCA, 1968, e argentina: Lezama Limão Buenos Aires, E

ditorial Jorge Álvarez, 1968.]
Posible imagen de Jose Lezama Limão Edo José Agustín

Goytisolo© Barcelona, Llibres de Sinera/Ocnos, 1969» [con
tém poemas e extratos de ensaios sobre poesia©]
Esferaimagen© Edo José Agustín Goytisolo© Barcelona,
Tusquets Editor, 1970© [contém poemas-prólogos do editor e

do poeta cubano Heberto Padilla, introdução em prosa do pro

prio Lezama e dois ensaios: "Sierpe de don Luis de GÓngora"

e "Las imágenes posibles", ambos de Analecta del reloj ©]
La expresíon americana y otros ensayos © Montevideo, AB
CA, 1969© [reproduz os ensaios de La expresíon americana

junto com outros dois de diversas procedências.]
Introducción a los vasos órficos© Barcelona,
Barrai
Editores, 1971o [contém 12 ensaios sobre teoria literária

de diversas procedências©]
EI reino de la imagen© Ed© Prólogo de Julio Ortega©Ca

racas, Biblioteca Ayacucho© [contém poemas, contos, capítu
los dos romances e ensaios©]
Imagen y posibilidad© Ed© Prólogo e notas de Ciro Han

chi Ross© La Habana, Letras Cubanas, 1981© [contém 47 arti
gos dispersos em várias revistas cubanas.]
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II,

OBRAS SOBRE LEZAMA LIMA

ENTREVISTAS
ÁLVAREZ BRAVO, Armando. "Suma de conversaciones",

em

órbita de Lezama Limao La Habana, Ediciones Union, 1966,9-47. [esta entrevista foi reproduzida em Mundo Nuevo 24

(1968), 33-39, sob o título de "Conversacion con Lezama Li
ma" ; aparece também como prólogo a Los grandes todos e Antologia<>J

FOSSEY, Jean-Michelo "Entrevista con José Lezama Lima"
Imagen (Caracas) 46 (1969), 8-17« £ aparece também em In formación de las Artes y las letras (Madrid) 11 (1968).J

GONZÁLEZ, Reynaldo. "Un palpo en una jarra minoana",La
Gaceta de Cuba 76 (1969), 14-15 o
"Interrogando a Lezama Lima", em Recopilación de tex -

tos sobre José Lezama Limao

Ed. Pedro Simón. La Habana,Ca

sa de las Américas, 1968»

MARTÍNEZ, Tomas Eloy. "EI peregrino inmóvel", índice
(Madrid) 232 (1968), 22—26.

MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernandoo "José Lezama Lima", em

sua
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Palabra cubanao Madrid, Akal Editor, 1975, 49-82. [possi velmente a última entrevista jornalística]

Neves, Eugenia. "Entrevista con Jose Leonina Lima", Ár
boi de letras 11 (1969), 20-25.

2.

HOMENAGENS:-

Recopilacion de textos sobre Jose lezama lima. Ed. Pe
dro Simón. la Habana, Casa de las Américas, 1968. [yaliosa
coleção de textos que inclui entrevistas com lezama, 14 en
saios por importantes críticos e conhecedores de sua obra,

6 testemunhos de distintos amigos, cartas a lezama eoutras
opiniões diversas; inclui também ampla bibliografia

ativa

e passiva. J
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