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RESUMO
Este estudo prop6e uma perspectiva de leitura da intertextualidade interna
(Carvalhal) que se verifica nas obras exemplares da poesia latino-americana. A tese6
que nesses textos, registra-se a recorrncia helicoidal - que vai constituindo zeugmas
hipostticos - de uma forma grfica, imanente え s obras e implcita nelas. Esta forma, o
helic6ide, sup6e uma imagem do mundo no-racional, mais prxima s epistemologias
indigenas e afro-brasileras do que え ocidental. De fato, o modelo de referencia para a
leitura aqui proposta 6 a representa 乞o do mundo contida no Popol Vuh, o livro sagrado
dos 虹ch6s.
As obras analisadas pertencem a tr6s poetas brasileiros (Haroldo de Campos,
Oswaldo de Andrade e Greg6rio de Matos) e seus correspondentes hispano-americanos
(Octavio Paz, Vicente Huidobro e Sor Juana In6s de la Cruz). Ha uma relaao entre a
poesia da segunda metade do s6culo XX, a Vanguarda e o Barroco - que aparece s6 na
Am6rica Latina, mas que 6 muito nitida na sua literatura - que os prpios herdeiros
dessa tradi9乞o, os mais recentes elos dessa intertextualidade interna (Haroldo de
Campos e Octavio Paz) se ocuparam de salientar e estudar
O modelo escolar marco tebrico/anlise de texto 6 alheio a esta tese porque
tamb6m o 6 o esquema binario que o sustenta. Sejam poticos, ensasticos ou
cient ificos, todos os textos que alimentam este trabalho sきo objeto de anlise, e todas as
anlises so elos te6ricos. Os constructos que guiam a an自lise foram configurados com
base num conjunto heterog6neo de no96es de diferentes estudiosos, escolhidas em
fun9ao da sua pertinencia nesta leitura.. Entre esse estudiosos constam: Octavio Paz,
Haroldo de Campos (como ensastas), Hans Gadamer, Claudio Guill6n, Grard Genette,
Lisa Block de Behar, Tania Carvalhal, Alfonso Reyes, Hillis Miller, Jacques Derrida,
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HansGeorge Ruprecht, Ant6nio Candido, Afrnio Coutinho, Oswaldo de Andrade, Jos6
Enrique Rod6, Emir Rodriguez Monegal.
O helicide aparece, neste estudo, sob duas formas: como forma grfica
imanente aos textos e como trao das suas rela96es intertextuais.
O helic6ide imanente e implicito nos textos estudados est, em alguns casos
(Oswaldo, Paz), vinculado com a disposi9ao grfica do texto. Mais importante do que
isso e presente em todos os poemas 6 o desenho no manifesto que se vai
desenvolvendo quando se observa o deslocamento dos olhos ao seguir as linhas
sugeridas pelas sintaxes textual e ret6rica
A no9乞o de recorrncia helicoidal (uma forma de relaao intertextual), que
sup6e uma presena hiposttica de uns textos em outros e privilegia as elipses
(sintticas, grficas, epistemol6gicas e hist6ricas) lendo-as como zeugmas, transgride os
esquemas racionalistas. Por sua vez, situa-se num ponto mediano entre as classifica6es
universalistas e a redu9乞o dos estudos literrios a descri9乞o de objetos individuais
A perspectiva de leitura comparada que aqui se prop6e tem sido verificada para
os textos escolhidos, mas poderia ser aplicada s rela96es entre outros textos latinoamericanos e, mesmo, de outras literaturas
Tamb6m 6 possvel que as observa6es aqui consignadas ajudem a ver a
maneira como v白rios textos latino-americanos, herdeiros - al6m da decis乞o explicita de
seus autores - da tradi9乞o ocidental ao mesmo tempo que das tradi96es indgenas e
africanas, podem constituir novas Pedras de Roseta no processo de compreens乞o das
rela96es intertextuais de obras construidas sobre epistemologias distintas e divergentes

XII

RESUMEN

Este estudio propone una perspectiva de lectura de ia "intertextualidad interna"
(Carvalhal) observable entre obras ejemplares de la poesIa latinoamericana. La tesis es
que en esos textos se registra ia recurrencia helicoidal - que va constituyendo zeugmas
hipostticos - de una forma grfica inmanente a ias obras e implcita en ellas. Esta
forma, ei helicoide, supone una concepci6n dei mundo no racional, mas cercana a ias
epistemologias indgenas y afro-brasileras que a la occidental; de hecho, ei modelo de
referencia para la lectura aqui propuesta es la representaci6n dei mundo contenida en ei
Popol Vu/i, ei libro sagrado de los kich6s
Las obras analizadas pertenecen a tres poetas brasilefios (Haroldo de Campos,
Oswaldo de Andrade y Greg6rio de Matos) y a sus correspondientes hispanoamericanos
(Octavio Paz, Vicente Huidobro y Sor Juana In6s de ia Cruz). Hay una relaci6n entre la
poesa de la segunda mitad dei siglo XX, la Vanguardia y ei Barroco - no exclusiva de
Latinoam6rica, pero especialmente nitida en esta Literatura - que los propios herederos
de esa tradici6n, los ms recientes eslabones de esa intertextualidad interna (Haroldo de
Campos y Octavio Paz) se ocuparon de destacar y estudiar
EI modelo escolar marco tebrico/anlisEs de texto es ajeno a esta tesis porque lo
es ei esquema binario que lo sustenta. Sean poticos, ensaysticos o cientfficos, todos
los textos que alimentan este trabajo son objeto de analisis y todos los an自lisis son
eslabones te6ricos. Los constructos que guan ei anlisis se han conformado en base a
un conjunto dismil de nociones de diferentes estudiosos, elegidas en funci6n de su
pertinencia para esta lectura. Entre tales estudiosos constan: Octavio Paz, Haroldo de
Campos (como ensayistas), Hans Gadamer, Claudio Guill6n, Grard Genette, Lisa
Block de Behar, Tania Carvalhal, Alfonso Reyes, Hillis Miller, Jacques Derrida, Hans

George Ruprecht, Ant6nio Cndido, Afrnio Coutinho, Oswaldo de Andrade, Jos6
Enrique Rod6, Emir Rodrguez Monegal.
El helicoide aparece, en este estudio, bajo dos formas: como forma grfica
inmanente a los textos y como trazado de sus relaciones intertextuales.
El helicoide inmanente e implicito en los textos estudiados esta, en algunos
casos (Oswaldo, Paz), vinculado con la disposici6n grfica dei texto. Ms importante
que eso y comn a todos elos, es el dibujo no evidente que se va desplegando cuando
se observa cul es ei movimiento que los ojos hacen ai seguir ei trazado sugerido por ias
sintaxis textual y ret6rica.
La noci6n de recurrencia helicoidal (una forma de relaci6n intertextual) que
supone una presencia hiposttica de unos textos en otros, y privilegia ias elipsis
(sintacticas, grficas, epistemol6gicas e hist6ricas) ley6ndolas como zeugmas,
transgrede los esquemas racionalistas. A ia vez, se sita en un punto medio entre ias
clasificaciones universalistas y la reducci6n de los estudios literarios a la descripci6n de
objetos individuales.
La perspectiva de lectura comparada que aquI se propone ha sido verificada para
estos textos pero podra ser aplicable a relaciones entre otros textos latinoamericanos e,
inclusive, de otras Literaturas.
Tambi6n es posible que las observaciones aquI consignadas ayuden a ver c6mo
varios textos latinoamericanos, herederos - ms alla de ia voluntad explicita de sus
autores - de la tradici6n occidental ai mismo tiempo que de ias tradiciones indigenas y
africanas, pueden oficiar como nuevas Piedras de Roseta en ei proceso de comprensi6n
de ias relaciones intertextuales de obras configuradas sobre epistemologias distintas y
divergentes
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UMBRAL
En mi movimiento tpicamente carnavalesco, Bakhtin despiaz6 ei
centro a la periferia y prob que las formas "marginales'ihaban
ocupado ei centro.
La misma operaci6n puede ser practicada con la literatura
latinoamericana, que ha sufrido hasta hace poco por una critica
demasiado preocupada por ei logocentrismo de los modelos
occidentales.
La antropofagia fue ia respuesta carnavali7ada a esa conciencia
podtica que los modernistas dieron ai falso problema dei colonialismo
cultural.
Emir RodrIguez Monegal'

Alvo
No presente estudo de Literatura Comparada, observam-se rela96es entre a
Literatura Brasileira e a Literatura Hispano-Americana, as literaturas dos dois maiores
blocos lingusticos da Am6rica Latina.
O objetivo 6 contribuir para a busca de instrumentos te6rico-metodol6gicos que
permitam analisar as literaturas latino-americanas a partir dos prprios textos que a
2 ,、 一
じ一一一一に」一一一一一
uiisiituem . i raia-se ae uma ieitura que resgata componentes literrios imanentes a s

obras analisadas, em vez de tentar encaixar os textos latino-americanos em moldes (ou
modelos) desenhados com base em textos de outras literaturas. Isso nをo implica que tais
instrumentos ou tais componentes 3 nao sejam transferiveis a outras literaturas ou a
obras de outras literaturas. Ao contrrio: o desemba9amento de "lentes" de leitura
baseadas nos textos latino-americanos poderia ajudar no esclarecimento de inc6gnitas
perante as quais, com as ferramentas disponveis, hoje s6 6 possvel hesitar

'Rodriguez Monegal, Emir, CarnavailAntropofagia/Parodia, Revista Iberoamericana, Nmeros 108-109,
Pittsburg: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. julho-dezembro 1979. 406.404.
- Meu primeiro contato com esta alternativa de reconhlecer a teoria nos textos literanos em lugar do
sistema racionalista de aplica きo de esquemas conceituais, foi a leitura de um artigo de Lisa Block de
Behar. datado de 1988. em Dos inedios entre dos medi os. Buenos Aires. Sialo XXI. 1992.
1
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denominaao primaria sem substitLilda por "recorrencia". Um segmento deste "umbral" se一 dedica
ao esclarecimento do termo.
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As recorrncias achadas se apresentam sob a forma do que aqui 6 chamado de
zeugma hiposttico e constituem uma imagem do mundo, o conhecimento, o tempo, o
espa9o literrio e a l6gica, que se combinam num movimento que atravessa os poemas
ou 6 induzido por esses textos e que pode ser apresentado atrav6s de um desenho: a
imagem do helicide. Recorrncia, constitui, por sua vez, uma no9乞o que tive de
delinear para vincular as outras duas. Recorrncia, helicide e zeugma hァosttico
habitam no vasto e dificilmente esgotavel campo da intertextualidade. Sao devora96es
da no9乞o que ofereceram ao mundo Bakhtin, Kristeva, Genette, Rifaterre, e que to
proveitosas v6m sendo para a Literatura Comparada. Tomara que, por sua vez, fossem
objeto da "dupla devora o" de que falava Haroldo de Campos.
De outro lado, tamb6m nao 6 possvel, nos limites desta tese, estabelecer se tais
recorrncias s谷o comuns ao conjunto das literaturas latino-americanas. Isso exigiria um
complexo levantamento que, por defini9ao, s6 pode ser feito por numerosas equipes de
pesquisadores. No obstante, essas recorr6ncias existem e aparecem em textos que so
representativos da poesia latino-americana.

Corpus

O corpus esta formado por textos que tecem uma genealogia, segundo os brotos
mais novos dela (Octavio Paz e Haroldo de Campos)
Branco (a transcria9ao do poema de Octavio Paz, 1966, realizada por
Haroldo de Campos, 1986);
dialtica do agora-1 e dialtica do agora-2 (Crisantempo, Haroldo de
Campos, 1988);

4 Campos, Haroldo, "Da raz含o antropofgica: a Europa sob o signo da devora9言o", S言o Paulo: Boletim
Bibliogrfico, Biblioteca Mrio de Andrade; v. 44, n.。 s. 1-4, janeiro a dezembro, 1983
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Primero Sue ラo (Sor Juana In6s de la Cruz, 1685);
No fluxo e refluxo da mar6 encontra o poeta incentivo para recordar seus
males; fala o poeta com a sua esperan9a; a s6rie de quatro poemas dedicada
ao Padre Dmaso de Silva (Greg6rio de Matos Guerra, datas nao precisadas
pelos fil6logos; anoto anos estimados de nascimento e morte do escritor
1636 - 1695);
O escaravelho de ouro (Oswald de Andrade, 1947);
Temblor de Cielo (Vicente Huidobro, 1931)

De incio, eu pretendia analisar as rela96es entre as obras poticas de Octavio
Paz e Haroldo de Campos porque os dois escritores constituem um claro caso de interrela9乞o literria entre o Brasil e a Am6rica hisp含nica: se n乞o bastassem os vnculos
epistolares, pessoais, de leituras e cita96es mtuas, lembre-se que Paz se interna na
poesia visual, estimulado pelo Concretismo, assim como o fato de que Branco, incluido
neste corpus,6 a maior co-produ9ao literria latino-americana
Al6m disso, os dois escritores consideram, sem esquecer, ao contrrio
salientando seus laos com autores de diferentes literaturas do mundo (Pessoa, Eliot,
Pound, Maiakovsky, muito especialmente Mallarm6, mas tamb6m o haik, e a lista seria
bem longa), parte da tradi9ao potica hispano-americana, num caso, e da brasileira, no
outro. Portanto, suas obras resultam muito pertinentes para comparar essas duas
literaturas. Esta qualidade comportava uma exig6ncia: levar em conta a leitura que Paz e
Haroldo de Campos fazem das tradi96es po6ticas a que pertencem, uma leitura que nao
endossa as hist6rias "oficiais" das nossas literaturas. Nenhum dos dois acreditou numa
hist6ria linear, nem na "adapta9乞o" de modas alheias a s literaturas latino-americanas
Eles estabelecem suas prprias genealogias. Mais uma prova da proximidade literaria
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entre ambos6 o fato de que os dois escolheram seus precursores dentro das mesmas
tendencias estticas: o Barroco e as Vanguardas, ou "Modernismo", como fora chamado
o movimento vanguardista dos anos vinte no Brasil. Sor Juana e Huidobro s乞o os
escritores escolhidos por Paz; Greg6rio de Matos Guerra e Oswald de Andrade, os
escolhidos por Haroldo. Diversas declara96es sustentam isso, unidas ao fato de que
Haroldo dedicou um livro a Greg6rio 5 e um importante estudo a Oswald 6, que aparece
como pr6logo a cuidada antologia que Haroldo dedicou ao autor de Pau-Brasil. De sua
parte, Octavio Paz afirmou varias vezes que o mestre vanguardista de Hispano-Am6rica
e responsavel por sua renova9乞o po6tica no s6culo vinte foi Huidobro, ' e dedicou a
Sor Juana 8o mais reconhecido estudo sobre a obra da freira mexicana.

Os textos e a teoria

Num texto do s6culo X1V, que cont6m passagens muito semelhantes ao conjunto
de poemas goliardescos que integram a obra de Greg6rio de Matos Guerra, El Libro de
Buen Amor, o protagonista versa: Como dize ei sabio, cosa dura e .fuerte/ es dexar la
costumみ re・ ei ノ飢zb e k suerteン k costumみre es otra 9ue natwa,amamemen旭
如enas non se pierde hasta que viene la muerte 10 Esquecemos que o costume6
apenas isso e acreditamos que as prticas habituais sえo verdades indiscutiveis. A
mudan9a nas prticas correntes implica uma transforma9o - obriga a alterar a segunda

5 Campos, Haroldo, O seq安estro do barroco na formado da literatura brasileira, Bahia: Funda 含o Casa
山Jorge Amado, 1989
6 "Prlogo" a sua antologia da poesia de Oswald de Andrade, Cadernos de poesia do aluno Oswald
(Poesias reunidas), Sao Paulo, Circulo do livro, 1966
7 Paz, Octavio, Los signos en rotaci6n y otros ensayos, 1986
8 Sor Juana Inds de la Cruz o ias trampas de la戸,Mxico: FCE, 1985.
9 Numa conversa車o mantida com Haroldo de Campos em 28 de maio de 2001 em S言o Paulo, ele
confirmou que, efetivamente, os autores nomeados sをo os claves nessa genealogia interna.
'O Raiz, Juan, Arcipreste de Hita, El Libro de Buen Amor, Barcelona: Bruguera, 1971,110.

natureza - e, para isso, no campo da arte, as mudan9as costumam (isto 6 o costume, at
sua mudan9a obedece sempre a s mesmas regras) vir acompanhadas de explica96es
Bem o sabia Oswald, que dedicou tanta aten9ao a manifestos e textos crticos
para abrir o caminho dessa poesia que ainda hoje quebra o pensamento hegem6nico. A
antropofagia que, como Rodriguez Monegal afirma no artigo citado na epigrafe deste
umbral, 6 um passo transcendente e uma prtica criativa na conforma9えo das literaturas
latino-americanas, 6 devora9ao de textos, de linguagem e de costumes
Esta segunda natureza prescreve que, numa tese de Literatura Comparada ou de
Literatura, escolhe-se um corpus de textos literrios e uma ou duas teorias cujos moldes
v乞o ser aplicados sobre os textos: a anlise resulta dessa superposi9o. Os primeiros
capitulos sao dedicados a exposi9ao da ou das teorias selecionadas e aos fundamentos
dessa sele9o. Os capitulos subseqentes tratam da superposi9乞o dos moldes te6ricos
acima do corpus. Na conclus乞o, os textos do corpus ficam inscritos ou reinscritos
(quando se prop6em novas interpreta96es) no mapa das literaturas do mundo. Como
disse, a situaao 6 aqui a inversa: a anlise da intertextualidade entre os textos desse
corpus exigiu observar componentes dos poemas e das suas inter-rela96es, n乞o previstos
ainda por nenhuma teoria. As quatro se96es centrais v乞o e vem da teoria a s obras
literarias e das obras a teoria. A costumeira anlise exaustiva de texto n乞o aparece
porque este tipo de an自lise fica fora dos objetivos deste trabalho. Tamb6m nao ha a
habitual divisao dicot6mica teoria/textos: as diferentes no96es te6ricas e crticas vo
aparecendo a medida que a anlise vai exigindo seu emprego; aparecem quando s乞o
chamadas pelas obras analisadas, como as palavras se chamam entre elas, segundo
Breton. E, assim tamb6m, nascem estas novas no96es que "a mirada" descobre nos
textos analisados com a ajuda das no96es dos outros. Como o objetivo 6 perceber as
formas de intertextualidade que esses poemas latino-americanos cont6m e a forma como
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se organizam os ja referidos recorrncia, zeugma hiposttico e helicide, percorrer
caminhos da exegese alheios a eles (estes, pr6prios da anlise exaustiva dos textos) s6
atiraria este escrito para fora dos limites marcados pelo seu objetivo
Os te6ricos privilegiados foram os pr6prios "poetas-ensastas" (Rodriguez
Monegal), n cujo estudo deu incio a esta pesquisa: Haroldo de Campos e Octavio Paz
De sua produ9乞o foram escothidas, precisamente, no96es que iluminam o problema da
"intertextualidade interna" 12 (no9をo que, a partir de agora, substitui a mais frgil,
"genealogia"). Para aprofundar-me na leitura dessas no96es tomei outras, desenvolvidas
por diferentes pesquisadores, sugeridas pelos textos de Paz e Haroldo, ou pela prpria
dinamica da contrasta9o entre os escritos de ambos. Com esta nova lente, fbi ler os
textos do corpus e percebi as formas de intertextualidade que aqui estou a propor. S乞o
formas de intertextualidade contidas nos prprios poemas e, ao mesmo tempo, ligadas
com conceitos formulados por diferentes estudiosos: esses vnculos nao surgiram s6
dos desenvolvimentos te6ricos baseados nos ensaios de Paz e de Campos, mas tamb6m
do conjunto dos poemas e, sobretudo, dos poemas de Sor Juana e Greg6rio. Sao as
obras, pois, que d乞o a rela9o entre abordagens te6ricas dessemeihantes, por isso, era
l6gico que os poemas fossem esta6es na viagem de uma no9豆o te6rica a outra e nao,
destino do percurso.

Teoria e olhar

Este afastamento do costume dicot6mico, nao esta sustentado, porm, apenas
nos avatares da verdadeira hist6ria deste trabalho. Mais importante do que isso, s五o seus

' Rodriguez Monegal, Emir, Prlogo a Transblanco. Rio de Janeiro: Guanavara. 1986
Carvalhal, Tama Franco, "Literatura Comparada em Am6rica-Latina: contribui車o para novos
paradigmas, em Literatura Comparada: Os novos paradigmas, Actas do segundo Congresso de APLC,
Orgs. Margarida L. Losa, Ismdma de Sousa, Gon9alo Vilas Boas, Porto: Afrontamento Ltda, 1996, 469
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fundamentos epistemol 6gicos, que, sem abusar da semantiza9ao fontica, s乞o tamb6m
etimol6gicos.
A etimologia indica que o significado de teoria 6 (gr.) 9&cpta , Ocop&o
contemplar, olhar, mirar. Essa remiss乞o a etimologia de "teoria" afasta este escrito do
uso corrente da palavra "teoria".
Durante muito tempo, nos estudos de Literatura e de Literatura Comparada, essa
"mirada" foi pensada como uma "constru9ao": um sistema de conceitos e rela6es entre
esses conceitos, uma arquitetura conceitual, que tentava ser o espelho da realidade que
devia explicar, mas que nunca conseguia elidir a artificiosidade prpria do que apenas
existe na cabe9a dos humanos 13 Na rea das letras, talvez foi a combinaao da
afirma9ao de Humboldt, no sentido de que cada lingua recorta o mundo de uma maneira
prpria, com a de Saussure, que afirma a arbitrariedade da lngua, ou seja, seu
convencionalismo, que ajudou a sustentar esta id6ia da teoria como artificio.
N乞o obstante, o artificio foi a separa 乞o que Octavio Paz chamou disyunci6n
(1969) e Derrida dffrance 14 (1967). As duas no96es n乞o s乞o id6nticas, mas6
interessante que coincidam no substancial, ap6s percorrer caminhos de pesquisa
independentes, assim como a proximidade nas datas. Tamb6m nao 6 estranha esta
coincid6ncia: por trs dos dois estavam suas leituras comuns de Nietzsche e Hedeigger e
um grande conhecimento dos trabalhos de L6vi-Strauss, hegem6nico naquela 6 poca, que
provavelmente 6 o principal responsvel da valora9えo do outro, o diferente, como
"outro", ou seja, algu6m cujas diferen9as devem ser reconhecidas e respeitadas.
Derrida e Paz, por caminhos diferentes, sublinham que a divis乞o entre corpo e
alma, material e n乞o-material, est na base da Weltanschauung do que se denomina

'3 Mas adiante direi que os "moinhos" estavam na minha cabea antes de passar para este escrito: mas eles
no estavam "apenas" la, vinham de alguns livros,6 , portanto, razovel que ajudem a ler outros livros.
14 Por sua vez, Haroldo de Campos rejeita a dicotomia saussuriana apoiando-se, explicitamente em
afirma6es de Derrida: Ideograma, L6gica, Poe訂a, Linguagem.

Ocidente. Para o Ocidente a teoria estava na zona do nao-material, do abstrato, da
mente. Ergo: as teorias estavam erradas porque essa divis乞o binaria que as sustentava
era falsa. 15
Ap6s Paz, Derrida e tantos outros trabalhos que marcam a queda do
racionalismo, a "teoria" fica diante de uma encruzilhada. Havia duas grandes op96es
uma, aceitar a morte da teoria,6 o caminho do pensiero debole, com estudiosos como
Vattimo (1983), que celebra essa morte, ou da queda dos metarrelatos, com outros como
Lyotard (1979), que a deploram. A outra era tentar procurar teorias que foram al6m dos
esquemas binrios. Com certeza, era possvel. A etimologia ajudou: se teoria6 "olhar",
ela nao era apenas um esquema racional alheio s coisas, que se colocava acima delas
para organiz-las mais ou menos arbitrariamente. Ao contrrio, a teoria esta nas coisas
mesmas. No caso da literatura, 6 ainda mais fcil de perceber: cada obra literria guarda
um olhar ou uma combina9ao de olhares. A tarefa do estudioso da literatura podia ser,
simplesmente, ler, descobrir a teoria imanente nos textos. Na Europa e nos Estados
Unidos, porm, foi o primeiro caminho, o da morte da teoria que foi ganhando o
dominio da cena. Mas... nos anos cinqenta do s6culo vinte, os europeus declaravam a
morte do romance (Benjamin, por exemplo ja o tinha feito nos anos trinta), ao tempo em
que, na Am6rica Latina, nascia como uma for9a irrefreavel um romance novo, que
continua provocando a aten9乞o e a admira9乞o dos mesmos europeus, que quase
esqueceram como fazer romances. At6 assistimos ao ressurgimento do g6nero na
Europa, como bem mostram as narra96es de Saramago. A mesma coisa podia acontecer
com a teoria; uma nova teoria podia nascer na Am6rica Latina enquanto o Primeiro
Mundo perdia a credibilidade nas certezas. Octavio Paz j自 anunciava esse caminho em
1969. Um caminho n乞o-disjuntivo, n乞o-binario, n乞o-racionalista. Uma teoria (uma
mirada) que n乞o devia ser inventada, mas descoberta, que estava nas pr6prias coisas
15

A "conjun 言o"6 , segundo Paz, a base da l6gica do Oriente
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Infelizmente, o sema (Greimas) "defini96es sistemticas", que tem pesado sobre
a palavra "teoria" no percurso dos estudos literrios, provocou uma crescente falta de
confian9a nas teorias e na prpria palavra "teoria", da qual, por exemplo, dh conta
George Steiner:
En ei campo de ias humanidades (palabra orguilosa y triste), ias aspiraciones de encontrar
definiciones sistemticas terniinan casi siempre en una estril tautologia. La "teorIa" tiene su
significado exacto y criterios de adukerabilidad en ei terreno de ias ciencias. No es 6 ste ei caso
de ias humanidades, donde ias demandas de lo "te6rico" generan, como sabemos bien a nuestra
costa una jerga arrogante. En reiaci6n con la experiencia y con ei juicio literario y esttico, la
"teoria" no es sino una intuici6n objetiva o una narraci6n descriptiva que se ha vuelto
impaciente. 16

Steiner rejeita a perspectiva racionalista de "teoria" para a Literatura Comparada e,
prefere, em seu lugar, considerar o comparatista um espectador, um observador, um
leitor:
Considero que la Literatura Comparada es, en ei mejor de los casos, Wi arte de la lectura exacto
y exigente, una forma de escuchar los actos dei lenguaje, tanto orales como escritos, que
favorece ciertos componentes de esos actos. 17
O resuitado da proposta de Steiner 6 coincidente com o indicado peia
etimologia: teoria 6 contemplaao, mirada. S6 que, na busca do despojamento, Steiner
fica at6 sem palavra. Preocupado pelos semas da palavra "teoria", apaga a palavra para
apagar suas marcas. Contrariamente a isso, o caminho de despojamento que seguem
outros, como Lisa Block de Behar, leva ao resgate da palavra: recupera o que nela6
essencial. Block de Behar 6 , precisamente, uma das estudiosas que tem chamado a
atenao sobre o sentido etimol6gico de "teoria"; ela escuta, assim, "os atos da
linguagem", como prop6e Steiner, e encontra suas ferramentas criticas nas palavras
mesmas, nas palavras puras, no sentido primeiro e bsico de uma palavra.
Steiner, George, Pasibn intacta, Madrid: Norma, 1997, 147-148

16
17 Tdem

一 lo ー
Recorrncia e intertextualidade

Ap6s a queda da metafisica, este caminho da "conjun9ao", que Paz preparava,
Derrida entre-via, Haroldo de Campos alentava, Lisa Block continuava, Oswald de
Andrade profetizava e as culturas orientais professavam, constitui uma alternativa
ampla e proveitosa
No obstante, a dicotomia continua a ser dominante: al6m de todos os estudos
que a express乞o "metafsica" abrange, o resultado mais visvel da critica え metafisica
foi o nascimento de uma nova disjun9o: os estudos se dividem entre os que cr6em nos
universais e os que cr6em na doxa. Os primeiros sustentam a eternidade e a ubiqidade
dos temas e das formas (outra dicotomia), os segundos acreditam na subordina9ao dos
parmetros de leitura s variac6es hist6ricas.
A anlise da intertextualidade se divide, em consequ6ncia, tamb6m nesses dois
remnos. Num artigo sobre os universais e seus vnculos com os estudos literrios, HansGeorge Ruprecht faz o inventrio critico das mais importantes perspectivas na Teoria
Literria e mostra que todas elas pertencem a um dos dois subconjuntos
epistemol6gicos referidos. Os aportes dos pais da intertextualidade (Genette
1
、 ,で二‘一一一一 T1 _1 t己一 TY_, 一‘
一一、 一一‘,一 一一 ‘ー一1一一一一一！一一一一‘
ー

」一一一,
一一ー一一一1！」一」一 19

ic.miterre, Dalcnun-rmsteva estao no suoじo円unto ua universauutue

18
'

、T 一 一一1一一一一二一一』ー

・上No suoeoiリuiiw

0 termo que Gcnette prope cm 1982 (Palimpsestes, 15) para denominar o conjunto das rela es cntrc
textos 6 "transtextualidade"; a "intcrtcxtualidadc" designa, para Gencttc, uma das cinco formas da
transtextualidade que ele descreve. No uso, a palavra que domina nos estudos comparados 6
"intertextualidade", como sinnimo do que Genette chamou "transtextualidade". Acredito que, no fundo,
as distncias entre transtextualidade e intertextualidade n含o so apenas nominativas, mas cpistemolgieas
porm, essa considera 言o ultrapassa os limites deste trabalho. Portanto, com rela 含o ao termo
"intertextualidade" e seus alcances, sigo, neste trabalho, o uso.
ーー ーー ーーー ーーーセーー ー1一一一‘
ニ一一．一一一一 ーーーー」ー一 一 ーlーニ山、
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'JOs mais recentes trabalhos de (ienette esto entre
os que propem alternativas
para superar a rigicla
dicotomia que Ruprecht descrevia em 1989. 0 autor dos Palimpsestes ultrapassou os constrangimentos da
met2fisiea no percurso de sua obra, ao levar em conta alguns dos problemas da recep頭o. Por exemplo,
em Lりeuvre de l'art,Immanence et transcendance, 286, conclui: "Une oeuvre est un objet d'immanence
plus nu certain nombre, virtuellement influi, de fonctions. Chaque fois que l'ensemble effectif de ces
fonctions se modifie, lors mme que l'objet ne "change pas", ou change autrement, l'oeuvre qui en rsulte
se modifie. Qu'on Ia con9oive (premier mode de transeendance) comme ce qui agita travers une
manifestation lacunaire ou indirecte, ou (troisiとme mode) comme ce qui agit diversement, selon les
contextes,a travers le meme objet, dans tout ees cas la relation de "transcendance" entre l'oeuvre et son
18
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da doxa coloca Ruprecht a teoria da recep9乞o, e essa categoria abrange tamb6m o tao
citado "Kafka e seus precursores", de Borges. Segundo Ruprecht, o problema precisa
solu9乞o e a u nica possibilidade 6 escolher entre as duas alternativas
Enfim, 、 c'est une question cl6, smon a cl6s. Qu'en est-il du statut vriconditionnel des
SYSTEMES a expliciter? Est-il transcendantal au sens kantien? Est-il d'une "reduction
eidtique" au sens de Husserl? Ph6nomne subjectif relevant d'mi tat de croyances, d'une doxa
pour tout dire, ou n6cessit6 indmontrabie selon telle pistm, toujours est-il que le concept de
STRUCTURE, flit-elie "binaire", "stratificationnelle" ou "dissipative" (cf. J. Petito-Cocorda,
1985, 23 sq.、), ne cesse d'interpelier la conscience th'tique (au sens sartrien du terme) des
f、1，。，.,,1一11,．か 20

Os argumentos para rejeitar a op9ao doxa-cren9as-mudan9a podem ser muito
simples e b自sicos, como mostram as considera96es de Claudio Guil6n sobre o assunto
Si la mudanza de formas y emociones fuera total, ningn elemento, nacional o supranacional,
resistiria ei transcurso dei tiempo - ni ia comedia ni la tragedia, ni ei ritmo ni la rima, ni ei rIo ni
ia flor, ni ei tema misto de La muerte - y toda universaiidad seria efimera y enganosa. Tan solo
ei cambio seria universal. Hiptesis infructuosa, desde luego, melodramtica y destructora,
puesto que equivale a ia disoluci6n dei objeto de estudio, que es la poesIa, y de nuestra
capacidad para percibirla. Extremos que rehusamos, conscientemente o no, siempre que
hablamos de eiia, apelando a um substrato de sentido, con motivo de Lorca, de Shakespeare o de
Safo. Ei di自logo contina, a mi entender uno de los ms prometedores de ia Literatura
Comparada: dilogo entre ciertas estructuras recurrentes o fundamentales que se dan en distintas
literaturas a lo largo dei tiempo, por mi iado y por otro, ei cambio. ia evoluci6n.. ia historicidad ー一一一ー一．に一，，」一一一一1,1一
necesana
y aeseaie ー ae ia literatura y la sociedad. 一‘

A alternativa baseada na doxa constitui uma hip6tese est6ril que "equivale ao
apagamento do objeto de estudo que 6 a poesia e de nossa capacidade para perceb6-la"
Sob o reinado da doxa no ha estudos literrios, nem comparatistas, nem de nenhum
tipo.
Por sua vez, al6m do dito, o problema mais evidente dos universais disponveis6
que esto construidos com base num sistema de pensamento que n乞o 6 universal,6

objet d'immanence peut se dfinir en termes fonctionels: l'oeuvre, comme son nom l'indique mi peu, c'est
l'action cmi exerce um objet d'immanence."
20 1、一一 一 t 4 TTー
ノ、一一 一一 ，,r、 ．
1Kuprecnt,
i-ians-ueorge,
"uonjectures et interences: les universaux de la littrature", em Thdorie
Littraire, Problとmes Ct perspectives, org. Marc Angenot, Jean Bessire, Douwe Fokhenia, Eva Kusimer,
ParIs: Presses Universitaires de France, 1989, 77.
21 Guill6n, Claudio, Lo Uno yio Diverso, 31
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hist6rico. Os exemplos que oferece Guil6n, s乞o tamb6m, hist6ricos: comdia, trag6dia,
rima, ritmo. O Popol Vuh, um dos exemplos que da Ruprecht para mostrar os limites
das nossas "universalidades", nをo se encaixa em nenhuma delas.
Talvez seja proveitoso tentar suspender as duas alternativas: aceitar que as
particularidades dos textos est乞o ligadas entre si, que h componentes (6 a palavra de
Steiner) que se repetem em diferentes objetos literrios, e ler essas reitera96es sem
procurar encaixa-las num aparelho de classifica96es que as precede. Comparar: nao as
obras com um sistema de leitura preestabelecido, mas as obras entre si.22 Uma
compara9乞o que observe rela6es entre mais de duas obras dever atentar para
reitera96es.
Como chamar essas "reitera96es"? A palavra "reitera96es" 6 muito vaga,
ambigua. As palavras "invariante" e "constante" que Etiemble prop6s com rela 乞oa
lirica t6m a marca categoria! e metafisica. No fervor da polemica, Guill6n deixa escapar
um termo que, com algumas depura6es 6 , a meu ver, adequado: "recorrente". A
primeira depura9乞o consiste em desligar o termo do sintagma em que o apresenta
Guill6n: "estructuras recurrentes". Na formula 乞o de Guill6n 6 adjetivo, apenas um
atributo de "estruturas". Sempre que se fala em "estruturas", como disse Ruprecht,
estamos na universalidade conceitual. Passar do adjetivo ao substantivo 6 mudar o foco
do problema 23: o que vai ser estudado 6 a recorrncia, sem pensar previamente na
categoria do que 6 recorrente. Primeiro deve-se verificar a recorr6ncia e depois
comparar entre si as recorrencias (os componentes que reaparecem e o conjunto do
fen6meno de reaparecimento)
Vrios estudos de Literatura e de Literatura Comparada, a maioria posteriores a 1989, transitam por
este caminho aberto entre os dois termos da dicotomia epistemol6gica que descrevia Ruprecht (1989;
lembro, apenas, os ja aludidos: Paz, H. de Campos, Genette, Block de Behar, T. Carvalhal
23 A transforma 含o no d menor: Genette, por exemplo, mostra como Se confundem os significados de
did.esis (relato) e di'gese (universo ficticio) ao passar dos adjetivos aos substantivos; Nuevo discurso dei
relato (1993), Madrid: Catedra, 1998, 15-16. Os mesmos cuidados so necessrios quando se passa do
substantivo para o adjetivo: tambdm mudam os significados

22
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A segunda depura9乞o tem a ver com as duas ci6ncias cujos jarg6es
compreendem a palavra recorrncia: a Matemtica e a Linguistica. Em Linguistica,
usa-se nos limites de um texto ou discurso dado, e integra um par de opositores
ocorrencia/recorrncia; identifica as ocorrncias e as recorrncias de estruturas
linguisticas que carregam vnculos semnticos. E utilizada para diferenciar um
componente que aparece s6 uma vez, num texto ou discurso, de outro que se repete
Mais uma vez 6 essa rela 乞o da palavra recorrncia com a palavra estrutura o que se
precisa marginar, provavelmente6 o mesmo apagamento: 6 muito provavel que Guill6n
tivesse tomado a expresso do jarg乞o linguistico. Alis, em Linguistica o termo se usa,
como disse, unicamente para descrever uma rela o interna a um texto; em Literatura
Comparada trata-se da descri9乞o de rela96es entre textos. Em Matemtica, trata-se de
uma rela 乞o dentro de um algoritmo, na qual uma variavel, cujo valor tenha sido fixado
para esse algoritmo,6 retomada no processo de resolu9o do problema. Portanto,6
muito semelhante ao uso linguistico, com a diferen9a de que, em cada recorrncia,
aparece o mesmo valor ou a mesma fun9乞o matemtica porque o sistema que inclui esse
artificio humano, foi feito, de prop6sito, com essas "constantes". A aplica9乞o da
extens乞o matemtica do termo serviria, pois, para estudar os conjuntos de obras que
propositadamente mant6m algumas constantes: as trs unidades no Neoclassicismo
franc6s (apesar do Cid de Corneille), as formas mtricas da Renascen9a ao Romantismo,
as figuras ret6ricas no Barroco. Pela mesma raz乞o, n乞o servem para analisar conjuntos
liberados desta deciso prvia de manter as mesmas regras. Por6m a Matemtica6 , por
defini9乞o uma constru9ao cujo objeto de estudo tamb6m 6 construido, artificial. Ento, a
marca "constante" que a palavra recorrncia tem no campo matemtico deve ser
atribuda a disciplina e noa palavra
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Descoladas essas marcas sem含nticas, nをo sera t乞o difidil resgatar para a
recorrncia, no campo da Literatura Comparada, na qual esth virgem de associa96es
que escure9am o termo, seu significado expresso: o que da a pr6pria lingua. Neste caso,
n乞o a nobre lingua grega, mas a esplndida lingua portuguesa: "reaparecimento
peri6dico ou frequente de um fato ou fen6meno". E l6gico que Guill6n n乞o tenha
percebido essa possibilidade porque a palavra recorrncia n乞o existe (se descontarmos
os jarg6es) em espanhol. Em espanhol apenas existe o adjetivo "recurrente". A
recorrencia, assim definida, isenta de categorias e regulamentos preestabelecidos, nao
aleat6ria, mas com uma l6gica que vai al6m do racionalismo, que abrange a
possibilidade de reconhecer o ressurgimento do que tinha desaparecido, que se
aproxima ao tipo de hip6stase caracterstica das cren9as indigenas e negras (ver zeugma
hiposttico e helic うide), bem pode ser um presente da lngua portuguesa aos estudos
comparatistas.

Am6rica Latina: Intertextualidades interna e externa

Como consta numa nota de rodap6 anterior, os conceitos de "intertextualidade
interna" e "intertextualidade externa" provem de um escrito de Tania Franco Carvalhal
・
． .pensar a pluralidade literria latino-americana significa desdobrar dois eixos de investiga頭o
que correm simultneos: o das rela9es internas, no prprio continente, e o das rela戸es
externas, corn a cultura ocidental como um todo.24
Percorrer a intertextualidade interna de Am6rica Latina, n乞o implica apenas ler
uma genealogia que vai de uma obra latino-americana a outra. Implica, como venho

24 Carvalhal, Tania Franco, "Literatura Comparada em Am6rica-Latina: contribui9ao para novos
paradigmas, em Literatura Comparada: Os novos paradigmas, 469. Naturalmente, em outros trabalhos,
Tania Carvalhal analisa as rela96es da literatura latino-americana com literaturas nao-ocidentais, por
exemplo em "La tradition da Haikb dans la po6sie latino-amdricaine: un cas de mdiation". Actas Xlii
Congresso ICLA, 1991.
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dizendo, revisar os instrumentos te6rico-crticos a usar ao longo desse recorrido. Essa
necessidade foi claramente observada por Tania Carvalhal
It is not surprising that such thought is developed by a Latin-American writer. His nositinn nf
being apart from the established cultural centres as a producer of theoretical cOncenSnWerThf
Latin American thinker an advantage: that of critical distance. On one hand he findsavarieci
and multiform local tradition, resulting from contextual insertion and from external intellecnal
origin (usually European); on the other hand, he may critically consider not only the Western
tradition to which the belongs, but also those from he is apart.
Tamb6m no esqueceram isso Paz e Haroldo de Campos. J citei uma das mais
importantes observa96es que Paz fornece, nesse sentido, ao falar da "conjun9乞o". Por
sua vez, Haroldo de Campos tem asseverado que os aparelhos crticos disponveis no
so suficientes para entender os processos de comunidades que, como o mesmo H. de
Campos (1989) assinalou para o caso do Brasil - mas que tamb6m vale para a Am6rica
Latina ー・ nunca tiveram "infncia", que rejeitavam como sua exist6ncia mesma, de fato,
o "mito da origem" (H. de Campos se remete a Dei-rida), e, consequentemente, todo o
sistema de leitura racionalista baseado na linearidade, na causalidade, no principio de
contradi9乞o e demais pressupostos do sistema te6rico que foi derrubado no ltimo ter9o
do s6culo vinte.
A revisao dos instrumentos crticos, sendo necessria, no6 suficiente. O
primeiro 6 a leitura, a decis乞o de buscar nos textos os olhares imanentes neles, como,
com uma formula9乞o diferente, apontava Block de Behar no citado artigo de 1988. E
igualmente primario, igualmente constituinte da intertextualidade interna, 6 que a leitura
v e venha de uns textos latino-americanos a outros: dos textos de um pas a textos de
outros pases, como surge dos artigos citados de Tania Carvalhal. No interior da
Am6rica hispnica isso nao era uma prtica corrente at6 os anos quarenta do s6culo
vinte; mesmo em 1926, a possibilidade de ter uma hist6ria da literatura hispano-

Carvalhal, Tania Franco, "Latin America: cultural dialogue from the periphery", In: Council on
National Literatures, (Edited by Virgil Nemoianu) NY, 1996, 2

25
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americana era uma utopia desejavel, mas que apenas se podia imaginar como esbo9o,
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dificuldades crescem quando se observa a necessidade de comparar a literatura hispanoamericana com a brasileira, e o empenho decresce, especialmente entre os hispanoamericanos. Como salientara Antonio C含ndido:
Es curioso de qu6 manera los dos grandes bioques linguisticos de Amrica Latina han pensado
uno en ei otro y se han visto uno ai otro. La situacin, encarada con objetividad, es de una
acentuada asimetra porque ei bloque lusitano, o sea, Brasil, se preocupa ms por ei bioque
hispano que6 ste por aquel. 27
No mesmo artigo, Antonio Cndido sublinha que a possibilidade de se ter
estudos do que T. Carvalhal chamou de "intertextualidade interna" depende, em parte,
de saber valorizar as prprias literaturas:
En consecuencia, la asimetra se da a todo nivel, a pesar dei accionar de algunos y de la buena
voiuntad de muchos; y todo esto se agrava por ei hecho de que cada uno de nuestros paises vive
todavia mirando ms a Europa o a Estados Unidos que a su vecino. 28
Uma afirma9ao que nos devolve aos aparelhos crticos. Hoje, depois do
”一 ,1一一一一，,29 一L一一一」一 、 N一一L一」一 」一 A 一一と一
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tempo, mas igualmente aut6nomos artisticamente, do "novo romance", de Rod6, de
Borges, de Ciarice Lispector, de Octavio Paz, de Haroldo de Campos, nao se pode
sustentar que sejam os artistas latino-americanos sujeitos a s modas foraneas. A
afirma9ao de Antonio Cndido aponta para os crticos e para os estudiosos da Literatura
Ha passos que essa crtica vem dando ha tempo: o processo data do s6culo X1X, com
Machado de Assis, como assinala Carvalhal30. Mas ainda domina esta aten9乞o excessiva
que Antonio Candido destacava. Tamb6m o comportamento dominante entre os crticos
e estudiosos da literatura latino-americanos esta muito pr6ximo dos realizadores do

HeurIuez Urefla, Pedro, Obra crtica, Mxico: FCE, 1960.
Cndido, Antonio, Ensayosy coinentarios, Mxico: FCE, 1995, 319
28 Ibid, 320.
29 Assim o chamou Carlos Fuentes: "O milagre de Machado de Assis", Folha de Sao Paulo, domingo 1。
de setembro de 2000.
30 Carvalhal, Tania, "Literatura Comparada em America-Latina: contribui9含o para novos paradigmas".
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cinema japon6s dos anos vinte, a quem Enseinstein exortava a atentar para suas pr6prias
tradi96es (coisa que fizeram), numa conferencia que Haroldo de Campos inclui no livro
Ideograma車citado:
E 6 apenas o cinema japon6s que incide no mesmo erro do Kabuki "esquerdizante". Em lugar de
aprender como ir a buscar os princpios e a tcnica de sua notvel arte de representa95o nas
formas feudais tradicionais de seus materiais, os lideres mais progressistas do teatro japon6s
gastam suas energias numa adapta悼o da esponjosa informidade de nosso naturalismo "interior"
Os resultados s乞o lament自veis e entristecedores. No cinema, o Japo procura do mesmo modo
imitar os exemplos mais revoltantes que americanos e europeus inscrevem na corrida
internacional do filme comercial.
Compreender e aplicar suas peculiaridades culturais ao cinema: eis a tarefa do Japao!
Companheiros do Jap乞o, iro vocs realmente deixar essa tarefh para n6s? 31
Assim como o "naturalismo interior" nunca foi japon6s, o racionalismo nunca foi latinoamericano. As tentativas racionalitas jamais passaram da superficie, na Am6rica Latina
A prova: nenhum dos grandes escritores latino-americanos se amoldou ao racionalismo,
nem Rod6, que escreveu sob o signo de Proteu, a divindade ocidental que rejeita mais
contundentemente o principio de contradi9o, a mais pr6xima a hip6stase das
divindades do Popol Vuh. Por que teria sucesso, entao, uma crtica baseada em moldes
que rejeitam as obras que essa crtica analisa? Na verdade o teve, como parte de um
processo de busca: esse conjunto das obras criticas latino-americanas, t乞o pr6ximas dos
moldes te6ricos crticos importados, fazem parte de uma Summa de estudos das nossas
obras que, entre outras coisas, tem tamb6m que buscar-se a si mesmos, ou seja,
procurar lentes de leitura adequadas. E ja tem encontrado algumas. 重 preciso observar
que, muitas vezes, essas "aplica96es" dos moldes te6ricos alheios foi, tamb6m ela,
antropofgica. Os ensaios de H. de Campos ou Paz, ou os mais antigos de Rod6 s乞o
uma amostra disso. O mesmo acontece com o modelo historiogrfico da Formado
(Antonio Candido) que, diferente das hist6rias correntes da Literatura, submete todo o
processo hist6rico da literatura brasileira a um sistema que o autor constr6i, um sistema

31

Einsenstein, Sergudi, "O principio cinematogrfico e o ideograma" (1929), em Ideograrna・・, 1986, 166
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que, para os estudos literrios,6 de sua inven9をo. Tamb6m 6 antropofgica a hist6ria da
literatura brasileira de Afrnio Coutinho, que desliga o tempo todo as caractersticas das
correntes literrias europias, das formas que elas adotaram no Brasil, como ainda so
paradigmas antropofgicos os estudos de Rodriguez Monegal, que, em vez de gastar
tempo e papel em falar da "transculturaao", fazem-na
Parodiando Machado, poder-se-ia falar de um "instinto antropofgico" na
historia da crtica e da teoria liter自ria latino-americanas. Estamos, por6m, em um
momento diferente na recupera 乞o de nossa autonomia critica, numa fase n乞oinstintiva, mas consciente desse processo. Hoje esta acontecendo uma revis乞o
historiogrfica da literatura e do pensamento de toda a Am6rica Latina, est乞o a
escrever-se algumas hist6rias dos nossos olhares crticos, que v乞o levar a explicita o
de uma tradi9乞o te6rico-critica pr6pria. Essa tradi9乞o esta marcada, pelo menos, por trs
caractersticas, que pretendo desenvolver neste trabatho: 1) uma moagem antropofgica
das no96es baseadas em obras n乞o latino-americanas; 2) a aten9乞o a s obras literrias,
procurando l6-las diretamente ou subordinando a teoria a s obras para descobrir as
teorias imanentes nelas; 3) uma remitencia constante a essa tradi9ao, atentando para os
esclarecimentos ja feitos por outros crticos e te6ricos latino-americanos

Nas pginas precedentes, apresentei uma s6rie de considera96es necess白rias para
colocar a tese no mapa dos estudos comparatistas. Passo a uma breve apresenta o das
no96es que vao sendo montadas no trabalho
Intertextualidade interna: as leituras de Paz e H. de Campos
A anlise dos seus aportes え intertextualidade interna n乞o 6 simples. De um lado,
nos seus inmeros escritos, precisam ser reconhecidas algumas no96es-chave, presentes
ao longo de suas obras e representativas de sua visao da literatura. Razoavelmente deve-
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se tambm contrastar cada no9乞o escolhida de cada um desses com a formula o
(explcita ou implicita) do outro sobre o assunto. E necessrio, alis, situar essas no96es,
nao apenas no conjunto da obra desses dois escritores, mas tamb6m com rela9乞o a seus
antecedentes e a sua recep9乞o. Isto 66: de um lado, tanto Paz quanto Haroldo baseiam
suas afirma96es em outras teorias e, por isso, compreender o alcance das suas reflexes
exigia atentar para essas teorias; do outro, o fato de que essas reflex6es de Paz e
Haroldo ja houvessem sido "devoradas" durante d6cadas, e existissem, portanto,
diversas leituras de uma 丘 nica no9ao, obrigava a observar essa "apropria o" das no96es
de Paz e Haroldo para resgatar o que eles, na verdade, disseram, das idias associadas
com seus ditos. Alis, nem Paz, nem Haroldo de Campos apresentaram essas no96es
medulares de s6 uma vez; bem ao contrrio, elas constituem claros casos de work in
progress (como tantas vezes gostou de assinalar Haroldo). Era necessrio, ento, seguir
o percurso das diferentes no96es nas obras de ambos, ver como elas iam evoluindo,
fixar um recorte aceitvel das diferentes vers6es de uma mesma no9乞o. Para que isso
fosse possvel, o nmero das no96es escolhidas devia ser, sem dvida, muito pequeno
Foram, portanto, duas de cada escritor. Duas muito abrangentes de muitas das suas
reflex6es, como este estudo exigia: "tradio de ruptura", "mestiagem'’・
"transcria9o" e "antropofagia"
A escolha apresenta uma vantagem importante para esta anlise: para cada autor,
h uma no9o que 6 inven 乞o dele e outra que cada escritor resgata da tradi9o e recria,
ou se preferirmos, "transcria"
As criadas s乞o: "tradici6n de ruptura" (1950-1974), no caso de Paz e
"transcria9乞o" (1962-2000), no caso de Haroldo. As transcriadas sao "mesti9agem"
(1950-1985), que vem de uma tradi9乞o an6nima, mas muito importante para a Am6rica
hispanica e "antropofagia" (1958-1983), que vem do mestre Oswald, inserindo a
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autonomia literria do Brasil no mapa (sem esquecer as antecipa96es de Machado de
Assis) mediante esta verbo-cria o, to performativa quanto o nascimento do mundo,
embora blasone de ser laica. As duas primeiras no96es explicam processos que
abrangem a literatura latino-americana, mas que tamb6m incluem as literaturas alheias
As duas h ltimas poderiam, acompanhadas de alguns procedimentos crticos metafricos
(literalmente: traslados), transcender o limite latino-americano de seu ber9o e ser
aplicadas a hist6ria de todas as literaturas. Como sugeria Tania Franco Carvalhal, o
estudo da intertextualidade interna no 6 um fechamento de fronteiras, 6 , entre outras
coisas, um caminho para perceber o que a Am6rica Latina tem dado ao mundo e,
especialmente, o muito que ainda tem por dar

Perspectivas de disciplinas auxiliares, subsumidas, neste escrito, ao enfoque
comparatista. A perspectiva hermeneutica: Hermes, "fus五o de horizontes" e
''ciia"

Hermes, figura tutelar da Hermen6utica, deu, neste escrito, atrav6s da
recupera9ao que faz Hillis Miller, a chave de uma leitura que vai al6m dos binarismos e
das triades: uma leitura tetral6gica. A Hermeneutica, irm乞 g6mea da Semi6tica, devia
aparecer - como a Semitica - quando os te6ricos de partida s乞o Paz e H. de Campos
Os dois, mais Campos que Paz, articularam muitas das suas reflex6es baseando-se em
no96es de Semi6tica e tamb6m fizeram contribui96es importantes para essa disciplina
Para que os aportes semiticos sirvam a interpreta9ao (como o exige a Literatura
Comparada), devem ligar-se a perspectivas provenientes de sua disciplina
complementar, a Hermeneutica. Alias, Hermes e seu parente legendario Hermes
Trimegisto, sao, segundo Paz, figuras medulares na concep9o do conhecimento de Sor
Juana e, por sua vez, fundamentais na leitura que Paz faz da obra da freira. O "fuicro"
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desta tese, o "texto-chave" que permite iluminar os outros,6 a obra de Sor Juana, e,
especificamente, o poema no qual ela sintetiza os aspectos bsicos na sua busca do
saber (Primero Sueガの Portanto, como Hermes 6 , neste escrito, uma.figura recorrente
(importa a polissemia da palavra "figura", como se vera na parte deste umbral dedicada
afigura, embora se privilegie o sentido "desenho"), a Hermeneutica n乞o podia estar
ausente.
Nessa perspectiva, a fus乞o de horizontes proposta por Gadamer e a teoria
da "cita" de Block de Behar se disp6em de maneira que 6 possivel aprofundar na elipse
e, particularmente, nas "elipses epistemol6gicas de Mallarm6" (Alfonso Reyes, 1913),
que Paz e H. de Campos reivindicam como precursoras privilegiadas das suas obras
Dito de outra maneira: a dicotomia da um eixo 32, as tricotomias, um triangulo 33; a
tetralogia, uma cruz (figura trabalhada no correspondente capitulo em relaao a elipse)
ou uma aspa, essa aspa que suporta as velas dos moinhos de vento e produz o
movimento helicoidal. A Hermeneutica fornece uma figura que leva a outras figuras, da
figura ao espa9o tridimensional, da tetralogia ao infinito.
Hans Georg Gadamer, na sua proposta de "fus乞o de horizontes" como forma de
atingir a verdade de um texto, contradiz as afirma96es de "Kafka y sus precursores",
segundo as quais, a passagem do tempo impede a um leitor "x" a plena compreens乞o de
um texto pertencente a uma poca diferente da 6 poca desse leitor "x". A possibilidade
de compreens瓦o plena existe para Gadamer. E essa compreens乞o era muito importante
neste caso: Borges podera, como escritor, reinventar Cervantes, porm, se eu, como
analista, tivesse reinventado as no96es de Paz e Haroldo de Campos que eu pretendia
usar para ler sua literatura nos seus pr6prios marcos te6ricos, na perspectiva das suas

Quando algum, como Tania Carvalhal na cita 含o aqui inserida "desdobra" eixos, dispe um aparelho
de anlise que vincula eixos diferentes, est, evidentemente, mostrando como se pode fazer a passagem
das estruturas dicotmicas para leituras que ultrapassam a metafisica.
33 O caso mais c6lebre hoje 6 a Semi6tica de Peirce.
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concep96es estticas, tivesse saido desses marcos, n乞o haveria possibilidade alguma de
alcanar o objetivo. Mas Gadamer oferecia essa possibilidade. A condi9乞o para operar
com a teoria de Gadamer 6 afastar-se do tempo linear, coisa que o pr6prio Borges faz na
sua fic9乞o liter自ria, ou seja, quando toma a s6rio o que esta a dizer
De outra parte, como eu devia trabalhar com cita96es (no se tratava de citar
simplesmente, mas de ver o que se passava com uma afirma9ao quando era recolhida na
cita9ao de outro, sobretudo com assevera6es de Paz e de Campos), utilizei a teoria da
"cita" (em espanhol) 34 de Block de Behar. Vinculei essa teoria a Proust e Borges (o
multifacetado Borges que, na poesia e na narrativa, vai muito al6m da linearidade e do
racionalismo) e levei em conta elementos fornecidos por A. Compagnon que dedicou
um cuidado livro ao tema. A teoria da "cita"6 uma notvel concretiza9乞o da "fus乞o de
horizontes" proposta por Gadamer e, ao mesmo tempo, a superposi9乞o, abrindo uma
passagem, a uma concep9ao hiposttica do tempo. Seus vnculos com as obras de Proust
e Borges esclarecem isso

A perspectiva semi6tica: o signo elipse
A elipse, rejeitada pelo racionalismo (Buhler), aparece como elemento
significativo numa literatura que, como a deste corpus, alude muito mais do que diz. A
alus乞o sempre 6 elusiva, como dizia Octavio Paz. Essa figura ret6rica transforma-se em
signo na obra de Mallarm6 e, por esse caminho,6 um mot de passe para entender as
inc6gnitas, para esclarecer zonas da literatura latino-americana percebidas por muito
tempo como vazios, como buracos negros.35

34 Ver na Segunda Se9o que
35 Como dizia Bergson (La

e intraduzivel esta palavra.
pens6e et Ic mouvement, em Oeuvres, ) seremos. Icantlanos ate aeixar ae
pensar em sujeito e predicado. E inevitvel. A sintaxe tem que dizer o que as paiavras reterem
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A perspectiva historiol6gica (filosofia da hist6ria): periodiza車o eliptica

Um estudo de "intertextualidade interna" que vai do Barroco at6 finais do s6culo
XX exige uma tomada de posi9乞o historiol6gica, neste caso, uma posi9をo coerente com
as no96es de tradido de ruptura, mesti gagem, transcri9do e antropofagia, de um lado,
e harm6nica com as de./liso de horizontes e a cita, de outro
As considera6es de Claudio Guill6n sobre a Historiologia t6m sido mais
proveitosas do que as relativasa recorrncia. Guill6n conta que as hist6rias da
Literatura se organizaram segundo um destes dois modelos: 1) a periodiza9をo cerrada e
sucessiva (bem representada por Buckhardt); 2) uma periodiza 乞o que observa
diferentes tend6ncias literrias num mesmo perodo, a perman6ncia de uma proposta
esttica ou partes dessa proposta quando outra passa a ser dominante, o reaparecimento,
sem raz乞o l6gica aparente, de uma tend6ncia considerada morta ou de alguns de seus
componentes. Guill6n cita vrios historiadores da literatura que seguiram esse modelo e,
entre eles, destaca De Sanctis.
Esta segunda perspectiva historiol6gica, que Guill6n prefere e eu tamb6m,
apresenta - deles se ocupa - percursos hist6rico-literarios que constituem diferentes
formas de elipse.

A perspectiva potica: Figuras

も fcil observar que "umbral", o ttulo desta primeira parte do trabalho,6 o
singular de Seuils, um dos livros de Grard Genette. Ha varias raz6es para intitular
"umbral" e no "introdu9o" esta parte, alheias a obra do estudioso frances. Uma dessas
raz6es 6 que, mais do que uma introdu9乞o, estou apresentando aqui a sintese da tese
porque, devido a suas caractersticas, duvido que os i ntimos la9os que ligam tudo o que
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est escrito sejam percebidos, se eu n乞o expresso, desde o incio, quais sをo e como se
ligam entre si. Esta primeira parte, no sendo o interior do edificio (do moinho)6 j.
parte dele. A palavra para nomear isso 6 "umbral". Mais frequente em portugu6s6
"limiar", mas esta 6 uma palavra ocupada, uma palavra que pertence a minha
orientadora, Tania Carvalhal, e eu precisaria estabelecer as diferen9as entre os seus
limiares e o meu, um trabalho que bem pode ser simplificado escolhendo esse sinnimo,
mais carregado de materialidade, que n乞o designa apenas a entrada, mas as pe9as que
suportam a entrada. E, claro, tamb6m permite uma muito discreta e pequenina
homenagem ao grande mestre francs, por aluso, e outra, por elipse,a minha
orientadora.
Em tempos modernos, Genette (que nao acredita na p6s-modernidade) 6 o
principal representante deste ramo da Teoria Literria que recebe o nome de Po'tica
Sua defini9をo mais recente dessa disciplina a liga ao estudo das imanncias, que, como
ja assinalara esse autor numa obra pr6via, L'Oeuvre de l'art,6 caracterstica dos textos,
por oposi9乞o a transcendncia, que designa diferentes formas de rela 乞o dos textos com
os seus entornos (no plural, porque um mesmo texto habita diferentes entornos ao longo
de sua vid分
Des lors, il ne s'agisait plus d'en rester a 1' immanence des oeuvres, mais au contraire d'en sortir
pour une explication plus vaste 合 laquelle le terme de "critique" ne convenait plus gu白re, et pour
laquelle nous filmes donc quelque-uns a proposer,a quelques temps de l, les termes synonyines
de "thorie de la litt6rature" ou de potique. Le premier nous venaita la fois du clebre manuel
de Wellek et Warren et de divers textes des formalistes russes, le second, bien siir, via Val6ry,
du livre fondateur de Aristote - et c'est6 videmment lui qui allait donner leur titre commun a la
revue et a la collection que nous devions, un peu plus tard et dans l'lan novateur de soixantehuit, vouer a la dfense dans son origine 6 minemment philosophique. Cette double ou triple
rfrence thisait assez clairement sortir de la tradition proprement fran9aise, au profit d'une
ouverture plus stimulante a un courant de pens6e apparement universel. Cela faisait en somme
beaucoup d'inimanences a transcender, mais je ne devais que plus tard formuler en ces termes
(immanence et transcendance) une oppositon conceptuelle qui allait peu a peu, et a divers titres,
dominer l'ensemble de mon travail th6orique. 36

A Potica, pois, vincula as iman6ncias dos textos, procurando explica6es que
vinculem as obras entre si. Genette buscou essas explica6es, primeiro, em perspectivas
adjacentes ao formalismo e depois, em outras, vizinhas a filosofia analtica, mas

36

Genette, G6rard, Figures IV, Paris: Seuil, 1999, p 12.
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privilegiando sempre o especificamente literrio nos textos que formam a Literatura e o
especificamente artstico no conjunto dos objetos que integram a Arte. Nesse sentido,
esta tese tamb6m 6 "potica".
Por sua vez, a no9をo de imanencia foi ja mencionada neste umbral, e este6 o
momento para estabelecer suas proximidades e suas distancias, com a extens乞o do
termo para Genette. Para come9ar, Genette a define como parte de um conjunto de dois
termos complementares, imanencia e transcend6ncia:
.... si l'immanence, sous ses deux rgimes, est bien de l'ordre de l"tre" ("De queues
sortes d'objets s'agit-i17'), la transcedance, sous ses divers modes, est davantage de l'ordre du
"faire" ou de l"agir", puisqu'elle tient 良 un rapport variable entre l'objet d'irnmanence et l'effet
qu'il exerce (ou non) sur ses rcepteurs" 37
No meu moinho, as dicotomias dao lugar a um olhar quaternrio, que, no
percurso do escrito, gira para projetar-se no infinito do helic6ide. Quando se fala de
"iman6ncia" nestas paginas, n乞o se op6e esta no9ao a nenhuma outra: s6 se designa
com este vocabulo o que est nos textos, o que 6 pr6prio deles. Ao mesmo tempo, o
princpio filos6fico, que Genette respeita, segundo o qual a iman6ncia 6 uma
propriedade ontol6gica, 6 tamb6m seguido neste escrito: os textos literrios s乞o
considerados aqui entidades, com caractersticas especfficas e imutaveis. As
mutabilidades que pode gerar a leitura sao as que tento reduzir, mediante as
contibui96es de Gadamer. De outro lado, a iman6ncia 6 , para Genette, apenas um
estado, um modo de existencia (L'Oeuvre de l'art, 31), no entanto, neste escrito 6 o u nico
modo de existencia de um texto considerado. Por sua vez, "obra" esta, aqui, deslindada
de "agir", sema intrnseco a "transcendencia", para Genette. Em conseqencia, a
sinonmia corrente obra = texto, 6 usada aqui com toda a liberdade
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No inicio de seu percurso, "po6tica" foi sin6nimo de "figura" para Genette. Ele
confessa:
J'etais donc entr darts le champs de la potique par l'tude d'un proc6d stylistique
transgn6rique (mme si plus typiquement) investi dans le discours potique): ia figure

De Figures I a Figures III, as "figuras" foram, para o erudito francs, os tropos,
entendidos como signos de um olhar da Literatura: a Ret6rica n乞o era aplicada, mas
analisada para sondar "son ide paradoxale de la Littrature comme un ordrefond sur
l'ambigull des signes"38 e "chercher clans la rhtorique, et en fall plus spcifiquement
dans la thorie desfigures, une sorte d'anctre de la smiologie" 39 も o mesmo enfoque
que guia o uso da "elipse" como constructo, nesta tese, e que serve para processar as
anlises da metfora-metonimia e da d6ixis nas obras de Sor Juana, Huidobro e Oswald.
Em Figures 1V, a. figura ganha pluralidade: Genette refaz suas leituras
anteriores, come9ando por Fontanier e acaba na leitura de outras figuras, as figuras
visuais da pintura, figurativa e nao-figurativa. O velho mestre acaba continuando a linha
de Les Phares, de Baudelaire, que se volta para a conquista do espa9o pela escritura,
em Un coup de ds, para ser retomada na obra dos concretistas, como na poesia visual
de Paz, passando pela etapa cubista de Huidobro e pelos textos povoados de desenhos
de Oswald.
Tento, neste trabalho, unir alguns dos sentidos de "figura". Os meus moinhos
s乞o metafricos e tamb6m visuais, como o leitor ira descobrindo. O mesmo acontece
com os titulos das seis partes de uma tese que n乞o "introduz" nem "conclui". Hermes,
Proteu e Horus (divindades-guia de tres das se96es seguintes) s乞o figuras porque so
personagens importantes, mas tamb6m constam aqui suas figuras fisicas, algumas das
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representa96es que se conhecem ou poderiam conhecer-se deles e porque tamb6m s乞o
vtimas de transla6es metafricas. O helic6ide nasce de rela96es entre figuras ret6ricas
e sint.ticas, e, ao mesmo tempo, essa relaao gera um desenho, uma figura plstica. O
zeugma hiposttico segue um trnsito semelhante. Recolho, assim, a polissemia que
Lisa Block de Behar advertiu na "figura" 40
Talvez uma pobre rima pobre no esteja longe de apontar uma verdade: a
literatura come9a e termina pela figura. Ou, como pensava Vico, no princpio era a
unagenl・

Duas figuras propostas

O zeugma hipost豆tico

Ao abordar o estudo da obra de Sor Juana, a no9ao de elipse 6 retomada para
ampli-la atrav6s de elementos fornecidos pelos textos da freira, particularmente por
Primero Sueガo. Desta rela 乞o nasceu a no9ao de "zeugma hiposttico". Essa no9o
designa uma forma em que um elemento marca uma aus6ncia e, ao mesmo tempo, est
unido a essa ausencia, de maneira que permite a hip6stase do ausente. Pode ser
registrada no nvel do conjunto do texto (o texto inteiro pode constituir um zeugma
hiposttico) ou de um componente do texto (o i cone do crisantemo em Crisantempo,
por exemplo)
Esta figura, filha de uma figura sinttica e de outra religiosa (das religi6es Iciche
e ioruba e, portanto, え margem das no96es de unicidade e eternidade crists)6 uma
figura grafica: compreend6-la sup6e poder imaginar essa presen9a intermitente, implica
Block de Behar, Jules Laforgue o ias metforas dei despiazamiento, Montevideo: Ministerio de
Educaci6n y Cultura, 1987.
40
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ver a imagem do que n乞o est, ver seu apagamento e seu reaparecimento. V6-la como os
kichs viam, e os descendentes dos iorubs veem seus deuses: tangveis e plurais na sua
individualidade.

O helic6ide

Nesta figura, sintetizo as recorrncias entre os textos do corpus. Al6m do
zeugma hiposttico, aparecem em todos eles: uma l6gica que 6 abrangente do princpio
de contradi9ao e de seu oposto; uma concep9乞o do tempo e do espa9o imanente neles,
que se aproxima a algum tipo de espiral, esta mesma espiral, que, com variantes,
organiza os textos, mediante uma disposi9乞o ret6rica e sinttica
Isso n乞o se parece a nenhuma das invariantes literrias inventariadas. Aproximase a Weltanschauung kich, daquela testemunhada no Popol Vuh. Precisamente, ao
referir-se s fragilidades das sistematiza96es nos estudos literarios, Ruprecht, no artigo
citado, menciona que todos os universais recuam perante textos como o Popol Vuh
Mais des qu'on se met a lire le Popol-Vu des Mayas Quich6s, le Rigveda brahmanique ou les
Kasala, po6sies de louange de Luba, le thoricien de la littrature se vera,a coup siIr, dans
Fembarras. 41

Eis a situaao inversa: componentes textuais caractersticos de uma das vis6es
do mundo que rejeitam as constantes conhecidas, moldando obras ocidentais. N乞o se
trata de um desejo de apropria9乞o do alheio, como pode ser o africanismo de Picasso, ou
a prtica de haik貢 em Paz, Campos, Tablada ou Mrio Quintana. Estes, como tantos
outros exerccios antropofgicos, implicam a absor9乞o do alheio nos moldes, na
Weltanschauung, pr6prios. O caso 6 o oposto: esta mirada estranha aos moldes
4l Ruprecht, Hans-George, "Conjectures et infrences: les universaux de Ia littrature", em Thorie
Litt6raire, Problemes et perspectives, 63. Ruprecht escreve "PopolーVu".
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conhecidos aparece organizando textos latino-americanos. De um lado, isso permite ler
aspectos dos textos latino-americanos que n乞o eram acessveis usando os modelos
conhecidos. Do outro, faz destes textos novas Pedras de Roseta: eles podem constituir
uma das dobradi9as que permitem estabelecer as pontes entre a literatura do Ocidente e
as outras.
Um trabalho de Carlos L6pez mostra que um componente fundamental da
Weltanschauung kich', pode ser sintetizado na no9乞o de "helic6ide". A id6ia de que
cada um dos textos escolhidos encerrava um helic6ide (ou era encerrado nele) resultou
apropriada para vincular os elementos comuns entre eles, e mostrar que, por trs das
rela6es das nossas literaturas com as de outras partes do mundo, existe uma tradi9o
pr6pria: uma tradi9乞o n乞o-racionalizada, hiposttica, cujos textos recriam a forma
hiposttica da tradi9ao a que pertencem.
Os conceitos de mestiぐagem, tradiぐdo de ruptura, transcriado e antropoプagia
ficaram, assim, ligados entre eles e colocados numa matriz maior, na qual a tradi9乞o
potica latino-americana 6 mais perceptvel. Uma leitura que confirma as preocupa6es
de Paz e Haroldo no sentido de conhecer suas respectivas tradi96es literarias para
compreender suas pr6prias obras

Proximas pefas

Ap6s passar este umbral, o leitor vai encontrar as analises resenhadas
organizadas da seguinte forma
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Primeira se9乞o: a perspectiva hermen6utico-semi6tico-potica da elipse,
vinculada a cita, えノuso de horizontes e a elipse historiolgica. Uma v?sada tetral6gica
que monta a aspa do moinho
Segunda se9乞o: a combina 乞o da lente, conformada por essas no96es com os
conceitos-guia de Paz e Campos: tradi9do de ruptura, mestiぐagem, transcriado,
antropofagia. Uma confnna えo da tetralogia de partida que serve de roda na moenda
antropofgica
Terceira se9乞o: a reconfigura9乞o da lente de leitura do Popol Vuh para mirar
com ela as obras de Sor Juana e Greg6rio de Matos: ftilcros do moinho e da anlise. As
aspas 42 do moinho ja come9aram a girar, e a tetralogia gerou um olhar que permite
perceber o helic6ide e o zeugma hiposttico. O registro do mesmo desenho em Primero
Sueio e em obras de Greg6rio da a primeira recorrncia comparatista
Quarta se9乞o: textos de Huidobro, Oswald, H. de Campos e Paz s乞o revisitados
6 s乞o esses escritores que instauram a
para ver se neles aparece o helicide.E a m6:
3 As marcas de seus antecessores devem ver-se nas
tradi9乞o potica latino-americana '3.
suas obras, se a intertextualidade interna 6 consistente para Amrica Latina. S乞o os
devoradores, os moedores por antonomsia do pr6prio e do alheio, mostrando os tra9os
das suas leituras vernculas. As recorrncias se multiplicaram.
Conclus6es: Apresentam os elementos comuns e os diferenciais dos helic6ides
Esbo9am parte desta matriz "latino-am6rico-fgica". Meu moinho se conclui com este
capacete.

Em portugus se chamam "braos", mas pode-se aplicar a palavra espanhola, til neste caso porque
contm o sema "quatro", nas duas linguas: na verdade o que tem o moinho d uma "aspa", em portugu6s;
apenas no foi recolhida pelo uso como denomina きo dessa parte dos moinhos de vento.
43 Estou a falar de poesia.
42

Moinhos de tempo
O movimento das velas dos moinhos de vento 6 helicoidal. O helic6ide 6 uma
coisa que n6s, os humanos, nao podemos ver: n6s o adivinhamos nos tornados, nos
remoinhos das a guas, no ADN, no efeito de um furador ou dos bra9os de um moinho
No6 tangivel, mas o vivemos como uma parte mais do mundo real. Assim s乞o os
helic6ides dos textos estudados, talvez assim sejam os helic6ides da poesia latinoamericana: faltam a referncia, escondem-se por baixo das elipses e das metforas, mas
so visveis no momento em que suspendemos a leitura de sucess乞o, no momento em
que desistimos de uma leitura que no 6 pr6pria da escritura, que 6 alheia a esses
textos, que, qui9a, nem 6 latino-americana
Estes textos no s乞o helicoidais, mas encerram helic6ides ou s谷o contidos neles
E os produzem, como os moinhos. Neste processo, saltam a uma concep9ao do tempo,
que nao se pode representar com uma reta, nem com crculos: saltam ao tempo
helicoidal, feito de voltas nas quais os avan9os levam ao encontro, presen9a do que se
considerava morto. Um tempo de intermitencias. Este pode ser um componente bsico
da matriz literria latino-americana. T. Carvalhal esbo9ava esta perspectiva ha tempo
De um lado temos.. DOiS. a busca das origens, a volta ao passado com os olhos do presente; de
5 retnirs itra五§釦rma95o continuada e infinita dos textos e das formas, uma circularidade
que n'o segue um"de;enho geomtrico mas se organiza em espiral, gerando outras formas.
Na verdade, o helic6ide que estou a propor se afasta dos usos te6ricos
conhecidos da espiral 45 , at6 mesmo do pr6prio helic6ide de L6pez, tomado como
base.46 Mas, ainda assim, devo confessar que n乞o conheci o texto que acabo de citar,
nem ouvi Tania falar, nem ningu6m mais, sobre uma intertextualidade em espiral ou

44 Carvalhal, Tania Franco, "Literatura Comparada em Amrica-Latina: contribui9o para novos
naradi gmas. em Literatura Co,nparada: Os novos paradi.vnas. 472.
一 Ver terceira se9ao.
46 Idem.

- 32 ー
helicoidal, antes de acabar as quatro se96es desta tese. Eu acreditaria num zeugma
hiposttico para o caso, que finalmente se transformou em explcita comunica9乞o. De
todas as maneiras,6 bom que um orientando desenvolva n乞o apenas os conceitos, mas
as intui96es de seu orientador, mesmo quando se comunicam al6m da inten9乞o e da
verbaliza9ao.
Antes do que, em qualquer outro lugar, como tera suposto todo leitor de El
Quijote, vi os moinhos, como o personagem hom6nimo desse romance, na minha
cabe9a: ",No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacia, que no eran sino
molinos de viento, y no lo podia ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?"
resmungava Sancho 47 Nunca saberemos como chegaram え cabe9a do Quixote esses
moinhos, que segundo Sancho, impediram-lhe uma mirada certa. Sei que os meus vem
desde esse romance modelar 48: eles vao de meus olhos (ao olhar as paginas de El
Quijote) a meus olhos (ao olhar as paginas povoadas por poemas latino-americanos)
Esse olhar tece uma comunidade de leitores: nos olhos que passearam por
aquele romance ha moinhos gigantes (uma thsao do que o Quixote via e o que
acreditava ver). Na epigrafe tutelar deste escrito, Huidobro pode estar a desenvolver
aqueles moinhos, provenientes da intertextualidade externa e, ao mesmo tempo, t乞o
barrocos como Sor Juana e Greg6rio. Se atendermos a intertextualidade interna, esta
pode dar uma prova das certezas de minhas conjeturas sobre o helic6ide, tamb6m pode
confirmar que a brasileira e a hispano-americana sえo duas literaturas diferentes, e a
raz乞o mais importante, a meu ver, que n乞o cabe desenvolver no marco deste trabalho,
que se correspondem com comunidades de leitores diferentes. Por essa mesma raz乞o,
l6gico privilegiar, nesta etapa ainda inicial dos estudos comparados latino-americanos,
as dobradi9as constituidas pelas leituras comuns aos escritores ou - mais dificil, frgil e

Cervantes, Miguel, (1605) Obras Completas, Madrid: Aguilar, 1960,1057
48 E d uma obra da minha metrpole colonial, mas, ainda assim, e gemai.

幻
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interessante - pelas marcas comuns de leituras n乞o declaradas por esses mesmos
escritores. Se atentarmos para intertextualidade externa, pode-se ter uma pista dos
possveis alongamentos destas formas de rela9oes entre textos, al6m da circunscri9o
latino-americana.
Tenho mais inc6gnitas que certezas. Sei que n乞o 6 uma situa9乞o
confortvel. Por6m, como o indica a sabedoria de CecIlia Meireles, as perguntas so
sempre muito maiores do que as respostas. Nem por isso, os pesquisadores, crticos e
te6ricos, devem deixar de cumprir sua fun9乞o primeira: perguntar-se, continuar a
perguntar-se antes de se submeter ao que sabem ou intuem, que n乞o 6 resposta, que no
corresponde ao problema que tentam compreender, que apenas 6 um artificio para tapar
um furo. Com os furos temos que conviver porque estamos perante uma literatura feita
de elipses. Precisamos de olhos que escrutem os olhos
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No mais o desejo de eiplicar, e mltiplas palavras em feixe
S川uindo, e o espdto que espelha, odho que dsita, a msica
kita de depura6es e depu ra6es, a delicada modelagem
de um cristal de mil suspiros Limがdos e frigidos: n言o mais
que um arabesco, aPenas um arabesco
abraa as coisas sem reduzi-las
Carlos Drumond de Andrade

Hermes
Gravura do livro de V. Cartari
Lehmiginideiddメαntiriti

O OLHAR TE6RICO: SOB O SIGNO DE HERMES

La figura bifronte de Jano o Hermes que mira
hacia afuera no es ei modelo de un conocimiento
narcisista que consiste 丘 nicameite en ei autoconocimiento (que no es verdadero ya que es conocer
lo que ya se conoce), sino dei conocimiento verdadero
de todo lo exterior ai vo.
Hillis Miller 49

Um percurso em justaposi車o

O objeto de estudo vai ser olhado desde diferentes no96es, representativas de
diferentes problemas te6ricos: a elipse, a citaao, um conjunto de observa96es de nossos
dois escritores, ligado a problemtica da literatura latino-americana, entre outros. O que
esses conceitos tem a ver entre si? Tentarei mostrar que os tr6s constituem formas de se
aproximar s interroga6es que a "intertextualidade interna" implica. Por sua vez,
imitando a disposi9乞o das caixas chinesas, a abordagem desse "conjunto de observa96es
de nossos dois escritores, ligado a problemtica da literatura latino-americana"
implicar tamb6m uma sorte de passeio em torno desse 丘 nico objeto de estudo. Assim,
iremos registrando, nestas paginas, diferentes percep96es de nosso objeto, dependentes
daquilo que poderamos chamar "o locus de percep9ao". O resultado vai ser dispormos
de varios olhares, complementares, o que, ao mesmo tempo, confirma a impossibilidade

Muller, Hillis, "La figura en 'La muerte y la brjula' de Borges: Red Scarlach como hermeneuta", em
Diseminario (org. Lisa Block de Behar), p. 171
49
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do conhecimento absoluto e oferece uma aproxima9乞o maior ao conhecimento do que
aquela que se consegue desde um 立 nico "locus de percep9をo"
Dessa maneira, resgata-se para o trabalho crtico uma das grandes contribui96es
de uma das Vanguardas: o aporte fornecido pelo cubismo ao quebrar a no9o de
"verdade", chamando a aten9乞o para o fato de que, desde a Renascen9a at6 o
Impressionismo confundiu-se (fundiu-se) a id6ia de conhecimento com um 自 nico tipo
de conhecimento, ou seja, um 立 nico olhar de um ser imvel perante outros seres
igualmente im6veis. O cubismo substituiu esta artificialidade (poucas vezes algu6m est
im6vel), colocando em seu lugar uma sobreposi9ao plstica que imita o movimento de
um ser humano ao redor do objeto olhado, procedimento este, do qual resultaram
cria96es pict6ricas formadas pela justaposi9乞o dos olhares sucessivos
A vers乞o literria desta tendencia artistica, representada sobretudo por
Apollinaire,6 um antecedente reconhecido explicitamente por O. Paz e H. de Campos50,
ao mesmo tempo que seus ecos visuais se encontram nos poemas de que nos
ocuparemos.
Por sua vez, este olhar que hoje reconhecemos como "cubista" foi desenvolvido
nas literaturas latino-americanas antes do concretismo e de Paz. Esta na poesia quanto
nos manifestos de Oswald, na poesia de Huidobro, at6 mesmo na posterior a etapa
ortodoxamente "cubista" , na proposta de Carlos Drumond de Andrade 51 (que rejeita a

Por exemplo: "A poesia concreta, brasilciramente, pensou uma nova po6tica, nacional e universal. Um
planetrio dc "signos em rota o", cujos pontos eventos chamavam-sc (quais i ndices topogrficos)
Mallarm, Joyce, Apollinairc, Pound, Cummings, ou Oswald de Andradc, Jo含o Cabra! de Meio Neto (...)"
Campos. Haroldo de, "Da razao antropofgica: a Europa sob o signo da devora o", Boletim
Bibliogrfico, So Paulo, Biblioteca Mrio de Andradc; v. 44, 11.0 s. 1-4, janeiro a dezembro, 1983, p
119. "Tal como lo haba previsto Mallarm y gracias sobre todo a Apollinaire, que eomprcndi6
admirablcmcntc -aun en sus extravios- la direcci6n de la 6 poca, la poesIa moderna ha hecho suyos
muchos dc cstos proccdimicntos. La pgina no cs sino una rcpresentaci6n dei espacio real en donde se
despliega la palabra, se conviertc en una cx'icnsi6n animada, en perpetua comunicaci6n con ei ritmo dcl
poema". Paz, Octavio, Los signos en rotaci6n y otros ensayos, 337.
5l O recente livro de poemas, A mdquina do inundo repensada, Sao Paulo: Atelie, 2000, de Haroldo de
Campos, constitui uma homenagem ao autor da "Maquina do mundo".
5O
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redu9乞o racionalista, preferindo contornar o saber antes de minimiz-lo), nos poemas
semivisuais de Greg6rio.
Escolhi, pois, um tipo de percurso te6rico que 6 um pouco estranho a maioria
das teorias que conhecemos e, ao mesmo tempo, muito afim aos textos analisados.

A semi6tica e a sabedoria de Hermes

A figura do Jano-Hermes convida a uma leitura quaternria. A base num6rica
que articula os suportes epist6micos de um estudo n乞o6 um simples detalhe. Para
fazermos referencia a observa9ao que possivelmente seja mais c6lebre em nossos dias
com rela9乞o a este assunto, lembremos que Derrida assinala que toda a metafisica~ em
conseqencia todo o conhecimento nela apoiadoー一 6 dicot6mica: isso 6 o que sintetiza a
no9ao de dffrance. Por sua parte, a Semi6tica se afasta da Semiologia, mais por causa
dessa diferena epistemica do que pela proximidade maior que a 丘 ltima tem com a
lingustica: ao sistema binrio de Saussure, os semioticistas op6em o sistema ternrio de
Peirce.
Este trabalho apresenta uma importante participaao de enfoques semi6ticos.
Uma escolha determinada pelo fato de Haroldo de Campos ser um dos semioticistas
mais destacados no mundo e de a poesia concreta, segundo o prprio H. de Campos,
estar ligada s teorias de Peirce. Na verdade, h duas etapas diferentes na obra de H. de
Campos em rela9ao ao concretismo: o perodo programtico, correspondente a "poesia
concreta", e o perodo que inicia com a publica9乞o de Galxias em 1983, no qual os
poemas sao "concretos", mas numa proposta esttica que revisa as realiza6es
anteriores. Entretanto a vincula9乞o de seus textos com os de Pignatari e Augusto de
Campos permanece, como o pr6prio H. de Campos assinala na edi9豆o revisada de
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Ideograma, de 1994. Por sua vez, as refer6ncias de Paz a Semitica s乞o tangenciais, mas
o percurso de seus escritos mostra assimila9乞o e aceita 乞o gradual das no96es
semi6ticas bsicas.
Porm o prprio H. de Campos nunca ficou preso a s limita96es que qualquer
anlise sofre quando se restringe s possibilidades de uma 丘 nica disciplina, limita96es
ainda maiores quando~ como no caso da semi6tica se trata de uma disciplina
definida em fun9乞o de outra, da qual 6 complementar: a Hermen6utica 52
No sobejar lembrar mais uma vez que este trabalho no tem como marco
nenhuma das duas disciplinas: seu marco 6 a Literatura Comparada, disciplina que, ao
contrrio da semi6tica e da hermeneutica, no se caracteriza pelas restri96es que imp6e
aan自lise, mas pela sua capacidade intrnseca de abranger e combinar elementos
diversos. Dentro de um enfoque comparatista, 6 possvel nos utilizarmos daquilo que a
Semi6tica e a Hermeneutica possuem de mais pertinente para desenvolver a compara9o
desejada.
Um olhar de quatro dimens6es conseguiria iluminar aspectos que s乞o apenas
sombras sob os esquemas dicot6micos e ternarios. Em princpio, esse olhar quaternario
implica atentarmos para uma tese colocada por Hillis Miller em seu estudo sobre "La
muerte y la brjula", de Jorge Luis Borges, e tentarmos observar as possibilidades de
ampliar os alcances dessa tese, al6m do conto que serviu de fonte para a reflexo
te6rica. Sobre o assunto, dizia o comparatista:

52 Como assinalara M. Foucault, a partir do s6culo XVII, ocorre uma crise da representa 豆o que, aos
poucos, vai mudando a linguagem: ela deixa de ser o instrumento da representaao para transformar-se
num objeto relativamente (ou no relativamente) autnomo. Assim os estudos do tex-to basicamente se
separam em duas grandes orienta96es que, no sculo XV!, segundo Foucault, constituiam uma unidade: a
interpreta 含o (na qual predomina a Hermeneutica) e os estudos do cdigo (nos quais predomina a
Semitica). Nao se trata s6 de op es de leitura ou de anlises, mas de op96es de escrita tamb6m: muitos
escritores e at correntes inteiras dentro da Literatura tem escolhido a linguagem como tema para a
produ 言o de suas obras. E o caso da Poesia Concreta e dos Topoernas.
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Unicamente una visin binocular, o mejor dicho una visi6n a cuatro ojos puede ver e identificar
la duplicidad escondida de Ia visi6n de un rostro singular, por ejemplo ei hecho de que Ia aurora
y los ocasos son similares, que ambas son dos entre-luces, pero que estn en distintos lugares
con respecto a la oscuridad y a la luz que ias componen. Soiamente ei Jano-Hermes puede
interpretar la mezcia de igualdad y diferencia que es la base de toda sustituci6n metafrica y
solamente esta visin cuadruple puede emplearse como instrumento hermen6utico confiable
para lograr ei conocimiento preciso de mi mundo duplicado, ei mundo tal cual lo es para Red
g(112Hっrll 53

Red Scharlach (o protagonista de "La muerte y ia brjula") no6 o 立 nico que
habita, e acredita habitar, um mundo duplicado. Segundo Octavio Paz, isso vale tamb6m
para toda a poesia escrita~ como a sua e como a de H. de Campos ー por aqueles que
foram leitores de Mallarm6 e Apollinaire
Tal como lo haba previsto Mallarm y gracias sobre todo a Apollinaire, que comprendi6
adniirablemente 一aim en sus extravios1 la direcci6n de la poca, Ia poesIa moderna ha hecho
suyos muchos de estos procedimientos. La pgina no es sino una representaci6n dei espacio real
en donde se despliega la palabra, se convierte en una extensin animada, en perpetua
comunicacin con ei ritmo dei poema. 54

A poesia concreta, a poesia visual de Paz, fazem do espa9o no-simples um
suporte das letras,6 poesia para ser ouvida e vista. も , segundo Paz, uma duplica9乞o, um
mundo que duplica o mundo real. Entao,6 provvel que, para entend6-la, a tetralogia
hermen6utica que Hillis Miller prop6s para ler "La muerte y ia brjula" seja uma base
epistemica muito mais apropriada do que os esquemas binarios ou ternrios.
Alis, ao tratar os problemas da cita9乞o, ver-se- que esta pode ser lida de
diferentes maneiras e que essas maneiras estao ligadas a diferentes concep96es
temporais. Por sua vez, a no9ao de "tradi9乞o" muda segundo a concep9ao temporal em
cujo marco seja considerada. Uma delas 一 a que sera escolhida neste trabalho ー,
construida tamb6m com base numa obra de Borges e em suas rela96es intertextuais com
a obra de Proust, tem tamb6m uma base quaternria. Ha alguma l6gica em supor que a
tradi9ao literria daquele que alguma vez foi o "quarto continente" possa ser alcan9ada
53
54

Mulller, Hillis, "La figura en 'La muerte y la brjula' de Borges: Red Scariach como hermeneuta", 171
Paz, Octavio, Los signos en rotaci6n y otros ensayos, 337.
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atentando para essa quarta dimensをo que podemos imaginar, mas que ainda n乞o
sabemos perceber. Desde a Am6rica, varios mitos~ e basta, para o caso, lembrarmos o
Popol Vuh, o livro sagrado dos maias ー confirmam a sabedoria da "visi6n cuadruple"
do Jano-Hermes que Hillis Miller apontava, estendendo, assim, enigmaticas pontes
entre ancestrais, que podem ajudar-nos a situar esta poesia presente 一 nosso objeto de
estudo~ que n乞o 6 espacial s6 por acaso

Capitulo I

A elipse: "crux" dos estudos ling荘isticos

"Las elipsis son una antigua crux de los teoricos dei lenguaje"55, anotava Karl
Buhler no seu c6lebre Sprachtheorie. Nos desenvolvimentos que o psic6logo-lingUista
faz do problema por ele sintetizado nesses tennos, adverte-se que ele entende essa cruz
mais como carga e condena9乞o (a metade do sentido crist乞o do vocbulo) do que no
alcance hermtico-hermenutico de cruzamento de caminhos que, sob o signo de
Hermes, pode resgatar para nos a outra metade do sentido crist乞o, ou seja, o de
Buhler
salva 乞o, ou, pelo menos, de esclarecimento. Como vamos ver, os esfor9os de
relativos a explica 乞o da elipse constituem uma tentativa de apag-la, tentativa
motivada pelo fato de ser a elipse um dos sintomas das falncias daqueles sistemas
cientifico-metafisicos de base binria, mediante os quais, numa 6 poca de nossa hist6ria,
pretendeu-se abranger todo o existente, esses sistemas que as poesias de Paz e de
Campos questionam e recusam. Neste sentido (n乞o semntico, mas espacial) o texto de
BUhier, thndador de varios paradigmas que tem marcado os estudos da linguagem e da
linguagem literria 56, resulta muito pertinente para situarmos a poesia que estamos a
estudar no contexto das tendencias e problemticas te6ricas da 6 poca que foi, e6 , ber9o
dessa poesia
Mas, para compreendermos de uma maneira mais abrangente (mais
compreensiva, se tal tautologia nos e permitida) parece-me necessrio, antes de

Bithier, Karl, Teora dei lenguaje (1965), Madrid,Alianza Editorial, 1985, trad. Julian Marias, p. 173
Bastar, para ilustrar a ultima afirmaao, lembrar que A formafdo da literatura brasileira ap6ia-se
sobre o sistema triadico de recep9ao, emisso e mensagem que foi formalizado por BUhier sob a
designa9含o de "fun6es da linguagem".
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desenvolvermos os assuntos apontados no parhgrafo anterior, retomarmos os sentidos
(semnticos e ao mesmo tempo hist6ricos) da "cruz" que Buhler sublinhou ao tentar
apag-los.

A elipse: uma quest豆o de semi6tica

A cruz como smbolo crist乞o 6 uma sintese de opostos: um sacrificio que redime,
uma morte que da vida, uma falta que ilumina, uma ausencia presente. Nao apenas nos
Evangelhos, mas na longa evangeliza9o (poder-se-ia dizer no perodo em que a Igreja
Cat6lica decidiu transformar a condi9o ilocutiva do Novo Testamento em
performativa) que atravessa nossa era, o simbolo-sntese da cruz viu sua for9a
acrescentada da sobreposi9谷o de outros - que nascidos dele - confirmavam suas
significa96es. Assim a espada crist era tanto na sua forma exterior quanto no seu
sentido, uma cruz, instrumento de morte e salva9o. Assim, os soldados de Deus foram
"cruzados" cuja vida tinha como 立 nico sentido a "cruzada", uma guerra (oito, segundo
cifras oficiais) dignificada sob o emblema de "guerra santa". A metfora 57 tornou-se,
por sua vez, metonmia (no sentido de Jakobson) e, dessa maneira, "cruzada" 6 uma
designa9ao usada com rela o a todo grande esfor9o her6ico, sobretudo se esse esfor9o
esta vinculado a causa da liberdade. Esteb ltimo fen6meno - que evidentemente n乞o6
apenas linguistico - mostra que a simboliza9乞o crist da cruz passou, al6m das cren9as
religiosas e dos fiis, para o conjunto do esquema de leitura dos habitantes do ainda
chamado "Ocidente", ao qual pertencem tanto Buhler quanto nossos poetas-crticos,
bem como as outras pessoas diretamente envolvidas neste trabalho

No sentido de Aristteles, atualizado por Umberto Eco, que nきo faz diferena entre metfora e
metonmia. Na se9ao dedicada ao conceito de "antropofagia" est desenvolvida a questo, dentro dos
limites necessrios para este trabalho.
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Entをo, se Buhler tem raz乞o, e a elipse 6 uma cruz, ela constitui um smbolo
especialmente significativo porquanto liga os opostos, e de ampla irradia o, por ser
，’

parte da cosmovisao ocidental, consequentemente, vai permitir iluminar a poesia que
nos ocupa e os problemas da tradi9谷o literria a ela ligados que nos interessam, mas s6
depois de enfrentarmos o sofrimento (a via crucis), que Buhler preferiu recusar. O fato
de, como a cruz, a elipse ser, por defini9乞o, o signo que da conta de uma ausencia
presente, ja 6 um sinal que aponta para a confirmaao da equivalencia entre as duas,
assinalada pelo estudioso alemo
Alis, tamb6m nosso Hermes, na sua figura de Herma - que duplica suas duas
faces, guia nos cruzamentos de caminhos, salvaao do viajante, amigo dos hermeneutas,
constituinte da vis乞o a quatro olhares que Hillis Miller vem propondo - 6 uma figura da
cruz. Cruz 6 quatro; quatro partes em que confluem os confins do universo e que sobre
esses confins se projetam.58
Desde as crenas, desde a mitologia (que para outros congeneres fora crena),
mediante a cincia (representada no caso por Buhler), a elipse se insere na constru9ao
tetral6gica que estamos tentando fazer. Insere-se com o estatuto comum a mascarada
cruz grega e a nua cruz crist: 6 uma chave, um instrumento de vital importancia na
busca do caminho (terrenal ou al6m do terrenal), um elemento orientador na busca (em
nosso caso) de um conhecimento guardado sob forma de poesia
Temos dito que nossa busca hermenutica se ap6ia em no96es semi6ticas. Nesse
contexto, a constru9をo gramatical chamada "elipse" atinge o estatuto de signo. Nesse
estatuto sera analisada aqui. As observa96es de Haroldo de Campos e Octavio Paz
ー que nao se ocuparam mais do que tangencial e, sobretudo, alusiva ou metaforicamente
Na verdade, se ficarmos nesta idia dc um simbolo para onde conflui todo o existente, nosso trabalho
tenderia a confirmar a no9言o dc "centro" que est na base dc toda a metafsica. Mas no 6 o caso. O caso
dque a referida afirma o no passa dc uma observa 含o provisria, requerida para um desenvolvimento
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do problema da elipse - sobre assuntos que constituem o contexto de nossa "crux" sao
coincidentes com o olhar te6rico que estamos a propor. Uma das obsess6es de H. de
Campos em rela9をo ao vinculo Semi6tica-Poesia 6 o problema da motivaao e
arbitrariedade do signo potico, ou seja, a velha quest乞o da motiva9乞o e arbitrariedade
do signo linguistico, por6m na poesia. H. de Campos soma-se a tese segundo a qual a
linguagem po6tica 6 motivada, uma parte da Natureza, afastada das conven96es.
Continua, assim, urna longa tradi9をo que tem seus antecedentes na epopia grega e na
Tor

e que foi vigorosamente defendida, em nossa modernidade, pelos escritores

romancistas e pelas Vanguardas. S6 que H. de Campos combina, nas suas reflexes
est6ticas, sua experiencia potica com o rigor cientfico e acrescenta o alcance da no9乞o
Assim, ele faz das suas propostas estticas (a Poesia Concreta, uma proposta
compartilhada, e os poemas concretos, uma proposta pessoal) uma op9o artistica que
abriga as palavras, simultaneamente como signos arbitrarios, como i cones e como
objetos t乞o reais quanto seus referentes. Lemos em "Ideograma, Anagrama,
Diagrama"59
Recapitulando o ic6nico no simblico e, por outro lado, lidando com as palavras (sImbolos por
defini頭o) e com seu movimento produtivo, o poeta faz um duplo jogo, ambiguo ad infinitum:
regenera o simbolo no icone (Pignatari) ao mesmo tempo que gera simbolos (estes, autoreferencializando-se na mensagem potica, re-generam-se de novo em i cones, convertendo em
busca incessante de motiva o interna, formal, o derridiano "vir-a-ser imotivado do simbolo" e
deixando entrever, no mesmo passo, a diffrance como forma95o da forma)

Al6m disso, sua poesia 6 , segundo ele, transforma9乞o constante, o espa9o de
passagem, o lugar onde todo o universo esta em metamorfose permanente,6 um work in
Progress.
Esta id6ia de zonas de passagem, onde transitam, misturam-se e se
metamorfoseiam signos que sao representa6es, signos que s乞o objetos, palavras que
no muito "escuro" deste escrito, que, por sua vez, ser aqui mesmo questionada ao se analisarem as
rela96es da elipse corn o "descentrarnento".
59 em Ideograma: lgica, poesia, linguagem, p. 95
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sucessivamente e, ao mesmo tempo, s乞o diferentes classes de palavras (signos,
simbolos,i cones), p6e em xeque o conceito de representa o, conseqentemente, p6ese tamb6m em xeque a no9ao da realidade e do imaginrio.
A tradi9o, na visをo dominante e nos pr6prios estudos linguisticos,6 considerar
claramente afastados ambos os mundos (o da realidade e o da representa 乞o). Mas a
Lingustica forneceu, ha tempos, observa6es e desenvolvimentos te6ricos com rela9ao
s classes de palavras e え s figuras de linguagem que est乞o nesta passagem entre
realidade e representa o.
Nesse sentido, estamos tentando ler a elipse que Buhler nos apresentou em
forma de "crux".
A elipse "da conta de uma aus6ncia presente", mas na raiz do oximron esta a
falta, a ausencia. O interessante6 que a elipse6 uma aus6ncia que se percebe como tal
Assim, pode-se considerar que a elipse pertence ao campo mostrativo (Buhler) da
linguagem, ela 6 , em conseq6ncia, nas classifica6es de Peirce, um signo de carter
indicial. E um sinal. O que indica uma elipse? Em primeiro lugar, indica a situa9o de
"falta", indica que o texto n乞o esta completo. Nas prticas hermen6uticas, a tenta9乞o6
completar o texto, procurar uma interpreta9乞o para o vazio, ou seja, apagar a elipse
Uma a 乞o pr6pria das personagens do Ensaio sobre a cegueira, de Jos6 Saramago, ou
seja, nao atentar ao problema, cobri-lo, no ver a realidade. Mas os desenvolvimentos
dos estudos hermeneuticos oferecem outros niveis de interpretaao menos simples e
permitem interpretar no os significados possveis de um texto dado, permitem procurar
uma interpreta9乞o da repetencia da elipse nos textos (literrios, no nosso caso). A
Hermen6utica 60, ligada え Semi6tica (da qual a desligo provisoriamente, para situar o
trabalho) pode mostrar a significa o de uma figura (um tipo de signo complexo). Nao o
Em uma perspectiva atualizada, com a de Hillis Miller (ver bibliografia). Esta perspectiva vincula-se
com a Teoria dos atos de Fala (ver Austin e Searle na bibliografia)
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que uma elipse concreta significa, mas o que significa, o que est comunicando o autor
atrav6s do emprego da elipse. Seguindo Buhler, isso implica supor que a elipse nをo est
apenas no campo mostrativo da linguagem (como signo indicial), esta tamb6m no
campo simb6lico,6 tamb6m signo com significante e significado pr6prios. Esta6 a
questao, a interrogante: qual6 o significado da figura "elipse". Em outras palavras: o
que apresenta essa aus6ncia, auto-referida como aus6ncia
O work in progress que sをo todos os textos de H. de Campos, com seus vazios,
suas rupturas do verso, da frase e da palavra, esta feito de elipses,6 quase uma obra
macroeliptica. Por isso, este fenmeno de transforma9ao de signos (saussurianos) ou
simbolos (Peirce) em i cones, e de icones em simbolos de que fala H. de Campos
(Ideograma), pode ser estudado, mais bem conhecido atravs da pesquisa das formas e
alcances da significa 乞o da elipse nos seus poemas. Nesses textos, pode-se conhecer
melhor essas passagens.
Por sua vez, O. Paz desenvolve no96es complementares え s de H. de Campos em
rela9乞o a este problema do "no-dito", mas apenas sugerido e ainda marcado no texto
mediante a elipse. Esta n乞o-termina9ao do poema, sua dependencia do universo, seus
componentes que est乞o na passagem entre a realidade e a representaao, atingem, para
O. Paz, a dimenso de defini9をo da poesia: "ei poema asume la forma de la
interrogaci6n" 61 Se o poema interroga, assume sua falta e, nessa interroga 乞o, assinalaa. Na sua forma, po6tica, sempre figurada at6 nos ensaios, Paz refere-sea elipse
mediante uma metagoge: "Sobre la pagina unas cuantas palabras se renen o
desgranan." 62 Quase toda a sintaxe e a maior parte dos tropos s乞o formas de reuniえo das
palavras. A elipse, a fase primria dos tropos (esses cortes que uma metfora ou uma
metonmia implicam, por exemplo) ou de algumas outras figuras sintticas (o hip6rbato,

Paz. Octavio, Los signos en rotaclbn y otros ensayos, p・， 340・
62 Ibid., p. 341.
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por exemplo) s乞o rupturas. E conclui: "Esa configuraci6n es una prefiguraci6n
inminencia de presencia." Pela reuniao, mas tamb6m pelo afastamento entre palavras
que marca a ausencia, a elipse torna-se presente no texto como elemento real, numa
parte do mundo, numa zona onde realidade e fic9乞o potica se confundem

A elipse: uma figura

Como todas as outras figuras, a elipse tem sido considerada "falta" no apenas
no sentido de "aus6ncia" que estivemos considerando, mas no sentido de
"desacatamento da norma".E assim que aparece nos manuais de Ret6rica. Lemos, por
exemplo, no Diccionario de trminos . filolgicos de Lzaro Carreter: "Elipsis: A.
Auslassung; F. Ellijフse.O皿肌6n en d habla de un elemento que existe en ei
pensamiento l6gico." 63 Como todas as figuras, 6 uma ruptura no discurso (al6m de ser,
por defini9ao, uma ruptura), um salto no qual o discurso se afasta do esperado, como o
que se espera, e do cumprimento das regras gramaticais. Como todas as figuras, desenha
um vazio (al6m de ser, tamb6m por defini9ao, um vazio), enquanto constitui a falta
daquilo que se espera. Assim, a elipse, uma figura de segunda ordem entre as
preocupa6es dos estudiosos da literatura, aparece como um caso paradigmtico de
figura, porquanto nela se duplicam as caractersticas pr6prias das figuras: e vazio e
ruptura, por ser figura no estgio mais geral, e 6 vazio e ruptura por ser elipse no estgio
particular
Como todas as figuras, esta num "al6m": al6m da l6gica, como apontava
Carreter, al6m do correto. Nesse al6m, que 6 o dep6sito dos erros e, ao mesmo tempo,
campo de possveis achados, de crescimento do saber mediante a explora9ao das
possibilidades linguisticas que excedem aquilo que, num momento dado fica
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estabelecido como "saber". De determinado ponto de vista, a elipse 6 uma omissをo, um
erro. E assim que rompe com a lgica. Uma ruptura que virou regra nos textos que como os que aqui analisamos pertencem ao mundo po6tico. Mesmo num campo mais
amplo do que o potico, no campo dos estudos do estilo,e freqente considerar que o
pertinente e o que Rifaterre chamou de "non-pertinence de la norme lingistique"64
Mas, na elipse, concretiza-se outra ruptura com a logica, bastante mais
interessante. Carreter assinala trs tipos de "omiss6es", cujos nomes s乞o elipse,
braquiogia e zeugma. Os tres constituem degraus de uma especie de progresso,
dependente da proximidade entre a elipse e o elemento do contexto que permitiria
preencher a lacuna que a elipse configura: no zeugma, o elemento esta explcito numa
frase anterior ou posterior a elipse, frase que, em qualquer caso, tem vnculos sintticos
com a elipse; no caso do que, para Carreter,e propriamente uma "elipse", faltam esses
vnculos sintticos entre a frase que apresenta elipse e o elemento contextual que foi
omitido nessa frase; no caso da braquilogia, faltam tanto os vnculos sintticos quanto o
elemento contextual. Em princpio, este dedicado e v乞o esfor9o de classifica 乞o, feito
com base na suposi9ao de que tudo obedece a patterns e que a tarefa do estudiosoe
encontrar os patterns corretos, esse tipo de esfor9o que multiplica e alonga as retoricas
porque sempre aparece um e inmeros casos que rejeitam cada novo sistema de
patterns, merece uma simptica compaix乞o. N乞oe a microscopica classifica o que nos
interessa no desenvolvimento de Carreter. E a ligaao entre elipse e zeugma, como
formas do mesmo fen6meno. E isso nos interessa porque, sendo na perspectiva
sincrnica quase a mesma coisa, as etimologias das duas palavras carregam significados
opostos: elipse e "falta", no entanto zeugma e "jugo, lao" na mesma lngua, embora
ambas sejam derivadas do grego. Na figura de sua irm, a zeugma, a elipse se instaura
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Carreter, Lzaro, Diccionario de trminos filol6gicos, p. 155
Riffaterre, Michael, Essais de stylistique st;-acturale, p.52
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como figura de liga9ao, ao mesmo tempo em que e figura de ruptura: num mesmo
o E o questionamentO da logica
movimento, corta e ata; num mesmo fato,e vazio e no.
que nos interessa, a elipse rejeita o princpio de contradi9乞o: figura feita de opostos,
como a cruz, figura abrangente e luminosa, pelo fato de ser abrangente
Porem, muito mais que essa abrangencia - importante porque contribui para
justificar a preeminencia dada aqui a elipse - importa o fato de a elipse ser
o que rejeita a logica aristotlico-kantiafla. Por isso, vai
intrinsecamente uma constru9乞
ser pertinente nosso levantamento de uma tradi9ao literria situada nas margens da
metafisica e, por isso, capaz - potencialmente, pelo menos - de sobreviver aos embates
que hoje abalam o edificio do conhecimento. Voltaremos sobre isso ao atendermos aos
problemas do "descentramefltO"
Importam, tambem, os termos que configuram essa oposi9ao intrnseca da
elipse: vazio e uniao, corte e jugo. Numa configura9乞o ellptica, o que cortae o que liga
com mais for9a, nos vazios est乞o os vnculos. Por isso, resulta um tipo de configura o
coerente com a proposta de um estudo sincr6nico do processo literrio que fora lanada
, desenvolvendo uma idia apontada por Jakobson 66 e
por Haroldo de Campos 65
levando em conta as teses de Benjamin 67 Uma proposta que se afasta do historicismo,
que, ao rejeitar a ideia de "progresso", disp6e no lugar do "continuum" da historia uma
leitura em saltos, um rompimento constante da sucess乞o para procurar laos mais
profundos entre obras de diferentes pocas, para encontrar uma relaao de justaposi96es
que ignora os blocos de 6 pocas
Essa era a maneira como Grard Genette ensinava a ler a velha retorica
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Ce qu'on peut retenir de la vielle thtorique, ce n'est donc pas son contenu, c'est son exemple,
sa forme, son ide paradoxale de la Littrature comme WI ordre fond sur l'ambigiit des
signes, sur l'espace exigu, mais vertigineux, qui s'ouvre entre deux mots du mme sens, deux
sens du mme mot: deux langages du mme langage. 68
Em vez de prolongar o esforo de tentar restringir o existente a moldes l6gicos e
de vacinar a imagina 乞o po6tica com classifica96es, atender a s figuras, sim, por6m
atentar nelas para aquilo que obstinadamente escorrega dessas classifica96es; debru9arse na beira deste espa9o aberto que elas desenham e avan9ar num inesgotavel "al6m",
no reino das transgress6es, atingindo outras formas da hist6ria

"Elipse ideol6gica": Mallarm6

Estamos pois, longe de reduzir a elipse a simples artificio da linguagem. Ou,
talvez, muito pr6ximos da Weltanschauung, de Humboldt. Nesta linha de an自lise, situase um ensaio que Alfonso Reyes dedicara a obra de Mallarm e que, provavelmente,
constitui um subtexto do conhecido ensaio que Paz, por sua vez, dedicara ao poeta
franc6s .Embora nをo haja cita96es do referido ensaio de Reyes nos textos de Paz, esses
textos mostram o grande conhecimento que o maior ensasta mexicano da segunda
metade do s6culo tinha da obra do maior ensasta mexicano da primeira metade do
s6culo.
Devido a que Mallarm6 constitui, segundo as explicita96es de ambos, a grande
leitura comum de nossos dois poetas crticos, o referido ensaio de Reyes sobre
Mallarm6 - no qual o crtico mexicano sustenta que a elipse configura a obra do autor
de Un co雄フ des ds - 6 de cita9乞o obrigat6ria para nosso trabalho:

Como natural consecuencia de esta introspecci6n poderosa, Mallarm encontr6 que el lenguaje,
inerte y sucesivo, era lento de toda lentitud para las manifestaciones mentales, dinniicas y
68

Genette, G6rard, Figures 11, p. 221
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simultneas; y pues ei lenguaje es signo dei pensaniiento, quiso reducirlo a su ms abreviada
forma y, empezando por quebrar los moldes gramaticales ー dejando ias frases incompletas o
cambiando, s丘bitamente, su sentido, como lo hace ei pensamiento ー, vino a reducir su expresi6n
literaria a aquellos signos indispensables que revelan lo que William James, en un hermoso
capitulo de su Psicologa, llama estados sustantivos. (...) "Liamemos estados sustantivos a
aquelios en que ei pensarniento se detiene y, a aquellos en que ei pensamiento vuela, estados
transitivos" (...) Y bien: los estados transitivos no los apunta Mallann. (...) Porque Stphane
Mallarm salta sobre los estados transitivos dei nensamiento. los suprime, y se para s6lo en los
vertices de los sustantivos, empleanclo asila elipsお zaeotogica actemas(l e ia gramatical.

O que Mallarm6 suprimia, entao, segundo Alfonso Reyes, era a explicita9乞o das
rela96es entre fen6menos e situa96es e a explicita9乞o do processo que ele seguira para
achar um vnculo entre fenmenos, mas, sobretudo, a rejei9乞o de apresentar sob moldes
racionais esses processos e essas rela96es. H, pois, elipse ideol6gica em Mallarm6,
porque suas supress6es apagam componentes do pensamento l6gico dominante e
porque, ao apagar esses componentes, esta recusando e ainda pondo em xeque esse
pensamento e, decorrentemente, todo o sistema ligado a ele. A sorte de seus textos que,
sendo dos mais citados e estudados, continuam enigmticos, atraindo como sereias, os
mais corajosos navegantes nos empreendimentos da pesquisa e escorregando ante cada
tentativa de compreenso, esta vigencia de seus textos e a permanencia de seu carter
enigmtico, confirmam o alcance ideol6gico que apontava Reyes. Lembremos alguns
versos do que 6 considerado seu poema exemplar, Un coup de ds jamais n 'abolira le
hasard 7
Fian9ailles
dont
le voile d'illusion rejailli leur hantise
ainsi que le fantme d'un geste
chancellera
s'affalera
釦lie

69 Reyes, Alfonso, "Sobre ei procedimiento ideol6gico de Stphane Maliarm", em Posies de Mailarm,
Paris. Nouvelle Revue Franaise, 1913, ps. 160-162.
7O Mallarm6, Stphan, Un coup de ds jamais n 'abolira le hasard, S豆o Paulo, Perspectiva. Separata do
livro Mallarmd, da cole9豆o Signos.

A primeira surpresa (era Riffaterre que falava em "surpresa" ao tratar da
recep9o dos desvios do "esperado" em suas anlises do estilo, no Essais de stylistique
structurale, ja citado) talvez seja a que produz a palavra "folie", isolada, pelo menos
em trs diferentes formas de seu contexto: esta isolada no espao (como uma ilha no
mar, e a analogia6 vlida porquanto essa parte do poema recria uma travessia
martima); isolada semanticamente, pois o resto do texto se refere a um casamento ea
travessia do veleiro; isolada sintaticamente, porquanto no tem qualquer articula9o
com o resto, mediante "partes da ora o" ou mediante flexo. Como queria Mallarm6,
等blie"6 , ao mesmo tempo, palavra, verso e poema, no seu poema. 'Polie" (por
defini9o, a recusa da razao), tem alguma rela9乞o com o mar, com os fantasticos
esponsais do velho navegante com o mar, com os fantasmas que acabaram lanando o
barco fora do mar. Mas, como observara Alfonso Reyes, tais rela6es faltam ao poema,
e a lista de faltas seria aumentada numa anlise mais cuidadosa do texto. Analise que
n五o seria pertinente nesta parte de nosso trabalho, na qual queramos apenas mostrar que
a elipse 6 um componente bsico na poesia de Mallarm6, para mostrar logo que os
efeitos dessas elipses em seus textos foram especialmente anotados por Paz e Campos
No citado texto de Mallarm6, a elipse 6 , ao mesmo tempo, gramatical e
ideol6gica. Apesar de a seguinte expressao parecer ir6nica neste contexto, cabe dizer
"isso 6 l6gico". As articula96es l6gicas se correspondem com as articula6es l6gicogramaticais ou simplesmente gramaticais, por isso 6 coerente que as supress6es num
estgio se correspondam com as supress6es no outro. Poucos anos depois daquele
ensaio de Reyes sobre Mallarm6, Bergson fazia uma observa9ao coincidente, elevando a
um nvel de generaliza 乞o essa rela9ao entre as concep96es metafisicas dominantes no
seu tempo e a articula9ao da frase

L'une et l'autre [as teorias associacionista e kantista], presque universellement acceptes alors
dans leurs grandes lignes, nous apparaissaient comme des impedimenta qui empechaient
philosophie et psychologie de marcher. (...) Car l'imprcision est d'ordinaire l'mclusion d'une
chose dans un genre trop vaste, choses et genre correspondant d'aileurs a des mots qui
prexistaient. 71

Bergson entendia que todo o sistema de categorias (incluindo as no96es de
sujeito e predicado e as classifica96es derivadas desta divis乞o) era, nos inicios de nosso
s6culo, um obstaculo para a busca do conhecimento. Assim, poesia, critica e filosofia
reivindicavam a necessidade de um mesmo movimento antil6gico, do qual a elipse
surge como figura emblemtica
O mesmo movimento sera continuado (ou retomado) na segunda metade de
nosso s6culo. Como ja apontamos, no caso de nossos dois poetas-ensastas, essa
retomada se relaciona com suas leituras de Mallarm6.
Em seu conhecido ensaio sobre Mallarm6, Los signos en rotaci6n, Octavio Paz
amplia as margens da ruptura mallarmeana que Alfonso Reyes ja esbo9ara. N乞o apenas
a sintaxe e a l6gica s乞o rompidas nos poemas de Mallarm6, segundo o olhar de Paz,
tamb6m no s乞o aqueles poemas, segundo esse olhar, o campo em que a intui9乞o vence
e desloca a razao. Segundo Octavio Paz, nos poemas de Mallarm6 6 a pr6pria escrita
que afasta do poema tudo aquilo que no6 escrita e ocupa, sozinha, todo o espa9o e
toda a aten9乞o. Numa contradi9ao extrema, a escrita rompe a si pr6pria e, por meio
dessa morte ("anula9o", em palavras de Paz), consegue a vit6ria
La destrucci6n fue mi Beatriz, dice Mallarm en una carta a un amigo; ai final dei viaje ei poeta
no contempla la Idea, smbolo o arquetipo del universo, sino un espacio en que despunta una
constelaci6n: su poema. No es una imagen ni una esencia; es una cuenta en formaci6n, un
puiiado de signos que se dibujan, se deshacen y vuelven a dibujarse. Asi, este poema que niega
la posibilidad de decir algo absoluto, consagraci6n de la impotencia de la palabra, es ai mismo
tiempo ei arquetipo dei poema futuro y la afirmaci6n plenana de ia soberania de la palabra. No
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dice nada y es ei lenguaje en su totalidad. Autor y lector de si mismo, negaci6n de! acto de
escribir y escritura que continuamente renace de su propia anulacin.

Um "puflado de signos que se dibujan, se deshacen y vuelven a dibujarse", isto
so os poemas de Mallarm6, segundo Paz. Uma esp6cie de "anti-escrita", porquanto a
condi9乞o intrnseca da escrita 6 sua fixidez, uma qualidade que esta na base de sua
fun9乞o hist6rica que 6 , precisamente, registrar, conservar. Nas palavras de James G
F 6vrier, em seu texto clssico Histoire del'criture:
L'criture fit partie si intgrante de notre civilisation qu'on craint, si ont veut la dfinir,
d'noncer des truismes. Acceptons ce risque. L'criture est un proc6d dont on sert actuellement
pour immobiiser, pour fixer le langage articul6, fugitif par son essence mme. '
Continuando o caminho das reflex6es de Paz, resulta que, ao transferir え escrita a
fugacidade pr6pria da fala (nas considera6es de F6vrier) e eliminar nela sua
imobilidade intrnseca, Mallarm6 consegue violentar as margens da escrita at6 lev-la a
transformar-se em seu oposto. E precisamente porque os estados "transitivos" do
pensamento - de que Reyes falava, citando William James - sumiram nos poemas de
Mallarm6, que esses poemas alcan9am esta dimensao de trnsito constante: ao faltar no
texto o desenho de um caminho linear,u nico, inequivocamente articulado,6 o leitor que
tem que suprir essa falta, descobrindo movimentos, caminhos, andares possiveis entre
os pequenos blocos que configuram os poemas. Continuando, ento, as reflex6es de
Paz, resulta que as elipses dos poemas de Mallarm6 criam vazios que o leitor est
chamado a preencher, sendo gerada uma rela9乞o texto-leitor em que a leitura 6 uma
contempla9ao, uma descoberta dos desenhos contidos - muitas vezes no-evidentes nos textos e uma decodifica9乞o desses desenhos
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Paz, nao obstante ter-se declarado sempre escritor surrealista, continuou
explorando as possibilidades poticas oferecidas por Mallarm, e o melhor exemplo
disso 6 , provavelmente, o poema Blanco
Por sua vez, tamb6m Haroldo de Campos tem feito, no devir de seu "percurso
6 Talvez
textual", constantes referencias a seus reconhecimentos referentes a Mallarm6.
sejam as Galxias o texto em que H. de Campos mais aprofunda na exploraao das
6 Num dilogo entre os dois poetas ensastas, foi
aberturas tra9adas por Mallarm6.
Octavio Paz que assinalou esta proximidade entre as Galxias e o autor de Un coup de
ds:

Je voudrais maintenant revemr ら le premiere question d'Haroldo de Campos sur Mallarm et sur
Blanco. A moi ce qui semble significatif c'est que le livre d'Haroldo de Campos s'apelle
Galxias, car dans ces galaxies, dans ce po白me, clans ce texte potique des Galxias, de Haroldo
de Campos, nous trouvons non pas un ordre, mais, au contraire, le langage en mouvement, le
langage en 6 bullition. Et cela, ce langage en bullition, dessine ce signe qu'avant tout le monde
dans la tradition de la po6sie modeme, a vu cette religieuse mexicaine, Sor Juana In6s de la
Cruz, ce signe d'interrogation; ni un oui ni un non; ni une affirmation ni une n6gation. Mais,
comme dans le po白me de Mallarm, un "peut-tre" 74

Essa "elipse ideol6gica", que Reyes leu como privil6gio da intui9乞o, que (sem
explicitar o termo, elipticamente, poder-se-ia dizer) Paz leu como destrui9乞o-imp6rio da
escrita, ao ocupar-se de analisar a obra de Mallarm6, transforma-se em interrogante, na
leitura de Paz quando ele tece os fios que unem sua poesia com a de H. de Campos e a
de Mallarm6.
Semiose da figura "elipse"

Porque e figura, a elipse carrega em si a n乞o-pertinencia da norma lingustica,
um valor indicia! que assinala um mundo possivel, o fascinio do vazio que constitui

'4 Octavio Paz, "L'entretien de S含o Paulo" (Octavio Paz, Haroldo de Campos, Joao Alexandre Barbosa)
Sillages, Aix-en Provence, Suds Profonds, Ddtour d'criture 10. 1988. Trad. In6s Oscki-Depr, 92-93
(Foi publicado pela primeira vez no jornal Estado de Sdo Paulo, em 26 de maio de 1985).
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qualquer figura; carrega tamb6m o questionamento de todo o sistema l6gico,sobretudo
do princpio de contradi9乞o
Como elipse, multiplica os alcances que tem pelo fato de ser figura e, ao mesmo
tempo, destr6i as caractersticas intrnsecas da escrita, faz do texto uma transforma9o
constante, desloca os leitores para um "al6m" configurado sob o signo do "talvez"
Elipse: crux, condena9えo, promessa, i ndice, autod6ixis que, ao mesmo tempo,
assinala os caminhos.

Descentramento, elipse, imagin豆rio

Octavio Paz situava sua poesia e a de Haroldo de Campos no marco das
interrogantes das incertezas, e esta caracterstica constituia um elogio implcito. Um
elogio bem justificado: numa e poca cujo horizonte epistemol6gico esta marcado pela
incerteza, aqueles que melhor expressarem essa l6gica da dvida ser乞o os porta-vozes
dessa 6 poca. Situa9ao ir6nica: em plena crise da representaao, a prpria crise apresenta
o que nega e tem, tamb6m ela, seus representantes
Esta esp6cie de reinado da incerteza esta diretamente ligada a queda dos
sustentculos da metafisica. Uma a nsia desconstrutivista vem abalando as diferentes
reas do conhecimento ' 5, tentando (e logrando) provar uma u nica certeza, a de seu
postulado bsico: os sistemas de conhecimentos s乞o inven6es. Respostas dadas como
rea9乞oa falta de respostas, modos de mascarar essas faltas. Respostas baseadas em
invers6es. Assim, Derrida assinalava que uma dessas grandes inven96es 6 a no9ao de
"centro", uma maneira de preencher, mediante a ilus乞o de uma exist6ncia, o que, na
verdade, 6 um vazio
A parfrase do Manifesto Comunista n o e um acaso: o Derrida de finais dos noventa aguarda Os
espectros de Marx
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No sentido derridiano 77フ o "descentramento" 6 , ent乞o, esta queda das grandes
verdades. Em sua concep9乞o, diferencia-se um tipo de objetos feitos de grafemas
- construidos sob os preceitos da sucesso, das conven96es gramaticais e da validade da
pretens乞o enciclop6dica (os livros) ー de outras formas da escrita, que recusam tais
preceitos. As diferentes tentativas de erigir sistemas de conhecimento, de instaurar
verdades que supram as precedentes, sao entendidas por Derrida como uma "volta ao
livro": "Ainsi entendu, le retour au livre est d'essence elliptique. Quelque chose
d'invisible manque dans la grammaire de cette rep6tition".
Segundo Derrida, os signos, os livros, os movimentos do saber se repetem, do
voltas, tentando alcan9ar algo que foge deles e que acaba sempre faltando. O proprio
desenvolvimento do conhecimento resulta eliptico. Por isso, ele prop6e aceitar essas
elipses como tais, no prosseguir no diversas vezes secular esfor9o de cobri-las e, em
lugar disso, tentar ler nesse orificio, que anos depois o mesmo Demda chamara de
"brisure":

6 tant donn6 cette structure d'itration, l'intention qui anime l'6nonciation ne sera jamais de
part en part prsented elle-mEme et d son conタnu. L'itration qui Ia structure a priori y
mtroduit une dhiscence et une brisure essentielles. 79

A "dhiscence" 80, uma forma de multiplica 乞o,6 palavra-chave de uma maneira
de entender o conhecimento, em que apenas cabem leituras, mltiplas leituras, todas
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erradas, porquanto no dao uma vis乞o completa do que foi lido, porm todas certas
porquanto conseguem mostrar alguma parte dessa suposta "totalidade". A "brisure", um
espa9o aberto entre dois elementos e, ao mesmo tempo, a uniをo entre os elementos
separados, e o lugar das interroga6es, o espao reservado hoje para conhecimento, em
todas as suas vias, inclusive na poetica. Uma confirma 乞o e um desenvolvimento da
"elipse ideologica" de Mallarm, continuada e desenvolvida por nossos poetas
de
Um caminho de buscas que Buhler nao endossava. Pelo contr自rio, o afを
Buhler era reduzir a elipse a sua mnima express乞o

Pero la mundacin de elipsis se domina antes de su crecida si se puede mostrar que ei supuesto
es thiso: todas Ias palabras usadas con sentido tienen que estar en su entorno sinsemtico, tienen
que estar soportadas por un contexto. Slo esto es la efectiva cura radical contra ia plaga dos
veces milenaria de la elipsis. 81

Aceitar a elipse, aceitar ser "alagados" pela multiplicaao de elipses era aceitar o
predomnio das no-respostas sobre as certezas. Para Buhler, esta situa9乞o do
conhecimento implicava uma doena: "cura", "plaga", s乞o as suas palavras. Uma
doena perigosa, porquanto suficientemente forte como para precipitar o saber a morte,
o saber com base na metafisica, tal como Buhler o conhecia. Acontece, entao, que sob
objetivos opostos (um tentando preservar a "ciencia", o outro desacreditando dela e
tentando procurar os caminhos esquecidos pelas constru96es do saber precedentes a ele)
Derrida e BUhier v6m a coincidir. A elipse e uma "crux" em todos os sentidos da
palavra: esquecida, tenta-se cobri-la, tenta-se - como Buhler - supor que no passa de
uma mera forma gramatical que um contexto bem feito pode neutralizar. Tentamos
supor que nao ha vacuos de significado nem vazios conceituais, falta de respostas, ou
entao a aceitamos e temos de aceitar tambem a queda dos "centros", das idias
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ftindadoras dos diferentes sistemas do saber. H. de Campos e O. Paz se inserem na
segunda escolha
Como nosso lugar 6 o do int6rprete, importa levar em conta como o leitor fica
em rela9ao com a poesia que faz da elipse seu "centro", uma poesia que 6 descentrada
Este aspecto da questao foi analisado por Hillis Miller, seguindo as observa6es de
Derrida, a prop6sito de um poema de Wallace Stevens

tivo e
re e res a a enas um es ao ara oxa mu aneamen in er or e ex rior
linguistico, um espa9o de elementos orgamzados como aneis giratonos ao雪 reaor ae um cenuo
que n含o pode ser nomeado nem identthcado 一como tal e, que .nao e, ae resto, um centro
propriamente dito, mas algo "exc6ntrico", para tOra e alem da penteria, como urna trovoacia no
horizonte. 82
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Este movimento circular para o qual 6 lan9ado o int6rprete, segundo apontava
Hillis Miller,6 requerido na leitura de vrios dos Topoemas e de Blanco, desde a
primeira abordagem (que exige praticamente uma caminhada em torno aos textos), e de
muitos outros poemas de Paz, no af de apreender um "sentido" que persistentemente
escorrega. Essa circularidade faz da poesia um "al6m"

Por virtud dei rito, que realiza y reproduce ei relato mtico, de la poesIa y del cuento de hadas, ei
hombre accede a un mundo en que los contrarios se funden. (...) Cada poema que leemos es una
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no deixa ao leitor alternativas alheias a esta ex-centricidade.

Descentramento: alcances polissemicos
Miller, Hillis, "Quando um primitivo d como um orbe?", Revista Ilha do desterro, N。 22, 20 semestre
1989. Florian6polis, p. 93.
83 Pai, Octavic El laberinto de la soledad, Mxico, FCE, (1959), 1986, p. 190
84 Vide nota N。 74.
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A "dhiscence" que era proposta por Derrida tem, entre outros alcances, o de
recuperar para toda a linguagem uma possibilidade que tradicionalmente 6 reservada
para a poesia: a possibilidade de uma palavra, em um determinado contexto, ser palavra
de vrios significados. Numa "dhiscence" desta vis乞o da linguagem, nao como
deriva o das propostas derridianas, mas em coincidencia com elas, Lisa Block de
Behar vem trabalhando ha tempo numa teoria que tem entre seus fundamentos a
proposta de ler todas as cadeias polissemicas de uma palavra como silepses 85
Assim considerado, o descentramento, a dissemina 乞o das elipses - ou da
aceita9乞o e observa9o das elipses - n乞o se pode restringir ao saber academico e a arte
A presente discusso sobre os "centros de poder" e a questao geopoltico-econ6micocultural que essa discuss乞o traz consigo est谷o a implicadas. Tanto Paz, quanto Haroldo
de Campos atenderam, em diversas ocasi6es, a esse assunto. Por exemplo, dizia Paz em
seu primeiro ensaio:
En efecto, hemos vivido en la periferia de la historia. Hoy, el centro, ei ncleo de la sociedad
mundial, se ha disgregado y todos nos hemos convertido en seres perifricos, hasta los europeos
ylos norteamencanos. lodos estamos ai margen porque ya no nay centro.
ー

ー

ー，

．ー

Nessas linhas, Paz lembrava os tempos caracterizados por uma fantasia
geogrfica, uma representa9ao do mundo que apenas existia nas mentes das pessoas,
embora a representa9乞o ic6nica dessa mesma geografia (os mapas) rejeitassem tal
concep9五o: a fantasia de que o mundo estava conformado por centros e periferias. E
verdade que o desenho das rotas de interc合mbio de todo o tipo de mercadorias
confirmaria aquela idia de centro/periferia, por6m esta em discussえo se o desenho

85 Block de Behar, Lisa: Vide, entre outros: Revista Degrs, N。 31, Bruxelas, 1982, Una palabra
propiamente dicha, Bs. As., Siglo Xxi, 1994, Coloquio Jules Supervielle, Montevidu, Banda Oriental,
1997. Vide, tamb6m, revista Signa, 1998, "Umguay: sendas semiticas". sobre a obra de Lisa Block de
Behar, por Claudia Gonzalez Costanzo
86 Paz. Octavio, El laberinto de la soledad, p. 152.
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econ6mico, politico e tamb6m ideol6gico, pode ser transplantado de maneira mecnica ー
inclusive na chamada fase colonial ー para o campo das artes e, ainda, para o da filosofia
Haroldo de Campos, por sua parte, rejeitava a id6ia de centros culturais,
detentores de uma hegemonia artstica e filos6fica coincidente com a econ6mica (entre
outros: 'Da raz乞o antropofgica, O seqestro do barroco) . Como 6 sabido, ele data a
independ6ncia artstica do Brasil nos tempos da Colnia, na cria 乞o potica de Greg6rio
de Matos.

Capitulo 11

A cita恒o: no caminho da "quarta dimens豆o da mem6ria"

Ha uma razo simples para trabalhar com cita6es neste escrito: escolhemos
levar em conta as reflex6es dos poetas ensastas cuja poesia estamos a estudar. Tal
escolha nos obriga a depender da cita 乞o, porquanto, para satisfaze-la, devemos
contrastar as diferentes observa96es que vamos fazendo, com aquilo que foi dito sobre o
assunto pelos escritores que estamos estudando, caso se tenham pronunciado sobre o
assunto em questao.
Ha v自rias formas de empregar a citaao, decorrentes de diferentes concep96es, o
que determina, tamb6m "escrituras" (no sentido de Barthes) diferentes e, em
consequ6ncia, id6ias tamb6m diferentes
De outro lado, citar implica uma relaao mais ou menos explicita - ainda quando
se tente apagar esse fato - com a tradi9ao. Na aao de citar, segundo a maneira com que
tratarmos essa cita 乞o, estaremos mostrando nossa forma de entender a tradi9乞o e nos
situando nela. A "tradi9ao literria"6 tema de estudo neste trabalho. Assim, ao
estabelecer as bases desta abordagem da cita9ao estarei, tamb6m, estabelecendo bases
desse estudo da rela9ao de Paz e Campos com a tradi9豆o literria
Ha um terceiro motivo para aprofundar a teoria da cita9乞o: no curso deste
capltulo, ver-se-a que o estudo da cita9乞o implica a escolha epistemol6gica de uma
cifra: o sistema de leitura vai ser binrio (a maneira de Saussure, por exemplo), triadico
(a maneira de Peirce, por exemplo), e assim por diante. Como apontei no capitulo
anterior, n乞o se trata de simples nmeros: toda uma cosmovis乞o filos6fica esta implicita
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coer6ncia interna deste trabalho exigiria que nossa leitura da citaao estivesse apoiada
no esquema quaternrio que colocamos no incio, seguindo, no caminho dos estudos de
Hillis Miller, o olhar "quadruplo" de Jano-Hermes. Uma coerencia, a meu ver,
alcan9ada, pelo menos dentro dos limites da pesquisa hoje, tempo em que nao se espera
que a pesquisa informe sobre a verdade tanto quanto que seja convincente
Finalmente meu quarto motivo se vincula ao fato de que a concep9ao da tradi9o
e a cifra de alcance epistemol6gico a serem escolhidos tem rela9乞o com a no9ao de
tempo e, portanto, com a vis乞o de hist6ria que sustentara o trabalho. Representando a
poesia concreta "o momento de sincronia absoluta da literatura brasileira" 87, nas
palavras de Haroldo de Campos, dificilmente um estudo que a inclua poderia ftigir a
uma tomada de posi9乞o sobre este problema. E, efetivamente, ao acabar as reflex6es
sobre a cita9乞o, chegarei a uma concep9o, na qual citar, andar entre cita6es, torna-se
transitar num tempo de simultaneidades, feito de saltos e vazios, num tempo elptico e
decepado.

A cita弾o sob leitura bin豆ria

A cita9乞o 6 geralmente lida dentro de um esquema binrio: dois textos ou dois
autores entram em rela9五o quando se faz uma cita 乞o. Antoine Compagnon, 88 autor
de

um texto "inaugural" sobre a cita 乞o, segundo G. Genette 89, fez este

levantamento hist6rico do percurso (da hist6ria do conhecimento no "Ocidente") das
anlises da cita9乞o. Seu levantamento serve de base para nossas reflex6es. Al6m de
conter um panorama hist6rico dos usos da cita9ao, o livro de Compagnon nos fornece
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outro elemento pertinente para nosso trabalho: estuda a cita9o como um signo, um
estudo que tem referencial semi6tico. Isso me dispensa de discutir o estatuto da cita9o
e me permite coloc-la no mesmo estgio que a elipse, figura que tamb6m6
considerada signo para os efeitos deste trabalho e, da mesma maneira, sob fundamentos
semi6ticos.
O levantamento de Compagnon serve como demonstra9乞o do modelo que ele
apresenta no capitulo 11, baseado no esquema binrio, cuja complexidade consiste,
segundo ele, em que, s vezes, a rela9ao se da entre um autor e um texto, nao apenas
entre textos ou entre autores. As diferentes combina6es resultam em quatro tipos
bsicos de cita96es, correspondentes aos trs tipos de signos que Peirce distingue,
segundo seu referente (simbolo, i cone,i ndice), mais um tipo especial de i cone em que o
objeto representado fica quase absorvido pelo signo: a "imagem" 90
Como se esta atentando para a questao da tradi9乞o e esta, em principio, traz em
si a no9乞o de tempo, interessa aqui ter presentes as conseq6ncias que o esquema
empregado para analisar a cita9ao traz para a percep9乞o temporal. Evidentemente o
esquema binrio implica dois tempos: passado e presente. Isto estaria em contradi9o
com as observa96es de Octavio Paz em El arco y la lira, sobre a no9乞o temporal pr6pria
do Ocidente. Segundo ele, o ritmo temporal da civiliza9ao ocidental 6 "ternrio" 91
Por6m, no fundo, o estudo de Compagnon confirma aquelas observa6es de Paz,
porque aquele esquema binrio da anlise da cita 乞o implicou sempre um terceiro
elemento - Compagnon assinala o elemento, mas n乞o suas implica96es para o esquema
temporal 92 - que traz consigo o terceiro tempo; na verdade, o elemento mais evidente
a testemunha da cita9乞o (ou, falando como Jakobson, o destinatrio), o leitor - a quem

drard, Palimpsestes, p. 8
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a citaao esta dirigida ー, o elemento requerido para que a cita o seja signo. Isto6 ainda
mais claro no caso do leitor-analista, que deve usar as cita6es para estudar suas fun96es
discursivas. Isso gera um esquema tern自rio e tres locais temporais. Assim, teramos
mais uma confirma 乞o daquelas observa6es de Octavio Paz

A cita車o sob o signo do Jano-Hermes

O esquema bin自rio revelou-se, entao, triadico. Uma precisをo maior permite ver
que, no caso de uma testemunha de cita9ao que, por sua vez, faz uma anlise, os
componentes que entram em rela9ao so quatro: o texto (e o autor) citado, o texto que
cont6m a cita9乞o (e o autor-leitor que cita), o texto da anlise (e o leitor-analista) e a
leitura da anlise (e o leitor da anlise)
Por outro lado, tentar olhar a participaao de um escritor numa tradi9乞o literria,
sup6e considerar um movimento duplo: o escritor citando e o escritor sendo citado
Ambos os casos nao s乞o mais do que amostras de que esta rela 乞o de base dupla
que a escrita 6 (algu6m escreve e algu6m l o escrito) ou, se preferir-se, a leitura est
implicando sempre outras rela96es duplas, anteriores e posteriores: outras escriturasleituras que vao nutrir novos textos, outros textos que, por sua vez, sero alimentados de
escrituras-leituras anteriores a ele. Como no jogo de espelhos, acontece que um 貢 nico
espelho cria a ilusao de um mundo finito no qual nao ha outra coisa sen乞o o objeto
refletido. E a ilusao de Narciso, que Hillis Miller rejeitava (mediante sua leitura de
Borges), para a busca do conhecimento. Quando o objeto se coloca entre dois espelhos,
os reflexos se multiplicam. Uma vez que conseguimos descobrir o quarto elemento,
descobrimos tamb6m que as duplica96es podem continuar-se, numa multiplica9乞o sem
limites.
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A "sabedoria do Jano-Hermes", daquele ndice de quatro faces que nos legou a
Antiguidade e cujo olhar duas vezes duplo Hillis Miller resgatava, come9a a revelar-se
precisamos alcan9ar o quarto elemento para perceber que os fen6menos da leituraescrita se multiplicam al6m de nossa capacidade de cont-los, aparecendo perante ns
como acontecimentos ilimitados, para sabermos que a limitaao esta em nossos sistemas
de anlise, que nunca logram abranger essa multiplicaao. Essa limitaao do
conhecimento n乞o6 novidade, por6m 6 uma grande ang立stia de nossa poca. Mas o fato
de que trabalhar com base em um desenho quaternario permite iluminar parte da
realidade ao mesmo tempo em que se est iluminando o modelo de anlise, a restri9o
do modelo e, talvez o mais importante, vislumbrando o que o modelo deixa fora, pode
ter interesse. Como estamos trabalhando com cita6es, nosso quaterno 6 , al6m de
espacial, temporal: dois textos que s乞o citados, mais dois textos que apresentam
cita6es, estando cada um desses quatro textos em tempos diferentes, o que nos situa no
cerne da sabedoria borgeana, por6m n乞o no conto que H. Miller analisara, mas num
poema, "Adrogu"
Ms alla dei azar y de la muerte
Duran, y cada cual tiene su historia,
Pero todo esto ocurre en esa suerte ・ 93
De cuarta dmension que es la memona.
O trecho precedente nos situa, ent瓦o, nessa "suerte de cuarta dimensi6n que es la
memoria".
Lidando com os o cjlos herdados do Positivismo, sendo situada numa linha -de
sucess乞o cronol6gica, a mem6ria (e, com ela, a tradi9ao) s6 pode atingir o estado de
entidade imaginria nunca bem sucedida: se o tempo passa e tudo muda, ate as
lembran9as so mudadas (o que significa que elas perdem seu valor como lembran9as)
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como
A civiliza 乞o industrial tende a ser uma civiliza o sem mem6ria (sem tradi9乞o),
Walter Benjamin 94 assinalou em seu ensaio sobre o narrador
ズ la
A solu9乞o mais clebre de nosso s6culo est, precisamente, num romance:
recherche dii temps perdu. Nele, a memoria consciente, presa do esquema triadico do
tempo, exp6e seus erros constantes, mas, primeiro, a madalena e, com ela, no "Temps
retrouv", a diferen9a de altura entre duas lousas, a sensa 乞o do guardanapo contra a
boca, o som de uma colher batendo no prato, abrem furos na pris乞o do tempo e
permitem, na viv6ncia, no nvel da intui9乞o bergsoniana, o encontro de varios tempos, a
fus乞o do diferido numa 立 nica experiencia que vence os estragos do tempo sucessivo
Ii en est ainsi de notre pass6. C'est peine perdue que nous cherchions a l'6voquer, tous les
fforts de noire intelligence sont mutiles. Ii est cach6 hors de son domaine et sa porte, en
quelque objet matriel (en la sensation que nous donnerait cet objet matriel) que nous ne
souncons nas. Cet objet. il dnende du hasard aue nous le rencontrions avant de mourir. ou ciue
nous ne ie rencontnons pas.ー

No poema antes citado, "Adrogu", Borges refaz o caminho de Proust: "Ms
乞o muito
all. de! azar y de la muerte"6 a sntese antittica que triunfa sobre o n
animador "Cet objet, ii depende du hasard que nous le rencontrions avant de mourir"
Borges resgata para todos as possibilidades de recupera9ao do passado mediante essas
viagens l ntimas pelos furos da memoria. Alem disso, Borges acrescenta essa observa o
estreitando os vnculos entre arte e pesquisa (um tipo de observaao tao do estilo de
Borges), ele faz com a linguagem da ciencia uma reflex乞o po6tica que, ao mesmo
tempo, pode transformar-se em cientfica: na memoria que tem sucesso n乞o encaixa
nossa percep9乞o de trs dimens6es. Essa memria exige a quarta dimensao; uma
dimensao que apague as limita96es cronolgicas. Outra das "sabedorias" de JanoHermes.

94 Benjamin, Walter, "El narrador", em Para una crtica dela violencia y otros ensayos
"Proust, Marcel, A la recherche du temps perau, vot.l'p.oJ

O esquema simples de quatro tempos n乞o6 suficiente para atingir essa dimens谷o
atemporal da memria. Mas 6 um primeiro degrau para p6r em questえo esse esquema
ternario, que so nos afastaria de nosso objetivo: n乞o somente muitos aspectos da
tradi9ao literaria ficam fora do esquema ternrio, a mesma coisa aconteceria com muitos
aspectos das obras poticas de Paz e Campos. Embora Paz tenha feito aquela
乞o sobre a
observa9乞o sobre o ciclo de trs e a civiliza 乞o ocidental (uma observa
realidade), ele tamb6m observou que, nos u ltimos anos, nossa pr6pria civiliza9乞o est.
quebrando esse ritmo 96
Assentado o primeiro degrau, vou colocar o segundo. No esquema ternrio de
Compagnon, cada um dos quatro tipos de cita6es (smbolo, ndice,l cone, imagem) do
seu modelo predomina numa poca. A Antiguidade greco-latina para o smbolo, a Idade
Mdia para o l ndice, o l cone para a E poca Moderna e a imagem para nossa poca. Nesta
bltima, a relaao se d. entre autores. Preso nas armadilhas do tempo de sucess乞o,
Compagnon le essa rela9乞o como de "apropria9乞o" 9 '. E e logico: se o tempo passa,
muda e mata, e a rela 乞o se da entre pessoas,e lgico ler a cita 乞o como um mtodo
para ficar com os bens do outro, do mesmo modo que os antigos ficavam com as armas
do morto vencido, para ser o outro e ainda mais do que o outro. Num livro postenor,
dedicado a s rela96es modernidade - pos-modernidade, Compagnon retoma o problema
da cita9ao sob outro paradigma temporal, n乞o-sucessivo, que e o paradigma "p6smoderno":
Contrrio aos dogmas da coerncia, do equilbrio e da pureza sobre os quais o modernismo se
fundara, o p6s-modernismo reavalia a ambigidade, a pluralidade e a coexistncia dos estilos;
cultiva ao mesmo tempo a cita9ao vemcula e a cita9谷o histrica. A cita9ao 6 a mais poderosa
figura p6s-moderna. O arquiteto p6s-moderno sonha com uma contamina9ao entre a mem6ria
histrica das formas e o mito da novidade. Tomando de emprstimo um termo da crtica
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literria, digamos que o p6s-modernismo visa a um "dilogo" entre elementos heterogneos
Poderamos resumir sua ambi9o utilizando o nome "arquitectura dialgica". Trabalhando, ao
mesmo tempo, com formas oriundas de tradi96es diversas, igualadas no tempo e n乞o mais
percebidas na sua historicidade. 98

Compagnon observa, entをo, que no uso mais difundido hoje, a cita をo virou, de
fato, uma forma de anula9をo do tempo, da "historicidade", como ele mesmo disse. No
desenvolvimento de seu trabalho, Compagnon assinala que esta tentativa de reduzir
tudo ao "presente" 6 um paradoxo e que, na sua condi9ao de paradoxo, esta a crtica
imanente a proposta. Essa crtica de Compagnon a idia de "p6s-modernidade"6 , a meu
ver, muito atilada. O imp6rio do presente sobre os outros tempos implica um dilogo
impossvel, 6 simples "monologismo" (Bakhtin). Anular a historicidade 6 anular a
pluralidade que se pretendia mostrar. O "dialogismo", a conviv6ncia das diferen9as,
exige respeitar a historicidade e, simultaneamente, encontrar caminhos para transitar
nela, caminhos que vao al6m da cronologia.
Por esses caminhos e na constru9乞o te6rica baseada em ler como silepses as
s6ries polisemicas, Lisa Block de Behar (A Rhetoric of Silence and Other Selected
Writings, p. 75), nos seus trabalhos sobre a cita9o, chega a uma conclusao muito
distante da no9乞o de "apropria9ao", uma conclusao que faz possivel o "dilogo". No
espanhol, cita9乞o 6 cita; cita, no espanhol 6 , tamb6m, "encontro", "rendez-vous"
Assim, segundo ela, o espa9o do texto em que ocorre a cita 乞o 6 um espao (que
poderia ser considerado magico) onde algu6m que esta espacialmente distante do
escritor aparece junto dele, falando com ele e onde tamb6m quem esta afastado no
tempo assiste a pagina, onde voltam a vida, pelo efeito da citaao, nossos mortos
Borges n乞o podia, mais uma vez, faltar a la cita, e, assim, o conhecido texto "Kafka y
sus precursores" 99 foi evocado, n乞o apenas porque permite lembrar que o morto, ou o
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esquecido deve uma-nova vida -ao vivo que faz a cita をo, porque a "invenci6n" de que
Borges fala implica uma invers乞o da linha temporal, tao violenta que vem encontrar-se
com aquela suspens乞o do tempo da "cuarta dimensi6n que es ia memoria"
A 立 ltima afirma 乞o merece ser explicada. も freqente que a leitura de "Kafka y
sus precursores" fique reduzida a observa9o de que cada artista escolhe entre seus
antecessores aqueles que - em fun9ao de uma longa s6rie de motivos, variveis
conforme os casos - tem mais vnculos com sua pr6pria obra. Apollinaire e Mallarm6,
entre outros, seriam, assim, precursores comuns "inventados" por H. de Campos e O
Paz. Mas, se a "inven9乞o" de Borges acabasse a, seu texto nao seria mais do que uma
combina9ao engenhosa de palavras para repetir um conceito mais velho do que a
publica9乞o de seus primeiros textos, sintetizado, por exemplo, em uma frase muito
famosa: "a heran9a vai de tio a sobrinho". Anotada em Qu 'est que c 'est la littrature, de
Sartre, como uma frase que faz parte do acervo comum, de valor quase proverbial,
citada varias vezes por Genette, entre outros, os registros textuais nos levam at
Schlovsky, que 6 dado por Genette como fonte da c6lebre frase. Mas a frase de
Schlovsky se articula a uma vis乞o linear do tempo e a uma vis乞o de rupturas, em que,
para existir, cada constru9をo precisa da morte (ou, pelo menos, de uma diminui9乞o na
sua vigencia) da precedente. O fantastico na proposta de Borges 6 , precisamente, que,
ao apagar a linearidade temporal, essas mortes s乞o desnecessrias. O escrito de Borges
no 6 apenas "engenhoso" (no quase pejorativo sentido atual), mas um texto de um
"engenho" (no sentido barroco do termo): dois conceitos opostos (o conceito de
"precedente" e o conceito de "posteridade", este, por sua vez, dplice porque rene a
posteridade dos predecessores no presente do escritor que os inventa como tal, e a do
escritor que tenta inventar para si, mediante essa escolha de antecessores, a posteridade
em que gostaria de viver) s乞o fundidos para dar um terceiro. 'Pr" e "ap6s" se anulam e
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o resultado seria zero, porm, como nao estamos falando de combina6es alg6bricas, o
objeto ao qual a combina9乞o se aplica pode fazer a diferen9a e, neste caso, faz. O zero
do tempo, a intemporalidade nao 6 alguma forma do "nada". A intera9o do "pr" e o
"ap6s", no texto de Borges, da esta possibilidade do trnsito entre pocas diferentes. A
mem6ria pode ser um de seus caminhos, sobretudo essa mem6ria da "quarta dimensをo",
que vai al6m dos limites da l6gica
Alis, no mundo da pesquisa, "encontro" 6 uma palavra muito importante
Podemos derivar uma nova silepse da silepse achada por Block de Behar e ler
precisamente: "encontro" como "mitting" e como "achado", uma coincid6ncia dupla
porque se registra no espanhol ("encuentro" significa "reuni乞o" e "achado") e no
portugu6s. Uma coincid6ncia igualmente vlida em ambas as linguas de nossos dois
autores. As cita96es so, em si mesmas, muitas vezes, achados: um depoimento, uma
afirma 乞o de algu6m que flrnciona como prova de uma hiptese ou como tra9o, como
indicio que abre caminhos a pesquisa ou que 6 o inicio mesmo de uma pesquisa. A
cita 乞o como signo, nesta perspectiva de andares entre tempos em que os estragos da
linearidade podem ser apagados, neste quadruplo olhar que vislumbra uma quarta
dimens瓦o, bem pode ser um achado, alis,6 bastante razo言vel esperar (at6 mesmo no
horizonte racionalista que rejeita) que possa guiar-nos at6 alguns achados na quest乞o da
tradi9乞o literria latino-americana e na quest乞o dos vnculos de nossos dois poetas
ensastas com essas tradi96es
A cita9乞o 6 um objeto, mediante o qual os autores se vinculam: algu6m recebe o
outro no seu texto ou 6 recebido no texto do outro. Vistas desde a "tradi9ao", essas
recep96es formam um desenho de dupla m乞o que tende a p6r em xeque a linha temporal
cronol6gica. Achados literarios de nosso s6culo tornam-se, por aquela linha, suspens乞o
do tempo. Uma leitura ret6rica de fen6menos linguisticos confirma a suspensをo
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temporal. Ao ser vinculado a tradi9乞o, o signo "citaao" esta, pelo menos, assinalando
essa suspensao temporal.

Captulo Ill

Um tempo decepado

Nosotros no estamos nunca en la situacin de
espectadores puros o de oyentes de una obra de
arte, porque siempre estamos inmersos, en cierto
sentido, en la tradici6n. Plantearse ei objetivo de
comprender la estructura externa y la coherencia
de una obra no suprime, de por si, los prejuicios
que proceden dei hecho de estar dentro de una
tradici6n. 'O0
Hans Georg Gadamer

Fus豆o e introje車o de horizontes

Na hermeneutica de Gadamer,'0 ' as opera6es fundamentais para a compreenso
de um texto surgem ao considerar tanto o leitor quanto o texto integrados numa
tradi9ao. Essas opera96es sao, fundamentalmente, duas: o reconhecimento dos
preconceitos que desenham nossa leitura do mundo, que projetam nosso "horizonte", e o
estudo do "horizonte" que acolheu a obra escrita numa 6 poca diferente do tempo do
analista. Efetuadas as duas opera6es referidas, podem e devem ser aproximados os dois
horizontes.
Al6m de proveitosas que essas no96es s乞o para esta anlise, h um vi6s te6rico
que surgiu desta pesquisa, ao cotejar a proposta de Gadamer com os textos estudados

loo Gadamer, Hans Georg, "La aproximaci6n hermen6utica ai inicio", em El inicio de la filosofia
occidental, Buenos Aires, Paidos (1993),1995. trad. de Manuel Alonso Diez y Ma. dei Carmen Blanco.
27-28.
' Gadamer, Hans Georg, Verit et Mthode, Paris, Senil. (1960), 1976.
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Gadamer no se ocupou de ver que, quando se segue o caminho que ele prop6s para
anlise hermeneutica, o tempo, a no9えo de "tempo", muda. De um lado, samos da
caixa-crcere do "presente", uma vis乞o caracterstica da "p6s-modernidade", como Paz e
Haroldo de Campos 102 observaram; de outro, o velho tempo "moderno", a "trade"
nas palavras de Paz e Campos - temporal, em que o tempo mais importante era o futuro,
em que tudo se fazia para alcan9ar um futuro desejado, tamb6m 6 alterado neste
processo de aproxima9ao entre horizontes culturais (que sao tamb6m, intrinsecamente,
horizontes temporais). Quando dois horizontes temporais s乞o aproximados pela
opera をo hermen6utica que Gadamer prop6s, o horizonte do passado 6 introjetado no
horizonte do presente. Temos, entao, no lugar da antiga relaao causal e linear entre os
fatos - dispostos em sucessao numa linha cronol6gica -, a presen9a, como um elemento
a mais, de nosso tempo e de n6s mesmos, de t6cnicas e formas de percep9乞o de outro
tempo.
Isto que WOifflin chamara de "formas de representa9乞o" 103, as quais, apesar do
que todos (at6 Wolfflin) sempre acreditramos, n乞o passam, nao morrem. Pelo
contrrio, longe da morte, permaneceram em estado latente, no aguardo dos leitores, que
finalmente souberam compreend6-las e faz6-las voltar a vida. Uma vez que a obra
emerge na vida de um leitor de outro tempo, a obra pode abalroar a vida e o tempo
desse leitor, mais al6m de seus desejos e escolhas, como os "presentes" da caixa mgica
invadiram a vida de Pandora e seu (nosso) mundo
1O2 "Selon Octavio Paz [Los hijos dei limo], le prsent, en ce moment de crise de la modemit, devient la
valeur centrale de la triade temporelle et,a partir de cette rflexion Paz se propose de faire ou de btir, ou
bien ii propose qu'il y a un problしme extremement important pour notre temps celui d'une 6 thique, une
politique et une po6tique dii prsent, du maintenant, de la "ahoridad", dirais-je dans un nologisme - "dei
ahora". Haroldo de Campos "L'entretien de So Paulo".
O3 "Un mero anlisis de la calidad y de la expresi6n no agotan, en verdad, la inateria. Falta afiadir una
tercera cosa y con esto ilegamos ai punto saliente de esta investigaci6n : ei modo de la representaci6n
como tal. Cada artista se encuentra con determinadas posibilidades "6pticas" ante si [lembremos que
W51fflin estava pesquisando nas artes plsticas] a ias cuales se ye ligado. No todo es posible en todos los
tiempos. La capacidad de ver tanibidn tiene su historia, y ei descubrimiento de estos "estratos 6 pticos" ha
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Periodiza車o eliptica

No se trata entao, apenas, dos "estudos sincr6nicos" de Jakobson, que deram a
"potica sincr6nica" de Haroldo (ver apostila e capitulo li desta se9谷o), nem dos
"precursores" de Kafka, segundo o conhecido texto de Borges. E um acr6scimo do
modelo da Hist6ria da Literatura que Francesco De Sanctis 104 desenvolveu e Claudio
Guill6n continuou. Guill6n disse:
Ante este problema, ei de la estructuracin dei tiempo histrico 一la necesidad de subdividir o
determinar ei devenir, de interpretar ia evoluci6n cultural, de dar orden a un relato no ficticioー
cabe sealar tambi白n dos polos opuestos o, si se prefiere, dos modelos complementarios. El
modelo A acenta ia discontinuidad. Los valores dominantes surgen de la temporalidad y la
dominan durante cierto nmero de afios, pareci6ndosenos como principales y caractersticos, lo
mismo de un momento que de otro. (...)
El modelo B acentha ia continuidad, subraya ei fluir dei tiempo, ei contacto entre ei antes y ei
despus, y ai interior de cada perodo, cuya individualidad o autonomia queda muy matizada, la
diversidad de sus componentes. Este segundo modelo destaca la pluralidad de valores
y de
estilos, convenciones, temas, formasー que resulta dei estudio de ias confrontaciones y
desconformidades presentes en cada poca. Se percibe en ei pasado lo que tantos hemos vivido
en el presente: ias opciones y luchas, la interaccin de continuidades y discontinuidades, ei
contraste entre acontecimientos singulares y las instituciones venerables, la superposici6n
(como en Femand Braudel) de distintos ritmos y duraciones, correspondientes a las distintas
clases de actividad iiteraria, artistica o cultural. Este modelo mltiple y pol6mico admite la

de considerarse como la tarea ms elemental de ia historia artstica." WOlffhin, H., Conceptos
ルndamentales en Ia Historia delArte. (1915114一
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…Como assinala (uillen, trata-se de uma hist》ria que ope aos perodos fechados e acabados, ao mesmo
tempo homogneos, que Jacob Burkhardt prop6s em 1860, uma idia da histria da arte mais flexvel,
mais complexa: "Pero no hay caparaz6n que pueda contra ei arte. Dante pudo romperia con frecuencia
porque era artista. Y si en esta cultura hubiera habido elementos serios de vida intelectual y de altas
inspiraciones, no hay duda de que viramos aparecer ai grande artista, destinado a hacer escuchar su son
atm entre estas formas latinas. Lo que bulle en ei ntimo seno de una sociedad, tarde o temprano aparece y
rompe toda cubierta. Se achaca ai latIn ei que esto no haya ocurrido. Y si ia edad media no ha podido
desarrollar entre nosotros todas sus formas, si el mundo interior de la conciencia se ha debilitado,i la
culpa es de los clsicos, que paganizaron la vida y ias letras! La verdad es que los cl言sicos no tienen la
menor culpa de este hecho. El mundo de Homero y de Virgilio, de Tucdides y de Livio no es por cierto
nu mundo dbil m frvolo. Y silos latinistas no pudieron reproducir ms que el mecanismo exterior, si
bajo aquel mecanismo esta ei vaco, es que ei vaco estaba en sus almas y nadie da lo que no tiene. Un
coraz6n colmado halla ia forma de verterse ann en las formas ms artificiales y repugnantes. Leed a estos
latinistas, ,qu hay alIi dentro que viva y se mueva? El espritu de Bocaccio que revolotea en esos versos
y en esas prosas: la quietud idlica y la sal cmica, en una forma elegante y graciosa. Esta preocupaci6n
de ia elegancia en ias formas, acompaiiado de los tranquilos ocios de la finca rstica y de ias divertidas
reuniones de la ciudad, era en esquema toda la vida dei literato. Asi, cuando ei siglo estaba trabajado por
abstracciones misticas y por disputas sutiles, ei iatin fue escol自stico. Ahora que ei naturalismo idlico y
c6mico de Bocaccio es ei verdadero y nico mundo po6tico, ei latIn es idlico, digo ei latIn artistico y
vivo." De Sanctis, Francesco, Historia de la Literatura italiana, Tomo 1, Buenos Aires, Losada, 1952,
trad. Renata Donghi de Halpenn e Gregono Haiperin, 354.
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contradicci6n y ei cambio como estructuras propias de toda naci6n o civilizacin
desarrollada. 105
Guill6n n乞o ap6ia, pois, a periodiza9をo linear em que as tendencias artisticas
nascem, crescem, morrem e desaparecem para sempre. Acredita num processo
caracterizado por "descontinua9 6es", por "elipses", que, nesta nova extensao do termo,
so elipses hist6ricas

Emergencia do passado

Todos os analistas e te6ricos citados e todos os que se ocuparam do assunto no
s6culo vinte - at6 onde chega meu saber - creem na liberdade de escolha das pessoas em
cada 6 poca, cr6em no domnio do presente sobre o passado. Antes de Dewey, segundo o
pr6prio Dewey, a filosofia fora "uma tentativa de conceder ao passado o prestigio do
eterno" 106, porquanto "Dewey queria mudar o foco de atenao do eterno para o futuro,
fazendo da filosofia um instrumento de mudan9a e n乞o de conserva 乞o, tornando-a,
assim, americana ao inv6s de europ6ia." 107 Como sabemos, a confian9a no futuro foi-se
enfraquecendo no decurso do s6culo vinte, e restou, com nuan9as, este privil6gio do
presente.
Sem voltar a eternidade do passado como uma totalidade, penso, na verdade, que
ha blocos do passado, isolados, que sをo eternos e que, subitamente, emergem em
diferentes presentes e os mudam

Guilldn, Claudio, Lo Uno yio Diverso, 368
106 Assim conta Richard Rorty, Pragmatismo: afilosofla da cria9do e da mudan9a, Org. Cristina MagroAntonio Marcos Pereira, Belo Horizonte, UFMG, 2000, 30
107 Rorty, Richard, Op Cit. 30
105
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Segunda Se恒o

QUATRO FACES EM CRUZ
sob o signo de lケoteu

xo escuro recesso,
As fontes da vida
A sangrar 山“EdS
Por duas kddas.
Tudo bem oculto
Sob as aparncias
Da ニi gua-forte simples:
De face, de flanco,
O preto no branco.
Manuel Bandeira

ー BC ー

Protco
Charcoal. 1992
Pasteis sobre papel

QUATRO FACES EM CRUZ: SOB O SIGNO DE PROTEU

Forma dei mar, numen dei mar, de cuyo seno inquieto
sac la antigiedad fecunda generaci6n de mitos, Proteo
era quien guardaba los rebafios de focas de Poseidn. En
la Odisea y en las Ge6rgicas se canta de su ancianidad
venerable, de su paso sobre la onda en mudo coche
marino. Como todas ias divinidades de ias aguas, tenia ei
don proftico y ei conocimiento cabal de lo presente y lo
pasado. Pero era avaro de su saber, esquivo a ias
consultas, y para eludir la curiosidad de los hombres
apelaba a su maravillosa fucultad de transfigurarse en mil
formas diversas. Por esta fcultad se caracteriz6 en la
fbula, y ella determina, en la clave de lo legendario, su
significado ideal.

Jos6 Enrique Rod6 '08

"Motivos" de Proteu
O percurso que estou seguindo 6 um pouco desconfortvel: obriga a um
deslocamento continuo. E uma viagem. E acho bastante l6gico que uma comparaao de
textos latino-americanos se assemelhe a uma viagem. A metafora da viagem tem tudo a
ver com a Am6rica, que, como tal, nasceu de inmeras viagens, sem esquecer que seu
pr6prio nome est ligado a um mapa, a algo que 6 , ao mesmo tempo, resultado e
requisito da navega恒o
Esta 6 uma viagem pelos cantos das pginas de nossos dois poetas ensastas,
pginas de uma escrita em "ebuli9ao" - nas citadas palavras de Paz - que nos precipitam
nos labirintos do tempo. Phginas que dizem muito mais do que aparentam, como a a guaforte de Manuel Bandeira. Fundidas as duas coordenadas (tempo e espa9o), nosso andar
ha de convocar - sem esquecer a sabedoria de Hermes - outro guia que saiba dessa
fusao. Este Proteu, imagem representativa da alma humana, segundo Rod6 - uma alma

108

Rod, Jos6 Enrique, Motivos de Proteo, em Obras C'ornpletas, p. 302
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em mudan9a constante e constantemente igual a si pr6pria - ser guia em nossa busca da
tradi9をo, a figura que interroga uma tradi9乞o literria para averiguar se, como ela,
constitui uma entidade que transcenda suas sucessivas metamorfoses
Rod6 esculpiu aquilo que, unido a sua "saga", vem sendo aceito como simbolo
da Am6rica 109: a figura do Anel, de longa tradi9乞o, mas que Rod6 vincula a The
Tempest, carregando as conota96es de travessias martimas e "novos mundos" que o
drama shakespeariano desdobra. Uma figura que Rod6 nos legou "esculpida",
literalmente, porque o anjo do bem esth, no livro que tem seu nome por titulo, sob forma
de estatua, guia por sua vez de Pr6spero, que, na sua passagem de The Tempest a Anel,
se transformou de mgico em mestre, mas, proteicamente, sem deixar de ser Pr6spero
Um Pr6spero que reaparece na obra de Rod6, transformado em uma entidade quase
divina, feita apenas de olhos e palavras em El minador de Prspero. A prova do alcance
de uma figura - neste caso, a figura de Anel - n乞o6 fornecida, a s vezes, pelos
comentarios de seus defensores, mas pela rea9乞o de seus opositores. Hoje nao apenas
Anel nos deu o "arielismo", mas esse "arielismo" 6 , mais do que um conceito, uma
Weltanschauung contra a qual se erguem muitos porta-vozes dos chamados "estudos
culturais", em seu af de derrubar a no9乞o de valor 110
Essa grande aten9乞o que Anel tem merecido marginou um pouco seus
companheiros de travessia, os s6is irm乞os de outras constela96es. Assim, Proteu
aguarda, nas elipses da mem6ria, o reconhecimento de um lugar prximo de seu irm乞o,
melhor sucedido. Se Anel 6 o smbolo do ideal, daquilo que a Am6rica 6 como
' 9 Block dc Bchar, Lisa, "Miranda Ct l'espcctre du regard critique (L'invcntion thoriquc dans la fiction)"
Actas do col6quio Postcolonialisme: D'centrement, d4placement, dissmination, Ddale, primavera
1977, p. 356-357 .
ー Com toda precisao anotei'' muitos porta-vozes dos chamados estudos culturais", pois a discusso
interna dentro dcssc campo de anlise oferece um leque dc op9cs e nuanas cuja discusso no6
pertinente no marco deste trabaiho. Precisamente, o problema do "valor" e dos critrios de valor,e um
dos cernes dessas discuss6es. Uma vez precisado isso, cabe anotar esta concentra まo de esforos te6ricos
contra o "arielismo", que, como nos c6lebres casos das designa96es "barroco" e "cubismo", por exemplo,
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promessa, como possibilidade, Proteu 6 , agora que hh tempo somos "contemporneos
de todos los hombres" (Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, 174), o smbolo da
tradi9乞o, de uma Am6rica que se ergue perante o mundo com seus quinhentos anos de
mudan9as e continuidades.

Quatro faces em cruz

Guiados pelo fixo e sabio Jano-Hermes em uni乞o com o escorregadio e luminoso
Proteu, vamos tentar olhar as considera96es de nossos dois poetas ensastas vinculadas
ao problema das tradi96es literrias latino-americanas
Proteu aponta indcios, mas 6 escorregadio. Como ponto de partida 6 muito
frgil. Nossa partida se situa em um desses cruzamentos de caminhos que nos legou a
Antiguidade classica em figura de mist6rio e guia: tutelado pela Herma bifronte, uma
efigie de quatro faces que, num mesmo ato, olha para os quatro sentidos possveis do
cruzamento. As faces de nossa Henna v乞o ser quatro conceitos, dois de Paz e dois de
Haroldo de Campos, recolhidos em seus ensaios crticos, reiterados neles e basicos em
suas concep96es das literaturas latino-americanas. Quatro conceitos agrupados em dois
pares: um par formado por indicadores (estamos sob o signo de Hermes) da presen9a de
suas id6ias no desenvolvimento das crticas latino-americanas e outro par formado pelo
oposto complementar, ou seja, pela presen9a de idias formuladas por outros e
retomadas por nossos autores. A frequenta9きo de nossa heran9a barroca me impede de
resistir a tenta9ao de dispor os quatro conceitos em quiasma: para come9ar, um de
Octavio Paz, muito citado por outros, seguido de uma no95o muito reiterada e retomada
por ele; depois, os dois componentes restantes dos pares, dispostos em sentido inverso,
une o pejorativo ao reconhecimento~ muito embora, talvez, no querido一 da vigncia e importncia
daquilo que se critica.
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ou seja uma no9乞o retomada por Haroldo de Campos, seguida de uma formulada por
ele.
Sejam nossas quatro no96es iniciais: "tradiciくうn de ruptura", mesti9agem (e
"crole"), "antropofagia", "transcria9乞o". A seguir, vou apontar alguns dados
bibliogrficos que ajudam a situar essas no96es nas obras de Paz e Campos. Com eles,
acaba a introdu9乞o desta se9ao para dar lugar aos quatro capitulos em que - uma por
captulo - ser乞o desenvolvidas as precitadas quatro no96es. No96es que ser乞o lidas
desde esse olhar quatern自rio que desenha a dimens乞o (tamb6m quarta) da "cita" e tenta
alcan9ar o olhar "proteico" do deus do mar
"Tradici6n de ruptura": o conceito foi formulado por O. Paz, entre 1950 e
1967, e por ele apresentado em ensaios publicados em diversas revistas hispanoamericanas, pela primeira vez recolhidos em um livro em 1967, sob o titulo de
Corriente alterna. A no9乞o foi ampliada depois por Paz e, nesse sentido destacam-se
seus desenvolvimentos em Conjuncionesy disyunciones (1969) e em Los hijos dei limo
(1974), todos analisados nesta pesquisa
A expressao "tradici6n de ruptura" 6 muito citada. Na pesquisa, foram
consideradas como mais relevantes duas leituras dessa cita9乞o: uma leitura
correspondente a poca em que Paz retomava e reformulava a no9ao e uma leitura
pertencente ao momento atual. A primeira 6 a de Xirau, em ensaio que integra texto
fundador da crtica latino-americana: Am'rica Latina en su Literatura. A segunda foi
desenvolvida por Tania Franco Carvalhal
Por sua vez, Haroldo de Campos tem feito afirma96es vinculadas ao conceito de
"tradici6n de ruptura" e a s suas implica96es, embora ele nをo tenha estabelecido la9os
entre essas afirma96es e as de Paz, sobre a questao. Na pesquisa s乞o estudadas as
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afirma96es inseridas em O seqestro do barroco na formado da literatura brasileira
(1989).

Mesti9agem. Neste caso, foi atendida uma no9乞o que integra o patrim6nio
comum, ou seja, uma no9乞o cujo autor 6 desconhecido, se bem que muitos tenham
colaborado em sua forma9ao. Paz refletiu recorrentemente sobre esse tema, que 6 para
ele um conceito-chave em rela9乞o え identidade do M6xico. Na pesquisa, s乞o
consideradas observa96es de ensaios escritos em diferentes 6 pocas de seu decurso como
escritor: El laberinto de la soledad (1950), Los signos en rotacidny otros ensayos (livro
publicado em 1986, que recolhe escritos do perodo 1951-1974 - a maioria 6 dos anos
1967 e 68 - e Sor Juana Ins de la Cruz o las trainpas de la.fe (1985)
Contemplando sempre o assunto da tradi9ao, as observa96es de Paz foram
contrastadas com outras clebres na tradi9ao literria hispano-americana: as de Ruben
Dano e as de Rod6.
6 Al6m do reconhecimento geral de Dario como mestre na literatura
hispano-americana, o pr6prio Paz tem dedicado vrios ensaios a sublinhar esse lugar de
Dano nas letras da Amrica hispanica. No caso de Rod6, s乞o estudadas nesta pesquisa
suas reflex6es sobre a questao da mesti9agem em Dano, com o objetivo de contar com o
olhar de um contemporneo do escritor nicaragense
Na obra de H. de Campos n乞o ha referncias a quest乞o do mesti9o, mas ha
reflex6es sobre um assunto que, segundo os desenvolvimentos de O. Paz e de Pierre
Rivas (que trabalhou sobre as rela96es entre as literaturas hispano-americana e
brasileira), esta estreitamente ligado ao problema do mesti9o: a situa9ao do crole. Para
o caso, as fontes sao os seguintes livros de H. de Campos: A arte no horizonte do
provvel (1969), A operado do texto (1976) e O se舛estro do barroco na.forma o 山
literatura brasileira(1989).

Antropofagia. A c6lebre no9ao desenvolvida por Oswald de Andrade no
Manifesto antropofgico (1928), foi retomada pelos concretistas, pela via da alus乞o, no
Plano piloto da poesia concreta (1958) e desenvolvida por H. de Campos em Da
razo antrop啄gica (1983).
A no頭o carrega em si um questionamento da concep9ao linear do tempo (leia-se
"concep9乞o positivista"), e este aspecto 6 marcado por H. de Campos. Ele sustenta
tamb6m que a poesia concreta acrescentou a no9ao oswaldiana, mediante a realiza9o
de textos nos quais a sincronia domina
Ao mesmo tempo, a no9乞o oswaldiana esta fortemente ligada a de "mito", e este
6o aspecto da quest乞o, que se vincula com reflex6es de O. Paz. Para o caso, foi
considerado El arcoy la lira (1956)

Transcria瞬o. H. de Campos tem assinalado vrias vezes que seu primeiro
trabalho "de ffilego" sobre a tradu9ao 6 'Da tradu9乞o como cria9ao e como crtica",
incluido em Metalinguagem (1962). A data do nascimento do conceito pode-se situar,
ent乞o, nesse ano "i . Mas em 1962, H. de Campos nao tinha cunhado ainda esta
expressao que o distingue em um mundo te6rico-crtico, atravessado de tantos "trans".
A palavra apareceu durante o processo de transcria o do poema Blanco de O. Paz, na
correspondencia que os dos escritores mantiveram entre 1968 e 1981. Foi em 1985, em
um seminrio realizado em Montevid6u, La desconstrucci うn: otro descubrimiento de
Am'rica, que H. de Campos apresentou publicamente a no9乞o de "transcria9o",

m Esta cronologia surgiu de minha prpria leitura da obra de Haroldo de Campos. Dois anos depois
consegui ler a edi9豆o de Transblanco com os comentrios de Paz, Haroldo e Rodriguez Monegal, e as
cartas que intercambiaram Haroldo e Paz no lapso da traduao que Haroldo fez do poema de Paz. Foi uma
alegria comprovar que eu estava certa. Diz Haroldo: "Na transcria9ao brasileira - Transblanco - adotei os
critrios de tradu 含o criativa que venho expondo, desde 1962, em ensaios e livros". "Nota de Haroldo de
Campos a traduao", em Transblanco, Rio de Janeiro, Guanabara, 1986, 89.

- 87 ー
completamente elaborada. A vers乞o portuguesa da mesma palestra ("Transblanco
reflex6es sobre a transcria9乞o de Blanco, de Octavio Paz, com um excurso sobre a
Teoria da Tradu9ao do poeta mexicano") foi apresentada por ele no ano seguinte, em
Porto Alegre (Primeiro Col6quio de Literatura Comparada)
Segundo o prprio H. de Campos, sua no9乞o recolhe aprecia96es de Jakobson, a
id6ia de "transpoeti.za9ao" de Benjamin, observa96es de Iser sobre os "imaginarios". O
mais recente escrito dedicado ao tema 6 o prefcio de Bere 'Shith, A cena da origem, do
ano 2000.
Roman Jakobson foi fonte comum de reflex6es para H. de Campos e O. Paz. As
considera96es que Paz tem feito sobre o tema remetem sempre a Jakobson,
especialmente quio que o linguista chamava "transmuta9o". Nesta pesquisa, so
consideradas as afirma6es de Paz contidas em Claude Lvi-Strauss o ei nuevoノestn 庇
Esopo (1967) e em Los signos en rotacidn y otros ensayos(1986)
Desta relaao "transcriativa" entre os dois poetas-ensastas d乞o conta alguns
escritos de Rodriguez Monegal (o prlogo da transcria9乞o de Blanco, o escrito que
tamb6m integra Am'rica Latina en sit Literatura).
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Capitulo 1

"Tradic記n de ruptura''

Como los te6logos rivales, en ei clebre cuento de
Borges, esas tradiciones podran descubrir que a la
mirada de Dios (dei boy omnipotente) sus
diferencias son mnimas, que ias sectas al cabo se
confunden, que todo es uno.
Emir RodrIguez Monegal (em Am'rica Latina en su Literatura)

Os quatro capitulos que integram esta se9乞o apresentam formas diferentes de
vincular entre si as leituras que Paz e Campos fizeram, consideradas pertinentes aqui, e
as leituras que outros escritores e crticos fizeram dos textos deles. As diferen9as
metodol6gicas nascem das diferen9as entre os pr6prios materiais de trabalho. Com o
objetivo de orientar o leitor, cada capitulo se inicia com um comentrio sobre sua
correspondente metodologia
No decurso deste captulo, eu poderia simplesmente apresentar as diferentes
considera6es que Octavio Paz fez sobre sua no9ao "tradido de ruptura". Poderia
acrescentar, apenas, a analise de sua escrita. Poderia somente somar a isso a rela9乞o das
id6ias e textos de Paz com seus contextos. Fazer isso talvez fosse suficiente. Mas, para
come9ar a ver de que maneira Paz se insere na tradi9ao de que fala, sera necessrio
observar como essa fala foi lida. E isso implica come9ar a ver como frmnciona a tradi9乞o
literria. Nao importa ver s6 o que Paz disse, mas de que maneira suas palavras
contribuem para a constru9乞o dos imaginarios literrios latino-americanos. No caso do
segundo termo de nossa compara9乞o, Haroldo de Campos, na aus6ncia de textos em que
o poeta tenha falado especificamente da express乞o "tradici うn de ruptura", analisarei
asser96es de Campos relativas a esse conceito de Paz, inseridas, por sua vez, em textos
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do poeta concreto, cujos assuntos fundamentais so vinculados por Campos com
reflex6es de Paz pr6ximas a seu conceito de "tradici（うn de ruptura"
Primeiro termo da compara車o: Octavio Paz
Paz citado
Todo um captulo de Los hi/os dei limo se desenvolve sob o titulo "Tradici6n de
la ruptura"
El tema de este libro es la tradici6n moderna de la poesIa. La expresi6n no solo significa que
hay una poesia moderna sino que lo moderno es una tradici6n. Una tradici6n hecha de
interrupciones y en la que cada ruptura es un comienzo. Se entiende por tradici6n la transmisi6n
de una generacin a otra de noticias, leyendas, historias, creencias, costumbres, fonnas literarias
y artisticas, ideas, estilos; por tanto cualquier interrupci6n en la transniisin equivale a
quebrantar la tradicin. 112
Essa leitura - herdeira da l6gica kantiana do conceito, na qual, segundo o
Princpio de Contradi9o, ou temos tradi9乞o, ou no a temos -6 colocada por Paz
apenas no come9o do capitulo. Uma vez arredada a l6gica de leitura que sustentou a
modernidade, Paz desenvolve o conceito com a l6gica prpria do oxim6ron que
escolheu para construir a no9ao que nos ocupa. Desde o limiar da modernidade, Octavio
Paz expande sua leitura al6m de seus eixos que estruturam (um adjetivo que combinava
muito bem com a modernidade).
Vamos ver alguns desenvolvimentos feitos por Paz, relativos a seu conceito
"tradi9o de ruptura", e tamb6m algumas interpreta6es que outros estudiosos fizeram
desse conceito. Ainda, um dos movimentos que, como anotei no capitulo anterior,
integra a tradi9をo: o escritor sendo citado. Seria t乞o dificil quanto intil tentar procurar
todas as cita96es dessa express乞o. Ela se tomou um espa9o de encontro mltiplo no
.

qual, nos 立 ltimos trinta anos, muitas pessoas acharam uma forma satisfat6ria de
f

comunicar suas preocupa96es, cuja repeti9ao demonstra serem compartilhadas. E

112

Paz, Octavio, Los hijos dei limo, 15

- 90 ー

necessrio escolher e escolhi duas: uma de Ram6n Xirau e outra de Tania Carvalhal,
que entendo representativas pelas raz6es explicitadas nos paragrafos seguintes.
A de Xirau pertence a um texto que, pela sua significa9乞o e pelo seu alcance,6
muito representativo, no qual esta cita9乞o do conceito de Paz "tradi頭o de ruptura" tem
lugar de privil6gio: Amdrica Latina en su literatura 113 Trata-se do primeiro livro que
tenta abranger o estudo conjunto das literaturas brasileira e hispano-americana,
constituido por trabalhos de varios especialistas, com predominio dos enfoques
comparatistas, e que teve transcend6ncia particular pelo fato de ter sido organizado pela
UNESCO. Nesse livro, Octavio Paz 6 o ensasta mais citado. Inclusive, o primeiro
artigo da se9ao "Rupturas de Ia tradici6n", escrito por um crtico que tem trabalhado
sobre as obras de Paz e de H. de Campos, Emir Rodriguez Monegal, tem como primeiro
subtitulo "La tradici6n de la ruptura". A filia 乞o da frase - repetida vrias vezes neste
artigo - 6 explicita: "El dobie movimiento que apunta Paz, hacia el futuro y hacia ei
pasado, permite integrar la ruptura dentro de ia tradici6n." 114 Uma leitura conciliadora,
anunciada na epigrafe deste captulo, tomada do mesmo artigo de Rodriguez Monegal,a
qual voltaremos em seu final. No outro artigo da mesma se恒o "Rupturas de la
tradici6n", lemos: 'Durante los primeros afios de la guerra mundial nacen en Europa los
grandes movimientos de ruptura; lo que Octavio Paz ha ilamado repetidamente
'tradici6n de ruptura" 115

o artigo de Xirau tem duas partes: a primeira6 dedicada ao

"realismo latino-americano", embora ele se ocupe apenas do hispano-americano; a
segunda come9a com a frase citada e trata dos movimentos de vanguarda, apresentando
a visvel simpatia de Xirau por esses movimentos. Atua, entao, a ruptura de que fala. A
anica "ruptura" referida por Xirau nesse artigo 6 a constituida pela mudan9a de

Coordenador: C6sar Fernndez Moreno, Paris-Unesco: 1972.
Rodriguez Monegal, "Tradici6n y renovaci6n", em Amdrica Latina en su Litearatura, 143
115 Xirau, Ram6n, "Crisis dei realismo", em Amdrica Latina en sit literatura, 188

113

114
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paradigmas estticos acontecida com a Vanguarda, uma atitude tipica em um
protagonista da ruptura: nega o precedente e sustenta o valor de novidade
Isto nをo acontece com outras leituras do conceito de Paz: Xirau l6 a
transforma9ao da literatura latino-americana nos come9os do s6culo vinte como efeito
desta mudana de paradigma na Europa. "Los movimientos que se inician en Europa
repercuten en Latinoam6rica hasta matizarse y adquirir orientaciones propias
creacionismo, ultraismo, estridentismo..." 116
Num texto recente, uma entrevista in6dita a Tania Franco Carvalhal ("Uruguay,
Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile,... :,Mosaicos de una futura comunidad
cultural?", 1997), encontramos o movimento oposto; uma amplifica 乞o da afirma9乞o de
Paz: "Son literaturas (as latino-americanas) que sufren igualmente de una ruptura de la
tradici6n. Literaturas que - y hasta podramos recordar un juego de palabras - vivieron
'Ia tradici6n de la ruptura' ai desvincularse de las literaturas de las metrpolis y que
despu6s en ellas mismas, en su propio proceso de consolidaci6n, tambi6n establecieron
una tradici6n nueva que the la ruptura de la propia tradici6n."
Os vinte e seis anos que separam as observa6es de Tania Franco Carvalhal e de
Ram6n Xirau (al6m das possveis diferen9as nas abordagens crticas) fazem da mesma
citaao uma leitura quase oposta. A recusa da "lei das influ6ncias" e a revis乞o p6scolonialista criam a distncia das leituras, mas tamb6m a marca positiva que Xirau
transfere a "ruptura" ("nace un nuevo Siglo de Oro de nuestras letras", "este
movimiento de renovaci6n") 117 e a marca negativa que o mesmo conceito tem para
Tania Franco ("a mi modo de ver, hay agujeros en la

literatura brasile丘a, en la

18
uruguaya, en la argentina, porque esas literaturas olvidan autores fundamentales."). '

116 Ibid. P. 189.
'' Xirau, Op. Cit. P. 189.
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Os desenvolvimentos de Paz
Octavio Paz tem sido citado na expressao que nos ocupa:
Pero nuestras ideas sobre lo que es ei arte son tantas y tan diversas, de ia visi6n mgica dei
primitivo a los Manifiestos dei Surrealismo, como ias sociedades y las civilizaciones. , Los
desfallecimientos de ia tradici6n de ia ruptura es una mamtestaclon - cie ia cnsis generai ae ia
modemidad. En algunos de mis escritos me he ocupado de este tema. 119

Uma nota de rodap6 nos remete a Corriente Alterna e Conjunciones y
D句'unciones.
Em Corriente alterna (1967) a no9乞o de "tradici6n de ruptura"6 apresentada
como caracteristica fundamental da modernidade:
Desde ei romanticismo la obra de arte ha de ser 自 nica e inimitable. La historia dei arte y la
literatura se despliega como una serie de moviniientos antagnicos: romanticismo, realismo,
naturalismo, simbolismo. Tradicin no es continuidad sino ruptura y de ahi que no sea inexacto
ilamar a ia tradicin moderna: tradicin de ruptura. 120

A necessidade de romper prov6m do desejo (tomado obrigaao) de ser diferente
dos outros. Em termos de Derrida 121, poder-se-ia dizer que a no9乞o cronol6gica do
tempo servia para que o "diferi?' permitisse "diferenciar"; a dffrance era utilizada para
fazer a diferena. Mas n乞o apenas uma diferen9a com o ja feito, uma diferen9a com
todo o existente e com tudo o que virtualmente poderia, algum dia, existir. Se, desde o
romantismo e durante toda a modernidade, a obra devia ser "lnica" e "inimitvel", essa
obra estava rompendo, estava afastando-se do passado, mas, no mesmo gesto esttico de
diffrance, do futuro. No horizonte temporal da modernidade, cada instante 6 um
instante em tr6s tempos.
'18 Cavalhl, Tania, Op. Cit
PaZ, Octavio, Los hijos de! limo, p.195.
PニIz （叱tavio一 Comente alterna. p. 19.
121 A rcfcrncia a Dcrrida no pertinente apenas pela proximidade entre os questionamentos a metansica
feitos pelo argelino (com suas incidncias sobre o questionamento da modermctade) e as observaoeS

119
120
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Come9amos a ver por que, na leitura de Xirau, ha uma restri9乞o (uma forma de
restri9乞o que, como veremos depois, corresponde a "condensaao" definida por Grard
Genette) do conceito de Paz: Paz n乞o o aplicava s6 a s Vanguardas. Da forma como
Xirau empregou o termo "vanguarda", ele abrangia apenas movimentos europeus e
hispano-americanos. Paz refere-se ao conjunto da literatura ocidental e, como temos
visto, ele data a "tradici6n de ruptura" no romantismo e insere nela o realismo que Xirau
deixava fora destas considera6es. Octavio Paz, entretanto, compartilhava francamente
a conota9乞o positiva que Xirau celebrava:

Creo en ia tradici6n de la ruptura y no niego ai arte moderno; afirmo que utilizamos nociones
dudosas para comprenderlo y juzgarlo. Los cambios artisticos no tienen, en sI mismos, ni valor
ni significacin; la idea de cambio es ia que tiene valor y significaci6n. 122

O que significa uma coisa bem diferente de negar o passado:
La tradici6n de la ruptura es una verdadera tradicin: postula una relacin de contradicci6n entre
sus protagonistas. 123
No digo que los j6venes deban continuar, repetir o imitar a sus predecesores; digo que toda
negaci6n, si no es un grito vaclo contra ei vaclo, implica una reiacin pol6mica con aquello que
se niega. No me preocupa la rebeli6n contra ia tradici6n: me inquieta ia ausencia de tradici6n.
Es un signo de enajenaci6n y ms: al cercenarse de su tradici6n los ac6litos se automutilan...
(IbicL, p. 39).

Pelo contrrio: tentar apagar o passado seria algo parecido a morte de Narciso,
apenas Eco continuaria um pranto sem destinatrio, um pranto emprestado, mas sem
emprestador. A "tradici6n de ruptura"6 uma tradi9乞o. O oxim6ron comunica uma forma
de rela9えo que 6 a constante varia 乞o da repeti9乞o. Repete-se o tipo de atitude perante o
anterior: nega9ao parcial, pergunta, questionamento, contradi9乞o. Repete-se a tens乞o
bipolar, a l6gica da mudan9a. O que o oxim6ron de Paz permite 6 decompor em dois - e

sobre a modernidade feitas pelo mexicano; tenha-se presente que a obra de Paz que estamos considerando
dde 1967, o mesmo ano de publica きo de L 'criture et Ia diffrence e De la Grammatologie・
122 Ibid. p.20
123 Ibid. P. 38.
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assim visualizar melhor - esta tensao bipolar que constitui a palavra "mudan9a": temos
tendencia a ler nela um tempo s6, o presente, tendemos a olhar para o aspecto das coisas
num instante, afastado, cortado do resto, mas para que as mudanas existam, para que
possam perceber-se como tais, para que exista a pr6pria no車o de "mudan9a",6
necessario olhar para o objeto a cada instante como se todo instante fosse um instante
em tr6s tempos. Aquele que alcan9a esse olhar, como Paz, como Derrida, consegue
refletir sobre a Modernidade; aquele que apenas v um tempo diferente para cada
instante, atua a Weltanschauung moderna sem lograr refletir sobre eia
Neste 立 ltimo caso, estava Xirau. Ele, no texto citado, olhava s6 para este
componente da mudan9a que 6 a novidade: falava de "renovaci6n", duas vezes "novo"
Dessa maneira, mais do que refletir sobre as observa6es de Paz, o que Xirau fazia era
constituir-se em prova das considera96es de Paz, Xirau faz parte da "tradici6n de
ruptura" e, por isso, apenas consegue olhar dentro do horizonte encerrado por ela. Paz
movimenta esse horizonte epistemol6gico e - sendo como ele 6 , tamb6m protagonista,
tamb6m ator dessa forma de tradi9乞o - contempla o fen6meno de fora e, assim, abrange
o conjunto do problema, assim percebe tamb6m o que fica al6m dessa "maneira de
olhar" que 6 a tradi9ao de ruptura. Porque via o conjunto, foi um dos primeiros a
detectar os "desfallecimientos" dessa forma de tradi9ao como sintoma do esgotamento
da modernidade.
De sua parte, a leitura de Tania Franco Carvalhal 6 uma "amplifica車o" (no
sentido de G. Genette) da frase de Octavio Paz. Essa leitura ressalta um aspecto
fundamental do desenvolvimento que Paz faz de seu conceito: o problema
verdadeiramente grave que uma cultura pode ter 6 a "ausncia" de tradi9ao. Paz
considerava o posicionamento dos escritores e, desde esta perspectiva, assinalava os
beneficios de discutir o que se recebe. Tania Franco atentava para os leitores e
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assinalava o risco de interpretar mal o conceito de Paz, confundindo-o com
esquecimento, com o desprezo do que no est " la mode"
Em Conjunciones y disyunciones, a express乞o "tradici6n de ruptura" falta a la
cita (um desenvolvimento de nossa silepse poliss6mica guia. No espanhol, o significado
6 duplo: esta faltando a cita 乞o, e algu6m no esta cumprindo o compromisso
concertado de se encontrar com outro). Mas ela estava indicada na citada nota de
rodap6 de Los hijos del limo e, de fato, a aus6ncia das palavras nao impede o
desenvolvimento do conceito. Esse livro contexto constitui um que permite saber qual
o termo de compara9ao empregado por Paz para diagnosticar a importncia da ruptura
no Ocidente moderno:
China concibi6 a la cultura como cultivo de la naturaleza; el Occidente moderno como dominio
sobre ella; una fue cclica y recurrente; la otra es dial6ctica: se niega cada vez que se afirma y
,
cada una de sus negaciones es un saito nacia lo uesconociuo.

o "Oriente", a China, na cita 乞o escolhida, mas tamb6m a i ndia - onde morou
e escreveu uma parte fundamental de sua obra, e da qual tem dito muito - e o Japao, do
貢 As concep96es de indigenas americanos
qual se ocupou pela "media9ao" do haik貢.
sobre o tempo e a tradi9ao, as da Idade M6dia, as da Antiguidade, constituiram, tanto
como as orientais, termos de compara9乞o com a "modernidade", que contribuem para
esclarecer as observa96es de Paz. Mas pode-se sustentar que o contraste com aquilo
que foi chamado de "Oriente" 6 basico para a constru9乞o do conceito que estamos
analisando. Tania Franco Carvalhal sublinha a for9a que o conhecimento dessas
literaturas e dessas filosofias teve nas cosmovis6es de Paz e de Haroldo de Campos
Ainsi, la dcouverte du Japon pour Paz et pour de Campos a signifl6 WI enrichissement culture!
dans le sens d'mi largissement des formes d'apprhension de la ralit. D'une part, c'est
toujour l'aventure de la connaissance de l'autre, la conscience de l'altrit; d'autre part, tout en

124

Paz. Octavio, Conjunciones y di .syunci ones, p. 111
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dpassant le simple exotisme ou l'attrait vers la diffrence, c'est l'acquisition d'une autre f9on
d'envisager le monde, de se l'appropier et, essentiellement, de l'exprimer. 125

Foi a consciencia da alteridade que permitiu a Paz conhecer sua pr6pria
realidade com consciencia reflexiva capaz de perceber fen6menos em processo, que
ainda hoje s乞o, para muitos, bastante dificeis de aceitar. Por outra parte, nessa
valora9ao da "otredade" t乞o importante em Paz, percebe-se o trao de suas leituras de
L6vi-Strauss:
flescm4icnte de Mnntaine v Rousseau. de Sahagin y de Las Casas, la solucirn de Lviextra丘o y criticar
Strauss es la buena respetar a los otros y cambiar a los suyos, comprender lo
lo propio.'26
Veremos logo, que tamb6m 6 importante essa consci6mcia de alteridade em
Haroldo de Campos, vinculada a cultura oriental, mediante o haik6, aspecto de seu
percurso no muito lembrado e que Tania Carvalhal resgata, mas, sobretudo, atraves do
chines e Fenollosa.
No surpreende, entao, que no comentario feito por Franco Carvalhal sobre esses
aspectos da obra de Paz tenha sido precisamente a "valora o do outro" a tematica
sublinhada: em suas palavras tamb6m subjazem as leituras de L6vi- Strauss
No "percurso textual" (para falar como Haroldo de Campos 127), a rela9乞o com
o contexto (textual e extratextual) do conceito "tradicion de ruptura" vai permitindo
precisar os alcances do oximoron que estamos considerando. A quase sinonmia que a
operaao transtextual assinala para "tradicion de ruptura" y "dialtica" 128 (por oposi9o
ao tempo circular da sabedoria chinesa e de todas as comunidades que vivem no tempo
"circular") esta implicando uma critica ao marxismo. E, na verdade, Paz tem feito essa
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crtica, porem menos a ideologia marxista do que ao chamado "socialismo real", a
vrios dos sistemas polticos que invocaram o marxismo como sustenta9乞o de suas
prticas de governo 129 Assim, Paz atuava esse "alongamento das formas de apreenso
da realidade" que Tania Franco assinalava: afastava-se da "dialtica", um tipo de
pensamento que era dominante em seu meio e, portanto, era espervel que fosse
dominante em sua obra e, enquanto se afastava desse condicionamento hist6rico,
preferia dar espao em sua obra para esse tempo circular dominante em uma cultura
que no era a sua; um tempo que ja em El arco y la lira, Paz reivindicava para a poesia
e que foi privilegiado em seus proprios poemas. Paz faz parte da tradi9乞o do
"alongamento das formas de apreensao da realidade", uma tradi9乞o em que ele pr6pio se
inscreve no ato de nela inscrever L6vi Strauss 130
Quanto え tradi9ao de ruptura na literatura (Paz tem-se referidoa literatura,
sempre que falara de "tradicion de ruptura"), o vnculo "revoiu 9乞o"(poltico-social)ー
literatura traz uma disquisi9えo complementar sobre uma variante que essa forma da
tradi9ao apresenta:
No hay arte ciue no engendre un estilo y no bay estilo que no termine por matar ai arte. Al
insertar la idea de la revoluci6n en ei arte, nuestra poca ha creado una pluralidad ae estiios y
r)seudoestilos. Esta abundancia se resuelve en otra abundancia: la de一 estilos muertos apenas
nacidos (...) la esttica de la novedad, la sorpresa y ei cambio, se resuelve en mntacion, reaio y
repetici 6n." 131
Um desenvolvimento de uma idia ja apresentada, lembremos, em Corriente
alterna: "los ac6litos se automutilan." O exagero do "novo"6 a verso residual e
degradada da "tradicion de ruptura", sua degenera9ao. E o sintoma de que esse modelo

I uinas
ens茄ぐi菊範誌品るtetnc em cme 古z desenvolve tais a興琴 ec讐讐讐竺豊讐と豊巴g

-t4tr.c pensaclflrP
e cientistas
auto-declarados
"marxistas". Mas neste caso a crtica de "coerncia
101.
01 . .
01d
c濡ii民i晶
篇『
議篇幕応品5
la por que aquele "marxista" rejeita, de fato, em alguma parte de se警rcurso terico, um

interna" 姦姦
器品益誌i姦誌品品云姦dふ示,exempi6 Claude Ldvi Strauss o ei nuevofextn de Esopo・ ps. 4780. 103-109
. rela 言o ao "sistema" das an lises de Ldvi Strauss, Paz criticava muito maiS do que
130 Porm, em
Octavio, Conjuncionesy disyunciones, p. 137
蹴rtilhava.

- 98 ー

estava (e est) morrendo, deixando assim lugar para outro. Tania Carvalhal estava
atentando para esta degenera9ao e procurando este outro modo de olhar, vivo e vital,
quando ressaltava a marca (semntica) negativa que deveio dominante no conceito de
tradi9ao de ruptura

Amplifica恒o e condensa真o

Dizemos que a leitura de Tania Carvalhal6 uma amplficado do que foi
expresso por Octavio Paz. Pela defini9ao que Grard Genetic da para este conceito, a
amplificaao e um acrscimo do hipotexto 132 (as reflex6es de Paz sobre a "tradici6n de
ruptura" em nosso caso), mas n乞o dos componentes estruturais do texto (personagens,
epis6dios, descri96es); no teatro, Genetic observa o acr6scimo como concretiza 乞o de
uma cosmovis乞o， 一o que diferencia o hipotexto do hァertexto: Deux amplifications
anti坑顔ques, donc, e切ressionsノidles 庇 deux 'visions db llloll庇’aussi く望posees 9w
possible: 1 'une tragique (ou comme ici, faute de mort d'homme,' lgiaqu臥 1 'autre
heroIque, chevaleresque et, naturellement,‘曜7timiste' 133 No caso da narrativa, a
amplificado que Genetic coloca 6 tamb6m parte de uma cosmoviso, porm restrita ao
campo da psicologia: les cibles privilegi'es de l'ainplflcation moderne: c 'est
videmment le

'pourquol 二 c 'est--dire la motivation psychologi que (Genetic,

Palimpsestes, 7). Como Genetic fala de "amplifica9乞o moderna", em que "moderna"
significa "da 6 poca moderna", importa, para saber se estamos autorizados a aplicar sua
no9乞o s cita96es que estamos trabalhando, saber quais sao os limites temporais
Todavia a pertinencia da aplica9ao desses conceitos pode ser questionada porque
Genette esta analisando textos "can6nicos" pertencentes a fic9乞o literria ou textos

132
133

Genette, Grard, Pali#npsestes, p・ 7・
Genette, G6rard, Palirnpsestes, p. 309

vinculados (por amplifica9きo ou condensa9乞o) a esses textos can6nicos (cartas, notas de
jornal, prefcios que remetem a determinados textos de fic9ao literaria e que est乞o
subordinados a eles). Mas, como dissemos, nos dois casos amplifica9ao 6 , segundo ele,
uma manifesta9乞o de um elemento extraliterrio nas obras: a "vis乞o do mundo" que
sustenta o texto. Quer ela seja pessimista, quer otimista, entregue aos designios do
destino ou cavalheiresca, ou colocada num "por qu6" interm6dio (que sublima os efeitos
trgicos com a fantasia do conforto racional que da a explica9乞o), a amplifica o que
Genette descreve constitui uma amostra daquilo que Lyotard chamou de "metarrelatos"
Como os metarrelatos compartilham as caractersticas dos textos narrativos, sobretudo
as das narra96es populares (que, alis, t6m muitos elementos dramticos), temos duas
boas raz6es para aplicar o conceito de Genette fora da literatura: 1) trata-se de
elementos extraliter自rios inseridos no texto e precisamente deste tipo de conceitua96es,
destes sistemas de cren9as que servem de ftindamento a toda concep9ao do saber de
uma sociedade, 2) trata-se desses saberes que orientam e legitimam as a96es. Segundo
Lyotard:
Ces rcits permettent done d'une part de dfinir les critres de comptence qui sont ceux de la
soci6t o uls se racontent, et de l'autre d'6valuer grce 良 ces critres les performances qui s'y
accomplissent ou peuvent s'y accomplir. 134

Lembremos a cita9ao de Tania Carvalhal:
Son literaturas (as latino-americanas) que sufren igualmente de una ruptura de la tradici6n.
Literaturas que y hasta po(iriamos recordar un juego de palabras~ vivieron 'la tradici6n de la
ruptura' ai desvincularse de las literaturas de las metrpolis y que despus en ellas mismas, en
su propio proceso de consolidaci6n tambin establecieron una tradicin nueva que the la ruptura
de la propia tradici6n.

Tania Carvalhal procurou, completando o caminho de Paz, um "porque" para a
acelera9乞o vertiginosa de um fen6meno generalizado de esquecimento que ela quer

'34 Lyotard, Jean Fran9ois, La condition postmoderne, PS. 38-39
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reverter: um pequeno metarrelato, o seu, que estabelece ao mesmo tempo, uma
explica 乞o, um crit6rio e um modo de agir 135
Vejamos o que acontece com Xirau. Embora Genette nao dissesse que a
condensado tem tamb6m um contedo ideol6gico 136, no quadro dos metarrelatos se
poderia dizer isso, porquanto: L 'amplification serait donc ce que 1'on peut le momls mal
dcrire comme I 'inverse d'une condensation (Genette, Palimpsestes, 307). Neste
quadro, poder-se-ia continuar acrescentando (n乞o sei se "amplificando") Genette,
anotando que a perda que se produz na condensa 乞o implica uma mudana de horizonte
no sistema de cren9as: como temos dito, Xirau celebra a "tradici6n ruptura", com a
alegria de quem faz parte dela. O duplo horizonte de inclusきo e distanciamento que
atingiu a lucidez de Paz fica fora da leitura de Xirau

Uma tradi真o de sinais

Assentado isso, podemos passar a um detalhe n乞o menor que Genette nos
fornece: o "porqu" psicol6gico 6 uma das "cibles privilegi6es de l'ampliflcation
moderne"; o acr6scimo que oferece a amplifica9ao moderna (e, por extensao, a
condensado segundo o estabelecido no paragrafo anterior)6 uma cible, um sinal ! Em
termos semiticos, um signo de tipo indicial. Sob (ou sobre) a generaliza9乞o acolhida na

Na verdade, aceitar completamente os desenvolvimentos de Lyotard implicaria supor quc hoje no
podemos ter novos metarrclatos, ou que qualquer tentativa dc impor um est condenada ao fracasso: "En
simplifi ant a l'extrme, on tient pour 'postmoderne' l'incrdulit6 a l'dgard des mtarcits" (op. Cit., p
7).Mas o incipit "en simplifiant 合 l'extrme", pe em xeque a generaliza 言o que anuncia.
136 "Ideologia" 6 uma palavra que falta a la cita em Genette. Com esse esclarecimento, eu a emprego
aqui, pela defini9ao fornecida por Terry Eagleton para "ideologia geral": "A dominant ideological
formation is constituted by a relativily coherent set of 'discourses' of values, representations and beliefs
which, realised in certain material apparatuses and related to the structures of material productions, so
reflect the experimental relations of individual subjects to their social conditions as to guarantee those
misperceptions of the 'real' which contribute to the reproduction of the dominant social relations."
Criticism and Ideology, p. 54.

135
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no9ao de metarrelatos, toda amplificaao e toda condensa 乞o podem ser lidas como
ndices.137

Ent乞o, nossas duas cita96es sao indices. O que nos devolve a Compagnon, que
naquele "6tude inaugurale" 138 sobre a cita9ao, afirmou que (nao obstante os
esclarecimentos sobre as limita6es de seu modelo, que ele faz no capitulo final) a
citaao como ndice foi um signo pr6prio da Idade M6dia 139 Segundo Compagnon,
naquela 6 poca, citar significava declarar que se pertencia a uma totalidade preexistente
(a patrstica 6 a forma que ele mais estuda). Mediante sua condensaao da frase de Paz,
Xirau declara-se pertencente a vanguarda literria; mediante sua amplifica 乞o, Tania
Carvalhal declara-se pertencente a uma sorte de brigada - t乞o pouco formalizada quanto
muito ativa - de memoriosos, de cust6dios do passado literrio. Paz 6 confirmado como
partIcipe dos dois agrupamentos. Ao repetirem as palavras de Paz, Xirau e Carvalhal as
modificam. Essa repeti9ao 6 , ao mesmo tempo, conserva9乞o e mudan9a. E Proteu
Alis, supondo que Compagnon esteja certo sobre o valor indicial da cita o
como caracterstico da Idade M6dia, os elementos que Genette nos fornece para lermos
as amplifica6es e condensa6es presentes nas cita96es de nossa poca, ao mostrar que
muitas vezes carregam o mesmo valor indicial, mostra tamb6m que aquela caracterstica
dos procedimentos de cita9乞o no sumiu pelo fato de a Idade Mdia ter sumido. E uma
das formas de Proteu, uma constante

Uma precis言o sobre a pertinncia de Palimpsestes nesta andlise devido a que o campo de trabalho de
Genette nesse livo circunscreve-sea "Modernidade"; tratando-se de um conceito que aparece sob
defini9es diferentes, 6 necessrio esclarece-lo em cada caso. No tocante 会 amplificado no texto
dram自tico, os exemplos so tomados de Corneille e Racine, e, para amplifica95o narrativa, de Thomas
Mann; at aqui Genette compartilha a idia de modernidade definida por Paz, mas na obra de Genette que
estamos considerando, essa modernidade estende-se at nossos dias (A no9含o de "ps-modernidade"
explicitamente rejeitada por Genette em Palimpsestes, p. 236). Essa extenso temporal abre a
possibilidade de vincular a amplificaぐdo genettiana s asser6es de Xirau em 1972 e de Carvalhal em
1998.
138 Genette, G6rard, Palimpsestes, p. 8.
'39 Compagnon, op. Cit. Cap. IV.
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Uma constante que importa sobremaneira, porque, por se-lo,6 um indicio de que
a ilus乞o em que se ap6iain os exageros da tradi9乞o de ruptura esta errada: cada
mudan9a, mesmo cada novo paradigma, no derruba todo o anterior: no decurso dos
s6culos, id6ias, prticas, gestos, permanecem, muitas vezes com escassa visibilidade,
mas introjetados, na base de nossas percep96es e decis6es

Uma tradi車o de citaC6es

No transcurso deste capitulo, poderia ter-me contentado com apresentar as
diferentes considera96es que Octavio Paz fez sobre sua no9乞o "tradido de ruptura"
Poderia ter acrescentado s6 a anlise de sua escrita. Poderia, apenas, haver somado a
isso as rela96es das idias e textos de Paz com seus contextos. Fazer isso talvez fosse
suficiente. Mas, para come9ar a ver de que maneira Paz se insere na tradi9をo de que
fala, era preciso observar como essa fala foi lida. E isso implicava come9ar a ver como a
tradi9乞o literria funciona. N乞o me importa ver apenas o que Paz disse, mas de que
maneira suas palavras contribuem para a constru9o dos imaginrios literrios latinoamericanos.
Pela mesma razo, n乞o vou deter-me ainda e, no encerramento desta primeira
parte do capitulo dedicado 良 "tradici6n de ruptura", vou contrastar algumas
considera96es decorrentes desse processo de anlise de cita6es com a afirma9o de Paz
referente id6ia de que a tradi9ao de ruptura esta esgotada
Lembremo-nos de que, no horizonte epistemol6gico de Compagnon, um
horizonte marcado pelo tempo sucessivo ("moderno", segundo Paz), citar implica,
desde o s6culo XVII at6 nossos dias, apropriar-se do fantasma do outro. Como foi ja
esclarecido numa nota de rodap6, o uso que Compagnon faz do termo "apropria9ao",
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no tem a conota 乞o positiva que o vocbulo possui entre os crticos brasileiros;6
"apropria9ao" no sentido literal: apoderar-se indevidamente do que, legitimamente,6
propriedade alheia. Implica colocar em seu lugar o corpo daquele que cita, colocar o
corpo que est faltando; que esta faltando nessa divis乞o alma-corpo ou, como disse Paz
em Conjunciones y disyunciones, "cuerpo - no cuerpo" da metafisica ocidental. Essa
cita9をo contempor含nea seria o que ele chamava de "imagem". Mas, ainda no s6culo XX,
nem sempre citar 6 tomar o lugar do outro transformando o prprio corpo numa caixa
portadora da alma do citado, nem apagar o corpo da historicidade do outro na
contamina9o de uma p6s-moderna caixa portadora de tudo, como observava
Compagnon. No o 6 na l6gica de cita9乞o-encontro que explicitamos no capitulo
anterior e que escolhemos como marco deste trabalho. Nessa l6gica da "cita" convivem,
no texto que inclui uma cita9乞o, dois autores, duas pessoas, cada uma com seu corpo e
sua alma.
Num horizonte que transcende as concep96es da modernidade e da "p6smodernidade", Proust, Borges e Block de Behar nos guiam por um caminho de
encontros que desafia as pris6es do tempo. Mediante a citaao, Paz nos forneceu uma
reflex瓦o que torna menos mgico e mais verossmil aquele caminho. Mediante as
cita6es de Paz por Carvalhal e Xirau, lidas como signos, tornadas novos i ndices
atrav6s das no96es de Genette e Lyotard, assistimos a um encontro, mas n乞o s6 entre
pessoas.
Diferentemente do que, segundo a hist6ria e os analistas sustentam, tem
acontecido nisso que, por enquanto, seguimos considerando "outras 6 pocas", hoje,
numa mesma comunidade, no mesmo espa9o e no mesmo tempo (categorias colocadas
aqui apenas provisoriamente) convivem, encontram-se e at6 se misturam metarrelatos
diferentes: n乞o s6 posturas polemicas, antag 6nicas em rela9乞o a um assunto, ou
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modalidades "renovadoras" da mesma concep車o (nossa "tradici6n de ruptura"), no
apenas isso. O que se encontram e convivem s乞o os "metarrelatos", sistemas de
representa9乞o do mundo, e, portanto, de mundos diferentes. E n乞o apenas diferentes
culturas. O que consideravamos diferentes pocas, convivem numa esp6cie de presente
total. Prticas da Idade M6dia convivem numa mesma pessoa e na mesma a9乞o dessa
pessoa com prticas "modernas". Como dizia Paz: "Ia concepcion de la historia como
140 Mediante a cita9o
un proceso lineal progresivo se ha revelado inconsistente"
(embora nao seja a citaao a maneira u nica de atingir isto), cada pessoa pode inserir-se
no (at6 agora catalogado) alheio e naqueles mundos perdidos pela tarefa estragadora do
tempo. Inversamente, pela cita 乞o, cada pessoa pode ser o endroit, a morada de todos os
"alheios", do "perdido". Mediante seu valor d6ictico, a cita 乞o aparece-nos como uma
Herma, fixa, porem assinalando, dentro e fora de nos, a reuni乞o de todos os caminhos
H mais de vinte anos, ao observar o esgotamento da tradi9ao de ruptura, Paz
anotava, tambem, que ela desaparecia junto com a no9乞o de tempo linear que a
sustentava, com o tempo de tr6s tempos (passado, presente e futuro), deixando lugar s0
para um deles, para o presente

Ia
Los desfaliecimientos de la tradici6n de la ruptura es una manifestacion de la crisis general de
，
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Alguns anos depois, apos viver diversas formas, usos e abusos do "presentismo",
pode-se ver outra forma do apagamento da linearidade temporal: uma na qual no lugar
do presente eterno, temos uma especie de presente da eternidade; outra na qual, em vez

Paz, Octavio, Los hijos dei Limo, p. 196
Paz, Octavio, Los hijos dei limo, p.195.
142 IbId., p. 204
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de somarmos a concep9乞o que nos tocaria por ser a dominante nessa 6 poca, somos
capazes de albergar concep96es diferentes dentro de n6s, provindas at6 de diferentes
6pocas, e de viajar em nosso interior, de uma concep9乞o para outra, de uma 6 poca para
outra, de dialogar imaginariamente com diferentes pessoas, de irmos e virmos de uma
cita9ao para outra. N乞o para mantermos aquilo que nas tradi96es, na participa9えo de
alguma tradi9乞o, haja de sectrio, mas para tentar aproximar-nos daquilo que, segundo
Santo Agostinho, era particular da sabedoria divina e que nos chega como bom
conselho para as prticas humanas, mediado por Borges e Rodriguez Monegal

Como los telogos rivales, en ei clebre cuento de Borges, esas tradiciones podran descubrir
que a la mirada de Dios (del hoy omnipotente) sus diferencias son mnimas, que ias sectas al
cabo se confunden, que todo es uno. 143

Segundo termo da compara恒o: Haroldo de Campos

Pela cita9ao, no espao da pgina, temos encontrado Paz e H. de Campos,
44 Vamos encontra-los, com
reunidos numa mesma atitude perante a alteridade '44.
reflex6es complementares, igualmente reunidos nesta quest乞o do horizonte temporal
Um dos acr6scimos que Haroldo de Campos faz sobre o assunto do horizonte
temporal 6 a observa9ao e a explicita 乞o da rela9乞o que ele encontrou entre sua
concep9乞o nao-linear do tempo e as "desconstru96es" de Derrida
Se ha um problema instante e insistente na historiografla literria brasileira, esse problema 6 a
"questo da origem". Nesse sentido 6 que se pode dizer - como eu fiz em "Da razo
antropofgica" 1451 que estamos diante de um "epis6dio da metafisica da presen9a, transferido
para as nossas latitudes tropicais, (...) um captulo a apendicitar ao logocentrismo platonizante
que Derrida, na Gramatologia, submeteu a uma lcida e reveladora an合lise, n5o por acaso sob a

Vide nota n. 114.
Vide nota 114 e 153
145 A "autocitaao" 6 assunto que mereceria seu pr6prio estudo, talvez no muito breve.

143

144
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instiga頭o de dois ex-cntricos, Fenollosa, o anti-sinlogo, e Nietzsche, o pulverizador de
certezas. 146
O conceito metafsico de histria, segundo Derrida, envolve a idia de linearidade e a de
continuidade: 6 um esquema linear de desenrolamento da presen9a, obediente ao modelo
"pico". Compreende-se, assim, por que se toma necessario, para essa "perspectiva histrica",
determinar "quando e como se definiu uma continuidade ininterrupta de obras e de autores,
cientes quase sempre de integrarem um processo de forma悼o literria". 147

Pela mesma razao, a no9乞o de H. de Campos 6 mais ampla do que a de Paz
abrange todas as formas de representa9ao, ou pelos menos, as canonizadas (al6m da
literatura, todas as outras artes, todas as ciencias, a filosofia) de toda a "cultura
ocidental", desde Plat乞o at6 a presente. Tamb 6m, num movimento semethante ao de
Derrida, a afirma9o de H. de Campos 6 uma proposta de analise, que ao mesmo tempo,
6uma declara9o, constituindo, em si mesma, um ato de ruptura.
Os textos de Paz s乞o referenciais, ou caso se prefira, locutivos 145;, eles
representam (dao conta de) fatos que os precedem. Para Paz, o rompimento da "tradi9乞o
de ruptura" aconteceu, e o que ele faz6 observar e tomar consci6ncia dela. Mas H. de
Campos esta tentando, mediante a palavra, provocar essa ruptura;a maneira dos
protagonistas da "tradici6n de ruptura" que Paz analisava, a fala de H. de Campos6
performativa 149

0 objetivo era que suas palavras produzissem uma mudan9a no

horizonte epistemologico, a fim de que isso trouxesse uma mudan9a nos paradigmas 150
dos estudos literarios no Brasil.
Para Paz, a "tradici6n de ruptura" carregava em si mesma a semente de sua
prpria morte: a superposi9をo do "novo" saturou a perspectiva temporal e a apagou
Para H. de Campos, o tempo sucessivo foi um tempo de "continuidade": a perspectiva
Campos, Haroldo de, O seq#estro do barroco na forma9do da literatura brasileira: o caso Gregrio
de Matos, ps. 7-8.
147 Campos, Haroldo de, O seq安estro do barroco na forma9do da literatura brasileira: o caso Gregrio
de Matos, p. 15
148 Austin J. L,How lo do things with word,認
149 Austin J. L., How to do things with words?

146
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vanguardista de sua leitura se lan9a para o futuro e faz deste sua morada. Um futuro que
se inicia, performativamente, no instante de ser verbRlizado e que se instaura como
presente, como "tempo carregado de agoridade" 151

Paz ja havia dito, em 1960

(fazendo explcita referencia a poesia concreta), a "Vanguarda" literria da Amrica
Latina estava no Brasil 152
Paz permite que os fatos, aquilo que 6 exterior a ele, passe para seu interior e
transforme sua cosmoviso; H. de Campos tenta contagiar seu exterior com os achados
de seu percurso interior, com suas viv6ncias poticas. E a dist合ncia que ha entre um
crtico-poeta a um poeta-crtico. Mas, por caminhos complementares, os dois chegam ao
tempo sem tempo. O crtico-poeta o ve ("con sus propios ojos ", como diz o ditado
popular espanhol num pleonasmo que iguala percep9乞o e verdade); o poeta critico
percebe com os olhos da alma, como Alonso Quijano, ei Bueno, e imagina

Poderemos imaginar assim, alternativamente, uma histria literria menos como forma頭o 153
do que como transforma夢o. Menos como processo conclusivo, do que como processo aberto.
'50 Kuhn, A estrutura das revolu戸es cienがcas.
Campos, Haroldo de, O se9安estrフ do barroco naノらrmado da 万teratura brasileira: o caso Gregrio
de Matos. D. 62. Trata-se de citacきo de Walter Benjamin.
一Paz, (ictavio, IiJ signo y ei garabato, p. 155.
153 Analisar a postura de Haroldo de Campos em rela oa "tradici6n de ruptura" exige fazer referncia a
O seq安estro do barroco. Como temos visto, as cita96es continuam sendo i ndices;i ndices que carregam
um acrscimo aos i ndices da Idade Mdia, mas que compartilham com eles o efeito de assinalar que
pertencem a um grupo ou a um sistema de idias. Portanto, estou consciente de que esta citaao poderia
dar a impresso de uma "tomada de partido" na polmica que existe no Brasil sobre os critrios
historiogrflcos mais adequados para o estudo da literatura brasileira; uma tomada de partido que
implicaria, tamb6m, elevar algumas pessoas e censurar outras. Mas no estou enviando esse sinal. Acho
que se se atende exciusivamente para os desenvolvimentos conceituais que H. de Campos faz no livro
citado, o que se tem 6 outro caso de diferena de paradigmas (no sentido de Kuhn). Os grandes aportes de
Antnio Cndido sao vlidos no marco de seus pressupostos de anlise. Haroldo de Campos, baseado em
Derrida, Benjamin e Jakobson, trabalha com outros pressupostos e, evidentemente, chega a concluses
tamb6m diferentes. S6 que, se nos aplicarmos a questo dos critrios historiogrficos, a observa9含o que
Benjamin faz sobre a histria, e que H. de Campos recolhe neste livro que estamos considerando, ou seja
que a histria "6 um tempo carregado de agoridade", deveramos fazer uma amplifica車o na obra de Kuhn
e dizer que os paradigmas cientficos no matam uns aos outros; na realidade, a flsica de Newton continua
sendo fonte de novo conhecimento, ao mesmo tempo em que a de Einstein ou a quaritica geram outros
conhecimentos. "La Iliada no sustituye a la Odisea",6 talvez a frase mais clebre de Octavio Paz. Se vale
para objeto de estudo, poderia ser vlida para a teoria desse objeto. Ou, como disse Rodriguez Monegal tambm protagonista, no Uruguai, de forte polmica sobre a pertinencia de centrar o estudo da literatura
em seus componentes imanentes ou em sua rela9含o com fenmenos sociol6gicos -, procurando, tambm,
a sabedoria da literatura: "La paradoja final es 6 sta: ai volver hacia ei pasado en busca de una tradici6n
que permita destruir otra mas reciente, los creadores de la ruptura suelen elegir dentro de posiciones que
151
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Uma histria onde relevem os momentos de ruptura e transgress言o e que entenda a tradi戸o no
ー ‘' .. , ,. .

de um modo "essencialista" (,...), mas como ー maietica cia pergunta e cia resposta
constante e renovado questionar da diacronia pela sincronia. 155

A ruptura e as rupturas na hist6ria da Literatura sをo, para H. de Campos, objetos
de estudo, objetos privilegiados. Ele faz uma proposta e essa proposta 6 revisar a
tradi9ao com os 6 culos do presente, ler a tradi9乞o como constituinte do presente

Os dois termos de compara恒o enfrentados

A "tradi9乞o de ruptura" nos levou at6 alguns conjuntos de cren9as e,
particularmente, a um componente deles, que foi o horizonte temporal. Dessas
considera96es, pode-se extrair uma sistematiza9ao que facilitaria a coloca 乞o, em
rela9ao a esse tema, de qualquer escritor pertencente ao conjunto afetado, segundo Paz,
pelo fen6meno da tradi頭o de ruptura (a literatura ocidental entre os s6culos XVIII e
XX) . Teramos
- Aqueles que negam a tradi9乞o, com o olhar voltado para o futuro; os
protagonistas da "esttica de lo nuevo" (nas palavras de Paz), que acabam sendo vitimas
da morte generalizada que propugnam
- Aqueles colocados no tempo sucessivo, com uma rela 乞o de contraponto com
seu passado e que foram (ou s乞o) os defensores da esttica da mudan9a (do "cambio")

en su tiempo fueron antagnicas y que ei tiempo ahora ha neutralizado. Como los telogos rivales, en el
clebre cuento de Borges, esas tradiciones podran descubrir que a ia mirada de Dios (dei hoy
omnipotente) sus diferencias son minimas, que las sectas ai cabo se confunden, que todo es uno." (Op.
Cit. P. 144).
154 0 contexto permite estabelecer que a palavra "dialdtica" no tem aqui uma conota 豆o marxista, como
tinha no texto de Paz antes citado. "Dialtica" estd aqui usada em seu sentido literal: prtica do dilogo.
155 Campos, Haroldo de, O seqジestro do barroco na formagdo da literatura brasileira・ o caso Gregrio
de Matos, ps. 62-63.
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- Aqueles que moram num tempo ciclico ou que, conhecedores desta experiencia
vital, recriam em suas obras liter自rias esta cosmovis乞o n乞o "ocidental", o que poderia
considerar-se, seguindo as reflex6es de El arco y la lira, a esttica do "rito"
ー A perspectiva da quarta dimens乞o (borgeana), em que os horizontes temporais
se apagam, encontros mltiplos podem ter lugar; o que daria, na polissemia do
espanhol, a esttica da cita
Na poesia de Octavio Paz, predomina a esttica do rito. Suas considera96es
te6ricas v乞o e v6m do limiar da esttica da mudana para o da esttica da cita,
atendendo para as outras duas como modelos: rejeitavel o da esttica do novo,
paradigmtico o da est6tica (e cosmoviso global) do rito
Na obra critica de Haroldo de Campos, a esttica da mudan9a 6 uma baliza de
partida que se coloca para ser, no mesmo instante, ultrapassada, encaminhando-se para a
esttica da cita, do encontro, para um tempo no-linear. Sua poesia se desenvolve sob
o signo da cita, deste presente aglutinante
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Captulo 11
Mesti9os e croles 156

Nao menos brota a oriental figueira
Com as crescidas folhas, e com fruto,
Que inda nos lembra o msero tributo
Que pagam nossos pais, que j tiveram
A morada do Eden, e n含o puderam
Guardar por muito tempo a lei imposta. 157

As duas palavras do titulo, que implicam problemas bsicos das literaturas
latino-americanas, nao constituem cita96es, pelo fato de se ter perdido sua certid乞o de
nascimento: difidil seria estabelecer quem e quando inventou essas palavras. Constituem
assim um caso oposto aos outros trs conceitos desta se9乞o: "tradi9乞o de ruptura",
"antropofagia" (cultural) e "transcria9ao" propugnam autor conhecido. No final do
capitulo veremos que esta 'ausencia de pai', com a qual contrasta nosso conjunto das
no96es de mesti9agem e crole, vem a confirmar o sentido dessas palavras e as
considera96es que sobre esses assuntos t6m feito Paz, Campos e alguns de seus
predecessores. As observa6es desses predecessores nos forneceram um contexto que
permitir estimar como Paz e Campos se inserem no processo de desenvolvimento das
duas no96es de nosso titulo em suas tradi96es crtico-literarias.
Em fun9乞o de tudo isso, neste capitulo, mais do que a maneira como umas
pessoas entendem os textos das outras, interessara ver suas diferentes leituras de um
mesmo assunto.

Agrade9o え s professoras Ma. Luiza Berwanger e Vnia Barros Falcao seus comentrios sobre as
possibilidades de designar em portugus o familiar de europeu nascido na Amrica que apenas tem
ancestrais brancos. A professora Berwanger assinalou que na fronteira, "crioulo" muda de significado e
passa a ter o mesmo que seu similar espanhol criollo, um caso de contamina 含o linguistica que confirma
a ausencia de palavra na lingua portuguesa para a no9o e para o fen6meno. A professora Barros Falco
indicou que a palavra correspondente ("criollo" no espanhol) no existe em portugus e que se usava a
francesa nesses casos.
157 da Costa, Claudio Manuel, Vila Rica, em Poesia do ouro, ps. 130-131

156
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A leitura de Octavio Paz

Ja vimos que a critica recolheu um conceito de O. Paz para explicar alguma
coisa diferente daquilo que o prprio O. Paz tentava explicar: a crtica inclinou-se a ler a
"tradici6n de ruptura" como uma caracterstica das literaturas latino-americanas. O. Paz
entendia tratar-se de elemento comum a toda a literatura e a todo o pensamento do
Ocidente.
Assim, as pistas que vamos encontrando nas reflexes de Paz vinculadas a no9o
de literaturas latino-americanas vo constituindo uma esp6cie de defini9乞o (de
delimita9乞o) negativa: como no clebre "Ce n'est pas une pipe" de Magritte, retomado
por Foucault, ou nas sintaxes de nega9ao em Borges ou Saramago, as certezas est乞o na
exclusao daquilo que n乞o6 , demarcando o campo da possibilidade para o que n乞o se
consegue negar. Poder-se-ia arriscar que, desde as cr6nicas das ndias, a l6gica do
conhecimento para a Am6rica tem sido: "verdadeiro at6 provar o contrrio". Como
contracorrente ao percurso cientifico, a hist6ria das nega96es americanas 6 uma hist6ria
de elimina9をo de incertezas, cujos protagonistas convivem com o mist6rio, como se ele
fosse um bom amigo que no 6 preciso exorcizar (como faz a ci6ncia) porque nをo
oferece nada a temer.

Am6rica hisp含nica: lar de mesticos

Os desenvolvimentos de Paz em torno da no9をo de "mesti9o" nos levaro por um
caminho similar. Segundo ele, a idia e o fato da mesti9agem s乞o basicos para
compreender o M6xico e a "mexican/dad", mas, nos escritos de Paz, esta no9豆o n乞o
passa para a literatura. Consignemos que formula96es como "literatura mexicana",
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"literatura nicaragense", "literatura uruguaia" s乞o impensaveis na obra de Paz
"Abusiva aplicaci6n de la idea de naci6n a ias letras, ha sido un obstaculo para la recta
comprensi6n de nuestra literatura." 158 "Nuestra literatura" 6 a literatura hispanoamericana, compreensvel, segundo ele, s6 como conjunto. Mas nas considera6es
sobre esse conjunto, Paz sempre ficou nos "airededores" 159
Por sua vez, a no9乞o de mesticagem n乞o passa do campo sociocultural para a
literatura. Nesta nega9乞o por omisso 6 que deveremos procurar uma resposta
As elipses - em sentido amplo, os vazios - come9aram a aparecer: um conceito
("tradici6n de ruptura") que serviria para explicar alguns processos das literaturas
latino-americanas tem semelhan9as com outras literaturas. Outro conceito que carrega
em si caractersticas de uma na9をo (mesti9agem) n乞o foi aplicado na literatura, o andar
pelos arredores assinala um meio em que n乞o se transita (talvez a falcia do centro de
que falara Derrida). As elipses so, para um latino-americano pelo menos, formas do
mist6rio. N乞o precisamos preencher estes vazios. O mistrio6 amigo. S6 vamos andar
nos vazios.
Supor que o fato mais ou menos violento de desenhar uma unidade polticoadministrativa nomeada "pas" (assim nasceram os Estados hispano-americanos) corta
uma tradi9ao cultural como se cortam as jurisdi96es do governo,6 , como dizia Paz, uma
abstra9乞o (uma divis乞o) errada que s6 obscurece o conhecimento 160 Mas igualmente
errado seria supor que um homem pode fazer divis6es igualmente abstratas dentro de si
mesmo e, dessa maneira, viver sua nacionalidade apenas quando fala desse assunto e
Paz, Octavio. In/medi aci ones. n. 29
Titulo de uma palestra na Universidade de Yale, em 4 de dezembro de 1976: "Alrededores de la
literatura hispanoamericana", recolhido em In/mediaciones. ns. 25-37.
.
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Rama tenha alcanado notrio sucesso na difuso da elucida o referida え discordncia
entre o recorte geopolitico e o recorte histrico-cultural da Amrica Hispnica (Transculturaci 6n
narrativa en Am'rica Latina, Mxico, Siglo Xxi, 1982), a prpria idia dessa discordncia 6 elemento
constituinte da histria da Am6rica Hispnica. Disso do conta diversos estudos, por exemplo, para citar
apenas um dos mais recentes, "Raices de la integraci6n latinoamericana", de Arturo Ardao, Cuadernos de
158

159
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botar fora de si mesmo tudo que o constitui como mexicano ou uruguaio quando fala de
literatura e, sobretudo, quando faz literatura
Pode nao haver literatura mexicana. Para o caso da Am6rica Hispnica, devidoa
sua unidade de lingua e hist6ria,e muito provvel que n乞o tenham sentido as alfndegas
nacionais. Porm, se um escritor mexicano atendeu com tanto a nimo para a quest乞o da
mexicanidade e, especialmente, para a da mesti9agem como elemento constituinte do
imaginario mexicano (ou seja, da imagem que os mexicanos t6m de si mesmos, isto6 ,
uma constru9ao cultural),6 bastante provavel que estas quest6es tenham deixado sua
marca (semi6tica) em sua literatura e em suas concep96es literrias. Naturalmente, tais
marcas n乞o sao, necessariamente, generalizaveis para toda a literatura hispanoamericana, mas tamb6m nao s乞o necessariamente esqueciveis: as considera96es sobre a
mesti9agem e sua contrapartida complementar, a condi9ao de "crole" s乞o uma
constante no percurso da literatura hispano-americana e no s乞o alheias ao percurso da
brasileira
Vamos ver as asser96es bsicas de Paz sobre o tema da miscigena9乞o e, depois
delas, mediante sua interpreta9ao, tentar estabelecer o tra9o que tais posicionamentos
deixaram em sua vis乞o da literatura
Segundo Paz, para os mexicanos, o nao-espanhol, na sua hist6ria e na sua
cultura, 6 tao importante que: 'Para la mayora de los mexicanos la Independencia the
una restauraci6n, es decir, un acontecimiento que cerr ei interregno iniciado por la
” 161 丁, 1 一且
じ一一一ーー一二」一一
uliquista.
r, ue iato, pode-se observar a reivindica9ao, a exposi9ao que, com

orgulho os mexicanos fazem hoje de seu passado indigena

Marcha, Tercera E poca, Afio Xli, Ns 133 a 137. Mais do que alguma novidade em sua maneira de
abordar o tema, importa aqui o fato de que Paz compartilhava essa postura.
161 Paz, Octavio, Los signos en rotaci6n y otros ensayos, p. 406
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Mas: "El mexicano no quiere ser ni indio ni espaflol. Tampoco quiere descender
de elios." 162 Mais uma vez, os acontecimentos (agora, os da America, como na se9o
precedente os da arte) n乞o tem cabimento no arcabou9o temporal sucessivo: "La
perspectiva lineal nos escamotea la realidad hist6rica: Nueva Espafia flue algo mas que
una pausa o un

perodo de transici6n entre ei mundo azteca y ei Mxico

independiente." 163
"Nueva Espana" foi a instncia da fusao, dos primeiros mesti9os, seres que
nasceram para a vida quotidiana e literaria nas margens: "en ei siglo XV11 la influencia
mestiza apenas se inicia. Los mestizos y mulatos que aparecen en los villancicos de sor
Juana son personajes pintorescos y ms bien c6micos." 164 Desde sua marginalidade, a
vis乞o do mundo mesti9a foi permeando a sociedade, e os prprios mesti9os foram
mudando seu lugar nela

Carrera fulgurante: bandido, policia, soldado, guerrillero, caudillo, lider poltico universitario,
jefe de Estado. El ascenso de los mestizos se debe no solo a razones de orden demogrfico ー
aunque son Ia mayora de la poblaci6n mexicana - sino a su capacidad para vivir y sobrevivir en
ias circunstancias mhs adversas (...). Adems, hay otra raz6n, de orden existencial: entre todos
los grupos que acompafian la poblaci6n de Nueva Espaiia, los mestizos eran los 丘 nicos que
realmente encamaban aquella sociedad, sus verdaderos hijos, No eran, como los criollos, unos
europeos que deseaban arraigarse en una tierra nueva; tampoco, como los indios, una realidad
dada, confudida con ei paisaje y ei pasado prehisp白nico. Era la verdadera novedad de la Nueva
Espafia. Y ms: eran aquello que la hacia no solo nueva, sino otra. 165

Tentar esquecer a instncia de "Nova Espaia" bem pode ser para os mexicanos
uma maneira de esquecer esta mesti9agem que 6 sua marca

El mexicano no quiere ser ni indio ni espaiol. Tampoco quiere descender de ellos. Los niega. Y
no se afirma en tanto que mestizo sino como abstracci6n: es mi hombre. Se vuelve hijo de ia
一」 '-'1 一一 ,
・ ”166
naua・」:i
empieza en siImismo.

Octavio, El laberinto de Ia soledad, ps. 78-79
（つctavio, Los signos en r フtaci6n y otros ensのノos, p. 394
'64 Paz. Octavio, Sor Juana Ins de la Cruz o Ias trampasde 互危p.54
'65 Paz Octavio, Op. cit., p. 54
1 66 Paz, Octavio, El laberinto de la soledad ps. 78-79
1 62 Paz,

163 Paz,

- 115 H mais de quarenta anos, Paz parecia fazer parte dessa recusa do passado que
declarava parte da cosmovisao mexicana. O emprego da terceira pessoa confirma esse
distanciamento que fica t谷o pr6ximo de uma nega 乞o. Em textos posteriores a El
laberinto de la soledad, o contrrio, a aceita9o, se torna explicita mediante o emprego
do "n6s":

Mxico no the criollo sino mestizo (...) Los mestizos destruimos mucho de lo que crearon los
criollos y boy estamos rodeados de rumIlas y de raices cortadas. ,C6mo reconciliamos con
nuestro pasado? 167
Durante mAs de ff1 siglo los mestizos hemos vivido de ias sobras de los banquetes intelectuales
de los europeos y los americanos.'68

Mas 6 um "n6s" que fica olhando nos "anedores" do fato: a mesti9agem fez de

"Nueva Espauia", depois do M6xico, uma realidade "ora", alguma coisa diferente
daquilo pr-existente. A pergunta 6 , como era, como 6 essa coisa "otra"? Olhando como
os mesti9os de outros tempos, desde a margem, vislumbra algumas marcas da
mesti9agem: a solid乞o, vinculada, em parte, a esse afastamento do existente que produz
ser diferente; a vontade de cobrir-se, de estender um v6u que fa9a sumir a diferen9a
perante a vista alheia, mas tamb6m perante a pr6pria; um drama secreto de
dilaceramento, no qual o pr6prio dilaceramento 6 vivido como um agravante do conflito
interior; uma tensきo que grita e silencia isto que chamamos "origem". Estas observa96es
podem encontrar-se, repetidas e espalhadas, nos escritos de Paz

MestiCagem e Literatura

Fcil seria procurar na literatura mexicana e hispano-americana personagens e

167
168

Paz, Octavio, Los signos en rotaci6n y otros ensayos, p. 399
Ibid., 400
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relatos que representassem essa solidao, essa mascarada e esse dilaceramento. De fato
existem personagens e relatos dessas caractersticas nessas literaturas. Menos fcil,
por6m nem tanto, seria levantar nos textos dessas literaturas procedimentos de escrita
que, por sua vez, fossem formas liter自rias da solidao, da mascarada ou do
dilaceramento. Existem os textos e diversas an合lises orientadas nessas buscas.
Por6m as duas buscas referidas no paragrafo anterior t6m, na base, o suposto de
que a literatura 6 reflexo da realidade. Um suposto tanto sustentavel quanto discutivel
Supor que a literatura (ou apenas uma parte dela, "o romance") seja "um espelho
colocado ao lado do caminho da vida" nをo foi apenas uma falacia que sustentou o estilo
mais artificioso (o realismo): o pr6prio Stendhal inseriu a asserao dentro de um
romance (no espao da fic9ao) e sob a forma de epigrafe ap6crifa, obra de um autor
ap 6crifo. Al6m do fato de o espelho implicar uma inverso, tantas inven96es deixam a
asser9をo muito longe de qualquer certeza.
N乞o obstante, como toda adversativa encerra outra adversativa, nos escritos de
Paz podemos procurar alguma resposta que, em forma de literatura, oferece-se para o
drama secreto do mesti9o. Nao a encontramos na ordem sintagmatica, mas fazendo uma
opera 乞o de corte e justaposi車o
M6xico no the criollo sino mestizo (...) Los mestizos destruimos mucho de lo que crearon los
criollos y hoy estamos rodeados de minas y de races cortadas. ,C6mo reconciliamos con
nuestro pasado? 169
Nuestro grito es una expresi6n de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior, si, pero
sobre todo, cerrados frente ai pasado. En ese grito condenamos nuestro origen y renegamos de
nuestro hibridismo. (...) El mexicano condena en bloque toda su tradici6n, que es un conjunto de
gestos, actitudes y tendencias en ei que ya es dificil distinguir lo espafiol de lo indio. (...) El
mexicano no quiere ser ni indio in espafiol. Tampoco quiere descender de ellos. Los niega. Y no
se afirma en tanto que mestizo sino como abstraccin: es un hombre. Se vuelve hijo de la nada
Ei empieza en si mismo. 170
Frente ai tiempo sucesivo e infinito de la historia, lanzada hacia un futuro inalcan.zable, Ia
poesIa moderna, desde Blake hasta nuestros dias, no ha cesado de afirmar ei tiempo dei origen,
ei instante dei comienzo. El tiempo dei origen no es ei tiempo de antes: es ei de ahora

169 1bid,399.
170

Paz, Octavio, El laberinto de la soiedad, PS. 78-79
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Reconciliaci6n dei principio y de! fin: cada ahora es un comienzo, cada ahora es un fin. La
vuelta ai origen es ia vuelta ai presente. 171

Nas duas primeiras cita96es, a mesti9agem carrega a nega9ao do passado. Uma
deriva em uma interroga9きo sem solu9乞o, em uma esp6cie de abismo, onde a falta de
passado carrega a falta de propostas de aao; a outra, a formula9ao anterior a aceita o
da mesti9agem mediante o "n6s", deriva num tempo zero, que se torna um tempo
eterno. Nas duas, s6 h "presente": um presente intil, improdutivo como o homem que
o habita, na primeira cita9乞o; um presente carregado de possibilidades, no qual tudo est
para ser feito, o presente da "utopia" voltado para o futuro, na segunda. Passada a
d6cada de sessenta, aquela confian9a na "utopia", que El laberinto de la soledad
sustenta, apaga-se nos escritos de Paz. Volta-se para um presente carregado de presente
O desnimo impotente que, s vezes, aparece em publica96es da d6cada de
oitenta bem pode vincular-se com aquilo que, nos finais dos anos sessenta, Paz dizia das
propostas estticas que negavam o passado: constituem uma forma degradada dos
anseios revolucion自rios. Este "presentismo" s6 ganha sentido se o passado se insere no
agora. A terceira de nossa precedente trade de cita96es, referidaa literatura, orienta-se
precisamente para essa leitura integradora dos tempos: vai para o tempo da origem,
porm nao como tempo anterior, mas como tempo atual; uma comemora 乞o e uma
celebra9乞o constante de um nascimento tamb6m constante; fica no tempo n乞osucessivo, nao-linear, nをo-moderno. E - talvez o mais importante - isso n乞o 6 um desejo
6uma realiza9乞o, de puro cunho literrio

Tradi瞬o literria mestia

171

Paz, Octavio, Los hzjos dei Limo, p. 204
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No 6 a primeira vez que a literatura fornece respostas para assuntos que, por
outros caminhos, apenas atingem um ponto cego
Nをo 6 tampouco a primeira vez que o posicionamento perante uma circunstncia
determina uma op9豆o literria. Temos visto que o dilaceramento da miscigena9乞o no
encontra uma leitura com a qual conviver em harmonia at6 a ultrapassagem do
horizonte da modernidade. Lembremos que, para quem foi considerado frmndador 172 do
Modernismo hispano-americano, sua condi9乞o de mesti9o constituiu uma identidade
dupla que o obrigava a escolher uma das duas vertentes que a formavam. E escolheu
suas "maos de marqu6s"
,Hay en mi sangre alguna gota de sangre de Africa, o de indio chorotega o nagrandano? Pudiera
ser, a despecho de mis manos de marqu6s: mas be aquI que veris en mis versos princesas,
reyes, cosas irnperiales, visiones de paises lejanos o imposibles:i qu6 queris! Yo detesto la vida
y ei tiempo en que me toc nacer (..)
(Si hay poesia en nuestra Amrica ella est en Ias cosas viejas, en Palenke y Utiati台n, en ei indio
legendario, en ei inca sensual y fino, y en ei gran Moctezuma de la silla de oro...) '73

H algum poema rubendaricino de tema americano, no sentido em que ele
entendia o americano: indigena. Mas s乞o estranhas exce96es. O caracterstico de sua
obra 6 o que Dano declarou nestas palavras: de um lado, a divisao entre o i ndio e o n瓦oindio (a possibilidade de concilia9ao, de fusao, nem se imagina); do outro lado, a
convic車o de que o americano esta na op9ao indigenista e, ao mesmo tempo, a recusa
dessa op9乞o. O resultado? O comentario categ6rico de J. E. Rod6
Indudabiemente, Rub6n Dano no es ei poeta de Am6rica. (...) Cabe, en ese mismo gnero de
poesIa, cierta impresin de americanismo en los accesorios; pero, aun en los accesorios, dudo de
que nos pertenezca colectivamente ei sutil y delicado artista de que hablo. 174

Paz compartilha a idia dominante de que Dano foi o fundador do Modernismo hispano-americano
Esta auerela de naternidade tem a idade do Modernismo e continua sem sentenca.
173 ，、ー，一一一 1、一一,一 γ 、一
，、
」・
ー Kuoen vario.rrosas iクoianas.
ー上 aiaりras uiminaresー、 os. 4S・・4ソ，
ロ4 Rod, Jos Ennique, "Rubdn Dano: su personalidad literaria, su ltima obra" (1899). Publicado como
estudo preliminar a s Prosas Profanas, na edi9ao de Bouret, 1925. PS. 7-8.
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No ser muito arriscado e n乞o estar muito longe da verdade supor que o que,
nesse mesmo estudo, Rod6 chamou "antiamericanismo involuntario" de Dano est
vinculado a esta impossibilidade de assimilar um de seus componentes, aquele que o
tornava mesti9o. O fato de que se trata de textos fundadores da literatura hispanoamericana, de que escritores e crticos voltassem uma vez e outra vez aos textos, aos
aportes, a s id6ias e え heran9a de Dano, fundamentam a importncia do conceito. Esse
conceito 6 , assim, uma das formas proticas da tradi9o. A escrita da Am6rica seria
uma exilada de si mesma enquanto nao abrangesse as diversas gotas de sangue que a
constituiam: "Cultura mestiza por definicldn histrica".Ea afirmaao que inicia aquele
estudo inaugural sobre as Literaturas Latino-americanas de que ja falamos

Cultura mestiza por definicin histrica, la latinoamericana es resultante de la inserci6n ib6rica
inicial 1la supiantacin progresiva luego~ en ei tronco multiforme de ias culturas amerindias,
con ei posterior agregado dei elemento africano y de los aiuviones migratorios.'75

A leitura de Haroldo de Campos

Paz e H. de Campos se encontram neste presente que 6 reuniao de todos os
tempos. Ja vimos isso. Mas, se no percurso da obra de Paz, isso pode constituir uma
orienta9ao no caminho para recolher todas as gotas culturais que formam a Am6rica
Latina, nos textos de H. de Campos a questえo que esta sendo resolvida 6 a do crole' 76
Para Paz, essa problemtica nをo existia: declarou mortos os croles mexicanos com a
morte de Nueva Espaa, afirma 乞o discutivel, mas uma discuss乞o no pertinente neste
trabalho, O que aqui conta 6 que os croles contavam (apenas como figura de nega9ao)
para Paz
'75 Bareiro Saguier, Ruben, "Encuentro de culturas", em Am'rica Latina en su literatura, p. 21
0 descendente de europeus nascido fora de Europa
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Nos escritos de H. de Campos, no s乞o as problemticas hist6ricas ou
antropol6gicas as consideradas. Estas escorrem por baixo dos assuntos da lngua, que
aparecem trazidos por reflex6es em torno dos estudos literrios. Um percurso inverso e,
mais uma vez, complementar do percurso de Paz. E, al6m disso, n乞o 6 nos prprios
escritos de H. de Campos que o estatuto do crole esta explicito: ser necessrio olhar
para a leitura feita por Pierre Rivas desses textos se quisermos achar algum rastro do
crole nas considera6es de H. de Campos
A recorrente preocupa9乞o de H. de Campos tem sido alentar uma leitura
sincr6nica da literatura brasileira:
N含o ha dvida, porm, de que a tarefa da potica diacrnica 6 importante, como trabalho de
levantamento e demarca恒o do terreno, e, ao enfatizar-lhe os defeitos e limites, meu desejo6
chamar a aten頭o para outro tipo de potica~ a potica sincrnica一, muitssimo menos
praticada, mas cuja flm戸o tem um carter eminentemente crtico e retificador sobre as coisas
julgadas da potica histrica. 177
Vanguarda como atitude produtora no "presente de cria戸o" e visada sincrnica como atitude
revisora no "presente de cultura", eis os plos desta tens含o na atual literatura brasileira. 178
Os sete anos que separam o primeiro texto do segundo foram, a julgar pelos
pr6prios textos, tempo de afirma9乞o e de radicaliza をo na proposta dessa "visada
sincr6nica". Num texto posterior, a sincronia n乞o ser s6 o elemento conformador de
uma abordagem te6rica. Por momentos, o instrumento te6rico foge para a realidade e,
assim, a sincronia vira fato, o escritor brasileiro convive com um escritor do s6culo
XVII. E a lingua que os une. A permanencia da lngua rompe as escadas do tempo:
Nossa literatura, articulando-se com o Barroco, n乞o teve inf含ncia (in-fns, o que nao fala). No
teve origem "simples". Nunca foi in-forme. J自 "nasceu" adulta, formada, no plano dos valores
estticos, falando o c6digo mais elaborado da poca. '79

Haroldo de Campos lido por Pierre Rivas
Pierre Rivas retoma essas reflex6es de H. de Campos, mas substituindo "c6digo"
por "crole", termo aplicado a lingua, em algumas passagens do texto que vou citar, e s
pessoas em outros:

ll Campos, Haroldo de, A arte no horizonte do provvel. p. 207
l IoCampos, Haroldo de, A operacdo do texto, p. 22.
179 Campos, Haroldo de, O seq安estro do barroco, p. 64
1

Campos est attentif a la rcup6ration du Baroque comme origine et fondement de la littratnre
brsilienne
e a lt orme et non orme ar ant le cro e p us
or
epoque…
Question qui renvoi a l'identit dilacere de l'crivain crole, entre p6re DOrtugais et mre
bahianaise, entre Ia loi et le dsir, le symbolique et l'imaginaire, patre et maine. '8'
Tel est l'ambivalence du rve amricain: abolir le pere europとen, le nier (aprs l'accuser) au
crdit de la mere amrique (le matriarcat primitifd'Oswald de Andrade). 182
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A metagoge que H. De Campos escolhe para referir-se a literatura brasileira
("infncia"), inspirada por uma mais velada, a contida no substantivo "forma9o" de
Ant6nio Cndido, abre a possibilidade de uma constela9乞o (para falar como ele) de elos
geneal6gicos, mltiplas alegorias que podem, mediante associa96es metafricas,
explicar os processos literrios em fun9ao de suas semelhan9as com a vida humana
Assim, 6 bastante l6gico passar, como faz Pierre Rivas em sua leitura dos crticos
brasileiros, do come9o da literatura brasileira, assimilado ao nascimento de um adulto,
para a nega9ao dos pais (ou de um deles). A corrente subterrnea da mitologia grega
leva a pensar que uma coisa esta ligada a outra: Atenea, Venus, nasceram adultas; uma,
filha s6 do pai; a outra, da espuma do mar. Outro mito grego esta conotado na expresso
"matar o pai": foi a mitologia grega que forneceu a base para o mito moderno dos
"parricidas" que, em Barthes, R. Monegal e tantos outros, aparece ligado え no9乞o de
tradi9をo de ruptura. Mas h tamb6m a contrapartida que o mesmo Rodriguez Monegal
formulou: "Ei parricidio, como lo revela el mito edipico, es solo la segunda y evidente
etapa de un conflicto que suele comenzar por un fihicidio. Fue Layo quien primero
intent6 matar a su hijo." (Rodriguez Monegal, Borges, una biografia literaria, 133)
O desejo de matar o pai europeu, de neg-lo como autoridade e modelo, acaba
sendo, na pr6pria lente do mito de Edipo, uma l6gica conseqencia do esforo do pai
europeu de negar o filho. Morte real ou morte intelectual, a diferen9a nao 6 muito
18O Rivas, Pierre, "La diffrenciation littraire des littratures sous dpendence: Gregrio de Matos et
l'exemple brsilien", p. 139.
18l Ibid. p. 135.
182 Ibid. 139.
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grande. A segunda se chama descrdito: um julgamento que estabelece que alguma
coisa no tem valor e que esse algo nao 6 acreditvel, nem motivo de f. E, bem
sabemos, um dos problemas do crole foi crer que s6 teria valor se o pai reconhecesse
esse valor nele e, como o pai nao o reconhecia, o outro problema do crole foi fazer seu
esse descr6dito, acreditar que n乞o podia ter f em si mesmo porque nao tinha valor
Ant6nio Cndido (A formado da literatura brasileira, Vol. 1 p. 90) exemplifica bem
isto com o caso de Cl自udio Manuel da Costa
Outra constante da sua obra: o relativo dilaceramento interior, causado pelo contraste entre o
rstico bero mineiro e a experincia intelectual e social da Metrpole, onde fez os estudos
superiores e se tomou escritor. (...) unia ambivalncia que se manifesta (...) pelas desculpas que
pede da rusticidade, da "grosseria das gentes" de sua terra, indigna de pretender ombrear com a
Metrpole (...)

Paz, Campos e seus antecessores: leituras complementares

Esta ambival6ncia do crole, da qual Rivas e Paz tamb6m falavam, tem sido,
pois, uma constante nas duas literaturas latino-americanas (nas duas que nos ocupam)
ou, pelo menos, dos homens que fizeram essas literaturas. Tamb6m Dano foi
ambivalente: reivindicava, mas na hora de escrever negava seu componente no
europeu. Croles e mesti9os reuniam-se neste sentimento de inferioridade. Lembremos
esta frase ja citada de Paz: 'Durante ms de un siglo los mestizos hemos vivido de ias
sobras de los banquetes intelectuales de los europeos y los americanos" (Paz, Los signos
en rotacidn y otros ensayos, 400)
A frase parodia Anist6teles, que, em termos similares, destacava a superioridade
de Homero sobre os trgicos. Para aqueles te6logos do conto de Borges, estas diferen9as
de valor seriam inexistentes. Mas, no americano, esta e a leitura das vtimas, dos que
no viveram, mas "padeceram" a hist6ria, nas palavras de Paz, daqueles que deixaram
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suspensa sua responsabilidade hist6rica. Quando a responsabilidade se restabelece,
aqueles adultos, que sao as literaturas latino-americanas, que ja nao precisam negar o
pai, que convivem com ele com mais ou menos conforto, conforme o caso, descobrem
que precisam de uma "historia carregada de agoridade" (Campos citando a Benjamin)
para ser cidad乞os, no os ressentidos do mundo. Encontram-se com uma concep9
豆o da
hist6ria, numa dimens乞o do tempo que e uma aventura e um desafio, carregados de
pengos, constantes: "Vivir en ei ahora es vivir cara a la muerte " 183
Descobrem, tamb6m, que n乞o viveram sozinhos os acontecimentos hist6ricos
que os fizeram "mesti9os" ou "croles". A aventura da Am6rica mudou vidas de ndios
e de negros, mas tamb6m de europeus, e at6 dos que ficaram na Europa. Mudou sua
vis乞o do mundo. Cada um (integrando o grupo que integrasse, desenhado mais ou
menos arbitrariamente) viveu, como parte desse agrupamento e individualmente, uma
experi6ncia b nica e intransfervel. Mas foi a experi6ncia dos croles e dos mesti9os que
transferiu para Europa o impacto da fusao de culturas, no qual pode ser encontrado o
come9o da agonia da l6gica ocidental de trs dimens6es

No ms ties dimensiones y una sola realidad verdadera: Amrica afiadla otra dimensi6n, la
cuarta, ia dimensin desconocida. A su vez, la nueva dimensi6n no estaba regida por el
principio trinitrio sino por la cifra cuatro. Para los indios americanos ei espacio y ei tiempo,
mejor dicho: ei espacio/tiempo, dimensin una y dual de la realidad, obedecIa a la ordenaci6n
de los cuatro puntos cardinales: cuatro destinos, cuatro dioses, cuatro cobres, cuatro eras, cuatro
trasmundos. (...) El cuarto continente haba surgido como una presencia plena, palpable (...) No
otra realidad sino ei otro aspecto, la otra dimensin de la realidad. Amrica como ia Coatlicue,
era la revelaci6n visible, ptrea, de los poderes invisibies. 184
Foi o que Todorov 185 esqueceu ao explicar a derrota dos indgenas americanos
mediante a compet6ncia linguistica: os codigos europeus tambem receberam um golpe
mortal. Devagar, tentando nao declarar as mgoas, sentiram-se afetados por esse "outro
183 Ibid. 369
1841、一一 へ 」 ．
rat, '.ictavio, In/meal aciones. D. M.
185 ，・”一一1一
ー, 」
，
‘‘ 一
i ouorov, I zveian, La conquete demm'ri que: た question de ルutre, Paris: Seuil, 1982
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aspecto, a outra dimens乞o da realidade", que ia alterando a no9をo de realidade e a de
representa9乞o; no6 por acaso que a primeira grande "crise da representa9o" aconteceu
durante a conquista da Am6rica, nem sera por acaso que El Quijote, o texto
paradigmtico dessa crise,6 obra do povo conquistador 186 Nossa "quarta dimens乞o"
borgeana volta a aparecer, tornada agora, dimens乞o da Am6rica

Contrastando com os outros conceitos selecionados, os de "crole" e "mesti9o"
t6m uma filia 谷o similar a esta de que sをo referentes: perderam o pai. Nem sequer
so
duas palavras mais no dicionrio. Vinculadas a Amrica, a Amrica Latina
particularmente, t6m em cada novo portador um foraa definidora que se abriga no mais
intimo da identidade. De todos e de ningu6m, por todos elaborado, de ningu6m
propriedade, essas no96es integram a tradi9ao. Sao, elas mesmas, muito mais do que
populares - por todos aceitas ー, tradicionais - por todos feitas

186 A questo d complexa e inquietante. Voltarei sobre ela no capitulo dedicado aos barrocos latinoamericanos. Por enquanto, achei oportuno anotar um indicio que, ajuda, a meu ver, a esclarecer os
assuntos tratados neste captulo.

Captulo ifi
'Antropofagia" 187

Venit, venit a ver gente dei cielo

Terceira problemtica, terceiro modo diferente de trabalhar. No vocabulo
"antropofagia", o semantema privilegiado em todas as faIas que ouvi 6 "devora9乞o". No
marco de cita 乞o-encontro que a abordagem deste trabalho apresenta, essa "devoraao"
entre textos e autores n乞o pode ser vista seno como dilogo. Um dilogo entre Haroldo
de Campos e Oswald de Andrade, pois a "devora車o" haroldiana 6 agora nosso centro
de interesse. Mas tamb6m, para apresentar o contexto desse dilogo, nele interferem
alguns vanguardistas aos que Oswald respondera, alguns estudiosos cujas reflex6es nos
permitem analisar os textos "dialogantes", Octavio Paz, por ser nosso "termo de
compara9えo", e algum cronista que, posto a dialogar num col6quio imaginrio com
Oswald - nesta possibilidade mgica que em nossa abordagem nos d乞o "os olhos de
Deus", "a quarta dimens乞o da mem6ria" e o "rito-mito potico" (uma perspectiva de
Paz que neste capitulo acrescentamos) ー, revela um gesto (n乞o apenas indicial) que se
tem ido permeando nos estratos literrios latino-americanos por mais de quinhentos
anos, como outros gestos que "permanecem, muitas vezes com escassa visibilidade, mas
introjetados, na base de nossas percep96es e decis6es." 188 Proteu
'87 No recente congresso de "Estudos americanos" organizado pela ABEA, Sergio l3ellei apresentou uma
palestra em que, de um modo bastante diferente e sem referir-se a Ii de Campos, analisa, tamb6m,
vnculos do Manifesto antropofgico com Vanguardas europ6ias e com a transcultura 含o. Este captulo
foi escrito meses antes do congresso, em maio de 1998, pelo que ambos os trabalhos (e provavelmente
vrios outros que no cheguei a conhecer ainda) tm uma sorte de "vidas paralelas". Como falta tempo
para a publicaao das Actas do Congresso, no tenho a possibilidade de citar algumas das coloca6es de
Beilei, que poderiam ampliar o captulo.
188 Cita9ao deste prprio trabalho. No caso anterior, essas palavras se referiam a uma sorte de "buraco
negro" aberto entre nosso presente e a Idade Mdia.
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Organizei o dilogo-base (Haroldo-Oswald) sob marcas tipograficas. Uma
liberdade que, acredito, nao incomodar, pois trata-se de textos vanguardistas. Formas
proticas.
Haroldo e Oswald
Na palavra "antropofagia", Oswald de Andrade sintetizava sua proposta de
revolu9ao literria, que era, ao mesmo tempo, uma revolu9乞o global, no mais amplo
sentido do termo. Curiosamente, esta palavra que instaurava a prtica de devora9o
cultural no foi, por sua vez, objeto de devora9乞o parodica. A palavra,
indubitavelmente, a prtica foi assimilada e expandida, mas a palavra ostenta seus
setenta e cinco anos de vida sem ter sido alcanada pelos cortes par6dicos (no sentido
que Arist6teles dera ao termo: modifica9乞o simples do texto) ao estilo "Tupi or not
Tupi" que Oswald de Andrade propugnava, ou pelas altera96es lexico-morfol6gicas to
caractersticas da Poesia Concreta. A hist6ria recolhe o movimento de dessacraliza9o
de O. de Andrade, mas apaga (se elas existem) as dessacralizaoes que, por sua vez,
puderam corresponder-lhe
O grupo Noigandres e, particularmente, Haroldo de Campos participaram desta
atitude geral. Em seu prprio texto inaugural, o plano-piloto para poesia concreta,
"Oswald de Andrade"e o primeiro dos precursores brasileiros a ser nomeado. O proprio
nome de "poesia concreta" esta sugerido no Manifesto antropofgico de Oswald de
Andrade. Muitas vezes H. de Campos inclui referncias a Oswald em seus ensaios e em
seus poemas. Tem-lhe dedicado diversos trabalhos. "Da razao antropofgica"6 o artigo
vinculado a proposta de O. de Andrade para o qual o pr6prio H. de Campos mais
chamou a aten9ao. Em todos os casos, observam-se o reconhecimento, a aceitaao e o
desenvolvimento das propostas antropofgicas, por6m continuando sua linha. A "antitradi9ao" que 'Da raz乞o antropofgica" sustenta n乞o implica a irreverencia
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generalizada, ou uma "ruptura" generalizada. O. de Andrade 6 assimilado, porm sem o
processo de destrui9ao, de flagela 乞o que a "devora 乞o" sup6e.
Manifesto antropofgico - da raz豆o antropofgica. Humor

Oswald tentava decompor "humoristicamente o arcabou9o intelectual da
sociedade brasileira", nas palavras de Benedito Nunes 189, e a "mania das cita96es"
(Nunes) fazia parte do "arcabou9o". Nessa 6 poca, aparecia o conhecido ensaio de
1、一
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Dergson soore o riso ,oastante eriueauo uepols. ivias a tese ue oase ue xeIgsuIi

constituiu express乞o reflexiva da prtica que O. de Andrade adotava: o riso 6 um
instrumento que as sociedades usam para marcar os comportamentos escierosados,
mecanizados, as distra6es no quotidiano, uma censura, mas sob forma de chamada de
aten9乞o para promover as corre96es desses comportamentos, visando salvaguardar a
sobreviv6ncia das sociedades humanas.
Assim, transformar o sacralizado em motivo de riso, como fazia O. de Andrade,
implica observar suas falhas, sua incompletude, os vazios que ele tem. A autoridade
(em sua forma totalitaria, que era a criticada por O. de Andrade) n乞o 6 objeto de riso
porque sua credibilidade esta apoiada na suposi9ao de que no erra e de que6
onisciente. Essas totaliza96es nao deixam espao para ningu6m. Tornadas motivo de
riso, todo o fen6meno se inverte, e o espao para os outros fica descoberto. Mas
vinculado s reflex6es de Bergson, o movimento par6dico de O. de Andrade estava
dizendo algo mais: estava na hora de a sociedade (a brasileira, mas bem pode-se
estender a outras) descobrir esses erros e os correspondentes vazios, de corrigir o
escierosamento para conseguir sobreviver. Talvez seja o grande agradecimento que
setenta e cinco anos guardam para ele por essa lucidez, o que mant6m seu totem de p6

Nunes, Benedito, "Antropofagia ao alcance de todos", prlogo de Oswald de Andrade. Obras
completas. Do Pau-Brasil d antropofagia e d s utopias, p. xxi
190 Bergson, Henri, Le rire. Oeuvres Completes

189
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のurante segundos, H. de Campos continua em "Da razo antropofgica"o

movimento humorstico 庇 Oswald:
O suなo (Blaise Cendrars) pensou que tinha descoberto o Brasil e escaldado o amigo
brasileiro numa panela de'7bndu"cosmopolita. Oswald pediu-lhe emprestada α
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191

A庇lSadominante ' bastante mais sria e, incんsive, emotiva 伽Bergson nos tinhadto
que llaね est mais afastado do humor que a emoぐdo). Suas cita6es so convocatrias,
essas "citas"que aqui nos guiam,Para aqueles que, como Hermes, orientam o viq/ante
noseひ andar.
且 poesia concreta, brasileiramente, Pensou uma nova Podtica, nacional e universal. Um
planetirio de "signos em rotado",cujos pontos eventos chamavam-se (quais ndices
topogr4ficos) Mallann', Joyce, Apollinaire, Pound Cummings, ou Oswa尼de Andrade,
元a5 Cabral de Meio Neto e, mais para trs, retro叩ectivamente, Sousndrade 192
Em paginas anteriores, falamos da rela 乞o entre autores mediante a cita9乞o, que da a ela
o carter indicial. Agora bastar consignar que H. de Campos pertence a essa
cosmovisao.) 193
Por sua parte, O. de Andrade atinge o extremo da pardia ao parodiar outro
"parodiador", mas nao qualquer um, e sim aquele que talvez seja o prot6tipo da
decomposi9ao humorstica: Dada.
a No Manifesto de Tzara (1916), o elemento linguistico
que fornece alguma unidade a um texto que tenta chegar aos limites da desarticula9乞o
sinttica e semntica 6 , precisamente, a anfora "dad". Tzara teve que colocar 'n6s' em
seu texto, como em qualquer tecido, e escolheu os 'n6s' que primeiro emprega quem
aprende a escrever. Arredava assim a ingenuidade da crian9a (criana na vida, nえo s6
para a escrita)a qual remetia a prpria palavra "dad". Mas no Manifesto dadasta, a

' Campos, H. de, "Da razao antropofgica", p.110
''z Ibid. 119.
193 Para dar o contraponto entre Oswald e Haroldo usei parntese e itlicos
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superposi9乞o de sentidos absurdos para a palavra que constituia a liga9乞o, junto a quilo
que pode ler-se como a confiss乞o ("dada nao significa nada"), determinam que o pr6prio
valor de vnculo, que 6 inerente a an自fora, fica tamb6m destruido. Por onde seja lido, o
sentido de "dad"6 o sem-sentido.
Em seu manifesto, Oswald recupera e expande o mesmo movimento anafrico
de Tzara, mas, ao mudar a condi9ao da palavra tutelar, muda tamb6m o efeito da
constru9きo anafrica. "Antropofagia" era, antes de Oswald, uma palavra familiar, ao
contrrio de でad". Oswald faz com ela o que prop6e fazer com toda a cultura
modifica-a, mas, trata-se de uma modificaao que pode ser reconhecida como tal, ou
seja, uma na qual o objeto modificado subsiste na modifica9o, ao mesmo tempo, que6
tamb6m outro objeto. E um caso de silepse: o sentido anterior da palavra permanece, ao
mesmo tempo que o sentido inventado por transia9乞o metafrica s6 6 compreensvel
gra9as a lembrana do sentido anterior. O que aqui interessa 6 que a fun9乞o anafrica6
restituida por Oswald precisamente porque esta apoiada numa palavra que, fora e dentro
de seu texto, faz sentido. Assim, a pardia da par6dia 6 uma devora9をo que opera como
conten9ao do estouro destrutivo com o qual algumas vanguardas amea9avam
Em 1909, Marinetti convocava a queima das bibliotecas. H. de Campos, em
1982, recriava as viv6ncias de leitores exemplares (Borges, Alfonso Reyes, Lezama
Lima), nos cantos de espalhadas bibliotecas. Foucault mediante, o mais sacrlego que
parece que conseguiremos fazer com as bibliotecas 6 desordena-las 194
Vanguardas com sentido
"Antropofagia" tem sentido, devora, mas n乞o arrasa. Oswald fica no "horizonte
do provvel"

Vrios anos depois, seria pertinente acrescentar essa recria9含o de H. De Campos com o acontecido
com seu amigo Octavio Paz: acontecida a deflagra9ao que Marinetti alentava em sua biblioteca, o escritor
iniciou um exlio em sua prpria casa, que s6 acabou com sua morte, dois anos depois.

194
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(So os sentidos de "antropofagia"(alm da prtica antropofgica) que H. de
Cal耀7os trabalha em'Da razo antropofgic 己 mas nem sempre coincidindo com
eles.
'zntropofagia"druptura, dessacralizado, humor. Temos visto isso.Mas
tamb'm d concretismo, poesia concreta'95 ,devora戸b, celebrado, 戸licidade)

Concretismo

No manifesto de Oswald de Andrade, lemos

Somos concretistas As idias tomam conta, reagem, queimam gente nas pra9as phblicas
さupnmamos as icieias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos
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E, em 'Da raz乞o antropofgica"
A poesia concreta representa o momento de sincronia absoluta da literatura brasileira. Ela no
apenas p6de fular a diferen9a num c6digo universal (como Gregrio de Matos.., como Oswald
de Andrade, "pau-brasiizando" futurismo italiano e cubismo francs). Ela metalingiisticamente
repensou o prprio cdigo, a prpria fun更o potica (ou a opera頭o desse cdigo). A diferen9a
(o nacional) passou a ser com ela o lugar operatrio da nova sintese do cdigo universal. 197

(Como‘ノreqente nos textos tedricos e crticos de H. de Campos, α atendo se
dinge ao cjdigo. 豆 Poesia concreta ',segundo eた， ‘b momento de sincronia absoんta
dl 万teratura brasileira"e essa sincronia'descrita como resultante 庇叩era6es do
c6digo. A citado faz refernciaaumHnguap 尼tica que integra dひ7erentes 功iguas. No
mesmo texto, H. de Campos acrescentaaintegrado de c（うdigos de diferentes artes
nessa poesia・ o que ele define como "espao intersemi 6tico’二 e a integrado dos

'95 Na obra de Haroldo de Campos o "concretismo" constitui uma etapa seguida daquilo que ele denomina
"noemas concretos". Na seco dedicada a anlise de sua noesia anrofundaremos nisso.
ーAnciracle, Uswa!4 1Mamtesto antropotagico", Uswald de Andrade. Ubras completas. Do Fau-Brasild
antrop可2igia e d s utopias, p 19.
197 Campos, Haroldo , op. cit., 118
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cdigos de d第rentes ゆocas (de diferentes estilos artsticos). Ou seja, essa sincronia
524P6とノazer db texto um e早pao interimlgustico, intersem加tico e mtmemPoral 左S
（勿era6es que Permitem atingir isso so, basicamente, as 庇 corte das unidades (dbs
c うdigos), seleぐdo 庇 pequenas por6es e sua mistura. Quando, no plano-piloto 庇
1958, os concretistas davam por "encerrado o ciclo histrico do verso'二 apontavam 戸
esta concepdo de parcelamento das unidades aceitas e uma integrado dosノ'ragmentos
que dern功asse as barreiras e早％io-temporais Ml Poesza concreta, o Parcelamento
chega atd "palavra ”・ a unidade mnima conservada'o moグer ma. Nos poemas
concretos haroldianos, posteriores d Poesia Concreta, afragmentado interessa menos,
mas as especiais vinciddc6es entre elementos muito dferentes '4フresentam as marcas da
Jbrteノ agmentado dl etapa precedente)

Transiaf6es

No Man施sto antropofgico, como aconteceu com toda a vanguarda, a ruptura
privilegiada no nivel linguistico 6 a que se observa na sintaxe. A quase aus6ncia de
verbos 6 uma de suas manifesta96es. Os cortes nao passam da unidade "ora9ao" e as
palavras mantem sua unidade. Desponta, contudo, j, uma aproxima9乞oa sincronia,
resultante de reunir diferentes linguas e pocas. Mas a linha temporal subsiste,
porquanto a id6ia bsica 6 a revolu9o. Como tをo claramente notou Paz em Corriente
alterna, toda "revoluci6n" implica uma volta, ou seja, uma transia9をo temporal
Efetivamente, a no9をo do traslado esta sublinhada de varias formas no Manifesto
antropofgico. Esta no nvel referencial: manifesta-se contra as "paralisias" e proclamase "pelos roteiros". Sete "roteiros" constituem sete ora96es do texto, justapostas em
obsessiva repeti9乞o . Esta no nvel da conforma9乞o do texto: todo ele se ap6ia no
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traslado metafrico de partida, como ja dissemos. A metfora, tal como foi definida por
Arist6teles, carrega em si esta idia de movimento:

Metfora es trasiaci6n de nombre ajeno, ya dei gnero a la especie, ya de la especie ai gnero, o
de una a otra espe（淘 o bien por analogIa. 198

E evidente que, no texto aristotlico, ficam aglutinados os seis tipos de
sin6doque, os seis de metonmia, mais todas as figuras de analogia que distinguiram as
ret6ricas. O sentido pr6prio do termo confirma essa aglutina 乞o: "metfora"6 "traslado"
em grego. Como sabemos, coube a Jakobson sintetizar a frondosa 自 rvore ret6rica e
agrupar os tropos em dois conjuntos: o de substitui9乞o (metonimia) e o de analogia
(metfora). O tema foi retomado por muitos estudiosos, e Umberto Eco oferece um
,.amー、へ 山、 ．、へー一、．ー一一 』一 ーーー‘α 一 ．．』．二 1ハC)A 199 一
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e uma conciusao nao tectiaaa que tende a

recuperar a aglutina o aristot6lica, o que enfatiza a no9をo de "traslado" nas metforas
Por sua parte, nos estudos sobre Laforgue, Lisa Block de Behar 200 vincula as
constru96es ret6ricas de Laforgue com seu traslados reais atravs do oceano Atlntico e,
assim, coloca a metfora como uma "transla o" no apenas figurativa, mas como uma
maneira de fazer do pr6prio texto um deambular
O chamamento de Oswald a andar sob a guia das estrelas, que desperta no
imaginario a paisagem virgem daquele tempo mitol6gico que ele quer resgatar, fica
prximo das imagens do poeta das Complaintes. O fato de as estrelas serem colocadas
num lugar exterior ao falante e a pgina, incentiva esta fantasia de traslado, porquanto
implica, pelo menos, dois espa9os

198 Aristteles, Po'tica, p. 65
ど Eco, Umberto, Semi6tica y Filosofia dei lenguaje, cap. 3
賀 B1ock de Behar, Lisa, "Jules Laforgue, una 'figura'uruguaya", Actas, 10 Congresso ABRALIC. PS
199-212・ Jules Lajrgue o Ias met可oras de! desplazamiento.
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(Nos textos de H. de Campos, na "outra constelado" ("Da razo
antn勿o危gica’フ， na work in progress que tm sido as Galxias at sua publica戸o,
(2匂initivaり em 1983, nasルigura6es de Educado dos cinco sentidos ou de Signncia
quase cu, as estrelas,adimenso csmica fazem parte da pgina. De sua parte, como
nos textos ps-vanguardistas de 及フrges, embora os procedimentos sejam diferentes, α
metfora' quase uma ausente. Como nos textos de Borges, essa economia de figuras
expressa a inexistncia de um mundo戸gurado, ou seja, α reunio daブantasia potica e
do aceito como "real" na margem do possvel, sob戸フrma 庇 texto. Um zl nico Universo.
Do macro ao microcosmo p homem), atravs das lnguas, os tempos e os estilos, α
poesia concreta'uma e叩‘cie de movimento fixo. Sem Cronos, cmtes de Cronos, na
eterna unio do Cu edlTerra, o acontecer nos textos concretistas e concretos'
vertiginoso, 庇uma velocidade to intensa que abafa o tei響ル
Esta sincronia, ento, a resultante de levar a antropofagia a extremos maiores
タte os atingidbs por Oswald庇Anみade.)

O legado da Am6rica え Europa

A "devora9乞o" proposta por Oswald, este movimento de mo dupla que
simultaneamente implica a destrui9乞o e o desejo do outro, de incorporar (literalmente) o
outro, apresenta-se como um triunfo do presente (atendendo para o futuro) e da Am6rica
sobre a Europa （互 de Campos oferece provas do sucesso da pr卑,osta, mostrando α
presena e aceitado dbs textos brasiたiros, das invenぐ6es estticas brasikiras llα
Ew(4フα・ Mis dj叩6e, assim, o necessdrlo Para o Passo se8Ianた， db 9ual lldoメlZa． α
incluso no processo cclico de devora戸odos textos brasiたiros. Por defini 9do, α
antropofagia d mais um fen6meno de celebrα戸6 que de destrui戸o. Para os vedantas, o
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corpo humano' o cu dos alimentos; o pior para os alimentos' , conseqentemente,
no serem comidos. Incんsive lla Cosmoviso crist, que Oswald critica violentamente,
e 互庇 Campos com uma nuana mais leve, o instante mais sagrado ' o instante da
incorporα戸o do corpo dvino. Voltamos d nossa p a訪e回 "cita'二 mas com uma
dtem戸o:Podb ser a Passagem Pam o Pamiso, s 9ue, na vis フ αnかく4x丞igica, o
paraso pode ser cada um de n（うs.)
Esta busca da natureza original (da origem), do estado de inocencia inicial est
nos textos de O. de Andrade, como mostra a leitura de Benedito Nunes: Criaramos
assim に.) um novo estado de natureza, que nos devolved infncia da e早尼cie, onde,
numa sociedade matriarcal, alcanaremos lla alegria にJ a prova dos nove 庇 nossa
felicidade. 201
E se acreditarmos em Arist6teles - um sabio muito mais escutado do que
rejeitado: CasE b mismo para cada hombre en particular y todos en comlln hay un
cierto o勿eto en vista dei cual eligen o repudian, y ei tal es, dicindolo de una vez, ia
戸licidady sus partes. 202
O projeto de O. de Andrade tem a extenso do Universo. Mais do que uma
proposta esttica e poltica,6 um projeto de vida. Para toda a humanidade
Alguns anos depois, na zona dos hispano-falantes da Amrica Latina, era
Octavio Paz quem assimilava mito e poesia. Uma, entre suas observa6es mais clebres

Como en ei mito, en ei poema ei tiempo cotidiano sufre una trasmutaci6n: deja de ser
sucesi6n homognea y vaca para convertirse en iitnio. (...) El poema es tiempo arquetpico,que
se hace presente apenas unos labios repiten sus frases rtmicas. Esas frases ritmicas son lo que
ilamamos versos y su funcin consiste en recrear ei tiempo. 203

Nunes, Benedito, "Antopofagia ao alcance de todos", prlogo de Oswald de Andrade. Obras
completas. Do Pau-Brasild antropofagia e d s utopias, p. xxxiv
202 Aristteles, Retrica, p. 24
203 Paz, Octavio, El arco y Ia lira, ps. 63-64
201
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As palavras "mito", "rito", e "ritmo" chamando-se mutuamente - como Breton
preconizava - trazem, para Octavio Paz, surrealiste confesso, atrav6s da proximidade
sonora, a proximidade sem含ntica e, nela, o conhecimento. Pela sabedoria ffinica, a
palavra ilumina a coincid6ncia elementar entre poema e mito, entre o rito que atualiza o
mito e a leitura - um ato tamb6m ritual - que atualiza o poema. Por essa sabedoria, o
homem descobre um furo no tempo, rompe a linearidade e entra num tempo ciclico
Assim, segundo Octavio Paz, a magia e a fora do mito nao estao perdidas para nossa
civilizaao: elas sobrevivem na poesia. Octavio Paz assinala onde e como procurar o
que O. de Andrade reclamava.
E, enquanto o reencontro com a dimensao mitol6gica 6 uma aproxima9乞o ao
paraso (num sincretismo religioso que 6 caracterstico da Am6rica Latina), O. de
Andrade sintetizava, tamb6m, o percurso de Colombo entre as duas ribeiras onde
acreditava situar-se o paraso. Em suas quatro viagens para a Am6rica, esta a semente da
evangeliza9乞o que O. de Andrade tanto criticara e do complexo processo cultural que
derivara na Antropofagia cultural. Nos documentos relativos a essas viagens, est
registrada outra viagem do Almirante, uma viagem interior, que o levou, da surpresa de
se ver acreditado pelos indgenas americanos como enviado do c6u,a cren9a de que
nessas terras (logo "americanas") estava o paraso. Em uma de suas primeiras
declara96es, a carta enviada aos reis da Espanha em 1593, Colombo (Col6n) dizia

Oy en dia los traigo que siempre estn de prop6sito que vengo dei cielo, por mucha
conversaci6n que hayan havido conmigo. Y estos eran los primeros a pronunciarlo adonde yo
Ilegava, y los otros andavan corriendo de casa en casa y a ias villas cercanas con bozes altas
"Venit, venit a ver gente dei cielo". 204

Cinco anos depois,a visao mudou radicalmente

204 Colombo, Crist6foro, Carta a los reyes, 14.3.1593, em El descubrimiento dei Nuevo Mundo, (Org
Roberto Puig), p. 79.
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A prpria Am6rica modificou a visao de Colombo. O europeu que iniciou essa
ocupa9乞o intercontinental foi o primeiro a ficar tocado pela magia americana. Iniciou,
tamb6m, a busca infinita do mito-paraso que mora na Am6rica, encoberto, mas
eternamente almejado e por gera96es de americanos procurado. Proteu

205 Colombo, Crist6foro, Carta a los reyes, 3 1.8.1598, em La conquista de Am'rica, ia cuesti6n dei otro,
Todorov, p. 25.
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Captulo IV

"Transcria恒o"
POLYPHILOPROGENITIVE
The sapient sutlers of the Lord
Drift across the window-panes.
In the beginning was the Word.
T. S. Eliot 206

Neste quarto capitulo, nossas fontes bibliogrficas prov6m do mais claro
exemplo de escritor inscrito na tradi9をo literria mediante a citaao: o escritor lendo e o
escritor sendo lido. Entre os prprios termos de nossa compara9ao: H. de Campos leu,
citou e trabalhou com observa96es de Paz sobre este tema. Claro exemplo do ir-e-vir
quaternrio do Hermes.
Isso nos dispensa de opera6es de leitura mais ou menos complexas, destinadas
a construir uma compara9ao. Os prprios textos estudados v乞o-se abrindo, dispondo
passagens pelas quais emergem os companheiros de viagem na aventura do
conhecimento, encontrados e encontrando-se na sincronia do texto
Tradu恒o e Teoria Literria

Numa circunstancia inaugural para a Literatura Comparada 207, H. de Campos
apresentou a Transcria o como uma alternativa a tradu9乞o: 'Propus-me transcriar em
portugu6s o poema "Blanco" de Octavio PaZ" 208

day Morning
de麗嘉麗湯姦 Porto Alegre, setembro de 1986. A
206
207 Eliot,
Prime蕊器認監認americano
r)alestra citada de H. de Campos, "Transblanco: reflexes sobre a transcria 豆o de Blanco, de Octavio
ano anterior em Montevidu, no percurso do Dseminario. La Descontruccibn; otro descubrimiento de
no-americano
isa).
de Literatura Comparada, p. 65
208 Actas. Primeiro
ellock
Semin器器
de
Amrica. (Org.:e B
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Numa primeira abordagem, o termo "transcriaao" implica uma diferencia 豆o
entre a tradu9乞o de um texto literrio e um texto no-literrio, que determina a condi9乞o
de "cria ao" e "crtica", para a primeira 209 Da anlise da configuraao esttica do texto
a traduzir, com o objetivo de conservar suas caractersticas fundamentais e de um
tratamento esttico do texto na lingua para a qual se traduz, eis que uma tradu9乞o de um
texto artistico exige um artista
Bastante simples, porm, segundo H. de Campos, isso faz da tradu9乞o um
capitulo da Teoria Literria, e seus desenvolvimentos de tal capitulo mostram sua
aproxima 乞o a concep9ao de Benedetto Croce: atentar para os problemas da Est6tica6
atentar para os problemas do conhecimento. E verdade que, para muitos, Croce est
bastante desacreditado hoje, mas por raz6es que tem a ver com a hist6ria das tend6ncias
do pensamento, o descr6dito atinge o nome, n乞o as idias. Em outras palavras, como
disse Borges: "Casi nadie profesa la doctrina de Croce y todos la aplican
continuamente." 210
A "transcria o" convive, numa esp6cie de ramagem, com vrias palavras
semanticamente prximas, inseridas nos textos que tratam do tema e ligadas por seu
comum prefixo "trans": "transpoetiza 乞o", "transblanco", "transgennaniza9ao",
transcultura 乞o, "transposi9乞o criativa" 211
E uma propriedade dos prefixos terem um sentido parcialmente oscilante, cuja
especifica9ao esta dada pela palavra-base que integram. Rejeitando, como rejeita, o
privil6gio dos aspectos semnticos na tradu9乞o literaria, 6 l6gico que H. de Campos
insista num morfema de significado varivel. "Trans" implica um significado em
trnsito porque 6 essa no9をo de passagem que esta privilegiada na transcria9乞o, a

209 Campos, H. de, "Da tradu 含o como criaao e como crtica", Metalinguagem,ps. 21-38
鴛 Borges, Jorge Luis, "La poesia", Si efe Noches (1980), 1986, p. 102
‘よ I"Transpoetiza 豆o' e uma cita de Walter Benjamin, "transposi戸o criativa" de Roman Jakobson". Os
diferentes termos aparecem nos textos citados e em Os sertes dos Campos.
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palavra da lingua de Pound e Eliot ("precursores" da teoria da tradu頭o de H. de
Campos), translation, mas lida na lingua de Mallarm6 (o precursor comum a Campos e
Paz), uma conjun9乞o de lnguas que a sincronia da cosmoviso "poesia concreta"
fornece.
Nas diferentes palavras citadas, o "trans" aponta para essa passagem da qual
resulta uma mudan9a. Uma mudan9a na superficie, necessria para conservar o
fundamental. O processo de passagem 6 tamb6m o processo de encontro, encontra-se o
que vai ser conservado, o que n乞o vai mudar na opera9乞o de tradu9谷o. Mas esses
elementos constantes nao s乞o, segundo H. de Campos, apenas componentes dos textos
traduzidos, mas parte do "intrac6digo", da "lngua pura" de Walter Benjamin. Nesse
contexto, o acesso ao intrac6digo 6 o acesso ao "conhecimento", por antonomsia
Os dois textos de Haroldo de Campos sobre a Teoria da tradu9乞o que estamos
considerando nao s乞o os 丘 nicos que o poeta dedicara a esse tema. Pelo contrrio, este6
um assunto sempre presente em suas preocupa96es desde cedo, na oportunidade de suas
primeiras tradu96es at6 hoje: O arco fris branco, seu mais recente livro de ensaios,
inclui um artigo sobre a tradu9ao. Entretanto os conceitos basicos de sua no9乞o de
"transcria9乞o" est乞o contidos nos textos escolhidos com um acrscimo presente em
"Tradu9乞o e re-configura9ao do imaginrio: o tradutor como "transfingidor". Nesse
escrito, H. de Campos confirma a rela9をo te6rica com seus desenvolvimentos sobre a
tradu9ao, destacando seu reconhecimento a s observa96es de Jakobson. O acrscimo
prov6m de sua aten9ao para os elementos que a teoria da representa9乞o fornece え sua
Teoria da Tradu9ao. E nesse sentido que resgata, particularmente, os estudos de Iser
sobre os "imaginrios" e, com eles, a necessidade de levar em conta as caractersticas
culturais pr6prias da comunidade linguistica a que pertence o texto a traduzir e as da
comunidade a que a tradu9乞o se destina. Assim, ao "transcriar", o "transcriador" ou
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"transfingidor" deve considerar os elementos extratextuais mencionados, que interferem
na leitura e que, finalmente, acabam constituindo-se em componentes da significaao do
texto. Tamb6m nesse escrito, H. de Campos faz referencia explicita a distancia que
separa sua teoria dos alcances messianicos da teoria de Benjamin. Feito esse
esclarecimento, podemos ocupar-nos dos elementos da teoria de Benjamin que H. De
Campos efetivamente recolhe e trabalha e estao na base da transcend6ncia filos6fica que
o conceito alcan9a nas ilumina96es que H. de Campos nos tem oferecido sobre o
assunto da tradu9ao.

Leitura de Benjamin

Benjamin distingue a linguagem de Deus, das coisas e dos homens. A linguagem
divina6 , para Benjamin, essa linguagem criadora consignada no texto biblico. Depois
da cria9乞o: "Dios descans6 cuando hubo confiado ai hombre su mismidad creativa. Esa
actualidad creativa, una vez resuelta la divina, se hizo conocimiento." 212 E, uma vez
perdido o paraso, a tradu9乞o foi o procedimento adotado para procurar o conhecimento
tradu9乞o da linguagem das coisas a linguagem humana, tradu9ao entre linguagens
humanas. 'Para acceder ai conocimiento de las fonnas artisticas, basta intentar
concebirlas como lenguajes y buscar su relaci6n con los lenguajes de la naturaleza." 213
Assim, na concep9ao de Benjamin, a tradu9乞o 6 "una continuidad de
transformaciones", que, por uma parte, permitem o acesso ao conhecimento e, ao
mesmo tempo, n乞o s乞o uma op9o: s乞o inevit自veis. No prefcio a Bere'Shit, A cena da
origem, H. de Campos retoma suas leituras de Benjamin, colocando o acento sobre o

Benjamin, Walter, "Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos", p. 67, em Para
una crtica de k Woknda V otros ensavos.
,，
二
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tsenjamin, Walter, ー Sobre ei lenguaje en general y sobre ei lenguaje de los humanos", p. 73, em Para
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212
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fato de que o ftindamental na tradu9ao 6 manter a forma do texto de partida. Neste
sentido fala de "uma Inperliteralidade a forma significante." 214 Haroido sublinha
tamb6m que tais transforma6es simplesmente constituem um dado da realidade, da,
pretender evitar as transforma6es ao traduzir seria, precisamente, fazer um artificio,
alguma coisa nをo fiel a realidade (o que bem poderia incluir a transforma車o pardica
do poema de Eliot que escolhemos como epigrafe)

Num segundo sentido, lato, a tradu更o 6 um processo semitico, participando do jogo de
revezamento de interpretantes que Peirce descreveu como uma "s6rie infinita" (infinite series) e
Umberto Eco repensou no piano dos encadeamentos culturais como "semiose ilimitada". (...) E
esse movimento incessante e sempre outro que explica como uma tradi夢o 6 reproposta e
reformulada via tradu臨o. 215

Segundo Haroldo de Campos, entをo, a tradu9乞o 6 uma das maneiras de
conservar a tradi9ao: conserv-la na mudan9a,h nica forma possivel de conserva o se
dermos mais um passo no caminho que H. de Campos vai tra9ando. Tradi9ao-tradu9ao
na senda da l6gica potica de Campos e Paz, em que "les mots font l'amour", como
dizia A. Breton, em que as palavras se chamam mutuamente mediante proximidades
sonoras que permitem (des)cobrir proximidades de sentido, podemos observar que
apenas uma letra diferencia "tradi9o" e "tradu9乞o". Portanto, basta olhar para as
palavras e teremos uma confirma9乞o literal (nas letras) da afirma o de Haroldo: a
"tradu9ao" 6 uma "tradi9o" mudada. O mesmo no diferente, como Proteu.
Embora Haroldo de Campos tenha sublinhado que s乞o os problemas poticos
que constituem o cerne de suas preocupa6es em torno da tradu9乞o, suas referencias
constantes a Benjamin, no tocante a este assunto, inscrevem seus prprios
desenvolvimentos sobre a tradu9ao naquilo que era a base das considera96es de
I, 一一
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215 Campos, H., de "Transblanco: reflexes sobre a transcria車o de Blanco, de Octavio Paz, com um
excurso sobre a Teoria da Tradu o do poeta mexicano", Actas do Primeiro Semindrio Latino-americano
de Literatura Comparada, Porto Alegre, setembro de 1986, p. 64.

- 142 ー

Benjamin: traduzir 6 uma tarefa imprescindivel na busca do conhecimento e, o oposto
complementar: toda tradu9ao, se esta bem feita,6 uma contribui9ao nessa busca
Sendo isso assim, ou seja, no pressuposto de que a aproxima9乞o ao
conhecimento s6 se vai alcan9ando mediante transforma96es, eis que esse caminho vai
estar sempre enchido de vazios, de elipses: cada nova aproximaao vai ser o testemunho
de um achado e de uma falta, uma car6ncia, testemunho de que foi preciso perder
alguma coisa para atingir outra: 6 a l6gica da transforma9乞o. O que vai ligado com a
concep 9乞o de que qualquer constru9乞o, qualquer texto que pretenda dar conta de alguma
parte do conhecimento deve ser um texto aberto - at6 mesmo um texto n乞o acabado,
mimtico, neste sentido - ao prprio processo de busca do conhecimento. Qualquer
pretensao de totalidade, qualquer texto que se apresentasse como terminado, portador de
um saber completo, seria, por defini9乞o incompleto, porquanto se apoiaria no
pressuposto falso de que essa "totalidade" do saber pode ser atingida
Estas reflex6es nos permitem ver, de um lado, uma clara inserao da obra de H
de Campos numa leitura disposta sob o signo do Proteu rodoniano, e de outro, ver que
n瓦o obstante seu essencialismo (uma marca de poca, da qual nao era muito fcil fugir)
a visao de Rod6 continua a fornecer elementos para nossas buscas atuais. Refiro-me a
que a id6ia hoje t乞o repetida do "livro inacabado", cuja genealogia costuma reconhecer
Maliarm6 como pai, estava na obra de Rod6, e n乞o apenas estava, como era o elemento
conformador de Motivos de Proteo e da "cosmovis乞o" de Rod6:
No publico una "primem parte" de PROTEO: ei material que he apartado para estos Motivos da,
en compendio, idea general de la obra, harto extensa (aun si la liniitase a lo que tengo escrito
para ser extendida de una vez. Los claros de este volumen sern ei contenido dei siguiente; y asi
en los sucesivos. Y nunca PROTEO se publicar de otro modo que de6 ste; es decir, nunca le
dar "arquitectura" concreta, ni trmino forzoso; siempre podr seguir desenvolvindose,
"viviendo". La ndole del libro (si tal puede liam自rsela) consiente, en tomo de tin pensarniento
capital, tan vasta ramificacin de ideas y motivos, que nada se opone a que haga de i lo que
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quiero que sea: un libro en perpetuo "devenir", un libro abierto sobre una perspectiva
indefnidi 216

Dele poderia dizer-se o mesmo que Caillois, dos Chants de Maldororor: eis uma
obra que tem em si mesma seu prprio coment自rio

Subtextos metafisicos de uma leitura n五o-metafisica

No mesmo texto ("Transblanco") a que pertence a 丘 ltima cita9乞o de H. de
Campos, ele anota que a transcria9o nao 6 uma c6pia, mas uma imita9o. Embora H
de Campos no faa o esclarecimento, essa "imita9o" deveria ser entendida, em
principio, no sentido de Arist6teles, isto6 , imitar os processos de cria9乞o da natureza,
fazer como ela faz. Mas, como o criador precedente ao tradutor 6 humano, tratar-se-ia
de combinar a observa頭o aristot6lica com a de Plat乞o no Livro Terceiro da Repzblica
a imita 乞o 6 uma repeti9ao alterante, s6 que o que se repete nをo 6 o produto, mas o
processo de composi9o.

Leitura de Paz

Isso permitiria tamb6m esclarecer a leitura que H. de Campos faz da Teoria da
Tradu9ao de Paz 217, apoiada na distin9o entre tradu9乞o metonmica e tradu9o
metafrica, que, por sua vez, remete a distin9o de Jakobson entre textos baseados na
metonmia (cientificos e narrativos) e na met自fora (poticos): tradu9ao metonmica para
os textos metonimicos, metafrica para os metafricos. E, ao falar de rela9ao metafrica
entre textos, H. de Campos acrescenta: "anal6gica"

RI, Josd Enrique, Motivos de Proteo, Obras Completas, p. 302
Paz, Octavio, Traducci bn, literaturay literalidad, Barcelona, Tusquets, 1980

216
217
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De fato, Aristteles, na Ret うrica, destaca entre as met自foras, "ias metforas bien
apropiadas, lo cual se logra por analogIa" 218 Mas, enquanto a analogia aristot6lica6
uma rela9乞o entre dois objetos e a fim9乞o da linguagem 6 , mediante a representa9乞o, dar
conta dessa rela9乞o entre coisas, a analogia de que H. de Campos fala6 uma rela9o
intralinguistica. Mais uma vez, o procedimento proposto para a tradu9乞o arremeda o
processo de cria9乞o literria descoberto mediante a anlise. No plano-piloto da poesia
concreta, propiciava-se uma "sintaxe anal6gica nao l6gico-discursiva". Em seus estudos
literrios, os concretistas observaram que essa l6gica-anal6gica, em que o texto
apresenta semelhan9as entre seus diferentes nveis (uma sintaxe semethante a grafia, e
ambas a sonoridade, por exemplo) aparece em diferentes escritores e caracteriza
algumas posturas crticas, algumas leituras criticas. E o caso da leitura grfica de O
Corvo feita por Peirce, analisada por D6cio Pignatari

As palavras e versos se ligam mediante uma sintaxe visual direta sobreposta a sintaxe verbal ea
sintaxe anal6gica (correspondncias sonoras e grafo- tipogrficas) inerentes ao poema. 219
Os ecos de Baudelaire podem sentir-se nessas linhas, numa transposi9o
(potica?) das rela6es intrac6smicas え s rela6es intrapoticas
Mais aristot6lico do que os concretistas, para Paz, a analogia 6 uma rela9乞o entre
"linguagem" e "mundo" 220 Por essa raz乞o, Paz considera que, na literatura de nosso
s6culo, predomina uma das formas da analogia: uma alegoria que 6 a inversa da de
Dante, porquanto, para Dante, "ei mundo era una alegoria de ias escrituras cristianas;
ahora ei lenguaje de los hombres es una alegoria dei mundo". 221 O que tem por
substrato a teoria binria de Saussure e dirige a aten9ao para a "significa9ao" dessa

Aristteles, Retrica, p. 182
Pignatari, D6cio, Semi6tica e Literatura, p. 66
22O Paz, Octavio, "La nueva analogia", em Los signos en rotacidn y otros ensayos
221
Ibid 261
218

219

.
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linguagem. "Significa9乞o" 6 diferente de "significado", devido a que inclui a
possibilidade de tomar os signos como entidade e interpretar a entidade como conjunto,
ou seja, o que a presen9a de um signo em um dado contexto comunica. Mas a dicotomia
persiste na vis乞o de Octavio Paz, como confirma sua recusa da "semiose ilimitada"
dimanada dos escritos de Peirce, precisamente pela convic9をo da necessidade de
precisar um sentido

Un autor muy citado por Jakobson, ei fil6sofo Charles Peirce, dice: "ei sentido de un simbolo
es su traducci6n en otro simbolo". A la inversa de Husserl, ei fil6sofo anglo americano reduce ei
sentido a una operaci6n: tin signo nos remite a otro signo. Respuesta circular y que se destruye a
sI misma: si ei lenguaje es tin sistema de signos, un signo de signos, ,qu significa este signo de
sinos? 222

Em outro estudo dedicado a L6vi-Strauss, Octavio Paz retoma o mesmo
problema da semiose, mas aceitando o que criticava em Claude L'vi-Strauss o ei nuevo
festmn db Esopo:
Dije ai principio que ia respuesta de Peirce a la pregunta sobre eI sentido era circular: ei
significado de la significaci6n es significar. Como en ei caso del marxismo, Lvi-Strauss no
niega ni contradice la respuesta de Peirce; la recoge y, fiel ai movimiento de la espiral, la
enfrenta consigo misma: sentido y no sentido son lo niismo. Esta afirmaci6n es una repetici6n
de la antigua palabra dei Iluminado y, simult白neamente, es una palabra distinta y que solo un
hombre dei sigo XX podra proferir. Es la verdad dei principio, transfigurada por nuestra
historia y que unicamente frente a nosotros se revela: ei sentido es una operaci6n, una
reiaci6n.223

Qual dos dois Paz 6 o verdadeiro? Em principio seria l6gico supor que a 丘 ltima
versao 6 a vlida. Mas, qual6 a ltima no caso? "El antrop6logo ante Buda"6 de 1966,
（汝lude L'vi-Strauss o ei nuevo festn de Es卑フo, de l967, mas o primeiro faz parte de
uma colet含nea publicada em 1986. A alternativa 6 tentar ler essas mudan9as no contexto
do percurso do pensamento de Paz e extrapolar uma hip6tese coerente com ele: esse
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percurso mostra a mesma transforma9をo que o conjunto do conhecimento durante nosso
s6culo, ou seja, de bases dicot6micas para bases plurais
De novo encontramos os poetas-crticos partindo de premissas diferentes, at
irreconciliavelmente opostas no campo do conhecimento. Mas chegando a pontos de
inflex乞o coincidentes. Dissidentes quanto a analogia e suas implica6es,a s vezes,
Campos e Paz t6m um ponto de reuni乞o na hora da tradu9o: a methfora, o traslado, que
resulta neutralizado na sincronia concreta e que 6 uma constante nos escritos de Paz,
tem seu lugar - na cosmovis乞o de H. de Campos - na tradu9ao, nessa por9乞o da teoria
literria que foge a antropofagia. As opera96es semi6ticas, basicas na intelec9をo de H
de Campos, mas basicamente rejeitadas por Paz, tornam-se necessrias para a tradu9乞o,
embora a rela9をo de "iconicidade" apare9a apenas sob seu sin6nimo definidor
("transustanciaci 6n"): "L6vi Strauss piensa que los mitos, a diferencia de los poemas,
son traducibles. Lo son, pero cada traducci6n, como la de un poema, es una
transustanciaci6n." (Paz, Octavio, Los signos en rotaciづny otros ensclyos, p. 407.)
Trnsito de uma linguagem para outra, nas "contnuas transforma96es" de
Benjamin, a transcria9乞o abrange tamb6m uma sinonmia que a cita de H.de Campos
recolhe dos textos de Paz, cuja fonte (uma fonte comum para Paz e Campos)
Jakobson: 'transmuta9o". Passagem entre as mudan9as, encontro do que nao vai
mudar, para Paz, a transmuta9乞o 6 tamb6m "chave" da leitura
Cada "traducci6n" es una creaci6n o trasmutaci6n que se llama cubismo, arte renacentista,
impresionismo.
Ninguna obra de arte es traducible y todas son inteligibles si poseemos la clave
224

Nenhuma obra 6 traduzvel. Poderamos entender isso como uma confirma o
pela negativa de que o que as obras literrias s乞o6 "transcri aveis". Mas a precedente

2'4
-

Paz, Octavio, Claude Levi Strauss o ei nuevofestin de Esopo. p.63
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cita えo de Paz esta um passo antes da transcria9乞o, est自 na opera 乞o crtica, no nvel da
intelec9ao. E sintetiza a demanda crtica no achado de uma "chave".

Leituras da "transcria恒o"

No prlogo a transcria9ao de Blanco, RodrIguez Monegal relata o processo de
impregna9ao mtua entre os dois escritores, que acabou num nascimento
Blanco/Branco. Transblanco. O termo "transcria9乞o" consta nesse prlogo: "uma
tradu 9乞o que 6 uma transcria9o". As mesmas id6ias de arremedar, na vers乞o da
segunda lingua, os procedimentos de cria o e de significa9乞o do texto original, em que
tanto H. de Campos tem insistido, dominam tamb6m neste pr6logo, escrito sob a
epigrafe de Benjamin, e cuja conclus乞o tece o destaque da concep9ao benjaminiana da
tradu9乞o, como o pr6prio H. de Campos fazia, conforme vimos
Num escrito sobre a transcria9乞o de H. de Campos, centrado em sua versao do
Eclesiasts, Lisa Block de Behar 225 continua a linha dos desenvolvimentos de
Rodriguez Monegal

la prudencia dei poeta suele salvar coexistencia y oposicin por medio de la transcreacidn
Haroldo propicia la conjunci6n casi secreta que combina lengua original y traduccin resueltas
en una misma transacci6n verbocreadora. Por la "felicidad" peiformativa que Ia poesIa instaura,
ia gesti6n restituye parte de la materialidad dei signo, rescatando su sustancia sonora y grfica
de ias inadvertencias a ias que ias reduce la funci6n mediadora, ei fin instrumental que no es su
meta. La resistencia a usar ei lenguaje recupera en ia paiabra ia cosa en hebreo no se
diferencian identificando ser-ver-verbo-verdaci, en una misma iniciaci6n.

Os ecos de Benjamin n乞o precisam ser sublinhados. Nas palavras de Block de
Behar a transcria9乞o n乞o 6 apenas uma forma de traduzir outro texto. Como Benjamin,
Block de Behar, Lisa, "Una po6tica de 'ei que sabe", Insomnia, Dossier 29, dedicado a Haroido de
Campos, Montevidu, 10 de julho de 1998, P. 12

225
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ela entende que a tradu9をo (tornada, mediante Haroldo de Campos, "transcriaao") est
na base da teoria da linguagem, como H. de Campos, na base da Teoria da Literatura.
Abrangendo todos eles e um passo al6m deles, a transcriaao constitui, segundo ela, a
base (a chave?) da poesia. O texto potico dev6m conhecimento porque 6 transcria9ao,
a prpria coisa. Em substncia diferente, por6m t乞o substancial, t乞o real, to concreta
quanto ela.
Por sua parte, Tania Franco Carvalhal, em artigo intitulado "Imagens da
tradi9o" 226, resgata outro aspecto da "transcria o" haroldiana
Nesse sentido, a reflexo sobre a tradu頭o em Haroldo de Campos 6 de natureza essencialmente
cultural, quer dizer, tem em sua base um entendimento do processo tradutrio como
transposi頭o e transferncia de sistemas culturais que sustentam a transcria 乞o potica enquanto
elabora戸o criativa mais de tom que de assunto.

Estando a falar de "tom" na transcria9ao potica, no contexto do artigo citado,
Tania Carvalhal refere-se ao privil6gio que, nas diferentes oportunidades em que H. de
Campos se ocupou da tradu9ao, o poeta-ensasta deu a s observa96es de Jakobson sobre
o que o linguista chamou de "fun9乞o potica". Tania Carvalhal sublinha que uma das
preocupa6es basicas de H. de Campos foi restituir, na lingua de chegada, os alcances, o
modo como o escritor do texto traduzido concretizou nessa obra seu exerccio da fun9o
potica. Sublinha, tamb6m, que esse modo de exercicio da fun 乞o potica n乞o est
determinado s6 pelas caractersticas individuais do escritor (grosso modo o que Barthes
chamava de "estilo"), mas tamb6m pelas caractersticas da lngua com que escreve
Lingua que, por sua vez, determina e esta determinada pelas grandes e pequenas
constru96es, artisticas e n乞o-artisticas, da comunidade que fala aquela lingua. Por isso, o
que Tania Franco sublinha nesta leitura de Campos 6 que, numa tradu9乞o, nをo s乞o
apenas dois textos que se relacionam, nem apenas duas linguas; s乞o duas cosmovis6es
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(velha e pertinente palavra), com suas correspondentes hist6rias condensadas na
sincronia do texto.
Pela cita, a transcria をo transcende a fun9ao de conceito complementar, prprio
de uma tarefa subordinada a arte, vira um dos nomes com que nos aproximamos dessa
entidade que o costume chama "poesia", assim como um dos n6s com que nos
aproximamos da compreensao disso que o costume chama de cultura

CRUZAMENTOS

Yeux, lacs avec ma simple ivresse de renaitre
Autre que l'histrion qui du geste 6 voquais
Comme plume la suje ignoble des quinquets,
J'ai trou6 dans le mur de toile une fen6tre.
Mallarm6 227

As variantes da 'tradi9乞o de ruptura" nos permitiram encontrar H. de Campos e
O. Paz coincidindo na aceitaao de um tempo no-linear, mas com olhares diferentes
Vista como um devir de saltos e vazios, no qual as tradi96es lutam entre si num jogo de
apagamentos mtuos, a hist6ria 6 um quadro de explicita96es e elipses, onde 6
necessario ler na zona eliptica para advertir 1 'avenir. Olhada como presente aglutinante,
a hist6ria 6 a convivncia constante de todas as tradi96es, embora seja necessrio
descobrir o disfarce daquelas n乞o muito explicitas
Nesse crisol de tradi96es, vrias no96es andam e desandam seus roteiros, sem
pai, sao de todos, como as de mesti9o ou crole, porm marcam o "locus de
enund a9加”，

226 Carvalhal, Tania, "Le rle des traductions dans le processus de rception littraire" In: "Cercetarea
Literara Azi" (editores Liviu Papadima e Mircea Vasilescu), Bucarest: Polirom, 2000
227 Mallarm6, Stphane, "Le pitre chatie", Posies, p.20
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O locus latino-americano emerge com conscincia de suas caractersticas
pr6prias, de sua igualdade de direitos, mas tamb6m de sua equivalente magnitude
esttica. As aventuras da "antropofagia" se inserem neste processo de identifica o
latino-americana e acham nas revolu96es do mito o paraso perdido da felicidade

Los latinoamericanos somos ahora por primem vez contemporneos de todos los hombres,
proclam entonces (em El laberinto de la soledad) Octavio Paz. La evoluci6n y difusi6n de la
poesIa concreta ha permitido demostrarlo. 228
Extremando a antropofagia, uma poesia se torna pura sincronia, estreitando-se
para uma lngua pura, e assim se reconhece transcri9乞o
No tempo sem tempo, os encontros transling sticos da cita nos aproximam
mediante os achados da pesquisa, dando a luz nos cantos escurecidos da memria
Uma ou vrias tradi96es latentes est乞o aguardando. Uma voz, a palavra, ou uma
chave. Tentaremos andar em
Clave de elipse

228

Rodriguez Monegal, op. cit. P. 152
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Terceira Se戸o

TRAIMCAO ELIPTICA

Sob o signo de Tepeu-Orishal

fuicro

Decorrerao diante de vossos olhos os grandes ciclos poticos.
Todos- os n6mades serao, pois, convocados,
Porque o espaco foi replantado de novas e eternas fontes.
Jorge de Lima
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tRADICAO ELPTICA: SOB O SIGNO DE TEPEU-ORISHALA 229

S6lo ei Creador, ei Hacedor, Tepeu, Gucumatz, los
Progenitores estaban en ei agua, rodeados de claridad
Los envolvan plumas verdes y azules, y por eso su
simbolo es la Serpiente Emplumada. Existia asi pues, ei
cielo, y tambi6n ei Espiritu dei Cieio
POPol Vi'h

Captulo I

Zeugma hipost豆tico

Nas primeiras duas se96es, apresentamos algumas no96es-chave para
caracterizar o olhar te6rico-esttico dos u ltimos anos do s6culo vinte (primeira se9ao) e
dos nossos escritores centrais em relaao com sua situa9乞o de artistas latino-americanos
(segunda se9乞o). Nesta se9ao, vamos apresentar os tra9os mais relevantes para nosso

229 Tepcu~Gucumatr, o Criador,6 o supremo deus dos kichs, indigenas que ocupavam as "tierras altas"
do sul do Mdxico atual e Guatemala; unia civiliza きo sumida quando os espanhis chegaram a Amrica e
que legou o Popol Vuh (conhecido como "o livro sagrado dos maias"), ctimologicamcntc, "livro da
esteira" ou "livro do conselho": O texto original~ um c6dice nao foi recuperado ainda e apenas se
conhecem diferentes tradu9es dc uma verso cm lingua kich, mas com letras e fontica latinas feita pelo
indgena Diego Reinoso. Nas primeiras pginas dc uma das verses em espanhol (todas as vers6es so
coincidentes na cita 含o seguinte), diz: "MI pucs cuando Tcpcu y Gucumatz ilegaron juntos, convinicron
en ia crcacin dc la vida y la ciaridad; sobre cmo se harla para que ilegara cl alba y cl amanceer y
quincs dcban [producir] los alimentos y cl sustento", Popol Vuh, Montevideo, Nucvo Mundo, 1987,
editor, Manuel Canseco, 34-35. 0 caso d que Tepeu e Gucumatz s含o o mesmo deus, o progenitor, o
"hacedor", o criador. As divindades kichs estao hipostasiadas: cada uma 6 vrias ao mesmo temno e em
tempos anerentes; por isso cada uma tem var!os nomes. E similar o aue acontece com o Panthdion
ioraba, tambm so deuses hipostasiados, segundo Roger Bastide (Les religions afro-brsiliennes, Paris,
Presses Univirsitaires de France, 1960). No que diz respeito a Orishala, diz Bastide: "Les principales
divinits [yoyuba] adores au Brsil sont Obatala ou Orishala, dieu du ciel, qui a conserv longtemps son
caractere arcaIque de divinit androgyne (exprim6 symboliquement par Ia double calabasse)", Les
Arn'riques noires, Paris, Payot, 1967, 125. 0 nome do progenitor dos orixas e em ioruba, "6risha-nl言" ("o
grande orisha branco" 一 uma alusao a pureza na ra9a) ou "oba-tiー la" ("rei da pureza"); mantemos o
nome na verso afro-brasileira porque 6 a que Gregrio conheceu.
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estudo do horizonte barroco latino-americano, pedra angular das literaturas hispanoamericana e brasileira, segundo Paz e H. de Campos respectivamente. As aproxima96es
estar乞o na quarta se9乞o, tomando as Vanguardas (Hispano-Americana e Brasileira, isto
6, o Modernismo) como dobradi9a., devido a que elas s乞o os prismas de leitura dos
nossos poetas-ensastas-chave.
Nos textos barrocos analisados, o zeugma (primeira se9乞o, capitulo II) est
intimamente ligado a hip6stase. Para mostrar essa i ntima rela9乞o, estamos falando de
"zeugma hiposttico". J dissemos que zeugma 6 "elipse" (uma uni乞o que falta e cuja
falta 6 evidente), e o zeugma 6 um oxim6ron: um tipo de elipse que significa "Jugo". No
zeugma 6 clara a fun9ao de uni乞o que, no fI.indo, a elipse tem, sobretudo a elipse
hist6rica, fun9ao esta que esteve no esquecimento (para nosso caso, de uma xis
comunidade literria), porm continuava existindo. Hipstase 6 , etimologicamente,
"sustentar", "subsistir",6 uma forma que sustenta a sobreviv6ncia de uma entidade em
outras. E a maneira de existir das entidades mltiplas como os deuses icichs 230 do
candombl6-- em que uma 6 vrias, um fen6meno parecido ao fen6meno da Trindade (e
a mesma palavra se usa para designar ambos os fen6menos), mas tem algumas
diferen9as, e a diferen9a mais importante para n6s 6 que essas vrias entidades nをo esto
presentes sempre: a s vezes est乞o todas, s vezes estをo algumas,a s vezes apenas uma
Tepeu e Orishala s乞o os senhores desta se9ao porque s乞o os progenitores de uma cadeia
de seres que tinham (t6m, para aqueles que crem nessas divindades, pelos menos) essa
vida de presen9as e ausencias intermitentes, sempre eliptica, em que as ausencias e as
presen9as s乞o sempre um zeugma: uma falta ou o signo de uma falta que, ao mesmo
tempo, liga a presen9a com outra coisa que est fora do presente. Nesta vis谷o do mundo,

230 A palavra n含o existe em portugues e tem ortografia oscilante em espanhol. Escolho a proposta por
Carlos L6pez.
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o passado n乞o est. nunca acabado, retoma sempre, fazendo voltas,a guisa de uma
espiral
A figura da "espiral" serve para ir fazendo, devagar, a aproxima9ao a uma figura
semelhante, o "helic6ide", que 6 a base do modelo de leitura proposto. No incio do
Capitulo II desta se9乞o apresentarei as bases do modelo de leitura que estou propondo, a
partir, precisamente, de textos barrocos latino-americanos. Antes de encerrar este
captulo,6 preciso fazer algumas refer6ncias a pertinencia do zeugma hiposttico para
analisar os textos que estamos considerando (a generalizaao do modelo 6 outro assunto
e trataremos dele na conclus乞o). Em primeiro lugar, a sele9乞o da cultura kich e do
Popol Vuh, de um lado, e a da religio ioruba do outro, como "subtextos" ou correntes
subterrneas emergentes (De Sanctis, Guill6n), no6 arbitrria. Sor Juana vivia na
"Nueva Espafia" quando esta era, de fato, muito "nova", e a tarefa mais importante era a
convers乞o dos indgenas (que nao eram kichs, mas compartilhavam com eles os
principios religiosos, as no96es de ciencia, o tipo de economia 231) Para fazer isso, os
sacerdotes e as freiras deviam conhecer a religiao dos indigenas. Sor Juana a conhecia e
participou da tarefa, como prova o auto El Divino Narciso, obra em que sor Juana
amalgama os supostos basicos das religi6es americanas ao mito grego e ao dogma
cat6lico: neste caso mostra que o Deus crist乞o deu sua vida para salvar os homens, de
modo que 6 possivel responder "sim" a pergunta que, na introdu9o ao auto, a
personagem Am6rica faz a personagem Religio:
びer esa Deidad que pintas,
tan amorosa, que quiera

ofrec6rseme en comida,
como Aqusta que yo adoro? 23 2

231 No escolhi um exemplo nuatle ou olmeca porque n豆o temos nenhum texto deles que apresente um
panorama de conjunto de sua viso do mundo.
232 Sor Juana In6s de la Cruz, "Loa para ei auto sacremental de E/Divino Narciso" en Obras Completas,
Mxico, Porra, 1997, 388
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[A comida da Am6rica era o milho, considerado uma divindade]
Sem falar em uma "influ6nci&' das religi6es indgenas americanas em Sor Juana,
coisa que razoavelmente nao existiu, faz, sim, sentido supor que alguns dos elementos
desta visao do mundo filtraram-se na "lente" da freira, que, alias, apaixonada que era
pelo conhecimento, nao iria marginar (e nao marginava) nada que lhe permitisse
esclarecer um problema. Ao mesmo tempo, ha, como veremos, coincidencias bsicas
entre este zeugma hipost自tico dos indigenas americanos e a teoria (sempre, o "olhar") de
Nicols de Cusa. E "o Cusano"6 , segundo Paz, o referencial te6rico principal para Sor
Juana 233.
De sua parte, Greg6rio conhecia muito bem a religiao ioruba brasileira, conviveu
com o pessoal dos terreiros e fala dessas prticas em seus textos, que s乞o at6 fonte dos
respectivos estudos sociol6gicos e antropol6gicos. Observe-se que Roger Bastide (Op
Cit.) apela sempre para os textos de Greg6rio como fonte privilegiada. As "filtra96es"
dos elementos loruba deveram ser ainda maiores na lente de Greg6rio que as kichsnuatle na de Sor Juana. A mistura de linguas e cosmovises 6 mais intensa: Donaldo
Schler ("A guerra de Greg6rio nos matos da conquista", em Gregrio de Matos: texto
e hipertexto, Porto Alege, Zagra Luzzatto, 2000, 20) fala em "mesti9agem textual", no
que diz respeito a obra de Greg6rio

O barroco tinha lan9ado a moda do vocabul自rio e da sintaxe fulgurantes. Ora, estilo requintado
prprio de sociedade requintada. Gregrio tamb6m o cultiva. Mas mistura-a - e isso importa com formas coioquiais, indigenas, africanas, chulas. Pratica mesti9agem textual. N言o opera a
sintese entre o europeu e o autctone, o culto e o popular, o castio e o alienigena, prtica
modernista. Marca, pelo contrrio, o conflito de culturas violentamente aproximadas.

233 Paz, Octavio, Sor Juana In's de la Cruz o ias trampas de fe, M6xico, Pondo de Cultura Econ6mica,
(1982), 1990, 501: "Las nuevas ideas se originaron, ms en Cop6rnico que en Galileo, en ei
neoplatonismo y en ias especulaciones de fil6sofos como Nicolas de Cusa, que postul6 la coincidencia de
los opuestos. El Cusano se enfrent, varios siglos antes de Kant, a la antinomia dei infinito y quiso

Finalmente, este resgate 6 uma necessidade desde o horizonte latino-americano
do s6culo vinte, sobretudo na segunda metade. Paz insiste no vazio, na busca de uma
(ou v自rias) pontes que est乞o faltando para conhecermos a n6s mesmos. Temos a elipse e
a vemos. Precisamos fazer dessa elipse nosso zeugma. O processo da Am6rica Latina
foi diferente do de outros, ha necessidades atuais, tamb6m

El paso de la sociedad tradicional a la moderna se hizo en los Estados Unidos de un modo
natural: ei puente the ei protestantismo. El dilema que se present a los criollos mexicanos ai
otro dia de la Independencia era tal vez insoluble: la continuidad condenaba a la naci6n a la
rnmovilidad y ei cambio exigia la ruptura brutal, ei desgarrainiento. Continuidad y cambio no
eran t6rminos complementarios como en los Estados Unidos, sino antagnicos e
irreconciliables. Mxico cambi6 y ese cambio the un desgarraniiento: una herida que an no se
“ー．ー． 234

Paz assinala (La quete dii prsent (1990), Paris, Gallimard, 1991, p.15) a
necessidade de encontrar o presente
La conscience de la sparation est un trait constant de notre histoire spirituelle. Parfois, nous
prouvons la sparation comme une blessure: elle devient alors une scission interne, la
conscience d6chire qui nous invite a notre propre examen. Parfois, elle prend la forme du dfi,
c'est l'peron qui nous pousse a l'action,a sortir a la rencontre des autres et du monde.(...) La
qute du prsent n'est pas la recherche d'un paradis sur terre ni de l'ternit sans dates: c'est la
qute de la vritable ralit. Pour nous, Hispano-amricains, ce prsent rel n'habitait pas dans
nos pays; c'6tait le temps vcu par les autres, les Anglais, les Fran9ais, les Allemands. C'tait le
temps de New York, de Paris, de Londres

A busca de "verdadeira realidade" implica o encontro com o passado que est
faltando, que foi rasgado no processo de constitui9乞o de nossos pases. Nessa busca6
preciso revisar os "grandes ciclos poticos" e, nessa revis乞o o espa9o potico ser
"replantado de novas e eternas fontes" (Jorge de Lima), ou intertextualidades. Desde

deshacerla con la paradoja dei circulo cuyo centro est en todas partes. El circulo no cierra ai infinito, no
lo define, pero es una imagen que nos permite, ya que no pensarlo, entreverlo."
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nossa elipse presente,6 l6gico que essa "replanta9乞o" s6 possa ser feita sobre a base da
hip6stase

Captulo 11
"Horizonte" barroco latino-americano

O texto em helic6ide

Os estudos sobre os textos barrocos produzidos na Am6rica Latina, assim como
os dos restantes textos latino-americanos que se inscrevem em outras correntes iniciadas
na Europa transitam um destes percursos: ou consideram as obra latino-americanas um
subproduto das europias (abusiva aplica9ao da indstria a s letras), ou mergulham, at6 o
aborrecimento, nas diferen9as que permitem sustentar a "originalidade" de nosso
Barroco, de nosso Realismo, de nossas Vanguardas, de...
Todos n6s fomos formados nessa tradi9乞o, todos aprendemos a ler nosso
Barroco com a lente do Barroco europeu, esses preconceitos est乞o em nossa tradi9乞o e,
portanto, em nossa cabe9a. Entretanto, com as limita96es do caso, vou tentar ler alguns
textos representativos de Sor Juana e de Greg6rio olhando para eles sem considerar suas
semelhan9as ou suas diferen9as com outros barrocos. Posso dizer que as afirma96es
feitas t6m valor para o Barroco latino-americano poque surgem de textos das duas
"pirmides" 235 de nossa literatura nesse perodo ("la peor de todas" e "boca de

E uma aluso ao Primer Sue万o de Sor Juana, no qual a alma faz uma viagem e o ponto mais alto antes
de ver a ess6ncia da criaao so duas pirmides - templos do saber ー, provalmente as piramides de
Menfis.
235
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inferno"). No posso dizer se s乞o aplicaveis em outros barrocos, nem al6m do barroco
Mas tento construir modelos com base em nossas literaturas
Por isso, meu percurso vai de um texto latino-americano para outro. Assim, a
leitura do Barroco latino-americano que aqui 6 apresentada ser recolhida e usada como
modelo para ler as quatro pirmides da literatura latino-americana do s6culo vinte,
escolhidas para este caso (os fundamentos da escolha estao nas se96es I e II). Nas
conclus6es, ser apresentada a possibilidade de usar este modelo para ler as rela96es
entre textos.
Um modelo 6 um desenho. Precisamente, vrios poemas de sor Juana e de
Greg6rio traam um desenho, sempre o mesmo, em suas linhas basicas. Esses textos
t6m um desenho imanente, do qual n乞o falam, embora a grafia das letras (a escrita)
confirme a grafia das formas (um desenho que fundamentalmente se consegue atrav6s
da sintaxe)
O texto central 6 Primero Suejio de sor Juana, e algum outro dela, e vrios de
Greg6rio comparecem para ratificar os achados nascidos desta silva 236 As raz6es da
escolha s乞o duas: a) de todo o corpus s6 ha dois textos de cuja autoria completa
podemos ter certeza, ou seja, ainda esta para ser estabelecida a proced6ncia de todos os
textos atribuIdos a Greg6rio e, apesar de que este trabalho foi feito com as obras de Sor
Juana, a maioria delas foi encomendada, menos a "Respuesta a Sor Filotea de la Cruz"
(um texto de circunstncia, apelativo) e Primero Sueio; b) mais importante, Primero
Sueo6 a obra mais acabada de todas, a mais completa e trabalhada, a meu ver, do
ponto de vista literrio
Inmeras vezes, Sor Juana diz que sua fantasia, sua aten9乞o ou qualquer que seja
de suas capacidades, copia, no sentido de "registra", a realidade. Mas, no nvel
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referencial das palavras, o que 6 registrado escorrega sempre. Porm o texto diz, uma
vez e outra, que h registro. Onde ele est?E razoavel, devido aos argumentos que
apesentarei, pensar que esth naquilo que por muito tempo se chamou "a forma". Em dois
sentidos, pelo menos, da palavra "forma": na sintaxe (a seu tempo a sintaxe
propriamente dita e o que poderia considerar-se a "sintaxe ret6rica") e no desenho
imanente, que a sintaxe tece
Tentando tra9ar esse desenho n乞o explicitado (neste sentido, eliptico) mas
contido no texto, minhas leituras se cruzaram com o recente livro de Carlos L6pez sobre
a cosmovisao Icich', que tanto como referncia quanto na forma do texto (neste caso, na
estrutura narrativa mais do que na sintaxe) 6 mostrada no Popol Vuh. Em se tratando de
um texto que faz parte de nossas literaturas, eu podia levar em conta estas considera6es
sem quebrar meu prop6sito de ler essa literatura desde si prpria. L6pez prop6e uma
estrutura espacial (n乞o plana, nをo especificamente um desenho, ent乞o) para explicar a
id6ia do tempo, do mundo, da genese, dos kichs, que chama de "helic6ide rizomado"
Ap6s anotar o cerne de sua tese, estabelecerei - neste caso sim - algumas diferen9as que
afastam este modelo do desenho que apresentarei em rela9ao com nosso Barroco
Seguidamente, irei desenvolvendo os componentes do horizonte barroco que vai
aparecendo nos poemas escolhidos, para ir mostrando o helic6ide que emerge nestes
textos.
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236 Em portugu6s e em espanhol a silva tem idntico esquema de composi車o. A diferen9a 6 apenas que
em espanhol alternam versos de onze e sete silabas e em portugus de dez e seis, mas, como tamb6m as
regras para escandir mudam, para o ouvido sao iguais.
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Este moviiniento no es lineal, tiene avances y retrocesos, forniaciones y destrucciones,
perfeccionaniientos y correcciones. No se fundamenta pues en una lgica causa-efecto, sino en
la l6gica de ias posibilidades combinatorias en la multiplicidad, y en la busqueda de alternativas
y complementariedades. Todo este sistema se apoya en la lgica de un equilibrio bsico y
totalizador, pero en ei que nunca nada se repite ni es idntico a si mismo (ei hombre no es
creado a imagen y semejanza de la divinidad). Por esta razn he planteado que es un modelo
helicoidal rizomado que se desdobla en formas caleidoscpicas que se expanden como
gigantescas parbolas con movimientos y crecimientos orgnicos - como ias plantas.237
Explicitada nossa base de refer6ncia, vamos assinalar agora trs diferen9as
importantes que afastam este trabalho das observa96es do Professor L6pez 1) L6pez
faia do referente, a visao do mundo kich, e nをo estabelece semelhanas entre essa viso
e a constru9をo do texto. Pelo contrrio, aqui o helic6ide 6 desenhado pelo texto
(considerando Primero Sueo como texto exemplar). 2) A criaao tem um lugar
diferente: trata-se da cria9乞o de textos, e o objetivo, no caso de Sor Juana,6 atingir o
conhecimento. Em Greg6rio, o conhecimento que interessa tem mais a ver com o
quotidiano do que no caso de Sor Juana, mas, de um lado, sua vontade de registrar
personagens e maneiras de agir de seu tempo 6 tamb6m uma busca de conhecimento,
como posteriormente, foi para Baizac 238, e, do outro, o brasileiro e a mexicana se
encontram nas mesmas buscas em seus poemas metafisicos e sacros. 3) No Barroco
latino-americano, o helic6ide se desenvolve dentro de um continente maior: acredita-se
em uma unidade essencial do universo, s6 que n乞o pode ser conhecida pelo homem (ou
a mulher!). Neste caso, o helic6ide6 o desenho que tra9a o caminho do ser humano na
busca do conhecimento. Porm, ao mesmo tempo, esse caminho 6 uma fatia do saber
procurado
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Finalmente, uma diferen9a entre o heic6ide e as outras "espirais" que
conhecemos 6 que o helic6ide sup6e um espao, n乞o uma linha. A outra diferen9a
relevante 6 que o "modelo helicoidal rizomado" inclui inmeros helic6ides, que
continuam a crescer. Este modelo n乞o preve o zeugma hiposttico, mas permite sua
inclusao. O modelo de Hegel (particularmente nas leituras mais c6lebres de Marx e
Walter Benjamin) sup6e o salto da espiral para diante e no a hip6stase temporal. O
modelo de Dante implica traslado, mas nao mudan9as. Porm 6 impossvel n乞o estar
lembrando a Commedia enquanto tratamos com esse "helic6ide". A situa9乞o6 esta, a
meu ver: ha diferen9as basicas entre nosso Barroco e o da Idade M6dia, mas a Idade
Mdia n乞o sumiu para a Am6rica Latina. No posso tratar do assunto nesta tese, mas
nao devem esquecer-se as coincidencias chamativas entre os dois "perodos". Apenas
pe9o que se tenha presente o seguinte: 1) quando os primeiros europeus ib6ricos
chegaram a nossa Am6rica, em suas cabe9as moravam muito mais do que
reminiscencias da Idade M6dia (basta dar uma olhada nas Cr うnicas de Indias para
provar isso); 2) o Barroco 6 a arte da Contra-Reforma cat6lica, um resgate e uma volta
para muitas prticas e teorias prprias da Idade M6dia
N乞o 6 meu desejo esgotar a lista de todas as espirais que conhecemos. Apenas
vou fazer men9乞o a mais duas, muito pr6ximas deste trabalho por diferentes raz6es. H
uma que nきo se apresenta sob desenho de espiral (menos ainda de helic6ide) nem
emprega a palavra. Esta em uma genealogia que vai de Nicols de Cusa para Giordano
Bruno, aparece no Mandarin e na A cidade e as Serras de E9a de Queir6s, continua
(embora esteja alguns anos antes) em Bianqui e dele vai, segundo Lisa Block de Behar,
para Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares 239 Trata-se de crculos sem centro, que
geram a coincidencia das antinomias. A Nicols de Cusa voltarei ao encerrar esta se9o
Block de Behar, Lisa, Prface de L'eternit par les astres, (de Louis-Auguste Bianqui), Paris, Fleuron,
1996.

239
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Sobre a genealogia de uma idia que, ap6s um longo percurso acaba reaparecendo na
literatura latino-americana, ha coisas para dizer e para pesquisar, por6m, isso 6 outra
tese. Por enquanto,6 suficiente anotar que o fato existe
A u ltima men9乞o え s espirais que n乞o so consideradas neste trabalho,6 a mais
moderna: a teoria (algo mais do que te6rica) do "black hole". A u nica coisa que6
pertinente marcar 6 que estes buracos (que sao passagens no tempo e, por isso,
importam aqui) do Universo contribuem para a imagem do mundo como caos
Contrariamente, tanto o helic6ide rizomtico dos kichs, quanto o helic6ide semeado de
zeugmas hipostticos do Barroco, pressup6em uma ordem e so, precisamente,
desenhos que pretendem mostrar essa ordem. Estをo mais pr6ximos dos modelos da
gentica, mas isso tamb6m fica fora de nossos limites de anlise.
No decurso deste capitulo vamos ver, primeiro, a no真o de "c6pia" no Barroco,
muito diferente da nossa. Isso vai permitir compreender que a fun9乞o do texto era
atingir o saber, ao tempo em que atentava para a "fun9乞o potica" (Jakobson) 240 Em
segundo lugar, veremos como as caractersticas do texto (a "forma") surgiram daquela
fun9ao.

Um discurso socializado, alheio え "originalidade"

No Barroco nao havia "originalidade". Nをo havia originalidade no sentido de
"novidade". A proposta de leitura do Barroco feita por Haroldo de Campos tem muito
sentido, mais do que ele mesmo parece perceber

Em lugar de discutirmos sobre as influncias e/ou "pl自gios" gregorianos de Gngora e Quevedo
(e 6 bom lembrar que no existem manuscritos autogrficos de Greg6rio de Matos, o que toma
arbitrrio perscrutar suas inten96es), por que n言o pensamos em certa parte de obra de GM como
240

Jakobson, Roman, "Linguistique et Potique", Essais de linguisti que gndrale, Paris, Minuit, 1963
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tradu戸o criativa? Ter traduzido o intrincado labirinto gongorino em verso italiano 6 , por
exemplo, um dos brases da gl6ria de Ungaretti. E GM fez mais: demonstrou uma aguda viso
funcional da tcnica pennutatria do barroco, da matriz aberta dessa tcnica, recombmando
livremente, segundo os interesses da recria車o em portugus, versos-membros de diferentes
sonetos gongorinos (como no caso de "Discreta e formosissima Maria", que extrai elementos de
"Ilustre y hermosisima Maria" e "Mientras competir con tu cabello"). Uma vis言o nao diversa do
poema como mquina lhdica e estrutura combinatria informa alguns dos "poemas partidos em
dois" de A educacdo pela pedra, de Joao Cabral de Meio Neto. 241

Quando Haroido de Campos diz que n乞o faz sentido percorrer os "plagios" de
Greg6rio, tem toda a razao: olha-se n乞o apenas com os 6 culos dos fins do s6culo vinte,
como ele prop6e, mas com os 6 culos do Barroco. Haroido6 "sincrnico" no sentido
que ele da a potica sincrnica, validando apenas o olhar de cada presente sobre a
literatura, se compararmos sua proposta com a do Romantismo. Porm, se se
comparasse sua proposta com a do Barroco, ele 6 sincr6nico no sentido de Saussure
(sem precisar de "uma livre manipula9o" 242 desse conceito). Nem para Haroldo nem
para o Barroco existia a idia de "imita9乞o" (voltarei sobre o ponto) com a marca
"antema" que teve para o Romantismo e seus seguidores. H um zeugma hiposttico
perante a obra de Greg6rio, tr6s s6culos depois, Haroldo reage olhando com os mesmos
crit6rios daquela poca sem saber que esta fazendo isso
De outro lado, vale a pena ter presente que o grande obstaculo para a
compreens乞o tanto de Greg6rio como de Sor Juana, foi o Romantismo (al6m do
Neoclssico, que apenas viu "mau gosto" nessas obras, mas isso ja foi bastante
esclarecido). Paz (Sor Juana Ins de ia Cruz o ias trampas de 戸,143)6 enftico no
tocante a interferencia romntica, e eu endosso sua e nfase:

Todos los que se han acercado a la figura de Sor Juana se han hecho la misma pregunta: ,por
qu6, cuando nada en la vida era indicio de una vocaci6n religiosa y la rodeaba la adniiracin
general, abandona la corte y se encierra en mi convento? Las respuestas son tan variadas como
los intrpretes. Una de ellas, la ms popular, consiste en atribuir ia decisin de Juana In6s a un
Campos, Haroldo ,"Potica sincrnica", em A arte no horizonte do provdvel, Sao Paulo, Perspectiva,
1969, 209-210.
242 Thud, 205
241
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amor desdichado. (...) A la idea dei amor como Transgresin corresponde necesariamente, como
su complemento, la dei amor como Obstaculo. Esta interpretaci6n de ia decisi6n de Sor Juana
fue un equvoco sentimental que se convirti6 inmediatamente en un error crtico: leer con ojos

rrniう1廿ihnぐ nn tpvtc hりrrrt'r

Dizamos que no Barroco n乞o havia originalidade no sentido de "novidade". A
"arte" na poca era arte no sentido etimol6gico do termo: techn, destreza, dominio no
uso de uma ou vrias t6cnicas. Os motivos eram comuns, as imagens tamb6m, mas no
por falta de "ingenio" (a prpria palavra 6 barroca e bem do Barroco espanhol). Pelo
contrrio: porque o artista devia mostrar que pertencia a comunidade dos escritores
apropriando-se, demostrando que os conhecia muito bem, dos escritos dos outros, que
os conhecia tanto que podia retom-los em outros textos e escrever variantes daquilo
feito pelos outros. Por exemplo, como algo quotidiano, Sor Juana disse

y advierta vuesarced, seora Rosa,
que le escribo, no ms, este soneto
porque todo poeta aquI se roza. 243

Todos os poetas come9am a "rosa", ningu6m pode deixar de tratar este motivo;
pelo menos no nessa 6 poca. A mesma coisa acontecia com Maria, Filis, Ad6nis, o
ber9o, os "sonhos"...
Tamb6m n乞o havia originalidade no sentido de perten9a. Nem sempre o autor
assinava, e ja conhecemos bem o caso extremo de Greg6rio. Mas sabemos tamb6m que
Cervantes fez questをo de sua propriedade de El Quijote por6m, a propriedade estava
muito mais socializada do que esteve a partir das lutas romanticas. A maioria das obras
de Sor Juana, era, como ja dissemos, literalmente, propriedade de outros, desses outros
que se utilizaram dos servi9os profissionais da poetisa, como eram usados os de todos
os artistas:

Dems, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos
ajenos; de tal manera, que no me acuerdo haber escrito por mi gusto sino un papelillo que
liaman El Sue万o. 244

Sor Juana publicou em vida a maioria de suas obras, em consequ6ncia, tinha
direitos sobre o que ela tinha escrito. Mas compartilhava esses direitos com aqueles que
lhe "rogaram" ou "ordenaram" que as escrevesse. O caso de Greg6rio esta muito mais
prximo do anonimato dos jograis da Idade M6dia:

Sempre entendi que a eterna, adiada e insolvel querela dos eruditos sobre o que 6 e o que nao6
de Gregrio de Matos ndo deveria inibir a frui9do e o estudo dos textos que levam o seu nome
Que as investiga96es de paternidade continuem a se processar com a lentido cabivel, pelas
autoridades competentes, contanto que n言o nos venham opor embargos e proleg6menosa
aprecia9o da "poesia da poca chamada Gregrio de Matos", como to bem a batizou James
Amado. 245

"Poesia da poca chamada Greg6rio de Matos" dizem James Amado e Augusto
de Campos: o grau mximo da propriedade, com certeza, mas o grau mximo da
socializaao da propriedade. Porm, o fato mais surpreendente do ponto de vista da
"preserva9ao da originalidade" esta em Sor Juana. O titulo que ela mesma deu a
乃imero Sueio foi:

Primero Sueflo que asi intitul6 y compuso la madre Juana In6s de ia Cruz, imitando a Gngora
(Obras Completas, 183)

A h nica obra que escreveu atendendo a seus desejos! Apenas essa obra era
completamente dela e 6 precisamente no ttulo desta obra que Sor Juana sublinha, muito

Sor Juana In6s de la Cruz. Soneto " Jocoso, a la rosa", en Obras Completas, Mxico, Porra, 1997,
140.
244 Sor Juana Ins de la Cruz, "Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz", em Obras
Completas, Mxico, Porra, 1997, 845.
245 Campos, Augusto, "Da Amdrica que existe: Gregrio de Matos", em Obras Completas de Gregrio de
Matos, Volume 11, Ap6ndice a Segunda Edi9ao, Rio de Janeiro, Record, 1992, Edi車o de James Amado,
1292.
243
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claramente, que esta "imitando" Gngora, que, tamb6m neste caso a propriedade6
compartilhada. Adianto que no se trata de uma "imita9ao" no sentido que esta palavra
tem hoje e esclarecerei o ponto no trecho seguinte, referido え "c6pia" no barroco.

O sentido da "c6pia"
Como nをo havia "originalidade", na extensao romantica do termo, a palavra
cpia no tinha o sema (Greimas) "roubo". Por sua vez, as palavras cpia e imita o
no eram sinnimos. Imitado tinha o sentido aristot6lico, tamb6m recolhido por Grard
Genette (Palimpsestes), bem como declara o maior te6rico da Literatura da poca
La conici6n de un suieto Dor SUS causas, es copx'ici6n Derfecta: cuatro se le hallan a la anudeza:
ei mgemo, ia matena, ei ejemplar y ei aite"… ［ la capacidad dei artista, ei tema o motivo, otra
obra que sirve como modelo, la tcnica]
Hallamos en la tercera causa de la agudeza, que es la ejemplar, la enseianza ms fcil y eficaz,
es por imitaci6n. 247

Para ilustrar esta forma de finura artistica que 6 a imita9乞o, Gracin escolheu
um exemplo de outro grande, Cam6es

Suele fltarle de eminencia a Ia imitaci6n, lo que alcanza de fcilidad; no ha de pasar los limites
dei seguir, que seria latrocinio. Asi el celebrado Cames imita, que no roba, ai gran Virgilio en
su Lusada 248, describiendo la muerte de Doa Ins de Castro. La destreza est豆 en transfigurar
los pensanuentos, en transponer los asuntos, que siquiera se le debe el disfraz de la
acomodacin al segundo, y tal vez al aliflo, que hay ingenios gitanos de agudeza. 249

A imita9乞o era para Gracin, para a 6 poca e tamb6m para Genette, que
precisamente estuda vrios textos do s6culo XVII, uma opera9乞o que produz um tipo de
"transtextualidade": o texto do outro fornecia alguns elementos para trabalhar. O
Gracin, Baltasar, Agudezay arte de ingenio, Buenos Aires Espasa Calpe, (1642) 1942, 373
ibid, 375
248 Brincadeira? Nao sei os motivos de Gracin para mudar o ttulo de uma obra que conhecia muito bem
(no percurso de Agudeza y arte de ingenio so freqiientes os exemplos tomados da obra de Cam6es);
infelizmente acrescenta as semelhan9as com a Eneida mais do que o necessrio. Porm o prpio erro da
mais fora a argii車o que favorece os direitos de imita車o.
249 Graci自n, Baltasar, op. cit., 375-376.
246
247
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acrscimo de Genette 6 ainda mais importante: a imita9ao implicava o achado e a
conserva9をo da "matriz" do "hipotexto"

L'imitation est sans doute elle aussi une transformation, mais d'un proc6d plus complexe, car ー
pour le dire ici d'une mani白re encore trs sommaire - il exige la constitution pralable d'mi
modele de conip6tence gn6rique (appelons-le pique) extrait de cette performance singuli6re
qu'est l'Odyss'e (et eventuelement de quelques autres), et capable d'engendrer un nombre
indfini de performances mimtiques. Ce modele constitue donc, entre le texte imit6 et le texte
irnitatif, une 6 tape et une mdiation indispensable, que l'on ne retrouve pas dans la
transformation simple ou directe. Pour transformer un texte, ii peut suffire d'un geste simple et
mcanique ( la limite, en arracher simplement quelques pages: c'est une transformation
reductrice); pour I'iniiter, ii tut ncessairement en acqu6rir une maitrise au moms partielle: la
maltrise de tel de ces caracteres que l'on a choisir de imiter; ii va de soi, par exemple, que
Virgile laisse hors de son geste mimtique tout ce qui, chez Homre est insparable de la langue
grcaue.250

Na imita9ao, segundo Genette, copia-se a matriz do texto "modelo": podemos
dizer que o texto modelo fica hipostasiado, a matriz 6 o zeugma, o "novo" texto um
zeugma hiposttico. Voltas de nosso helic6ide

Imitado e cpia, sendo diferentes estavam muito pr6ximas, como Paz observa
Segn ei Diccionario de Autoridades, una copia es una "pintura hecha a imitacin de otra en
todo rigor dei Arte". Ei mismo diccionario dice: "Copia. Se sueie usar tambin por retrato". Este
segundo sentido fue popular en ei siglo XVI1 y Sor Juana lo usa una y otra vez en sus poemas.25'

Cpia era sinnimo de "retrato"; o retrato era uma c6pia de uma pessoa, de um
peda9o de realidade. Tamb6m em portugus, o Aurlio da como quarta acep9乞o de
cpia: "retrato, imagem".
No registrei o uso da palavra cpia em Greg6rio, por6m sim da palavra retrato,
que 6 muito freqente. Greg6rio retrata muitas personagens, dizendo que esta fazendo o
retrato delas, e esses retratos so, segundo ele, nao uma "representa o", mas uma
"apresenta車o" dessas personagens. E particularmente interessante o retrato do Padre

250
251

Genette. G6rard, Paiimpsestes, 13
Paz, Octavio, Sor Juana In's de ia Cruz o ias trampas defe, 308-309

- 169 ー

Damaso da Silva, distribuido em quatro. Nesses textos fala-se muito nas falas de
Dmaso da Silva: ele mente, o tempo todo: as palavras do homem real s乞o apenas um
conjunto de falsidades, no entanto, a verdade 6 registrada, pode-se dizer que 6 "copiada"
no texto potico de Greg6rio
Pues me enfada o teu feitio
Quero, Friso, neste dia
retratar-te em quatro versos
as maravi, maravi, maravilhas.
Ou9am, olhem,
Venham, venham, vero
O Friso da Bahia,
Que est retratado
合s maravi, maravi, maravilhas.
A boca desempenada
E ponte de Coimbra,
Onde no entram nem saem,
Mais que mentiras.252
A verdade esta na c6pia; o texto de fic9ao, qualquer um,6 uma c6pia da
realidade. Mas nao da realidade aparente: esta6 mostrada simplesmente para poder
oferecer, tamb6m, a realidade encoberta, para apontar o que 6 essencial. Este6 um dos
sentidos da palavra "maravilha" no texto: 6 maravilhoso, surpreendente e quase
transcendente conseguir mostrar o essencial
Sor Juana e Greg6rio acreditavam ent乞o, ainda, na correspond6ncia perfeita
entre a representa9乞o e o representado, uma caracterstica da visao europ6ia do mundo
at6 o s6culo XVI, como todos sabemos muito bem que Foucault assinalou (Les mots et
les choses) para expor sua id6ia das crises da representa9をo. O "modelo B" de Guill6n6
que serve para explicar esta discordancia: a f na escrita e na sua capacidade de
representa9ao se mantinha, ap6s El Qu/ote, apesar das d丘vidas sobre as certezas dos
livros. O Barroco no teria sido a arte da Contra-Reforma sem essa f. Tamb6m nao
deveramos esquecer-nos de que as discordancias quanto a crise da representa9乞o est乞o
252 、 ‘
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no interior do prprio livro-modelo de Foucault: na verdade, o que o Quixote faz
mostrar que esses livros eram essencialmente verdadeiros, O Quixote nunca abdicou
dos vaiores da cavalaria e foi admirado pelos conselhos que soube dar com base em
suas leituras e pela coragem, incrvel, suficiente para dar inveja aos heris dos romances
que ele lia, e que em todas as situa96es, sem exce9乞o alguma, marcou suas a96es
O homem, pois, para Sor Juana, podia copiar a realidade

asi ella [ia fntasia], sosegada, iba copiando
ias imgenes todas de las cosas,
ydp血eel invisible 山a 釦rmando
de mentales, sin luz, siempre vistosas
cobores, ias figuras
no solo ya de todas ias criaturas
sublunares, mas an tambin de aqu6llas
que intelectuales claras son Estrelias,
en ei modo posibie
que concebirse puede lo invisible,
en si, maiiosa, ias reresentaba
L l
253
ーー一1 一1 1
y ai aima ias mostraba. no de otra suerte ei Alma, que asombrada
de la vista qued de objeto tanto,
la atenci6n recogi que derramada
en diversidad tanta, aun no sabia
recobrarse a sI misma del espanto
que portentoso habia
su discurso calmado,
permiti6ndole apenas
de un concepto confuso
ei informe embri6n que, mal formado,
inordinaclo caos retrataba
de confusas especies que abrazaba. 254

Nos dois trechos citados de Primero Sue方o, as que "copiam" sをo a "fantasia" e a
"alma". Duas capacidades ou partes dos humanos. O que eia n乞o disse 6 que o texto6
uma c6pia do que a fantasia e a alma viram. Mas 6 isso que reiata: o que a alma
"copiou": esta, espelho do mundo, e o texto, espelho da alma. Por6m n乞o h, nesse
texto, (nem na maioria dos textos de Sor Juana) referncias ao mundo tangivel, e

253
254

Sor Juana In6s de la Cruz, Primero Sue万o, en Obras Completas, 186
Ibid 193
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quando essas referncias existem sao, por sua vez, signos que estao representando
alguma coisa que no pertence a nosso mundo tangvel. O que copiam, entao, esses
textos, se n乞o copiam o mundo "real"? Eles copiam uma realidade maior, que abrange
todo o tangvel e o que ainda nao 6 conhecido pelo homem. Esses textos copiam a
"essencia". E como a ess6ncia foge s categorias do entendimento, nao 6 no nvel
semantico do texto que se encontra a referncia. Esta em suas sintaxes: a gramatical e a
ret6rica (como adiantamos algumas paginas atrs). Vamos ver como isto 6 executado
em Primero Sueガo e, acompanhando esse texto central, iremos espalhando cita6es de
textos de Greg6rio que mostram a maneira como isto foi realizado em sua obra
Acho que nao incomodara uma precis乞o, antes de passar para essas
considera96es. Aparentemente, a id6ia das polissemias lidas como silepse (Block de
Behar) que colocamos como parte de nosso marco te6rico no combina muito bem com
as mudan9as no sentido da palavra c6pia. Ou esses sentidos se excluem entre eles (como
ja mostramos) ou ha silepse. Ou as duas afirma96es so certas, mas a silepse no6
retrospectiva (nem sempre o passado manda em seus "precursores"!), e 6 o significado
do passado que emerge para fazer nosso presente lembrar-se de que "c6pia" tamb6m6
registro. Uma volta do helic6ide. Nestes tempos de crise de referencialidade (mais do
que de "representa9ao"), nをo seria bom aprender de nossos ancestrais maneiras de
registrar a realidade, de tornar possivel o conhecimento?

A tentativa de apreender o mundo mediante a "forma

A obra central da anlise na busca deste "desenho" do mundo procurado por
nosso Barroco 6 o Primero Sueo de Sor Juana, como ja foi dito. Um texto complexo,
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que exige alguns esclarecimentos antes de desenvolver o problema do desenho
helicoidal.
Octavio Paz pensa que o adjetivo "primeiro" se deve a que Sor Juana projetava
fazer uma s6rie de "sonos", por6m apenas escreveu este "primeiro". Era, tamb6m, o
projeto de Gngora (a quem Sor Juana est "imitando"), que planejou quatro Soledades
e acabou escrevendo duas. Um assunto importante6 esclarecer o sentido da palavra
"sono", ja bastante complicado para o espanhol e muito mais quando se tenta passar esta
idia para o portugu6s. Em espanhol a palavra "sono" 6 um desses belissimos
vocabulos que Nicols de Cusa adorava, e, entre n6s, Borges: convivem nela, sem
incomodar-se entre si, dois ant6nimos: "sueflo"6 , ao mesmo tempo, "sonho" e
"pesadelo" 255 A seguir vou empregar, entao, "sueo", em espanhol, para conservar o
tempo todo a ambigidade do termo. E temos uma pluralidade de ambigidades no
"sue五o" espanhol. Em portugus existem "sono", que esta sempre ligado ao "dormir", e
"sonho", que abrange tamb6m aquilo imaginado em viglia; em espanhol, ah nica
palavra, "sueflo", amalgama "sono", "desejo", "fantasia", o que 6 imaginado (seja bom
ou seja ruim, mas tendendo sempre aos extremos: o maravilhoso e o terrvel). Quase
todos os alfabetos hispano-falantes sabem de cor estes versos de outro escritor barroco
no-americano (Calder6n de la Barca, Pedro, La vida es suejio, Buenos Aires, Kepulsz,
1968, 78):
,Qu6 es la vida? Un frenesI;
,Qu6 es la vida? Una ilusi6n,
una sombra, una ficcin,
y ei mayor bien es pequeflo;
que toda la vida es sueio
y los sueflos, sueflos son

255 Uma das formas da "intraducci 6n" proposta por Lisa Block de Behar, Una palabra propiamente
dic万α．
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Por justaposi9ao cria-se no texto a sinonimia (que da a "sueガo" uma polissemia e
uma silepsの ’ソrenes-i1usi 6nプlcci bn-so,nbra7zntasma)-sue方o". As tens6es aparnciaessencia e fic車o-realidade s乞o as fundamentais no Barroco. O assunto tem sido muito
estudado, s6 que isso foi lido sempre sob a lente da contradi9ao: os opostos em tens乞o,
inconciliaveis. E, no Barroco, os opostos, muitas vezes se combinam, esclarecem-se
mutuamente, conciliam-se, sem deixar de ser opostos: por exemplo, a silepse de
"sueho", em espanhol, na clebre obra citada, um drama no qual Segismundo (o
protagonista de La vida es sueo) "sonhou" que estava preso (e, na verdade, estava) que
era prncipe (tamb6m era) ao mesmo tempo que vivia esses estados. Eram suas ilus6es e
sua realidade no mesmo momento.
No poema de Sor Juana, o corpo dorme, ha sono. Chega a noite, a paisagem e
todos os seres dormem. As pessoas tamb6m. Durante o sono, a alma se desprende do
corpo (como acontecia com os misticos). Essa alma, solta, faz uma viagem, essa viagem
6um "sue五o", porm n乞o onrico: 6 o imaginado e o fato de imaginar; mas o imaginado
6fic9乞o desde o ponto de vista das leis da Fisica e verdade desde o ponto de vista de
Santo Agostinho e os neoplat6nicos. Na viagem, a alma vai ascendendo, passa por cima
dos montes mais altos do mundo, ultrapassa as nuvens, chega s pirmides de Menfis
(consideradas reservas de suprema sabedoria) e consegue contemplar "todo lo criado"
Mas n乞o consegue compreender o que ve.
e A alma recua, ent乞o, e dirige sua aten9o a
outra coisa que pode contemplar e entender: o homem, "compendio misterioso: bisagra
conjuncional" do Universo. Chegada aqui, a alma come9a a duvidar se continua
aprofundando ou n谷o no saber, e 6 ent乞o que a noite acaba, o corpo acorda e a viagem
acabou.
Tenho, na interpreta頭o, uma pequena discrepancia com Paz: o escritor
mexicano acredita que o tema de "Primero sueo no es ei poema dei conocimiento
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como un vano sueflo sino ei poema dei acto de conocer."256 Acho que eia conheceu
sim, e o poema 6 o registro do conhecido. Esth sob discuss乞o se Sor Juana alcan9ou a
extase como os misticos, ou n乞o. も razoavel sustentar que n乞o: no texto nao ha
plenitude quando a alma chega a cspide, quando olha o cerne da cria9乞o. Paz considera
que deve ser lido "como la alegoria de una experiencia que no puede encerrarse en ei
espacio de una noche sino en la de muchas que pas6 Sor Juana estudiando y
pensando."257 Sor Juana n乞o encontra a maneira de verter, nos moldes da ci6ncia
moderna (nascente e apenas conhecida para ela), o saber. Ela v6, mas o problema6
abranger com as "categorias" (no sentido aristot6lico) do entendimento aquilo que v6
Contudo nao relata apenas as tentativas de conhecer: deixa um registro do visto, na
forma do texto. O prprio Paz fala na importancia da forma no Barroco: "ei lugar
preeminente que ocupa la noci6n de forma tanto en la esttica barroca como en la
vanguardista. Barroco y vanguardia son dos formalismos." 258
Desde a historiografia brasileira, Afrnio Coutinho confirma esta observa o,
acompanhando Oilman:
Desde que a vida se tomou um confuso espet言culo indiferente ao individuo, as coisas
come9aram a ser julgadas a base de sua capacidade de atrair a aten戸o de conquistar a vista. A
forma tomou-se mais importante do que a essncia: a decora9o e o ornamento passaram a
primar sobre o uso: cor e odor receberam maior aten戸o que textura e estrutura. O sentido das
coisas decresceu na proporao em que aumentou o seu efeito visual. 259

Sintaxe ret6rica: montagem de met豆foras e metonmias

A "forma" ou "formalismo" foi, para o Barroco, uma maneira de apreender o
mundo: sua maneira possivel, porque a ess6ncia n乞o podia ser atingida. Por isso, o
pZ, Octavio, op. cit.,499
Ibid, 481.
258 Ibid, 69.

256
257
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Barroco 6 metonmico e indicial: cada obra 6 uma fatia de mundo, desse mundo que
continua al6m dela e que, ao mesmo tempo, como a obra, 6 parte do mundo, como tudo
6parte de Deus, tudo 6 semelhante a Deus e a obra, semelhante ao mundo: a
representa9o literria 6 metonmica e metafrica ao mesmo tempo
La cual [el alma], en tanto, toda convertida
A su inmaterial ser y esencia bella,
Aquella contemplaba,
Participada de alto Ser, centella
Que con siniilitud en si gozaba; 260

"Participada de alto Ser": a alma estava permeada da divindade, era parte da
divindade, uma rela9乞o metonmica. E era semelhante a Deus, sendo outra coisa (por
isso podia contempl-lo) proveniente de uma zona diferente do Universo; uma rela9乞o
metafdca.
O mesmo tipo de tropo aparece em Greg6rio. Como, apesar de ele tamb6m ter
escrito poesia religiosa, e at6 alguns textos metafisicos, o mais frequente 6 a
dessacraliza9ao ou a mistura entre o sagrado e o profano, escolhi um exemplo em que
essa mistura aparece:

Todo este mundo 6 pris乞o,
todo penas, e agonias,
at o dinheiro est preso
em um saco que o opnma.
A pipa 6 prisao do vinho,
e da a gua fugitiva
(sendo to leve, ligeira)
6pris言o qualquer quartinha.
Os muros de pedra, e cai
so pris言o de qualquer vila,
d'alma 6 pris乞o o corpo,
do corpo6 qualquer ahnilha
A casca 6 pris含o das fruitas,
Da rosa 6 pris乞o a espinha,
O mar 6 pris乞o da terra,
259 Oilman,

Stephen, citado por Afrnio Coutinho, Aspectos da Literatura Barroca, Rio de Janeiro, 1950,

55.
260

Sor Juana In6s de ia Cruz, op. cit., 189.
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A terra 6 prisao das minas.
E crcere do ar um odre.
Do fogo 6 qualquer pedrinha,
E at6 um c6u 由outro cu
Euma priso cristalina. 261

Temos uma cadeia de metaforas, uma s6rie de pris6es. Ao mesmo tempo, cada
uma dessas pris6es, pela forma em que esta construida e apresentada,6 uma metonimia
dos objetos que aprisionam: no texto, "pedrinha", por exemplo,6 tamb6m fogo, porque
o fogo esta dentro dela. Alias, cada "prisao"6 metonmica do mundo inteiro que no
tem mais que pris6es, que 6 uma grande pris乞o: at6 os c6us sao prisioneiros e
aprisionam.
Nas obras de Greg6rio e Sor Juana esta muito presente esta l6gica indicial em
que alguns objetos assinalam outros, e todos juntos, assim como suas rela96es,
assinalam b que n乞o se consegue dizer, que 6 a natureza do mundo todo e de seus
vnculos mais profundos.

A outra sintaxe: deixis
A representa 乞o nunca 6 completa, o referente supera sempre as possibilidades
humanas de representa 乞o. Ento, o que o poeta faz6 assinalar, e seus textos se
espalham, constantemente procurando o infinito: assinalam o infinito, s乞o
intrinsecamente dicticos. A dixis dos textos barrocos desenha, de um lado, um
movimento orientado ao mundo exterior do texto:
A diferen9a 6 fundamental com o movimento e a forma do perodo ciceromano, que se encerra
justo no final, atingindo o pice de expanso e nfase no meio ou em suas proximidades. Ao
contrrio que em Browe, Pascal ou Montaigne, a senten9a abre-se constantemente para diante,
seu movimento toma-se mais intenso e vigoroso 白 medida que prossegue, e termina numa vis言o
de vasto espa9o ou tempo, perdendo-se a si mesma num altitudo, como a sugerir o infinito. 262
Matos Guerra, Gregrio de "A priso que fez este governador a seu creado o bra9o forte", em Obras
Completas, 145-146.
'
.
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De outro lado, a deixis tem um movimento complementar dirigido ao interno do
texto. Vejamos esses movimentos complementares nos textos de Sor Juana e Greg6rio
Primero Sue方o tem trs partes: a transi9ao ao sono, o sonho e o acordar. A parte
fundamental, 6 , como se sabe, a segunda, o sonho. Nesta, a liga9o esta baseada,
principalmente, na deixis
Sao usados pronomes demonstrativos e pessoais para assinalar substantivos do
texto que, por sua vez, remetem, como 6 sua natureza, a objetos da realidade: o
"cora9乞o", apresentado sob a metfora de "reloj humano/vital volante", reaparece seis
versos depois no dictico "este"; os pulm6es e, de novo, o coraao voltam doze e vinte
e dois versos depois, respectivamente, como "estos"; as "pirmides" como "estas",
quinze versos depois, e assim por diante
Alias, ha dicticos que assinalam, apenas, para fora do texto: "Y aquella dei
calor ms competente/cientifica oficina" (Sor Juana In6s de la Cruz, op.cit., 187) que
remete ao est6mago e aos escritos que fazem essa descri9乞o do est6mago (Frei Luis de
Granada, ou Harvey, ou Hip6crates, ou Galeno, ou Descartes.... Vossler, Men6ndez
Plancarte, Octavio Paz, discutem sobre isso). O que importa para n6s 6 que temos o
salto do texto para fora dele え realidade e aos outros textos. Ento, o sinal vai para
dentro e para fora do texto, o sistema de referncia 6 indicia! nos dois sentidos. Assim,
ao mesmo tempo em que o caminho tra9ado pelos sinais (os dicticos) leva a
aprofundar, a transitar dentro do texto, procurando o saber guardado nas palavras e
aludido pelas conex6es entre si, leva tamb6m para fora do texto, na mesma busca,
criando o sentido de infinito at6 o interior e at6 o exterior do poema
No que diz respeito a Greg6rio, uma breve considera9乞o do quarto da s6rie de
poemas dedicados ao cl6rigo D自maso de Silva (vide Anexo I). Seu primeiro verso 6 :
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"Este Padre Fris乞o, este sandeu" ("A priso que fez este governador a seu creado o
brao forte", em Obras Completas, 229). Esse "este" estabelece uma diferen9a entre
dois D自maso de Silva: aquele que todos conhecem e o "Fris乞o", que foi longamente
retratado nos trs poemas anteriores. Temos um dictico que remete ao texto (embora
sejam outros poemas, mas que fazem parte da mesma s6rie,6 , portanto, em certo
sentido, do mesmo poema) e que, ao mesmo tempo, vai para fora dele. Vai para fora
porque o sentido do conjunto de quatro poemas 6 , como dissemos, apresentar o
verdadeiro cl6rigo, sua figura nua, privada de suas mentiras. No caso desses poemas,
poder-se-ia dizer que o movimento 6 finito porque acaba no cl6rigo, entretanto as voltas
e o trnsito na procura do saber, da essencia (quer em assuntos transcendentes, quer
quotidianos) sao semelhantes aos de Sor Juana

As duas sintaxes: jun恒o de cadeias e circulos

O tecido de voltas registra-se tamb6m em outros nveis. Ele est, tamb6m, no
nivel da denota9o, nos textos de Sor Juana:
Que como sube en piramidal punta
Al Cielo la ambiciosa llama ardiente,
Asi la humana mente su figura trasunta,
Y a la Causa primera siempre aspira
- c6ntrico punto donde recta tira
la lnea si ya no circunferencia,
que contiene, infinita, toda esencia -. 263

Como Octavio Paz anota, a questo da "circunfer6ncia sem centro" n谷o 6 assunto
menor para Sor Juana,6 uma de suas preocupa6es principais
La alusi6n a la Causa Pnmera evoca inmediatamente otra imagen fvorita de sor Juana: la
circunferencia cuyo centro est自 en todas partes. En la Respuesta ella dice que Ia tom de Kircher
263

Sor Juana In6s de la Cruz, "op.cit., 191
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pero, segn ya indiqu6, la idea viene de Nicols de Cusa. Esta imagen es uno de los ejes dei
pensamiento de Sor Juana, como lo fue para Bruno y otros. 264

Greg6rio nao explicita as mesmas preocupa96es metafisicas, mas faz, com
elementos mais concretos, tangiveis, esse percurso por esferas cujo centro esta por toda
a parte, e nao se pode achar:
Seis horas enche e outras tantas vaza
A mar pelas margens do Oceano,
E n言o larga a tareth um ponto no ano,
Depois que o mar rodeia, o sol abrasa.
Desde a esfera primeira opaca, ou rasa
A Lua com impulso soberano
Engole o mar por um secreto cano,
E quando o mar vomita o mundo arrasa,
Muda-se o tempo, e suas esperan9as,
At o cu se muda, a terra, os mares,
E tudo est sujeito a mil mudan9as.
S6 eu, que todo o fim de meus pesares
Eram de algum minguante as esperan9as,
Nunca o minguante vi de meus azares. 265

Al6m da surpresa que pode produzir um texto romntico, marcado pela solido
do homem, que no tem conforto, em contraste com a Natureza que esta sempre
procurando o equilibrio, observemos que, atrav6s do jogo dos "minguantes", esse
homem, que finalmente 6 barroco, entra no sistema das esferas. A polissemia de
"minguante" est. explorada ao m自ximo no texto, mostrando as esperan9as que
minguam, as penas que nao minguam e a lua da esfera humana que se superp6e a esfera
da Lua (nosso satlite). Na esfera humana, o "minguante" (o quarto minguante) seria o
signo do fim da dor. Isso se confirma em outros textos, por exemplo

264 1、ーー ハー」一 ,
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xaz, 、人;tavio, op・ Cit.,
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265 Matos Guerra, Gregrio de "No fluxo e refluxo da mare encontra o poeta incentivo para recordar seus
males", em Obras Completas, 768.

- 180 ー
N言o te vs, esperan9a presumida,
A remontar a to sublime esfera,
Que so as dilac6es dessa auimera
」 1 .1 266
1，一一一一一一一一一
Kemora para o passo desta
vida. ー～v

Nesses textos, o homem 6 tamb6m mais uma esfera que faz parte do "tudo"; s6
que o movimento harm6nico dos circulos 6 prejudicado ao chegar at6 ele. Ao mudar o
sentido de uma das voltas do Universo, o desenho se afasta do crculo para se aproximar
a uma espiral. Alis, as esferas nao sao ja concentricas como no modelo de Ptolomeu
os centros s乞o vrios, s乞o esquivos e estao ausentes, toda a parte e nenhuma parte. Ha
um vazio de centro.

Por sua vez, Afr含nio Coutinho discute a importncia das figuras e corpos
circulares no Barroco:

"J'cris volontiers sans project: le premier trait traduit la seconde", disse Montaigne definindo
seu mtodo. Assim no 6 o crculo, mas a cadeia que bem representa a forma do perodo, pois
suas extremidades s言o ligadas frouxamente uma 自 outra, quase apenas encostadas. Por isso,
muitas vezes a liga弾o fz-se nao como todo o perodo, ou a sua palavra principal, ou a idia
geral, mas apenas com a palavra ou fase final. A liberdade de movimento, a independncia dos
membros, sente-se tamb6m no uso constante do anacoluto, que desprende o membro do
complexo geral, ampliando-lhe o mbito, incorporando-lhe novos afluentes, e levando-o para
diante. 267

No lugar da circunferencia, Afrnio Coutinho disp6e a cadeia e as dobradi9as
Mas Sor Juana n乞o deixa de endossar (la desde seu s6culo X\TII), explicitamente, estas
afirma96es:

y de este corporal conocimiento
haciendo, bien que escaso, fundamento,
ai supremo pasar maravilloso
compuesto triplicado,
de tres acordes lneas ordenado
y de ias formas todas inferiores
compendio misterioso:
bisagra engazadora
de la que ms se eleva entronizada
266
267

Matos Guerra, Gregrio de, "Fala o poeta com a sua esperan9a",em Obras Completas, Volume 1, 407.
Coutinho, Afrnio, Aspectos da Literatura Barroca, 48
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Naturaleza pura
(
)
fin de sus obras, crculo que cierra
la esfera con la tierra,
ltima pexfeccin de lo crIado
y ltimo de su Eterno Autor agrado,
en quien con satisfecha complacencia
Su inmensa descans6 magnificencia:
(
)
ei Hombre, digo, en fin, mayor portento
que discurre ei humano entendiniiento
compendio que absoluto
parece ai Angel, a Ia planta, ai bruto;
cuya altiva bajeza
toda particip6 Naturaleza. 268

Nem se esquece da importncia da cadeia, como elemento de uni乞o dos
componentes dos textos e do mundo:

Literalmente reanimada, ei alma se propuso ascender, peldaflo tras peldauio, dei reino mineral ai
vegetal v de6 ste ai animal. La idea de las categorias se funde aqui con otra, afim pero distinta:. ia
de一la "gran cadena dei ser", como dice Macrobio, que va de Dios a lo inanimado pasando por las
inteligencias anglicas, ei hombre, los anmiales y las plantas.
)
Ei concepto v Ia expresin "cadena del ser" son de origem piatnico.(
Aristteles acentha la idea de mediaci6n entre las especies, los 6 rdenes y a las fhmi1ias y asi
concibe al mundo natural como un vasto sistema de goznes o, como dice Sor Juana, de bisagras
Santo Tomas recoge ei doble legado de ia filosofia antigua: ei neoplatnico de la ascensin de
las cosas y los seres hacia Dios y ei aristotlico de las series engarzadas (connexio rerum). En
Priinero Sueflo estn presentes ias dos ideas, como lo estarn tambi6n en ei siglo XVII1 y en ei
VTV 269

Tamb 6m, as cadeias de d6icticos e as s6ries de metforas anafricas analisadas
nas paginas anteriores (tanto em poemas de Sor Juana quanto em versos de Greg6rio)
so constru頭es baseadas no espalhamento de dobradi9as
E, ento? Ent乞o, ha circunferncias (com seus crculos e esferas) e tamb6m ha
cadeias (com as suas dobradi9as). No Barroco, as formas diferentes convivem, no
excluem umas as outras. Mais ainda: dobradi9a e circunferncia estao flisionadas em
uma 立 nica forma, estをo sintetizadas no helic6ide que pretendia mostrar

268
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Sor Juana Ins de ia Cruz, op. cit., 196-197.
pZ, Octavio, op.cit., 494-495
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Sintaxe e l6gica: contradi悼o/n豆o-contradi恒o (もltima volta)

Para finalizar, uma u ltima confirma9をo de nosso desenho helicoidal, que recolhe
o t6pico do Barroco mais falado pela crtica nos 丘 ltimos anos: a rejei9o do princpio de
contradi9乞o. Antteses, oximrons, claro-escuros, paradoxos... 6 longa a lista das figuras
sintticas da contradi9乞o. Todo mundo observou, e finalmente todos acabaram aceitando
que o Barroco n乞o acompanha os princpios da l6gica aristot6lica que, reformulada,
fixada como base do pensamento moderno por Kant
Ent乞o a idia dominante passou a ser que o princpio l6gico do Barroco era o
inverso: isto , a coexist6ncia dos opostos em um mesmo tempo e em um mesmo lugar
A observa9o foi feita desde a Modernidade com sua l6gica: a l6gica binria. Para o
binarismo 6 dificil aceitar que os opostos n乞o se excluem, e 6 impossvel aceitar uma
leitura que v al6m dos opostos. No Barroco ocorrem, pelos menos, trs l6gicas
diferentes: s vezes se respeita o princpio de contradi9ao, s vezes convivem os
opostos,a s vezes convivem as duas l6gicas (a baseada no princpio de contradi9ao e a
baseada em sua nega 乞o)
Interessa aqui apresentar a terceira. Temos estes exemplos
que asi dei mal ei bien tal vez se saca! 270

{el entendiniiento] por mirarlo todo, nada veIa 271
Dos vezes muerto me halo
De los arpones de Amor,
Una ai dizir mi dolor
Y otra vez quando lo callo.272
Que se eu vivo da causa, de que morres,

Que morras tu da causa de que vivo. (Matos Guerra, Greg6rio de, "Faia o poeta com a sua
esperan9a", em Obras Completas, Volume 1, 407)
Sor Juana Ins de la Cruz, on. cit.A93
Sor Juana In6s de la Cruz. on. cit.. 192
272 Matos Guerra, Gregrio de, "Fala o poeta com a sua esperan9a", em Obras Completas, Volume 1, 414
E, como se v, um dos textos de Gregrio escritos em espanhol; ou quase ("quando" por "cuando"; "dizir"
por "decir").
270
271

No ltimo temos um quiasmo, mas ele tem uma particularidade: a rela9乞o nao6
apenas entre os extremos das diagonais. A distribui9ao geomtrica e a rela9ao sinttica
muda o sentido das duas palavras centrais: a palavra "vida" significa "morte", no texto,
simultaneamente, e o mesmo acontece com "morte". Como dizia Nicols de Cusa, fonte
de Sor Juana, segundo Octavio Paz: "Par la notre ignorance apprend que le maximum
est incomprhensible, que le minimum ne lui est pas oppos6, mais que le centre est en
lui circonfrence." 273 Mas para o fil6sofo dos finais da Idade Mdia e pertencente ao
Humanismo, isso se resolve em uma unidade essencial:
Comme l'unit infinie enferme toute nombre, ainsi la providence de Dieu enferrne les choses en
nombre infini; celles qui arriveront, celles qui n'amveront pas mais peuvent arriver, et leurs
contraires, et c'est qu'elle sait, elle ne le sait pas avec la diffrence de temps, parce que elle ne
sait pas le futur comme futur, ni le pass6 comme pass, mais elle sait6 temellement et
immuablement les choses muables. 274

Como ele sintetiza: "La Providence de Dieu unit les contradictoires" 275 Nos
textos de Sor Juana e Greg6rio, como nas religi6es no-europ6ias que eles conheceram,
as duas palavras existem, dentro da outra e autonomamente as duas so ela e sao a outra
E uma forma de hip6stase (o que ja vai al6m de ser e nao ser ao mesmo tempo). Alis,
estをo o "eu" e o "tu". As sortes dos dois s乞o opostas, estao em tensao, em contradi9o
Temos uma l6gica mais ampla, que abrange duas conhecidas e tamb6m da passoa
hip6stase. O primeiro exemplo 6 basicamente hipost自tico, o segundo mostra uma
contradi9乞o, mas tamb6m, em certo grau,6 hipostasia o entendimento. No terceiro, ha
uma tentativa de resolver a tenso de viver morto em vida atentando para sua causa: a
dor (um dos t6picos barrocos que est eliptico, mas aludido no conjunto do poema
citado). Para atingir este objetivo, para curar sua doen9a, procura a ajuda da palavra e

誓 Cusa, Nicols, De la docta ignorantia, Paris, Fdlix Alcan, (1440)1930, 84
m Ibid, 84.
275 Ibid, 85
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apela para a caracterstica primordial da linguagem, segundo os crit6rios bin自rios
(Saussure), ou seja, coloca a palavra no tempo. Aparecem deste modo duas alternativas:
a exist6ncia da palavra e sua falta (o sil6ncio). Por6m a oposi9乞o fracassa: a dor existe
em um caso e no outro. E torna a fracassar porque o que o poeta esta fazendo 6 falar
No existe entao o sil6ncio de que ele fala: ha palavras. Nao obstante, ele nada diz de
sua dor al6m da exist6ncia dela. Com as palavras nをo faz mais que sil6ncio. Palavras,
silencio, dor se op6em, n乞o se op6em e est乞o hipostasiadas, tudo junto
Nesta combina9ao de semantica e sintaxe, assim como na l6gica que
apresentamos, de novo o trnsito da voltas que giram sobre si mesmas, no como linhas,
mas como espa9os, e que saltam para o interior e para fora do texto: nelas falta o que
liga e liga o que falta (o zeugma hiposttico) e v乞o tra9ando vrios helic6ides que se
projetam para o infinito.
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Captulo ill

Descomposi貞o do helic6ide barroco

A sintaxe ret6rica, as dixis, a l6gica, as cadeias e circunferencias denotadas e
aquelas que todos esses procedimentos fazem, permitem descobrir, debaixo da
"ornamenta o" barroca, nosso helic6ide. Um helic6ide que aponta para a unidade
essencial: nem o afirma, nem o nega; sup6e-no, procura-o, mas apenas tra9a o que se
pode saber, ao mesmo tempo que se percorre o caminho do conhecimento. E este6 que
6hiposttico. E o desenho dos textos e esses textos s乞o, em seu "horizonte", uma
"c6pia" do mundo.
Na se9乞o seguinte, vou analisar a possvel recorrencia deste helic6ide em outros
textos (neste caso, em textos do s6culo XX), e isso exige observar se os tra9os
constitutivos desse desenho helicoidal reaparecem. Segundo a anlise precedente, esses
componentes s乞o, em resumo: sintaxe ret6rica, d6ixis, sintaxe l6gica, conceito e
recria 乞o de "circunferencia sem centro", dobradi9as, referencialidade.
Sintaxe ret6rica.- Esta constituida por rela96es entre tropos. As vezes essas rela96es
s乞o formadas pela coexist6ncia da metafora e da metonmia na mesma figura, disposta
no texto, de forma que esta atinge uma condi9o dictica ao interno e ao exterior do
texto. s vezes, os tropos estao encadeados, e essas cadeias saem do limite simb6lico
(Biihler) das figuras e constituem, tamb 6m, dixis, para dentro e para fora do texto
Dixis.- Al6m dos tropos, ha outras formas anafricas que, como elas, constituem
sinais inter e extratextuais. Nao faltam palavras, frases, vocativos. Tamb6m ha formas
anafricas alusivas a personagens e passagens de outros textos, do escritor considerado
e de outros, mesmo pertencentes a outras literaturas. Entre estas, sをo particularmente

1
-

1

ー

interessantes as alus6es anaf&ricas que -se apresentam come -elipses, mostrando a
integra車o e o questionamento, ao mesmo tempo, da tradi9o ah感da. Na representa9o,
predominam as formas indiciais sobre as anal 夢cas.
Sintaxe l6がca．一 Os distintos poemas r可eitam o princpio de contradi9をo. Mas n乞o se
reduzem s formas da contradi9言o como a anttese ou o oximron. Incluem as duas
epistemes l6がcas.
Circunferncia sem centl・o．ー A dispo誠9きo dos tra9os referidos afasta esses textos da
secess乞o. A compreensきo das obras exige saltos entre sintagmas que est乞o espalhados
no texto, e esses saltos geram figuras circulares. Mas, dentro dos crculos n乞o hえ nada,
nada mais do que a tentativa de demarcar alguma coisa para atingir seu 駈gnificado. As
elipses levam a elipses.
Dobradi'as．ー A combina9言o de 血c 6gnitas, a 正叩o誠c5o a saltos, a prolifera o de
elipses de distinta natureza, a fragmenta9o, as quebras nas l6gicas conhecidas
determinam que a articula9乞o dos textos no6 dada pelos sistemas disponveis, s可am
sintticos, mtricos -ou lllく〕delares no nivel textual. Esses elementos existem~todos ou
alguns, segundo os textos - mas so secundrios como forma de articula恒o. As
verdadeiras articula6es so pequenas "dobradi 9as" espalhadas nos textos: palavras (a
maioria comp6e anforas), s vezes desenhos ou, tambm, elipses, cuja fun9o
metonmica esclarece a totalidade do texto.
Referencialidade．ー Os niveis de referencialidade sao variveis, se atentarmos para a
dicotomia 誠gnif cante!誠gnificado. Como essa parti9乞o fica え margem deste trabalho,6
outra a referencialidade que interessa: as formas mesmas dos textos est読o semantizadas
e, em todos os casos, n言o se referem apenas え linguagem potica, mas ao que chamamos
"o mundo",A rela9読o mundo-texto 6 mais indicial do que anal6gica. Assim, esses
poemas constituem c6pias (no Barroco) ou fragmentos (no seculo vinte, como se ver
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na prxima se9加） da "realidade", apresentando caracteristicas do mundo que escapam え
concep車o hegemthca: por exemplo, a perspectiva helicoidal do tempo e do espa9o

Nas aproxima96es comparatistas da seguinte se9o tenta瑠 "ftmdir" num s os
horizontes do Barroco e do s6culo vinte. Ver-se- que o helicide subsiste, em seus
traos thndamentais, como base dos textos e que as diferen9as entre as quatro obras que
ser旅） analisadas do quatro varia6es do mesmo helic6ide
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Quarta Se悼o
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CONSTELACOES DE ESCRITOS
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HazP'erates
M事euNati1n31 de C rico 『iユ (foto Maaewski)

CONSTELAc6ES DE ESCRITOS:sob o signo de H6rus-Harp6crates

En ei texto literario, ei carcter temporal de los
enunciados - su naturaleza sonora - reclama un
procedimiento sucesivo tambin, pero es ai silencio de lo
visual que se da paso.
La anafora da coherencia ya la vez clausura ei texto
por medio de una introversi6n que posterga la referencia
extratextual, generando un cordn de palabras, un gesto
ambivalente, ya que cierra ei discurso, por una parte, y,
por otra, por alli mismo se entreabre.
Lisa Block de Behar 276

Apresentado o "helic6ide", temos de ver se ele aparece tamb6m na obra de
Huidobro, Oswald, de Campos e Paz 277 Adianto que, efetivamente, o helic6ide
resultou recorrente nos textos analisados. Nas conclus6es, veremos que essa recorrncia
constitui uma intertextualidade e que, por sua vez, a pr6pria recorr6ncia tece uma
rela9乞o entre os textos analisados, que tamb6m 6 helicoidal. Umas "hlices" renem
alguns poetas hispano-americanos e brasileiros, como entrevia Ferreira Gullar
Uma pergunta ficar

ー "tirando o texto para diante", como Afrnio Coutinho

dizia do Barroco, "entreabrindo-o", como diz Block de Behar nesta epigrafe ー , como
interrogante que abre esta tese a outros trabalhos possiveis : se essa forma de
recorr6ncia se constata nas rela6es entre textos de outros escritores
Organizei esta se9乞o em dois capitulos: o primeiro, dedicado a Huidobro, para
contrastar o helic6ide barroco com o horizonte do s6culo XX; o segundo,a proje9o
deste desenho nas obras de Oswald, Haroldo e Paz. Para cada um, foi escolhida uma
obra exemplar: Temblor de Cielo, Cadernos de poesia do aluno Oswald 4)oesias

27智覧轟曽慧謝
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reunidas), Crisante 郷7o, Branco. As raz6es da escolha sero explicadas ao iniciar a
anlise de cada texto.

- 194 ー
Captulo I

Huidobro: da constela恒o ao helic6ide

O horizonte do sculo XX

O titulo da tese tem uma rela9乞o muito estreita com a obra de Huidobro, como
bem mostra a epigrafe que seu limiar ostenta. A passagem do "moinho" no mais c6lebre
dos livros de Huidobro (Altazor) 6 , por sua vez, uma das mais conhecidas da obra, o que
tornava emblemtica sua localiza をo na entrada da tese. Por6m, o moinho do titulo n乞o
surgiu de Altazor (vide Umbral) mas era uma imagem muito boa para visualizar o
heiic6ide: se fosse possvel desenhar o movimento das aspas de um moinho, teramos
um helic6ide, um helic6ide que est, mas no se v6.
6 E o que tento apresentar nesta tese,
estes moinhos so"de tempo", porque a hist6ria da literatura, as rela96es que vinculam
uns textos com outros t6m, segundo estamos propondo, essa forma. O helic6ide est,
tamb 6m, em Huidobro (e no apenas em seus "moinhos"), embora tenha algumas
diferen9as com o helic6ide barroco,6 , no substancial, o mesmo
Como aqui estou construindo um texto que tamb6m 6 helicoidal, ao mesmo
tempo em que se refere a elas (6 coerente!), para chegar a Huidobro vou ter que voltar,
antes, a Octavio Paz. E a Paz que o titulo desta se9乞o nos leva: ha c6us e esferas nas
obras de Sor Juana e Greg6rio; ha c6us em Huidobro; em Oswald, estrelas, e em
Haroldo de Campos, Galxias. As "constelaciones" sao de Paz:

La destrucci6n fue mi Beatriz, dice Maliarm en una carta a un amigo; ai final dei viaje ei poeta
no contempla la Idea, smbolo o arquetipo del universo, sino un espacio en ei que despunta una
constelaci6n: su poema. No es una imagen ni una esencia; es una cuenta en formaci6n, un
pufiado de signos que se dibujan, se deshacen y vuelven a dibujarse. Asi este poema [Un coup
de ds] que niega la posibilidad de decir algo absoluto, consagraci6n de la impotencia de ia
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Sabemos que Mailarm6 6 um referencial muito importante para Paz, bastaria a
cita9ao precedente de Los signos en rotaci6n como prova. Tamb6m o6 para Haroldo de
Campos: do ja velho Plano Piloto da Poesia Concreta a Crisantempo (com o qual fora
fechado o conjunto de sua obra estudado para esta tese, uma obra que, como a de Gin6s
de Pasamonte, n乞o esta acabada porque, gra9as a Deus, "no esta acabada [sul vida" 279)
Mallarm6 destaca-se entre seus manes tutelares. Alis, h um vnculo entre os dois,
como mostra l万jtretien d Sラo Paulo j. citado nas se96es anteriores. Por6m seria
excessivamente ingenuo (e errado) considerar a obra de Mallarm6, particularmente Un
coup de ds, a mais revisitada pelos dois "poetas-ensastas", como o modelo de Paz e

Haroldo de Campos. Outro tanto acontece com as leituras que esses dois escritores
latino-americanos fazem da obra de Mallarm6: o que eles dizem sobre o assunto n乞o
deve ir al6m disso. E sua leitura, portanto um dado muito importante, porm n乞o a
explica9乞o definitiva destas rela96es intertextuais. 280
Feita esta precisao, vamos ao que interessa, ou seja, a no9ao de "constela9ao"
que ser, por um trecho, a guia (conservando o helic6ide por trs,6 claro).
Paz, Octavio, "Los signos en rotaci6n" (1964), em Los si2nos en rotacidn v otros ensavo& 332
Gins de Pasamonte 6 um famoso personagem de El Quijote. A cita 乞o corresponde a captulo XXIII
da Primeira Parte. Gins estava escrevendo as aventuras de sua vida e falava com O Quixote, muito
ufano, da excelencia desse texto. Quando Dom Quixote pergunta se est acabado, ele responde: ",C6mo
puede estar acabada si no est acabada mi vida? A fus谷o obra-vida, vale tamb6m, de outra maneira, para o
protico Haroldo: com cada obra nasce uma proposta nova, uma viragem em sua esttica, um novo
Haroldo.
28O No XVII Congresso da ICLA,, Pretoria, julho, 2000, apresentei uma comunica まo, na qual propunha
que a obra dc Mallarm6 foi, apenas, um espelho que permitia a Paz e dc Campos ver suas prprias
tradi9es literrias, compreend-las e apropiar-se delas. O plano era conferir isso mediante o estudo de
publica6es dc Mailarmd que est含o nas bibliotecas de Paris. Por enquanto, fica fora uma questo que
poderia ser importante para esclarecer este assunto da tradi9ao: at onde domina uma tradi悼o
278

279
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Para come9ar, a "constela o" tem consist6ncia material, existe na realidade,6
espacial, de tres dimens6es, pode virtualmente ser percorrida, como o helic6ide. Mas
tamb6m 6 um desenho:6 o olhar humano que "inventa" constela96es. Al6m disso, as
constela96es sえo, segundo o Aurlio, "conven96es". S6 que sao conven96es baseadas
numa "motiva9乞o" (Saussure), e, por exemplo o Diccionario de la Real Academia
Espaiola no faz men9乞o a "conven9ao", o Oxford tampouco. A mesma discuss乞o sobre
arbitrariedade e motiva9ao que abrange todo o campo dos signos alcan9a as
constela96es. Se aceitarmos (eu aceito) que a escritura 6 essencialmente visual, como
Block de Behar afirma desde nossa epigrafe, os signos visuais que so as constela6es
se aproximam bastante a esses outros signos graficos que comp6em escritos. Octavio
Paz confirma: o poema 6 "signos que se dibujan". Pouco falta para entender que as
constela96es sao escritos. Temos, mais uma vez, um titulo ("constela96es de escritos")
tautol6gico. Porm a "constela9ao" permite observar um problema implicito na escrita,
que 6 o problema de sua leitura: Paz ve "constela96es" nos textos (de Mallarm6, mas,
para ele, a obra de Mallarm6 6 o anncio do "poema fI.ituro") porque sua lente de leitura
esta moldada pelo horizonte de leitura da segunda metade do s6culo XX. Devemos
explicar isto.
As constela6es como tais, apenas existem para a vista humana e so uma
constru9ao cultural. S乞o linguagem (no sentido saussuriano do termo). Se o poema6
apenas uma constela9ao, tamb6m 6 pura linguagem. No contexto de Paz esta id6ia6
ressaltada: [o poema] "No dice nada y es el lenguaje en su totalidad". Ao final da
viagem, diz Paz, nao ha nada mais a ver al6m do poema. No ha referencialidade. Esta
6a marca de leitura que dominou as cabe9as ap6s os anos sessenta, e Paz precedeu
Foucault em dois anos, Derrida em tr6s e Lyotard em cinco. N乞o tomou a id6ia deles,
estritamente latino-americana nestes poetas e at onde essa tradi9ao tem um corte,6 dominada pela
intromissきo europia. Mais perguntas.

percebeu um senir de poca e dele se apropriou, de uma fadiga e um esgotamento dos
moldes conhecidos e a subseqente falta de f. Acreditar que a linguagem n乞o ia al6m
da linguagem pode ter sido uma maneira de preservar a escrita, de guarda-la, de
resguarda-la dos abalos de um mundo confuso, carcomido por muitos abusos de todo o
tipo. Dizer que a escrita n乞o diz nada 6 uma maneira segura de oculth-la aos olhos,
assim como os kichs ocultaram seu livro sagrado. Antes, o pr6prio Paz acreditava na
referencialidade e no crit6rio de verdade 281
O ensasta Paz fala de "pura linguagem", o poeta Paz nao exclui a
referencialidade. Mais a frente veremos isso.
O interessante, neste trecho,6 que, se tirarmos esse "preconceito" (Gadamer) de
pocaa "constela 吾o", quase temos, mais uma vez, nosso helic6ide. Segundo Paz, o
poema (de Mallarm6 e do futuro, o desejvel em poesia) no6 estatico: existe, morre e
torna a aparecer, como os ciclos dos indigenas kichds (dificil saber se foi Sor Juana ou
as prprias religi6es americanas, muito bem conhecidas por Paz, que incidiram neste
olhar do poeta mexicano). Desde o ponto de vista de um habitante da Terra, as
constela96es tamb6m desaparecem (durante o dia) e voltam (deslocadas e deslocando-se
todo o tempo em que podem ser vistas). Mas, na escala humana sao eternas, nao vemos,
no t6rmino de uma vida as mudan9as do desenho. No t6rmino de milhares de anos, sim.
E essas mudan9as tamb6m sきo ciclicas. A diferen9a entre nosso helic6ide e a
"constelaao"6 que Paz se refere a textos que "s乞o", e no a textos que "representam"
"ai final del viaje ei poeta no contempla la Idea, simbolo o arquetipo del universo, sino
un espacio en ei que despunta una constelaci6n: su poema." O texto 6 tamb6m um
objeto, tao real quanto as estrelas. S6 que, na verdade, apenas estamos em face de uma
forma de representa 乞o mais ampla, mais abrangente, que inclui na escrita propriedades
que nao lhe foram reconhecidas antes (em nosso mundo "ocidental", pelo menos). No
281 Paz,

Octavio, Primeras letras (1931-1943),Mxico, Vucita, 1988
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helic6ide (eliptico) que Paz esth propondo, adita-se mais um movimento: nos textos de
Sor Juana e Greg6rio, a disposi9ao sinttica e ret6rica obriga o leitor a se deslocar,
percorrendo, quase insensivelmente, o helic6ide; na proposta de Paz, anexo a esse
deslocamento h outro: o texto tamb6m se movimenta. Isso 6 verdadeiro para Un coup
de ds: fixo na pagina (seu limite natural), cada trecho construido cai em seguida na
destrui頭o, depois nasce outro trecho de texto que tamb6m cai... e assim por diante.
Como acontece com Le rose et le bleu, de Renoir (Museu de Arte de S乞o Paulo),onde,
pelos efeitos da luz, as figuras fogem do plano para a terceira dimensきo, Un coup de ds
foge da fixidade da pagina, das linhas, para o espao, ao adquirir a faculdade de se
movimentar. Isso 6 tamb6m verdadeiro para Huidobro 282 e, como veremos, para os
outros tr6s.
No Creacionismo de Huidobro, fazer da poesia um "ato" em vez de uma
"contemplaao", era uma prtica e um programa:

En una conferencia que di en ei Ateneo de Buenos Aires en julio de 1916, deca que toda la
historia dei arte no es sino la historia de la evoluci6n dei Hombre-Espejo hacia el Hombre-Dios,
y que ai estudiar esta evolucin uno veia claramente la tendencia natural dei arte a separararse
ms y ms de ia realidad preexistente para buscar su propia verdad, dejando atrs todo lo
superfluo y todo lo que puede impedir su reaiizacin perfecta. Y agregu6 que todo ello es tan
visible ai observador como puede serbo en geologia la evoluci6n del Paloplotherium pasando
por ei Anquitherium para Ilegar ai caballo.
Esta idea de artista como creador absoluto, dei Artista-Dios, me ia sugiri6 un viejo poeta
indigena de Sudamrica (aimar) que dijo: "Ei poeta es un dios; no cantes a la liuvia, poeta, haz
hover". A pesar de que ei autor de estos versos cay en ei error de confundir ai poeta con ei
mago y creer que ei artista para aparecer como un creador debe cambiar ias leyes dei mundo,
cuando lo que ha de hacer es crear su propio mundo, paralelo e independiente de ia
Naturaleza.283

Para Huidobro esta esp6cie de "tridimensionalidade" da escrita no foi atingida (talvez tambm no foi
procurada) na criaao anterior a 1919. Pelo contrrio, na segunda fase de seu percurso artstico - o perodo
anterior a Temblor de Cielo e no qual vo somando-se os rascunhos de Altazor - aprofunda na
experimenta車o cubista, buscando trabalhar com os limites das duas dimens6es, superpondo diferentes
visadas, como o faziam L6ger, Picasso o Juan Gris. As rela6es de Huidobro com o cubismo sao
atentamente analisadas por Susana Benko: Vicente Huidobro y ei Cubismo, Caracas, Monte Avila, 1993.
283 Huidobro, Vicente, "La creaci6n pura". A publicaao original foi feita em L'Esprit Nouveau, N 7,
abril 1919, 769-776. Recolhida em Las Vanguardias literarias en Hispanoamdrica, Hugo Verani,
Mxico, FCE (1986), 1990, 211.
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Primeira observa9ao: Huidobro nao da uma genealogia procedente do
Romantismo para a id6ia do poeta-deus, como se poderia supor: da uma genealogia
indigena. Sua idia bsica provm de um aimarh.
Segunda: Huidobro tem uma id6ia aristot6lica: fazer, como faz a Natureza, em
vez de contemplar. Trata-se de um axioma ftindamental numa concep9乞o esttica, e6
interessante ver que Huidobro coincide, neste assunto, com Haroldo de Campos (vide
Se9ao II, "Subtextos metafisicos de uma leitura nをo-meta.fisica"). 284 Os textos so
tamb6m objetos (coisas existentes) e a arte aut6noma da Natureza. At6 aqui, parece que
Huidobro rejeita a representa9乞o. Mas no pargrafo seguinte, diz
La idea de que la verdad dei arte y la verdad de la vida estn separadas de la verdad cientfica e
intelectual, viene sin duda desde bastante lejos, pero nadie la habia precisado y demostrado tan
claramente como Schleiermacher cuando decia, a comienzos dei siglo pasado, que "la poesIa no
busca la verdad, o ms bien, ella busca una verdad que nada tiene en comn con la verdad
objetiva". (Huidobro, Vicente, op. cit., 211)

N乞o rejeita o crit6rio de verdade: pelo contrario, destaca-o. Nem rejeita a
representa9乞o da arte. Rejeita a no9乞o de "Natureza" tal como era entendida no come9o
do s6culo vinte: um conceito formado pela ci6ncia com os postulados e as categorias do
Racionalismo. Rejeita a lente, o esquema de leitura, o horizonte dominante em sua
poca, com questionamentos e buscas muito semelhantes, mais uma vez aos de Haroldo
de Campos. Huidobro (tamb6m Haroldo) esta propondo uma representa9乞o diferente,
no mediada pelas leis cientficas. O que 6 mais importante, o c6lebre "Por qu6 cantis a
la rosa, joh Poetas!IHacedla fiorecer en ei poema" 285 nao significa a nega 乞o da
essncia, o apagamento de toda realidade, salvando unicamente a exist6ncia do poema
A arte 6 um caminho para a essencia.
A referida 6 uma de muitas rela6es intertextuais entre Haroldo e Huidobro marcadamente
interessantes. Por exemplo, em meu recente dilogo coin H. de Campos eu lhe dizia que Crisantempo6
uma perfeita realizaao dos postulados estticos que Huidobro consagra na sua Arte Potica; Haroldo
entendeu aue isso era um achado e o celebrou, com aletria.
285 Huidobro, Vicente, "Arte Potica", em El espejo de agua, Bs As, Ori6n, 1916, sp
284
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Da mesma maneira que em Un coup de ds, segundo Octavio Paz, no
Creacionismo (o nome que ele deu a sua Vanguarda) o poeta n乞o contempla a ess6ncia
6, como no poema de Sor Juana, parte dessa ess6ncia (s6 que no poema de Sor Juana a
metonimia convivia com a contempla9乞o).E menos metafrico (porque se reduz o papel
das semelhan9as) e mais metonmico, porque tem mais um atributo do representado:
tem movimento pr6prio, cintico e vital (a rosa, "florece") e, portanto, existe no espa9o
O texto atinge uma exist6ncia dupla: 6 , como entidade e 6 como representa9乞o. Haroldo
de Campos ratifica a "motiva 乞o" (por oposi9乞o a convencionalismo, Saussure) da
poesia:
No trabalho do poeta podem reconciliar-se, assim, aquelas "duas exigncias aparentemente
incompatveis" (Demda) a que Peirce "faz justi9a": por um lado, os simbolos brotam dei cones;
por outro, omne symbolum de symbolo, "se algu6m produz um novo smbolo,6 atravs de
pensamentos envolvendo conceitos", ou seja, a partir de smbolos. Peirce enseja, ao mesmo
tempo, que se tome o cone como o "signo da descoberta, o signo heurstico por excel6ncia" (D:
Pignatari, apoiando-se no texto peirciano que atribui ao i cone a "capacidade de revelar uma
verdade inesperada") e o simbolo como aquele, dentre os signos, que concentra em mais alto
grau o "poder criador (enrgeia) da linguagem" (Jakobson, reportando-se a s passagens de Peirce
em que este enfatiza, no smbolo, o seu valor de "pennitir-nos predizer o futuro", o seu "modo
de ser" como "esse in futuro", pensamento que Jakobson relaciona com a vidncia do grande
poeta russo V. Khlibnikov: "compreendi que a ptria da cria9含o est situada no futuro;6 de l
que procede o vento que nos enviam os deuses do verbo"). 286

A tarefa potica 6 a regenera9乞o: transformar os i cones 287 em sImbolos e estes
em i cones, numa forma9ao constante. Haroldo de Campos n乞o diz, mas esta implicito
em suas palavras, que por trs de sua provis6ria condi9乞o de i cones, as palavras dos
poemas continuam sendo sImbolos e, ao contrrio, mant6m sua condi9ao de icones
quando aparecerem como sImbolos. O poema esta nesta zona de transforma9ao e
intermit6ncia. Estamos perante o zeugma hiposttico (vide Terceira Se9ao, capitulo I)

286 Campos. Haroldo, "Ideograma, Anagrama, Diagrama: Unia leitura de Fenollosa" em Ideograma
Ldgica Poe訂a LEn guaqem. 95
ー Us icones sao signos que reunem a dupla conw9ao de representar por semelhan9a e ter traos indtciais.
O exemplo clebre de Peirce 6 o diagrama. Peirce, Charles Sanders, (1904) 1958 Selected Writings. New
York, Dover Publications, Inc.
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Voltamos, pois, ao silncio de nossa epigrafe. Como a escrita 6 um c6digo de
sil6ncio (Block de Behar), seus signos est乞o subordinados a este rei e,
consequentemente, significam, representam, mediante diferentes formas da aus6ncia
(que sえo, ao mesmo tempo, formas de presena)
Com isso, chegamos a nossos deuses tutelares: H6rus-Harp 6crates. A leitura
hist6rica tradicional (ao estilo de Burckhardt, vide Primeira Se9o, capitulo Ill) disse
que s乞o dois deuses diferentes: H6rus, o filho de Osris e Isis entre os egipcios, e
Harp6crates, o deus do silencio entre os gregos. Harp6crates nasceu de uma confuso
dos gregos: eles viram a representa o de H6rus quando crian9a, em que o prncipe dos
deuses egpcios estava chupando um dedo e acharam que estava fazendo o sinal de
sil6ncio, pondo o dedo sobre a boca. Mas... Harp6crates 6 um deus grego, diferente do
egpcio e, tamb 6m, leva sempre consigo seu predecessor. A hip6stase intercultural e
interlingilistica Horus-Harp 6crates, nascida da ignorncia dos gregos, existe, sem
importar que, com certeza, eles que consideravam "brbaros" todos os outros, nao
endossariam isso. Por6m... Sor Juana endossava. Harp6crates 6 um dos seres que se
entrega ao sono em Primero Sue方o, e Octavio Paz nao deixa de marcar o desejo de Sor
Juana (grande leitora de Kircher) de ter uma ascendencia egpcia. Paz adivinha, embora
no observe, a hip6stase desse deus no olhar da poetisa mexicana.288
Um detalhe 6 interessante: o silncio 6 crian9a. Haroldo aproxima ambos os
termos: "Nossa literatura, articulando-se com o Barroco, n乞o teve infncia (in-fans, o
que nao fala)."289 Ensaiar compreender o sil6ncio e procurar a sabedoria dos rapazes6
recuperar uma ingenuidade que poderia revigorar nossa disciplina. E sob essa
ingenuidade que vemos (e nao ouvimos) helic6ides semeados de zeugmas hipostticos
nestes textos latino-americanos (cujos autores n乞o desconhecem suas aprendizagens de

288
289

Paz, Octavio, Sor Juana Inds de Ia Cruz o Ias trampas de laJe, 486.
Campos, Haroldo, O sequestro do barroco, Salvador, 64.
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pensadores e escritores de outras regi6es): helic6ides que s乞o c6pias (mas indiciaisic6nicas) da essencia inacessvel no Barroco e, mormente, i cones-metonmias no s6culo

xx.
TEMBLOR DE CIELO

Con-texto

Temblor de cielo y Altazor foram publicados ao mesmo tempo, em 1931, pela
mesma editora. Ren6 de Costa, responsavel pela recente edi9乞o dos dois livros em um
mesmo volume (Altazor, Temblor de cielo, Madrid, Ctedra, 1998) sustenta a
irmandade dos dois livros. Concordamos. Sendo aut6nomos, foram escritos ao mesmo
tempo (embora Altazor tenha sido iniciado nove anos antes de Temblor de cielo, ambos
compartilham quatro anos da vida do poeta) e, mais importante como vamos ver, de
certa maneira Temblor de cielo continua Altazor. Por sua constru9ao, seus recome9os
inacabveis (dos quais brinca o Haroldo das Galxias), os diferentes pianos que ia
seguir nele, a inten9o de fazer uma obra em doze cantos correspondentes aos doze
signos do zodiaco, que finalmente foram sete (mais o prefcio), al6m de outras
caractersticas do texto, Altazor 6 quase a quintessencia do fraginentarismo. Porm o
legado de Huidobro nao 6 a fragmenta9乞o. O legado esta em Temblor de cielo que d自
uma resposta a s grandes quest6es do mundo e do pequeno mundo que 6 Altazor.
Setenta anos ap6s sua edi9乞o, Huidobro aparece no mapa da literatura como o
autor de Altazor. As obras anteriores, Ecos dei alma (1911), El espejo de agua (1916),
Adin (1916), Ecuatorial (1917), Horizon Carr (1916), Poemas j rticos (1918), entre
outras, s乞o objeto de estudos filol6gicos, ou desta esp6cie de "filologia crtica" que se
faz, procurando achar as chaves das obras maiores de um escritor no processo de
forma9乞o de seu idioleto. A obra contemporanea a Altazor, Temblor de Cielo, nao teve
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ainda a aten9乞o que o autor e seus amigos, leitores dos manuscritos antes da publica9乞o,
esperavam. Em carta a Mir6 Quesada, escrita um m6s depois da publica9乞o:

Temblor de cielo es acaso ms maduro, ms fuerte, ms hecho. Ha producido gran entusiasmo
en mis buenos amigos tanto que me asusta
lo han puesto como una cosa enorme, por
encima de Lautramont y Rimbaud. Sinceramente le digo que estoy asustado.. 290

E confirma, treze anos ap6s a publica9乞o do livro, em carta a Juan Larrea
Espero que esta guerra sea ei sepulcro de Dios como he querido anunciarlo en Temblor de cielo,
libro que desgraciadamente no ha sido comprendido. ",Oyes clavar ei atad dei cielo?", etc. etc.
(...) Dios debe ser enterrado para siempre y su sitio en ei mundo ser ocupado por la PoesIa.
Debemos ilenar la vida de PoesIa, infiltrar la vida de poesIa en todos lados, hacer que ei planeta
Tierra est6 cruzado de poesIa por todas partes. Oue cuando nos miren de Marte vean larnos
一一一こ 一 一 1 りャ ー 291
一一一一1一一 」一 1、 一一一！ 一 一 一 一‘
canaies
ae i'oesia que atraviesa
ia i lena. ーーー

Sobre o sonho (sueflo) do totalitarismo da poesia, semelhante demais a s
observa6es de Paz em Los signos en rotaci6n, voltaremos no capitulo II desta Se9ao
Por enquanto, o que interessa 6 a relevncia que Huidobro dava a Temblor de cielo,
sobretudo como sintese de sua posi9ao 6 tica e esttica
Se considerarmos (como estamos considerando) Temblor de cielo como obra
complementar de Altazor, veremos que o conjunto rejeita a leitura "oficial" da crtica
sobre a rela9ao de Huidobro com a "poesia pura" (com a aus6ncia de referencialidade)
292

Veremos que Altazor 6 o percurso de busca do poeta dessa verdade de que falava na

confer6ncia ja citada de 1919. Essa procura chega a un climax no canto VII (o ltimo),
mas esse clImax 6 , por sua vez, um ponto cego, um vazio. E seu momento de "poesia
pura":
290 Huidobro, Vicente, carta a Mir Qucsada, juniode 1931. Archivo Huidobro. Documento indito: um
framcnto foi inserido no nrefcio de Ren dc Costa. a edic含o de Catedra (on. cit.l
一‘Fluiclobro, Vicente, carta incWta a Juan Larrea, 4 dc jun10, 1944. Archivo Larrea; citada
fragmentariamcntc no nrefcio dc Rend dc Costa. ja referido.
292 No Prlogo a じ ltimos Poemas, Santiago de Chile, Lom (1948), 1994, Oscar Hahn, scm negar essa
leitura oficial, salienta a rcfcrcncialidad nas 丘 ltimas obras do poeta: "Curioso cl destino dc Viccntc
Huidobro: fund ei Creacionismo para alejarse dc Ia realidad y dc Ia vida, mediante la invcnci6n dc
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Un proceso de desintegraci 6n, de renunciamiento paulatino, de condensaci6n, hasta ilegar ai
"unipacio" interior donde "la clave dei etemifrete" es una pura msica verbal, ese magma donde
apenas resuenan ecos de vocablos conocidos. Tal es ei camino que Altazor nos har recorrer
desde ei canto V ai VII, pasando por toda clase de mutaciones. En ei canto V ias metstasis, los
desarreglos en ei interior de las palabras alcanzan su pinaculo. 293

Mas, no canto V:
Todavia estamos en ei mbito de ia palabra con sentido objetivo; ias paiabras ilevan an
sustensas sus acepciones Que apuntan ai mundo exterior. Falta cortar ei h ltimo esiab6n que lo
． 了
retiene, Altazor lo desanuda‘ー y con ei salamo a los contines de SU ciescenso, ai retomo a ia
argamasa embrionaria, a una suerte de lenguaje larval donde los vocablos se derriten y
metamoifosean:
Mnntafiendo orarania
Arorasia ululacente
Semperiva
Ivaris自 tarir
Campanudio lalail
Auriciento auronida
Lalal
Jo ia
Iiio
Ai a i ai a iiii o ia 295

No canto VII de Altazor nao ha sentido, n乞o ha palavra e n乞o ha escrita, h,
apenas, msica. Altazor vira in-falante, n乞o consegue dizer nada (a idia de "infancia"
de Haroldo e a de "embrio" de Yurkievich se aproximam),6 uma das formas possveis
do pequeno deus do sil6ncio. Talvez porque atingiu a participaao da divindade ao
achegar-se, finalmente, a ela. Lembremos que Sor Juana em Primero Sue方o, assim
como Dante na Commedia ou Fausto perante o signo do Macrocosmos, perde a fala,
pode ver, mas n乞o comunicar. Mesmo Dante (o caso paradigmtico entre todos) perde o

mundos autnomos, puramente verbales, y termin volviendo a ellas, estremecido y transfigurado
justamente por esa realidad y por esa vida, a las que habia buscado desafiar." , p .4.
293 Yurkievich, Saul, "Vicente Huidobro: ei Alto Azor", em Fundadores de la nueva poesIa
latinoamericana, Barcelona, Barra!, 1974, 93.
294 Altazor 6 a personagem epnima do livro e seu protagonista
295 Yurkievich, Saul, "Vicente Huidobro: ei Alto Azor", em Fundadores de Ia nueva poesia
Iatinoa,neri cana, Barcelona, Barra!, 1974, 94. Os versos que cita Yurkievich s言o os que fecham Altazor
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respeitados analistas da obra de Huidobro
Cada canto representa i.in cielo distinto transitado por Altazor en su vuelo. El pninero es ei de
Saturno, ei segundo ei de Venus, en estricta correspondencia que puede hailarse en los cantos
ー
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tinaies: ei sexto es ei ae ia tuna y ei sepumo y postrero ei aei boi.

Na Commedia de Dante, entre os nove c6us (nove esferas, com base no modelo
de Ptolomeu) que formam o "Paraso", o "c6u do Sol "6 o primeiro dos "c6us
superiores", que n乞o sao atingidos pela proje9ao da sombra da Terra. O culto ao deus
Sol se pratica tanto na Amrica Central quanto na regi乞o sul da Amrica (e j vimos a
importncia da "lente" aimar na concep9乞o de Huidobro). Altazor, no final do livro,
no final de sua viagem, chega ao tremor (talvez por isso gagueja) da insondvel
verdade. Quando la chega, o movimento que vinha descrevendo em sua viagem (o ttulo
completo 6 Aitazor o ei viq/e en paracadas e vemos como Yurkievich e Goic
multiplicam as alus6es a viagem. A mesma coisa fazem os outros analistas do poema)
se choca com esse vazio e quica nele para continuar seu percurso com um novo come9o
Tembior de cielo (Tremor de c'u).
E claro que em Temblor de cielo recupera a referenciaiidade: ele mesmo assim o
disse, treze anos depois, na carta citada. Nem 6 apenas referencial, 6 referencial e
apelativo (Buhler) ou "conativo" (Jakobson). Fala do mundo e para o mundo. Temblor
de cielo6 um "recome9o" (Haroldo de Campos, Gaixias) de Altazor, uma nova volta
na viagem de crculos. Lidos juntos, na unidade que formam os dois livros, emerge o
desenho helicoidal.
Texto
O titulo 6 uma boa realiza9ao do programa do Creacionismo

296
297

Pe9o atender para a 6 bvia polissemia da palavra "sentido"
Goic, Cedomil, "Prlogo" a Altazor, Valparaso, Ediciones Universitarias, 1974

一 206 Si para los poetas creacionistas lo que importa es presentar un hecho nuevo, ia poesIa
creacionista se hace traducible y universal, pues los hechos nuevos pemianecen idnticos en
todas ias lenguas.
Es difidil y hasta imposible traducir una poesIa en ia que domina la importancia de otros
elementos. No podis traducir la msica de ias palabras, los ritmos de los versos que varlan de
una lengua a otra; pero cuando la importancia dei poema reside ante todo en ei objeto creado,
aqul no pierde en la traducci6n nada de su valor esencial. De este modo, si digo en francs:
La nuit vient des yeux dbutrul
o si digo en espaiiol:
La noche viene de los ojos ajenos
o en ingl6s:
Nを加comes from other eyes
ei efecto es siempre ei mismo y los detailes linguisticos secundarios. La poesIa creacionista
adquiere proporciones intemacionales, pasa a ser la PoesIa, y se hace accesible a todos los
、 1 y razas, como ia pintura, ia musica, ia escultura.
pueoios

Huidobro declara, pois, que o Creacionismo esta muito longe de fazer da poesia
"msica". O Canto VII de Altazor tem que ser este ponto cego, este abismo no caminho
que dizemos. O Creacionismo esta mais perto de uma "pura referencialidade",
procurada mediante a libera9乞o da "Poesia" da lingua. Por isso, a proposta da
"traduzibilidade" total que, de fato, Huidobro poucas vezes atingiu. Como diziamos,
"temblor de cielo"6 um achado, ainda mais logrado do que o exemplo de 1925. Nas trs
linguas que Huidobro escolhe, num artigo j自 citado, teramos

Tremblement de Ciel
Temblor de Cielo
塁yquake
e - embora Huidobro nao mostrasse interesse pelo portugu6s ー :
乃・emor de Cu

Huidobro, Vicente, "EI Creacionismo", (1925), Obras Completas, Santiago, Zig-Zag, 1964, Tomo 1,
672-681.
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O achado 6 mais interessante porque no 6 possvel, apenas, traduzir literalmente
e manter exatamente o mesmo significado e proje9ao (o que, como mostra H. de
Campos, n乞o se pode fazer, vide Segunda Se9乞o, "transcria をo"), mas porque o jogo
ret6rico tamb6m passa, sem dificuldades de uma lingua para outra (pelos menos entre as
quatro consideradas). Nas quatro linguas, a figura nasce de uma catacrese ("tremor de
terra", "temblor de tierra", "Tremblement de terre", "earthquake") e, nas quatro, a
metafora volta a vida atrav6s de um novo procedimento metafrico de "grande ngulo"
(Picon) que inclui um trocadilho entre quase ant6nimos.
O texto esta escrito em prosa e fica numa esp6cie de encruzilhada entre generos
literrios: tem uma tese (aproximando-se do ensaio 299), um argumento apresentado
mediante narra9ao, formas vocativas que o achegam ao drama e esta dominado pelas
formas lricas da expressao. O argumento 6 simples: ha um terrvel tremor de c6u, Deus
morre e o homem atinge a liberaao sexual. A tese: a expressa por Huidobro na carta a
Larrea: a necessidade da morte de Deus para a felicidade do homem (6 evidente que
Nietzsche esta por trs). Tanto em Nietzsche quanto em Huidobro, trata-se da morte das
religi6es instituIdas, das regras e as lentes de leitura do mundo dominantes. No se trata
da morte da transcend6ncia. 300
Temblor de Cielo6 uma reescritura, livre, da 6 pera de Wagner, Tristan und
Isolde. Huidobro assistiu-a na primavera de 1928 no Palais Gamier, em Paris. Em
de Az自a, Carlos, Antologia dei ensayo uruguayo contemporneo, Montevideo, Universidad de ia
Reubblica. 1964. 16.
'UUEm todas as suas obras Nietzsche mantm sempre a dicotomia corpo/alma que esta na base cio
idealismo que rejeita. Alis, a famosa teoria do "eterno retorno" exige a transcendncia: "En este
momento muero y desaparezeo, te dirIas, y en un instante ya no s6 nada. Las almas son tambi6n mortales
Pero un dia retornar ia red de Ias causas cii que mc hallo imnerso. Me recrearn. Formo parte de las
causas dcl eterno retorno dc ias cosas. Volvcr con ei sol, con la tierra, con ei a guila y eon ia serpiente.
Pero no para una vida nueva, mejor o semejante. Retornar eternamente para esta misma vida, idntica a
sI misma, en lo grande y en lo pequeflo, para volver a ensefar ci eterno retorno de todas ias cosas".
Nietzsche, Federico, Asi hablaba Zaratustra, Madrid, Mediterrnco, 1983,140. Esta c6lebre idia se
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- 208 Temblor de Cielo, todas as esperan9as de vida, de plenitude esto na mulher, em sua
personagem central, Isolda, uma nova Isolda, a mesma que vem da Idade M6dia, sintese
das maravilhas do mundo.

Desenho

No texto alternam duas intermitencias: de um lado, Isolda; de outro, a destrui9o
generalizada. No inicio e no final do texto, Isolda 6 apenas uma invoca9o. Ausente, 6 ,
no come9o e no fim, a figura mais importante. Atrav6s das palavras da personagem que
lhe fala, que a procura, que nela deposita a u nica salva9ao possivel, ela existe, "floresce"
como "a rosa no poema"; como os deuses icichs, esta quando no esta.
a Constitui uma
forma de hip6stase. Desde as primeiras referncias a ela, Isolda esta ligada a
ressurrei9ao: primeiro deve pensa-la e, no encerramento do texto deve realiz-la. No
come9o:
- Isolda, Isolda, en la poca glacial los osos eran flores. Cuando vino ei deshielo se libertaron
de sI mismos y salieron comendo en todas direcciones.
Piensa en la resurrecci6n
S6lo til conoces ei milagro. (...)
Y, sin embargo, vivimos esperando mi azar, la formaci6n de mi signo sideral en ese expiatorio
ms all en donde no alcanza a liegar ni ei sonido de nuestras campanas. (...) Que sura ei
contmente que estamos aguardando desde hace tantos anos, aquI sentados detrs de ias rejas dei
"“プf、”+h 301

No final:
Ser preciso, te digo, que tu gracia se levante entre cadveres, tu gracia cogida en ias medas dei
motn,
302 mientras ei fuego lo destruye todo y empieza a lamer ei horizonte y a trepar por ei cielo

parece muito a idia dos ciclos (helicoidais) das civiliza es indigenas americanas; inclusive a "aguila" e
a "serpente" no deixam esquecer Quetzalcoatl.
301 Huidobro, Vicente, Temblor de de/o (1931), Madrid, Catedra, 1998, 143-145.
302 Ibid', 174
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A morte amea9a; depois de sua imin6ncia, o perigo se abate; volta o risco do
final total; decresce mais uma vez; a morte generalizada chega; ainda pode permanecer
uma vida. S乞o os ciclos do helic6ide, um helic6ide mais parecido ao dos icichs que ao
de Sor Juana, porque eles acreditavam em uma hist6ria de alternancias entre perodos de
vida, seguidos sempre de grandes catstrofes que produziriam o apagamento da
civiliza9乞o para recome9ar, em outro ciclo, um novo perodo de vida
Por6m, Temblor de Cielo 6 menos organizado neste devir cclico, avan9a aos
saltos, como se fosse uma collage de retalhos de uma realidade rasgada. Os ciclos est乞o
embaixo dos acontecimentos visveis, o visvel6 catico. Sem medida ou geometria,
surgem, do vazio, as refer6ncias a "n乞o-contradi9o" (como no Barroco) morte-vida. O
helic6ide ordena os acontecimentos e o texto, mas sem corrigir os excessos que o
ultrapassam, esta como uma estrutura interna, profunda, que tende a escorregar da vista
da personagem falante-testemunha-amante de Isolda. O texto ja n乞o copia o helic6ide,
mas o faz. Por6m o helic6ide n乞o 6 completamente atingido. No poema, assistimosa
luta por segurar esse arqu6tipo, essa imagem da ess6ncia do mundo, mas ela fica
entrevista, em constru9ao. Em reconstru9o
Huidobro n乞o acreditava na musicalidade da escrita e o dizia no artigo de 1925
citado. Por6m tal descr6dito n乞o o levava a conceber a escrita como fen6meno visual,
mas a pensar, como vimos, numa esp6cie de materialidade da Poesia. N乞o obstante, por
outra rota, ele tamb6m chega a privilegiar a anfora. A frgil uni乞o dos fragmentos ja
descrita esta complementada com s6ries anafricas, tamb6m intermitentes, que surgem
tamb6m a qualquer momento, sem responder a alguma harmonia visvel e logo ap6s
desaparecem, tao estranhas quanto apareceram. Apesar desta falta de regularidade, essas
anforas cumprem sua fun9乞o de dobradi9as. Dobradi9as do texto, dobradi9as do
mundo, como no Barroco. E essas dobradi9as s乞o as mais elementares da escrita: o

- 210 ー
mtodo mais simples de "tecer", de compor um texto,6 a anfora. E o recurso habitual
daqueles que estao aprendendo a escrever. Em suas anforas, um texto deixa ver os
tra9os da infncia, de sua ess6ncia in-falante, do sil6ncio que o comp6e. Neste
movimento anafrico (que 6 variado porque mistura n乞o apenas palavras diferentes em
cada s6rie anafrica, mas variedades da mesma figura: epan自foras, epimomes),
Huidobro esta tentando resgatar no s6 as formas elementares da linguagem. Ele disse
que n乞o era a linguagem o que lhe interessava. Esta tentando resgatar as formas
elementares da realidade, de encontrar a "verdade da vida" apresentada sob forma de
"verdade da poesia".
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Capitulo II

O. de Andrade, O. Paz. H. de Campos: a mesma volta

A acep9ao nmero treze de "volta" no Aurlio diz: "uma das curvas de uma
espiral". Muito sinteticamente apresentarei alguma das caractersticas da obra destes
tr6s poetas contemporneos fundamentais em sua esttica, mostrando-as apenas em um
poema de cada um deles. Caractersticas que apontam para a persistencia do helic6ide
em sua poesia e que, ao mesmo tempo, nをo obstante as suas diferen9as de estilo, sao a
"mesma volta", se olharmos ja al6m dos textos, para a rela9をo entre eles (estamos
adiantando-nos ao encerramento desta ltima se9乞o). A crtica brasileira tem observado
que a primeira vez que se da no Brasil uma rela9乞o geneal6gica entre escritores, aceita e
que 6 motivo de orgulho de seus praticantes, ela se inicia em Oswald e vai at6 o
concretismo:

A revolu車o - revolu頭o copemicana - foi a poesia "pau-brasil", donde saiu toda uma linha de
potica substantiva, de poesia contida, reduzida ao essencial do processo de signos, que passa
por Drummond na dcada de 30, informa a engenharia potica de Joきo Cabral de Meio Neto e
se projeta na atual poesia concreta. 303

E tamb6m 6 Haroldo de Campos que acrescenta em nota de rodap
O crtico Oliveira Bastos, que levantou este tra9ado em "Esquema, poesia e processo", Didrio
de Notcias, Rio de Janeiro, 1-1-1956, fla a prop6sito em um continuum formal, acrescentando:
"coisa rara em toda a hist6ria de nossa literatura". 30'

Ou seja, precisamente no tempo de furor, das manifesta96es mais agressivas da
"tradicidn de ruptura" (das vanguardas at6 meados dos anos sessenta - data desta
antologia de Oswald prologada por H. de Campos e de Los hi/os dei limo ー , Paz
Campos, Haroldo, "Prlogo" a sua antologia da poesia de Oswald de Andrade, Cadernos de poesia do
aluno Os"ald (Poesias reunidas), S豆o Paulo, Circulo do livro, 1966, 12.
304 Ibid., 12

303
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diagnostica o final da "tradici（うn de ruptura") o Brasil consegue ter uma tradi9乞o
literria sem rupturas. Por sua vez, Paz, passando de "mestre a aluno" como disse
Rodriguez Monegal no pr6logo de Transblanco (ap6s seu diagn6stico do fim da
"tradici6n de ruptura") e apreendendo o sistema concretista, resgatando assim, com
maior consist6ncia que em suas buscas est6ticas anteriores como vamos ver, sua heran9a
de Huidobro, torna parte dessa tradi9乞o brasileira respeitosa, ufana de pertencer a uma
genealogia e se encontra, tamb 6m, com a sua tradi9乞o geneal6gica hispano-americana. E
o Brasil que oferece o modelo alternativoa s "rupturas" ocidentais e da para toda a
Am6rica Latina a possibilidade de se reconhecer na mesma busca, em caminhos
estticos semelhantes: na mesma volta de um helic6ide comum.

Oswald de Andrade: "O escaravelho de ouro

Estamos procurando, como se pode ver, obras de maturidade em nossos autores
Ebem sabido que este poema longo de Oswald, publicado pela primeira vez na Revista
Acadmica, nmero 68, ano XII, Rio de Janeiro, julho de 1947, n乞o pertence a sua fase
antropofgica nem a sua etapa de militncia ut6pica, Oswald est ja no 立 ltimo perodo
de sua vida e de sua obra, descrendo do messianismo e, particularmente, das esquerdas
polticas em que tanto tinha confiado. O Oswald deste poema 6 o mesmo Oswald de "A
crise da filosofia messinica", de 1950.
Escolhi um texto que cont6m os tra9os das etapas mais conhecidas do poeta, que
resgata os achados de sua est6tica, mas que, do mesmo modo que nos outros escritores
(excetuando Greg6rio, cuja cronologia no esth fixada), volta sobre as propostas de

juventude, ja coadas por uma reflex乞o (nos dois sentidos desta palavra) e6 , ent乞o, um
tecido de vrios estratos textuais no interno do processo do pr6prio escritor. 305
O titulo do poema 6 uma evidente alus乞o ao conto de Poe. Por6m nada no texto
ostenta uma relaao com esse conto. Nada, exceto sua chave de leitura, que Haroldo de
Campos tem observado muito bem quando resume o substancial do conto em um
adjetivo que caracteriza o papel do escaravelho: "criptogr.fico", e aponta sobre o poema
de Oswald:
E uma esp6cie de mensagem cifrada do poeta quase sexagenario a filha crian9a de seu 丘 ltimo
casamento. Dirigindo-se a ela o poeta procura adivinhar-lhe o futuro a luz de sua prpria
experincia de vida. 306

Por muito tempo, os crticos acharam que o fulcro da obra de Oswald era a
linguagem. Continuaram por vrios anos a sauda9乞o primeira que fizera Paulo Prado:

A poesia "pau-brasil"6 , entre n6s, o primeiro esforo organizado para a liberta頭o do verso
brasileiro. Na mocidade culta e ardente de nossos dias, j言 outros iniciaram, com escndalo e
sucesso, a campanha de liberdade e de arte pura e viva, que 6 a condi きo indispensavel para a
existncia de uma literatura nacional. Um perodo de constru戸o criadora sucede agora a s lutas
da poca de destrui9言o revolucionria. Das "palavras em liberdade". 307

E, umas linhas depois, especifica:
Do novo movimento deve surgir, fixada, a nova lingua brasileira, que ser como esse
"Amerenglish" que citava o Times referindo-se aos Estados Unidos. Ser a reabilita戸o do nosso
falar quotidiano, sermo plebeius que o pedantismo dos gramticos tem querido eliminar da
lngua escrita 308

Tudo isso 6 verdade, impossvel hesitar! Mas, se a revolu9乞o do Modernismo acabasse
nisso, n乞o passaria, se considerasse o conjunto do processo hist6rico do Ocidente, de
um Romantismo bem feito: na verdade, a proposta de liberar o verso, de esquecer a

Seria interessante estudar se o modelo helicoidal pode ser usado para estudar as mudanas da escrita
de um artista ao longo de sua vida..

305

306 pij, 49.
307 Thid., 60
308 Paid., 60
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ret6rica pesada, de inserir a linguagem popular na poesia, de valorizar a paisagem e a
cultura aut6ctone,6 romantica. O Romantismo brasileiro e hispano-americano tentaram
faz6-lo, mas tiveram pouco sucesso. Se ou nico achado de Oswald fosse a libera o da
linguagem, sua obra n乞o seria mais do que uma reivindicaao perante a hist6ria: cem
anos ap6s a culmina9乞o do Romantismo, o Brasil consegue fazer bem o que jh se vinha
fazendo hえ tempo (e Paulo Prado esta percebendo e dizendo, sem completa consci6ncia
talvez, isto mesmo: o exemplo que ele escolhe para ilustrar as dificuldades que Oswald
vai enfrentar, 6 , precisamente, a batalha do Hernani)
Mas, al6m do fato de que esta libera 乞o era necess言ria e ja foi muito importante
atingi-la, Oswald vai muito mais adiante. Assim como O. Paz se destaca entre os
estudiosos da obra de Sor Juana, fazendo uma consistente releitura do conjunto da
critica da poetisa mexicana, H.de Campos se destaca no estudo da obra de Oswald. Sem
restar valor aos achados linguisticos de Oswald, pelo contrrio, aprofundando no estudo
desse aspecto de seus textos, H. de Campos chama a aten9乞o para outra caraterstica
desses textos, que interessam muito mais: a condi9をo de minipoemas, tanto dos textos
breves quanto dos poemas longos (que constituem s6ries de minipoemas), e, sobretudo,
o uso da t6cnica de montagem, tomada do cinema, como instrumento bsico na
constru9乞o de suas obras:
Pois os poemas-compridos de Oswald, na dcada de 20, do um exemplo extremamente vivo e
eficaz dessa poesia eltica de visada crtica, cuja sintaxe nasce no do ordenamento lgico do
discurso, mas da montagem de peas que parecem soltas. 309
A poesia de Oswald de Andrade pe um novo conceito de livro. Seus poemas dificilmente se
prestam a uma sele 言o sob o critrio da pe9a antol6gica. Funcionam como poemas em s6rie
Como partes menores de um bloco maior: o livro, O livro de ideogramas. Dai que desde o Paubras払 passando pelo Primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade, at as Poesias
reunidas O. de Andrade (ttulo que parodia certa sigla Industrias Reunidas...) o layout
tipogrfico das coletneas oswaldianas sempre tivesse tido tanta importncia. Para isso
contribuiram os desenhos de Tarsila e do prprio autor e os "achados" que so as capas.310

309ibid., 18.
310 Ibid., 34
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O mesmo tipo de vnculos caracteriza os textos filos6fico ou programticos de
Oswald. Por isso aconselha Benedito Nunes:
No busque porm o leitor no pensamento de Oswald de Andrade a latitude do discurso
reflexivo-crtico, a delimita恒o cuidadosa de problemas e pressupostos, nem "essas longas
cadeias de raciocnio" que caracterizam a filosofia strictu sensu. Busque, isto sim, a cadeia das
imagens que ligam a intui車o potica densa a conceitua5o filos6fica esquematizada, aqu6m de
qualquer sistema e um pouco al6m da pura cria車o artstica. 311
Esta6 a "montagem" em forma de helic6ide, de Oswald. No ftindo, H. de
Campos define a esttica de Oswald com base em uma falta, em uma ausencia: faltam
os nexos, pelo menos os nexos usuais de um texto. A falta do esquema rtmico prprio
das vanguardas no 6 , na poesia de Oswald, substituida pela anafora, ou por formas
anafricas plenas ou semiplenas, ou por diferentes esquemas de repeti9o. Nesses
textos, h uma ostensiva car6ncia de dobradi9as. E, lembremos, a "dobradi9a" era uma
das chaves da poesia barroca, particularmente a latino-americana e uma das uni6es de
nossos helic6ides. Porm, na poesia de Oswald o que acontece com as dobradi9as 6 que
elas est乞o suspensas (aparentemente suprimidas, mas penduradas no texto). Isto6 mais
evidente nos poemas longos, como "O escaravelho de ouro", uma s6rie de minipoemas,
como dizia H. de Campos
Tamb6m importa lembrar que aquelas dobradi9as do Barroco estavam
vinculadas a tentativa de compreender a ess6ncia do mundo e, pela mesma raz乞o, eram
o vnculo entre o homem e a divindade, de fato, um dos vnculos que Oswald ataca com
maior impetuosidade no percurso de toda a sua obra. Dessacralizar e suspender as
dobradi9as s乞o gestos de uma mesma a9ao. A relaao que estamos estabelecendo entre
dobradi9as e vnculos dos elementos do mundo no nivel referencial6 l6gica: uma vez
destruido o sistema de explica9乞o do mundo precedente (que Oswald, em companhia de
Nunes, Banedito, "A antropofagia ao alcance de todos", Prlogo e sele9豆o dos manifestos de Oswald
de Andrade, em Obras Completas, Do pau-brasil d antropofagia e s utopias, Rio de Janeiro, Civiliza9含o
Brasileira, 1972, Lii, LIII

311
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todo o Modernismo rejeita), o poeta do pau-brasil vai descartando diferentes op96es de
reinterpreta 乞o do mundo e da vida. Ele chega a saber quais coisas estao pr6ximas, mas
no a fixar suas rela6es. も por isso que emprega formas de justaposi9乞o nos textos
No obstante, na falta dessas dobradi9as, em textos que mostram a rejei9乞o da
tradi9をo cat6lica, est, de uma nova forma, o gesto indicial que assinala (neste caso, fora
do texto) a velha dobradi9a caracterstica do Barroco . As dobradi9as estao elpticas. E a
l6gica de estar e nao estar, a l6gica da contradi9乞o que 6 abrangida pela no-contradi9o
validando uma l6gica mais ampla;6 um zeugma hiposttico que vai contra o passado e,
ao mesmo tempo, esth mostrando esse passado que nega.
Em vez de estar ao interno do texto, entrevisto (como no caso de Huidobro), a
helic6ide esta por fora do texto, fazendo as vezes de uma estrutura que o cont6m. As
dobradi9as estao na macroestrutura textual 312
Al6m da elipse que aponta a crtica das dobradi9as usuais e a ideologia
correspondente, al6m, ent ao, deste signo indicial presente em todas as montagens de
Oswald, hh diferentes procedimentos variveis em cada caso.
No poema que estamos considerando, o mais interessante, a meu ver, esta no
jogo que se da entre o titulo e textos biblicos parodiados (Genette 313) no
desenvolvimento do poema (o Gnese, o E xodo, os Evangelhos). Vamos ver um
exemplo que esth no mago do poema, "devorando" passagens do E xodo. O
"escaravelho" do titulo 6 aludido na metade do texto e salientado mediante a rima que
transforma o animal "de ouro" (que no conto de Poe resultava do reflexo do sol sobre o
escaravelho e, gra9as a isso, o instrumento para encontrar o verdadeiro ouro) em um
escaravelho pintado de "vermelho". No texto, essa cor esta associada com a cor da
aurora, apelando, assim para a alegoria da "aurora" como come9o de uma nova vida, de

312
313

Van Dijk, Teun A., Texto y contexto, Madrid, Catedra, 1988.
Genette, Grard, Palirnpsestes
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esperan 9a, de utopia. O desiludido Oswald coloca isso apenas para mostrar o que, nesse
momento, 6 para ele uma caracterstica hist6rica das esperan9as: no passa de ilus乞o. E
o fundamento da verdade (eterna) desta afirma9乞o 6 a velhice (e a autoridade) do texto
parodiado: o 豆 xodo! Como no B xodo, "as multid6es suspirosas" responder乞o a tarefa
messinica com a adora9乞o dos deuses falsos, das causas falsas, mantendo os erros
at自vicos dos quais no sabem ou n乞o querem liberar-se. O vermelho para aquela, leva え
palavra nova e certa; o ouro, para bezerro da adora 乞o errada. Para quem anteviu a terra
prometida, a impossibilidade de pisa-la, como Mois6s, como o poeta. Uma
impossibilidade causada, alis, por aqueles que eles queriam salvar. Quem
dessacralizava o texto bblico, quem foi t乞o ferozmente contra a religi乞o e contra seu
emblemtico Padre Vieira no Manifesto Antropofgico, encontra agora, em uma figura
das Sagradas Escrituras, o alter-ego que o explica, que sintetiza as lutas de sua vida
H. de Campos fecha o referido estudo sobre Oswald com uma esp6cie de coda
intitulada de "fun9ao da critica", dizendo:

Diante de uma poesia como a de Oswald de Andrade, cujo mundo de signos, qual uma
forma恒o de cristais articulada sob a a gua, apenas oferece a forma恒o de superficie as suas
cristas, no temos dvida de que a fun頭o da crtica ser, precisamente, reconstituir (ou
constituir),a luz e com os instrumentos de nosso tempo, essa inteligibilidade, incorporando
visivel a face nao visivel do sistema. A qual, por no se dar a primeira abordagem, nem por isto
6menos real, menos tangvel, menos portadora de existncia. 314

e E tamb6m como a
Como eu, como Block de Behar, quando l6, Haroldo ve.
poesia de Huidobro, a poesia de Oswald 6 poesia para ver, assim como o medular de
Sor Juana e Greg6rio 6 apenas acessvel aos olhos. Os desenhos pr6prios e de Tarsila
que acompanhavam e co-constituiam os poemas de Oswald, al6m de dar a unidade do
texto, como dizia Haroldo de Campos, assinalavam, tamb6m, pela sua exist6ncia, que a

Campos, Haroldo, "Prlogo"a sua antologia da poesia de Oswald de Andrade, Cadernos de poesia do
aluno OswaM(Poesias reunidas), 52.

314
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unidade do texto, a unidade fundamental, estava fora do poema, a continent-lo. Mas,
como nos poetas anteriores, fazendo o texto voltar sobre si mesmo e sobre a hist6ria da
literatura a que pertence: eliptico e helicoidal.
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Oswald

Harolodo de Campos: dial'tica do agora 1-2 315

Crisantempo ,este livro tamb6m, uma obra da maturidade do autor, sem
que em seu caso, como ja assinalamos, se possa saber ainda qual 6 a palavra definitiva
Temos, ent乞o, um livro "logrado", saudado por Affonso Avila considerando-o a obra
perfeita do poeta paulista, que, ao mesmo tempo,6 apenas uma parada no percurso
desse artista. Mas uma parada em movimento: esse objeto 丘 nico, que nao existia nem na
imagina9ao, antes de sua concretiza9ao na obra de H. de Campos e que, por essa raz瓦o,
constitui um neologismo 316 1一 o crisantempo--, "nasce" "no espao curvo", como diz
no limiar do livro. Essa flor de tempo, esse tempo em flor,6 uma passagem, mas
densamente povoada, que aglutina textos, escritores, pensadores, problemas da arte e do
saber de toda a hist6ria da humanidade, que foram atendidos pelo poeta no decurso de
sua obra anterior, que s乞o revisitados nesse livro, numa condensa 乞o sincrnica de
mltiplas leituras prprias e alheias
Em Crisantempo, a temporalidade 6 recolhida, mostrada indicialmente atrav6s
da convocat6ria (vide as considera96es sobre a cita9乞o da Primeira Se9ao) de
personagens de diferentes 6 pocas, e tamb6m detida, nesta recria9o de um tempo que
nao 6 o tempo humano, que tem a amplitude, as demoras e a perspectiva do tempo de
Deus. E verdade que o transcriador do Genese e do Eclesiastes tem-se declarado
"laico", mas ha uma distancia entre aceitar as regras e o rito de uma igreja e ficar
margem de uma sabedoria acumulada perante mil6nios. Haroldo, que, como Sor Juana,
tem-se interessado por tudo, que, como ela, passou a vida lendo, como ela e como
Campos, Haroldo, Cri santempo, Sao Paulo, Perspectiva, 1998. 2 18-222
No 6 um hapax, a meu ver, porque al6m de aparecer na frase "no espao curvo nasce um
crisantempo" e, 合 parte, no ttulo, o "crisantempo"d tamb6m um simbolo ic6mco, grfico, a foto de uni
crisantemo que parece flutuar na a gua e, esta foto se repete vrias vezes ao longo do livro, acompanhada
de diferentes inscri戸es: assim H. de Campos faz a transforma きo de leone em simbolo que propunha em
Ideograma (ver cita o corrcpondcnte, acima). A reitera 含o do signo, cmbora seja mctonimicamcnte
315
316
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Goethe e seu Fausto (uma presen9a iterativa em suas obras) dedicou-se, com a energia e
o genio do homem que ultrapassa os outros, a abra9ar o conhecimento, n乞o podia ficar
margem de uma sabedoria tao venervel, e no fica. Tem provado seu dilogo profundo
com o texto biblico e mostrado as marcas de suas leituras de outros autorizados leitores
das Escrituras.
Nesta imagem de um tempo que vai al6m das medidas humanas, cruza-se provavelmente sem qualquer inten9乞o de cruzar-se, mas sem conseguir evit-lo - em
quiasmo perfeito com um poeta barroco latino-americano, por6m no t乞o perfeitamente
com o Greg6rio que tanto tem defendido quanto com Sor Juana, da qual tem falado
muito pouco 317 Se aproximarmos os horizontes do paulista e da mexicana seguindo a
metodologia de Gadamer, 318 veremos uma correspond6ncia quase perfeita entre os dois
Nos limites deste trabalho, apontaremos s6 algumas dessas vizinhan9as que ajudam a
compreender o que estamos a propor aqui. Em termos gerais, os tempos do Crisantempo
desembocam (olhando do lado do avesso uma linha de tempo de que n乞o se esquece na
poesia de Haroldo, mas escoa nela) em Nicols de Cusa:

Comme l'unit infinie enferme toute nombre, amsi la providence de Dieu enferme les choses en
nombre infini; celles qui arriveront, celles qui n'arriveront pas mais peuvent arriver, et leurs
contraires, et c'est qu'elle sait, elle ne le sait pas avec la diffrence de temps, parce que elle ne
saitp as le futur comme futur. ni le nass6 comme pass6. mais elle sait ternellement et
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E, de prop6sito, a mesma cita9乞o escolhida para encerrar a apresenta9o do
barroco latino-americano. Trata-se de uma boa maneira de mostrar que Sor Juana e H
de Campos se aproximam entre si ao achegar-se do autor de De la docta ignorantia, e,
atravs dc sua forma grfica, no interno do livro transforma o hpax do ttulo em neologismo. Haroldo
continua, assim, a tradi9含o dc Oswald: uma nova lingua com novas palavras.
317 At6 ondc tenho podido registrar sempre com referncia a Octavio Paz, como se reservasse um grande
respeito zona do saber e a tradi9含o dc seu alter-ego hispano-falante.
318 Gadamer, Hans Gcorg, Verit et Mthode (1960)

alis, aproximam-se ainda mais quando, em ambos, a aproxima9ao produz um efeito de
rebote que, em um mesmo deslocamento, afasta-os do Cusano
H. de Campos percorre o primeiro momento deste decurso, afirmando uma
conceitua 乞o do tempo semelhante え de Nicolas de Cusa. No transito, se afasta do
cusano, e motor da sua travessia 6 a idia de sincronia de Jakobson (vide Segunda
Se9ao), que serve a Haroldo para avan9ar andando o caminho de uma teoria potica.
Chega, entをo, ao final do percurso por um caminho diferente ao do cusano, quase
oposto porque 6 laico, mas o ponto de chegada 6 , como o ponto de partida, igual ao de
Nicols de Cusa:a sincronia abrangente, que apaga o futuro e o passado. N乞o se trata de
um "sem tempo", nem, menos ainda, de um "agora", trata-se de um tempo em que o
futuro e o passado no so percebidos como tais. O crisantempo 6 a passagem, o grande
buraco do universo, povoado de todas as coisas, de todos os tempos, e estes povoadores
estao em dilogo a-crnico entre si.
Os icones-smbolos "crisantempos" que se espalham no livro atrav6s da
fotografia da flor, abrem essas passagens e s乞o, eles mesmos, arautos de outras
dimens6es. Alfons Knauth acha que toda a obra est, precisamente, sob o signo de
Hermes, o mesmo deus tutelar de nossa Primeira Se9ao:

La hermen6utica remite a su mitico fundador, ei antiguo dios Hermes. Me parece que toda la
obra de Haroldo de Campos est自 bajo su signo. Hermes es ei heraldo de los mensajes divinos, ei
mediador de todos los contrarios: de los campos eliseos y terrenos, terrestres y martimos,
marinos y estelares, dei caos y dei cosmos. Despiazndose en ei "entre-espacio" gobiema la
comunicaci6n universal. En un proceso sin fin busca la unidad en la diversidad. Lieva ei epteto
de volmetis o "multimaiioso" con la niisma constancia aue TJlises, ei cuai sigue lievndolo en
ei pos utopico'' rmismunQo.

Cusa, Nicols, De la docta ignorantia, 86
Knauth, Alfons, "La 'hermenautica' de Haroldo de Campos", em dossier de Revista Posdata dedicado
a Haroldo de Campos, Montevideo, viernes 10 de jurno de 1998, N。 29, org: Claudia Gonzlez Costanzo
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O "agora" 6 o tema da minissrie de poemas escolhidos aqui como exemplo
central. O sistema de seria 乞o que H. de Campos observava em seu mestre Oswald 6 ー
com variantes, coisa que todo o aluno faz - empregado por de Campos nesse livro
Haroldo alonga os poemas e encurta as s6ries: cada "tomada cinematogrfica" (Haroldo
vincula o procedimento de Oswald com o cinema)6 mais longa, e ha menos tomadas
Os versos s乞o, assim, na maioria dos casos, muito breves, uma prtica que esta ja em
outras obras de Haroldo, como Signncia quase cdu e A educa戸O dos cinco sentidos.
Crisantempo, sendo, como 6 , pura literatura, com esse privil6gio da fun9ao potica
(Jakobson) que Haroldo reivindicou sempre - duas vezes literatura, porque a literatura
est, como dissemos, feita de leituras -, tende o tempo todo a saltar fora do marco
literrio para outras artes.
Acredito, que em Crisantempo, a analogia deva estabelecer-se, mais que com o
cinema, com a pintura. As duas "dialtica[s] do agora" comp6em um conjunto que
lembra as s6ries de quadros em que um pintor mant6m o tema e, quase sempre, o
motivo, mas muda as circunst含ncias, o estado do motivo, ou a situaao em que esse
tema se manifesta: a prtica serve para a dar a pintura o que ela no tem (transcurso do
tempo e simultaneidade de fatos em diferentes espa9os), mas pode servir tamb6m para
chamar a aten9乞o sobre a distancia entre objeto e representa9乞o, pode dar a mudan9a das
coisas, a mudan9a da percep9ao ou a incerteza da representa9乞o. No caso, temos um
jogo que se aproxima da proposta cubista: segundo o olhar, conseguem-se ver aspectos
diferentes de um objeto. Cada olhar 6 certo e parcial: junt-los ajuda a estar mais perto
da verdade.
Na "dialtica do agora-1", o raciocinio6 l6gico-linguistico e, mediante ele,
coloca-se o problema dos "universais". Na "dialtica do agora-2", o raciocinio6
epistemol6gico e traz o problema da "ess6ncia". A conclusao da primeira vai ser que

"agora" 6 um universal e que n乞o 6 uma ess6ncia. Se fizermos a justaposi9乞o que s6 o
leitor pode fazer, em se tratando de ligar partes de uma s6rie que est乞o afastadas no
espa9o (devemos percorrer as paginas 218, 219, 220, 221, 222), obteremos que o
"agora" n乞o 6 mais que uma palavra. Poesia pura, linguagem que reflete sobre si
mesma, impossibilidade de representa 乞o, etc. O quase culto que Haroldo tem prestado
a Mallarm6 durante toda sua vida, a exist6ncia de um texto como as Galxias, em que a
nega o da representa9ao 6 levada a s6rio e at6 suas 丘 ltimas consequencias, levama
conclus乞o de que 6 assim mesmo
Mas, nesta cadeia de argumenta96es se esta esquecendo que todo o raciocnio
dos poemas se concentra em um 立 nico objeto (no sentido de Frege) - o "agora" - e que
no vai al6m dele, uma j6ia de precis乞o po6tica. Diz todo o necessrio sobre o assunto e
nem uma palavra que saia do tema. Nada daquilo dito nos textos pode ser estendido
para outros conceitos ou outras realidades. Como vamos ver, os dois poemas so, sim,
referenciais, e s乞o uma resposta a uma preocupa9ao que H. de Campos tinha ja
apresentado, sobre as consequencias ticas do que ele chamou "ahoridad dei ahora"
(sic, em espanhol) em seu c6lebre dilogo com Octavio Paz ("L'entretien de S乞o
Paulo", 1985). Dialtica do agora-1" vai desenvolvendo uma s6rie de argumentos
similar a de Santo Agostinho, mantendo sua dire9乞o e seguindo o sentido contrrio para
mostrar que o "agora" nao se pode nem negar, nem afirmar. E conclui
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Coincide, em princpio, com a observaao de Nicolas de Cusa ja citada: os
universais s乞o a anula9乞o das antinomias. S6 que no cusano isso 6 prova da exist6ncia
de uma unidade que abrange tudo, inclusive os opostos: Deus,
parvenir a l'intelligence la plus simple et la plus abstraite, o toutes choses sont l'unit, o la
ligne droite est un triangle, le cercie une sphere, l'unit6 une trinit, et inversement o l'accident
est la substance, le corps l'esprit, le mouvement le repos et ainsi de suite pour tout le reste; et des
lors que l'on comprend que tout objet dans l'Unit elie-mme est Unit, on comprend que l'Unit
elle-mme est toutes choses et que, par cons6quent, en elie-mme, tout objet est toutes
choses.322

Cita96es que permitem compreender melhor o sentido da ja inserida, que
come9ava:
Comme l'unit infinie enferme toute nombre, ainsi la providence de Dieu enferme les choses en
ni
11i111hr in石1,i323

I

E precisamente essa unidade basica, abrangente, que Sor Juana tenta por duas
vezes entender em Primero Sueio (uma cren9a que une Sor Juana com o Cusano), que
falta nos desenvolvimentos de H. de Campos: o "agora" constitui uma singularidade, um
caso que nao da espao para a generaliza9乞o. Essa mesma singularidade nega o
pressuposto bsico de Nicols de Cusa: uma unidade que abrange tudo, que constitui
uma esp6cie de homogeneidade essencial das coisas. Uma essencia que o homem
chegaria a perceber, se pudesse esquecer as manifesta96es (que, na perspectiva divina,
se poderiam considerar "conjunturais") das coisas

En effet, tous les tres participent de l'entit6. Donc, que l'on en eleve de tous les tres la
participation, reste l'entit parfaitement simple elle-mme, qui est l'essence de tous les 6 tres et
"dial6tica d agora-1", em Crisantempo, 221
Cusa, Nicols, Op. Cit., 55.
323 Ibid., 86.
321
322
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nous ne voyons une telle entit elie-mme que clans la docte ignorance, en effet lorsque je
suppnme en esprit tout ce qui participe de l'entit, rien ne paralt rester. 324

Vrios capitulos antes, o cusano tinha ja dito que o achado da essencia exigia
tamb 6m, suprimir - no processso da busca - a aten 乞o a s palavras. Para elas, nenhum
conhecimento vir do estudo dos vocabulos. Eles nao estao ligados . essencia, pelo
contrario, impedem sua contempla9乞o:

Mais si l'on veut atteindre le sens de ce que je vais dire ii thut lever son intelligence plus haut
que la force des mots eux-mmes, et non pas insister sur les proprits de vocable, car les mots
ne peuvent pas tre adapts avec propnt 含 de si grands mystres intellectuels. (Ibid., 40)

Como dissemos, em "dialtica do agora-2", H. de Campos chega a conclus乞o de
que o "agora" nao 6 uma ess6ncia:
e nisso est sua verdade:
ele no tem a verdade do que est sendo.
mas 6 verdade isso
de ele ter sido.
mas o ter-sido no fica sendo
de fato uma essncia:
ele n言o6 (dialtica do agora-1)
Entao, H. de Campos esta usando a mesma oposi9乞o do cusano para afirmar sempre neste caso singular do "agora" - que6 a palavra e n乞o a essencia que existe (o
contrrio do que sustentava N. de Cusa). Por6m, se se tratasse apenas disso, Haroldo
estaria repetindo a oposi9ao que sustenta o raciocnio de Nicolas de Cusa. E H. de
Campos n乞o esta repetindo: como Sor Juana, Greg6rio, Huidobro, Oswald (cada um
deles com varia96es), insere-se nesta l6gica que abrange as duas l6gicas conhecidas
(mais, neste caso, uma terceira: a nega9乞o das antinomias que se diluem na unidade,
proposta pelo cusano). Mas, a singularidade do texto 6 um elemento fundamental

324

Ibid., 73, 74
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Haroldo mostra que esta palavra, "agora", n乞o existe, ela "nao 6 de fato uma ess6ncia".
Por sua vez, se se vincula isso com a preocupa9o muito pragmtica pela queda moral
que traz a "ahoridad dei ahora" colocada no Entretien ja citado, resulta evidente que as
afirma96es das dialticas do agora nao abraam a no9乞o de essncia, mas
especificamente, essa (nao) entidade, "agora". O que n乞o existe, segundo esses dois
poemas 6 o "agora". Mas n乞o dizem que a ess6ncia n乞o exista
Como dissemos no incio desta se9乞o, a atitude de nossos poetas do s6culo XX
quanto ao referente, tem uma diferen9a substantiva com a de nossos poetas do s6culo
XVII: estes u ltimos contemplam, os outros ensaiam fazer, incluindo o movimento do
texto, al6m do movimento que o leitor precisa fazer pelo texto e saltando para a terceira
dimens乞o. Criam, s乞o intrinsecamente "creacionistas", quer eles assim se declarassem
empregando este termo, quer n乞o.
Em H. de Campos essa cria9乞o se constitui em um nascimento continuo. Estudei
isso, ha algum tempo, em A educado dos cinco sentidos 325 Nas Galxias, H. de
Campos desenvolve as mximas possibilidades de um procedimento de escrita que6
uma esp6cie de antiescrita, elus乞o, de maneira que tudo vai nascendo para apagar-se
Sobre isso observa Andr6s Snchez Robayna:

H, na verdade, nas Galxias de Haroldo de Campos uma elusdo que se vai forjando a medida
que o texto avan9a,a medida que vai deslocando seus "objetos" at arroj自-los para fora da
escritura, at6 aliar os significantes (a conglutina戸o f&ica)a arbitrariedade signica segundo a
descri頭o sussureana. Nada destes objetos, figuras e paisagens sen乞o, e unicamente, sua
一一
八．
326
nomea9ao cernca.

Gonzlez Costanzo, Claudia, "Transgresses semi6ticas na poesia de Haroldo de Campos", Cadernos
do IEL, 1998.
326 Snchez Robayna, Andrs, "A micrologia da eluso", publicado como anexo a Signdncia quase cdu,
So Paulo, Perspectiva, 1979, 140.
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Isso lhe permite aprofi.indar nos mecanismos de proje9乞o e continua9谷o do texto
al6m dos limites da pagina. Esses achados v乞o ser potenciados em Crisantempo. Em
Crisantempo, a prtica de cria9o est6tica como "nascimento"6 fundamental
Lembremos que na primeira pagina do livro, na folha de rosto lemos "no espao curvo
nasce um crisantempo". Isso vai acompanhado da foto da flor, uma foto que se reitera
ao longo do livro com legendas diferentes. Desta maneira, H. de Campos resgata um
icone para gerar um simbolo, tal como ele prop6s em Ideograina (j analisado acima)
Cada nascimento (cada foto da flor espalhada no livro)6 uma emergncia desse buraco
do espao e do tempo, que esta povoado de hist6ria e leituras.
Cada uma 6 um zeugma hiposttico, a boca de um helic6ide. Neste caso, o
helic6ide vai para baixo, para a profundidade do universo e da hist6ria e, no ato de
leitura, para cima, at6 o infinito. H. de Campos combina os dois helic6ides de seus
predecessores vanguardistas: o que esta contida no texto (Huidobro) e o que o cont6m
(O. de Andrade). H um deslocamento helicoidal para o interno do texto, que n乞o6
entrevisto, como em Huidobro, mas consistente, visvel em sua totalidade e tangivel.
Esse movimento ao interno do texto, est impulsionado, nos poemas de Haroldo, pelo
dilogo a-crnico com outros artistas e pensadores, um dilogo que exemplifiquei com a
leitura no declarada de Nicols de Cusa, e que 6 ainda mais intenso nas inmeras
leituras declaradas. Esse deslocamento para o interior do texto, do Universo, da hist6ria,
das leituras, da arte, regera as trs dimens6es do espao, mas estas aparecem projetadas
nas duas dimens6es da pagina, e 6 assim que ele atinge a visada sincr6nica do helic6ide.
E interessante lembrar que em Signncia quase cu, H. de Campos retomava as
tr6s espirais da Commedia de Dante (correspondentes aos tr6s remnos do al6m). Em
Signlncia quase cdu, o final era o princpio, ou seja, come9a pelo c6u (primeira parte),
segue pelo Purgat6rio (segunda) e vai para o Inferno. E o transito para o mais profundo,
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no para o mais alto (o contrrio do que fazem Dante e Sor Juana). Transita ao mais
proftindo, nをo ao mais alto. A mesma coisa acontece em Crisantempo
Por sua vez, cada "boca" destes helic6ides 6 uma enseada do deslocamento que,
de um lado, exige apoios externos ao texto (outros textos, devido a que eles estをo
formando s6ries, este signos ic6nicos espalhados, os textos aludidos ou citados) e de
outro, o leitor passa a constituir parte do processo criador. Haroldo no rejeita seu
conhecimento de Iser, que integrou a sua teoria da "transcria9乞o" (Campos, Haroldo,
"Tradu 9乞o e configuraao do imaginario: o tradutor como transfingidor") Ao chegar o
momento da leitura, o helic6ide abra9a o leitor para lev-lo com ele e o deslocamento
helicoidal e continua para adiante, at6 o infinito (porque as leituras o sero, ou, pelo
menos, sero inmeras). Como no Popol Vu/i, ha varios helic6ides e, como nele, todos
tm a mesma dire9乞o e sentido.

Oct豆vio Paz: Transblanco

Sabe-se que este titulo 6 uma alusao ao poema Blanco de O. Paz, traduzido por
H. de Campos sob o titulo Branco. Transblanco 6 o titulo do livro em que Branco foi
publicado junto com vrios textos que funcionam como paratextos (Genette) do poema
O conjunto 6 um belissimo documento para os anais da Literatura Comparada
"Transblanco" 6 , tamb 6m, a primeira palavra do titulo da confer6ncia de Haroldo de
Campos em que ele apresenta a vers乞o de sua teoria da transcria9ao baseada na tradu9o
desse poema de Paz. Lembremos que a teoria da transcria9乞o, iniciada, como o pr6prio
Haroldo declarou, em 1962, foi ampliada ao longo do tempo, em fun9ao das novas
leituras te6ricas de H. de Campos, bem como de suas novas prticas como tradutor
1985-1986, como foi dito (Segunda Se9ao), s乞o as datas desta vers乞o que 6 apresentada
pela primeira vez sob o nome "transcreaci 6n", no circuito Montevid6u-Porto Alegre
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Como esse 6 tamb6m o circuito desta tese, a escolha 6 simb6lica em vrios nveis. Esse
simbolismo tem, tamb 6m, outros ftmdamentos.
Estamos caminhando para o final, a chegada esth muito pr6xima. (Em um texto
encavalado entre os s6culos XX e XXI, como esta tese, ser-me- permitida uma
vizinhan9a com os textos do s6culo XX escolhidos, ou seja, esta conceitua9乞o do texto
em deslocamento.) Vamos, pois, aprofundando nosso pr6prio helic6ide, projetando este
final sobre o princpio, voltando a obra de Paz, mas "semeada", por assim dizer, das
obras dos outros. Vamos fazendo, no tecido, esta ponte que recebe o nome de
intertextualidade. Vamos passando devagar por degraus, e 6 agora a vez do degrau que
toca a um texto transcriado. No veremos o Paz de Blanco, mas o de Branco. Blanco
um texto hispano-americano, Branco 6 latino-americano. Branco tem dois autores:
pertence a Paz tanto quanto pertence a Haroldo de Campos. Foi publicado, como dizia,
na companhia de diversos paratextos; Blanco, notas de Paz que guiam, pela via
discursiva, a leitura de um texto que rejeita a discursividade, vrios textos crticos, uma
sele9乞o de Libertad bq/o palabra, um prlogo de Rodriguez Monegal e o que seria uma
j6ia para um fil6logo: a correspondencia que os dois "poetas-crticos" mantiveram desde
a primeira aproxima9乞o epistolar de H. de Campos em 1968 at6 o final do processo de
"transcriaao" de Blanco em Branco. Numa dessas cartas6 o pr6prio Paz que declara

Li e reli sua admirvel tradu戸o. Estou de fto comovido. Nきo s6 6 muito fiel mas, ainda, por
vezes, o texto portugu6s 6 melhor e mais conciso do que o espanhol. Voc6 conseguiu recriar no
327
so o sentiao ao poema, mas tamoem o movimento.

Paz Octavio, carta a Haroldo de Campos, 26 de maro de 1981, em Transblanco, Rio de Janeiro,
Guanabara, 1986, 119. Antes de ler esta carta de Paz eu achava que o poema de Paz tinha melhorado
muito na versao de H. de Campos, como se diz que melhoraram os textos de Poe nas m含os de Baudelaire.
E a questo 6 a que marca Paz: a concis含o;6 um problema de toda a tradi車o literria da fala espanhola:
deter-se a tempo. Como afirma Rodriguez Monegal (ver a citaao seguinte) Branco d um texto a duas
maos
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Por vezes, segundo Paz, mas, no conjunto, para um leitor imparcial, a conciso
da versao em portugu6s de H. de Campos melhorou o texto. O trabalho conjunto dos
dois poetas "verdejou" (para usar uma palavra desse texto) num texto que, como notou
Rodriguez Monegal (continuamos voltando sobre o come9o),6 significativo num nivel
que o transcende: num marco laico (o do texto) e, alis no marco da "transcend6ncia":

Si como quiere Walter Benjamin, en un clebre ensayo sobre la traduccin,6 sta permite que se
realicen en otra lengua virtualidades linguisticas que eran irnposibles por ias naturales
liniitaciones de cada lenguaje original; si todo texto es parte de un texto universal y colectivo
que los hombres vamos urdiendo (como cree o finge creer Borges), entonces una conjuncin
Galctica de Octavio Paz y Haroldo de Campos realiza una virtualidad ai ofrecer esta nueva
metamorfosis de Blanco. El poema es otro y es el mismo. 328

Numa das etapas do work in progress que 6 a teoria da "transcria9o" 329, H. de
Campos esclarece que sua leitura de Benjamin (um de seus referenciais te6ricos desde
antes desta "etapa")6 laica. E o sentido que tem, tamb 6m, a cita 乞o precedente de
Rodriguez Monegal. A transcendencia de Branco, nesse caso, n乞o passa de uma
contribui9乞o (original e 丘 til para a Teoria Literria, a Literatura Comparada e as praticas
literrias) para o "texto universal". Entretanto, a teoria de Benjamin 6 transcendente:
trata-se de refazer a lingua do homem, a que permite conhecer (com diferen9a da lingua
divina, que 6 a h nica - Huidobro n乞o endossava isso, sabemos - capaz de criar), refazer
a lingua que foi desmanchada no epis6dio de Babel (Dante, assim como Benjamin,
considerava hist6rico o epis6dio de Babel), mediante a tradu9乞o, sobre a base de que
cada lingua 6 um fragmento da lingua universal do homem. No caso de poder reunir
todas as linguas, o homem atingiria o saber. Conheceria a transcend6ncia, a "verdade"
Como estamos sob o signo da silepse generalizada (continuando a idia, ja apresentada,
Rodriguez Monegal, Emir, "Prlogo a Blanco/Branco", publicado em Diseminario, la
desconstrucci 6n; otro descubrimiento de Amdrica; org. Lisa Block de Behar, Montevideo, XYZ, 1986,
129. Como se pode ver, a publica 豆o em espanhol, em Montevidu, antecedeu a brasileira.
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de Block de Behar), apesar do corte que ensaiam H. de Campos e RodrIguez Monegal, a
cita9乞o que ambos fazem de Benjamin nos obriga a levar em conta este aspecto
caracterstico da obra translinglstica que 6 Branco. Assim as coisas, Branco 6 , ele
mesmo, uma dobradi9a (das que vimos para o caso do barroco latino-americano) que
casa a esfera da "ignorncia" humana com as esferas transcendentes: uma chave de
conhecimento. A dobradi9a que, em seu percurso textual, Sor Juana achava no homem.,
6, neste caso, o pr6prio texto. Essa dobradi9a 6 , alias, uma fusao: s乞o duas literaturas, a
brasileira e a hispano-americana, que se fundem nele. A "fusao", por sua vez, ainda que
com conota96es diferentes 6 , como vamos ver, a chave do saber para Paz.
Ler Branco 6 fazer uma leitura. (ou vrias). Vamos ler, ent乞o, partes
representativas do poema, em combina をo com leituras que dele e do conjunto da obra
de Paz fizeram outros. Iremos al6m das mltiplas rela96es ja estabelecidas (Paz o
primeiro) com Mallarm6, no apenas porque este seja um caminho bastante percorrido,
mas porque, neste caso, implicaria revisar o conceito ja fixado na crtica de que Un coup
de ds 6 o paradigma da "n乞o-representa9乞o" literria, um problema que teve que ficar
fora deste trabalho. Leiamos, com Mallarm suspenso
Para come9ar pelo co-autor de Branco, veja-se que H. de Campos salienta a
qualidade do poema em ultrapassar a linearidade da linguagem (uma das ocupa96es que
a Poesia Concreta, como se sabe, e H. de Campos mantiveram al6m do Concretismo):

Nesse poema desdobrvel como um livro japon6s, visual, de leitura mltipla, a metfora
persiste, porm resgatada da fcil camadura discursiva, liberta, a linearidade da lingua,
fragmentada, concentrada, pulverizada em estilha9os-concre96es. E metafora e antimetfora,
metfora aue se subleva contra o enaaste do discurso. como um diamante amotinado contra sua
tavra e reaistriouiao espaciaimenre em sistema autarquico sem cmuia9oes.

Campos, Haroldo, "Tradu9きo e configuraao do imaginrio: o tradutor como transfingidor"
Campos, Haroldo, "Constela 乞o para Octavio Paz", em Transblanco, Rio de Janeiro, Guanabara, 1986,
164.
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S6 na primeira edi9ao de Blanco 6 possvel perceber que se trata de um objeto
plastico que, ao mesmo tempo 6 um poema, nas sucessivas reedi96es e tradu96es do
poemas perderam-se muitas cores at6 ficar s6 em preto e branco como qualquer produto
da imprensa (no 6 o caso de Branco que, pelos menos conserva a parti9谷o de preto e
vermelho nas letras), jogos tipogr自ficos e tipo de papel, dobrado sobre si mesmo, como
esse livro japons de que fala H. de Campos. Mas, apesar da crescente perda da aura
(Benjamin) que tinha a edi9谷o original gra9as a sua condi9乞o de objeto plastico, pelo
menos em Branco se percebe que, no interior, o poema 6 criaao de espao: todos os
seus leitores concordam em que nao ha um jogo de figura-findo entre a escrita e a
p agina, mas (e isto6 , sim, como Un coup de ds) um uso de todo o espao, o escrito e o
no-escrito, na cria9乞o do texto. Tanto a tipografa quanto a distribui9乞o das palavras, e
as palavras como as elipses, vao formando movimentos circulares. Como em Primero
Suejそo ou em muitos poemas de Greg6rio, o leitor vai e vem, deslocando-se nas voltas
do texto. Como na poesia de maturidade de Huidobro ou nos poemas de Oswald, ou na
poesia de Haroldo, o pr6prio texto faz movimentos.
Em Branco h rferencialidade. Uma que vai atrs do saber essencial sobre o
Universo, como nos poetas anteriormente considerados. Celso Lafer (dobradi9a entre H
de Campos e Paz antes de come9ar a correspond6ncia epistolar e logo, coloquial entre
ambos) 6 um dos que sublinha isto mais claramente
Blanco 6 , como poema, um "modelo dilemtico". Representa o como e o porqu, na sua cria5o
e reflexo. Paz busca redescobrir a figura do mundo na dispers言o dos fragmentos.Os signos
esto em rota戸o em raz5o do senso de congruncia entre o criar e o viver na civiliza戸o
contempornea.33'

Lafer, Celso, "Sua palavra se ajustava a cria 含o e a crtica", Publicado origmalmente no jornal O
Estado de Sao Paulo, 26/04/98- Caderno 2, recolhido emA palavra inquieta, MarIa Esther Maciel (org),
Belo Horizonte, Autentica, 1999,16.
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Observe-se que Lafer fala em "a figura do mundo", "redescobri-la" 6 o que Paz
procura neste poema: redescobri-la, refazendo-a (agregando um novo objeto ao mundo,
mas mantendo a "imagem e semelhan9a do mundo"), continua a tarefa de seus
predecessores (em certa forma,6 o caso do concretismo, como j apontamos). Tamb6m
esse poema cria e esconde um desenho e seu desenho 6 sua chave.
Como seus antecessores, Paz tamb6m atenta para a interroga9乞o a respeito das
contradi96es para poder atingir este saber essencial que procura
No e sim ("duas silabas amorosas") so a remiss言o final do discurso definitrio. Porque na
l6gica analtica qualquer defini95o deve responder (sim ou n5o) a ttulo de demonstra95o. Porm
na analgica, no discurso das tenses polares apresentadas simultaneamente, as definies
reconstroem o mundo enquanto espa9o dos nomes do desejo. Esta realidade, ampliada pela
linguagem, retoma, por isso mesmo, ao come9o: o poema se repete, se rel6 no mundo que
renomeia, a fim de que suas derradeiras defini9es sejam uma finna5o ja demonstrada, uma
verificado da certeza produzida. O sujeito se configura, assim, no abrir-se do objeto; a
linguagem, no poema lhe 6 equivalente; o mundo, no eros reconciliador dos nomes. Aventura,
por tanto, do sujeito como linguagem de um mundo que se libera na figura悼o do eros mediante
o rigor exploratrio do poema, que por seu turno l a aventura do sujeito. 332
Segundo Julio Ortega, a combina9乞o de l6gicas (em Paz, como em Haroldo,
acrescenta-se a anal6gica, o que ja marcamos, mas isso no 6 substantivo para nossa
anlise) acaba no caso de Branco (e do conjunto da obra de Paz) numa "fus乞o": todos os
contrrios, sem deixar de serem contrarios, fundem-se numa unidade que s6 sua fus乞o
pode criar. Ele tem raz乞o: no poema, realidade e irrealidade, o visto e a vista, a palavra e
o sil6ncio, linguagem e mundo representado pela linguagem, s乞o apresentados, opostos,
6negada esta oposi9をo e, finalmente, interpenetram-se. Alguns exemplos do texto

Nao penso, vejo
Nao o que vejo,
Nao penso, vejo
Nao o que penso,
O rosto em branco do olvido,
332

Ortega, Julio, "Uma hip6tese de leitura", em Transblanco, Rio de Janeiro, Guanavara, 1986, 155

O resplendor vazio,
Perco minha sombra,
Avan9o

A realidade do visto
D豆え vista realidade

A fala
Irreal
Da realidade ao silncio
Calar
E um tecido de linguagem
Sil6ncio

Pode avan9ar, apenas, quando soltou todos seus pertences, inclusive a mem6ria,
mas avana na rota da profundidade, avana procurando lembrar o saber essencial
esquecido; pode comunicar quando o tecido da linguagem consegue criar o silencio: em
Blanco "callar" era s6 no proferir palavra; o portugu6s "calar" se projeta na polissemia
("penetrar fundo") que 6 o sentido de "calar" em espanhol. Fazer (construir) silencio6
aprofundar, e isso 6 o que faz o poema. Como em Crisantempo, o movimento do poema
vai perfurando, no espa9o que cria, neste "entre" (mundo e escrita), na zona de
interpenetra9乞o que tamb6m cria, na busca da verdade. Nessa busca, as palavras n乞o vo
levar o homem a essencia. Ao inv6s de Benjamin e Haroldo, Paz cr6, como Nicols de
Cusa, como Sor Juana, que as palavras n乞o s乞o portadoras do saber. Isso 6 melhor
esclarecido em Arbol adentro. O mundo dos deuses n乞o se atinge pelas palavras porque
os deuses fazem sil6ncio:

En un poema leo
Conversar es divino.
Pero los dioses no hablan:
Hacen, deshacen mundos
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Mientras los hombres hablan. 333

"Versar" ou "prosear", como se diz em lingua coloquial na minha terra, com
outro (con-versar, com-prosear) 6 uma tarefa que encerra o homem em seus limites
humanos, permitindo-lhe esquecer esses limites, sem saber que neste fato de
esquecimento os esta conservando
La palabra dei hombre
es hija de la muerte
Hablamos porque somos
mortales: ias palabras
no son signos, son anos.
Al decir lo que dicen
los nombres que decimos
dicen tiempo: nos dicen,
somos nombres dei tiempo.
Conversar es humano. 334

Por isso, o tecido da linguagem deverh chegar ao sil6ncio para que, finalmente,
as palavras, longe de servir para falar, falem
Branco parte de uma linguagem e de uma terra esgotadas, que se tomam, uma e
a outra estreis:
A terra' linguagem calcinada
Mas o poeta e o poema trabalham, batendo, batendo com harmonia, fazendo
msica, a terra se abre e a palavra nasce dela:
Terra te percuto
C6u aberto terra fechada
Flauta e tambor fasca e trovo
Te abro te percuto
Te abres terra
Tensa a boca cheia d'豆gua
Jorra c6u de teu corpo
Tremor
Terras desventras
Explodem tuas sementes
333
334

"Conversar", em Arbol adentro, Barcelona, Seix Barral, 1983, 83
"Ibid, 83
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Verdeja a palavra

Este "percutir"6 tamb6m "perfurar" (como o movimento espiral de uma
furadeira) pela circular/dade do texto que vai penetrando em seu interior e, ao mesmo
tempo, no interior do mundo com o qual foi combinado
Mas, como dizia Ortega, a fusをo por antonomsia na obra de Paz 6 a er6tica
Yurkievich assim o confirma:

El espacio corporal y ei dei ienguaje son los dei espacio sem白ntico. Y en ei lenguaje dei
universo, ia pareja encarna la uni6n dei sI y dei no, dos slabas enamoradas. Todas ias
oposiciones se conciiian en ei abrazo amoroso. La amada se despiiega, como ei poema, en un
espacio legible; leerla es leer ei universo, poseerla es poseer un fragmento que mvolucra ia
toalidad, es reintegrarse a la pienitud, concordar con ei cosmos. 335

Ent乞o, Paz atinge (ou todos acreditamos que atinge) aquilo que os outros
procuraram: a uni5o essencial, a harmonia universal. Adivinha na evoca9乞o, na
aproxima9乞o deictica do poema, a fus乞o de homem e mulher, e ao mesmo tempo,
representa, a "c6pia" no sentido que esta palavra tinha no s6culo XV11. Isso implica que
o texto come9a sendo disposto no nivel da cria 乞o, comum aos outros poetas do s6cuio
XX e acaba convertido em representa 乞o (sem deixar de ser objeto, mas com
predominio dessa condi9ao de "c6pia", pela i ndole conclusiva deste tra9o), como os
textos fundadores da "tradi9o afortunada" que ilumina a Am6rica Latina. Acaba
resgatando nessa tradi車o o que ia at6 contra os parametros estticos da sua 6 poca
Temos mais um heiic6ide, isso resulta ja evidente. Sintetizamos, para encerrar
este capitulo, suas caractersticas. Como no texto de Huidobro, este helic6ide vai para
dentro do texto. N乞o entrevisto, como nele, mas consistente, como nos poemas de H. de
Campos. Distingue-se do de Haroido, em que seu movimento nao se representa nas

335 Yurkievich,

Saul, op. cit., 278.
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duas dimens6es da pagina, mas o prprio poema 6 perfurador,6 a furadeira e o furado.
Essa condi9ao de "furado" prov6m da interpenetraao entre linguagem e "mundo"
Como no caso de Oswald (s vezes em Huidobro, porm nao nos textos analisados), h自
um suporte grfico exterior ao texto, s6 que em Branco tamb6m a sustenta9乞o grfica
esta em interpenetra 乞o com o texto, como quase sempre acontece nos poemas de
Haroldo (inclusive no verso muito quebrado da "dialtica do agora"). Tem, alis, um
suporte externo nao-grfico: um suporte discursivo, como vemos (e Paz diz isso a
Haroldo na correspondncia epistolar citada) nos textos dos concretistas e tamb6m em
outras obras de Paz (Arbol adentro, por exemplo), constituido em Branco pelos
diferentes paratextos ja citados. Do trabalho grfico e dos paratextos emerge, tamb 6m,
um helic6ide de inmeras voltas, com seu v6rtice no texto, e muitas tangentes neste. A
dobradi9a essencial 6 o pr6prio texto, no qual elementos variados se interpenetram,
despregando os contrrios, a nega9ao da contradi9乞o e encontrando, finalmente, a
sintese do saber. No lugar dos eternos nascimentos de Haroldo, h uma consagra9o
unica: pode ter inmeras manifesta6es, mas 6 sempre a mesma. Como 6 caracterstico
de seus irmos poetas do s6culo vinte, o poema 6 um novo componente do mundo, mas
transforma-se no seu final, em c6pia, como no Barroco. Tamb6m se aproxima ao
helic6ide barroco (mais do que seus colegas de s6culo) pelo fato de traar uma rela o
de semelhan9a e indicia! com o da verdade do Universo. Em conjunto, Branco assinala,
dictica e elipticamente, a grande dobradi9a que tudo explica: a fus乞o mais essencial
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Captulo Ill

Helic6ides: constelaC6es e galxias

Durante a anlise, n乞o quis fixar sua descri9ao definitiva. Entendi que
estabelecer um construto e proceder depois a aplica-lo nas obras, arremedava,
simplesmente, a dicotomia teoria-texto que, como ponto de partida, rejeitei. O fato de
que o construto proviesse de teorias ja aceitas no campo dos estudos comparatistas, o de
minha moenda, nをo modificava o problema epistemol6gico em jogo. Preferi observar de
perto cada texto do corpus para ver se o helic6ide que eu vislumbrava nas suas
primeiras leituras era uma figura consistente com eles. Isso permitiu ver que, sendo
recorrente, esse helic6ide n乞o 6 igual nos diferentes textos analisados. Este 6 o momento
de descrever os tra9os constitutivos desses helic6ides e de sintetizar as diferenas entre
eles.
O antecedente dessa figura recorrente 6 a imagem do mundo da cultura icich
As bases da figura, na extens乞o proposta nesta tese, estをo num texto de Sor Juana, o
hnico que, segundo seu depoimento, n乞o foi escrito por encargo: Primero Suejio. Cada
trao desse helic6ide que ia sendo percebido foi contrastado com textos de Greg6rio, e o
helic6ide resultou recorrente nos dois poetas barrocos latino-americanos, com a
diferen9a de que 6 mais orgnico no texto de Sor Juana. Esse conjunto de traos
helicoidais dos textos barrocos latino-americanos foi contrastado com os presentes nos
textos de Huidobro, Oswald, Paz e Haroldo
Para mostrar a sistematiza9乞o dessas observa96es, chamarei (seguindo a
terminologia do capitulo precedente, que se ap6ia na sinonmia, - discutvel, mas

- 243 ー
proficua - poema = constelaao que oferece Paz, e o contraponto que a respeito faz
Haroldo): "estrelas" a esses tra9os constitutivos, "constela6es" a s formas especficas
que adota o helic6ide em cada caso, e "galxias" aos agrupamentos que podem fazer-se
com os helic6ides achados.

ESTRELAS

A analise das obras tratadas nesta se9乞o confirmou o observado para os textos
barrocos: os tra9os constitutivos desses heic6ides sao: sintaxe ret6rica, d6ixis, sintaxe
l6gica, conceito e recriaao de "circunferencia sem centro", dobradi9as,
referencialidade.

CONSTELACOES

Sor Juana .- Em Primero Sueio a d6ixis se ap6ia tanto em metaforas-metonimia quanto
em pronomes que, por sua vez, disp6em-se anaforicamente. O movimento indicial vai
tanto para o interior quanto ao exterior do texto, fazendo do poema um fragmento do
mundo que, por sua vez, reflete. A combina9ao da hip6stase com as antteses gera a
coexist6ncia dos dois princpios l6gicos opostos. As no96es de "dobradi9a" e de
"circunferencia sem centro" constam no poema. E o u nico dos poemas que fala sobre
isso, ao tempo que desenha essa circunferencia e se sustenta nessas dobradi9as. O
helic6ide se abre desde o poema at6 os limites do Universo na procura de um
conhecimento que escorrega s demarca6es que o poema esbo9a
Greg6rio .- Apresenta os mesmos tra9os que os descritos para a obra de Sor Juana, a
diferen9a 6 que n乞o est乞o reunidos - at6 onde pude observar - em nenhum de seus
textos, mas espalhados entre eles, criando germes de helic6ides

Huidobro.- As an自foras, principalmente vocativos ou frases com fun9乞o conativa, do
a unidade de um texto fragmentrio, que da voltas sobre si mesmo. O helic6ide, mais
nebuloso que nos textos barrocos, esta construindo-se. Orienta-se ao interior do texto,
fazendo dele um resgate da tradi9ao a qual pertence e uma forma de encontrar a verdade
da vida na poesia. Pode considerar-se Temblor de cielo como dobradi9a do conjunto de
sua obra: uma unio entre o processo potico que acaba na dissolu9乞o da linguagem e o
que come9a com uma alega9乞o transcendente.
Oswald .- As dobradi9as anafricas s乞o as elipses que apagam as articula96es sintticas
usuais e criam o sistema de "montagem" dos minipoemas. O mesmo sistema se usa nos
poemas longos como "O escaravelho de ouro". Essas elipses s乞o acompanhadas de
desenhos que fazem pendurar os espa9os escritos destes suportes externos, disparando o
poema para fora dele. As claras alus6es a textos alheios aprofundam esta constante sada
extrnseca do texto. O helic6ide, menos ntido que nos barrocos e mais do que em
Huidobro, disp6e-se por fora do texto, contendo-o
Haroldo .- Em Crisantempo, ha um i cone, a foto de um crisntemo que se transforma
em simbolo e opera como dobradi9a do texto e de toda a obra potica do escritor
representa o nascimento contnuo dos signos e, por extens乞o, um mundo em constante
nascimento. As cita6es e as referncias explicitas a tradi9をo literria e filos6fica,
combinadas com um processo ininterrupto de cria 乞o e apagamento de novos signos
d乞o um movimento que aprofunda nas pr6prias palavras dos textos penetrando numa
zona subterrnea ao poema, de onde resgata estes textos alheios e anteriores que traz ao
presente de sua pgina. O alheio se projeta (6 uma "proje9乞o" no sentido de
"desenho") nas duas dimens6es da pagina
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Nestas voltas, o leitor 6 embra9ado pela imposi9ao da sincronia criada pela t6cnica de
composi9乞o, mas, ao incluir o leitor, os inmeros leitores, essa sincronia se desfaz na
multiplica9ao de um tempo que tende ao infinito. Este helic6ide 6 mltiplo e o texto est
colocado no seu meio. Desde o poema podem ver-se as voltas do helic6ide descendo
at6 um fundo sem fim (o incio de um Universo que nao tem origem) e ascendendo ao
infinito t乞o inalcan9avel como o de Sor Juana
Branco

A combina9ao de elementos tipogrficos com as elipses, as quebras l6gicos, unidaa
teoria de que as palavras atingem o saber transcendente quando geram silencio, produz
um movimento de perfhra9乞o que continua o poema em mltiplos estratos que se
disp6em por baixo da p自gina. Este al6m espacial n乞o esta projetado sobre o papel, como
nos pernas de Haroldo, mas apresentado na sua dimens谷o tridimensional. Parte deste
helic6ide tra9a uma perfura9乞o. Por cima do plano do texto, seu apoio em diferentes
paratextos continuam o helic6ide, elevando-o sem limites. Temos, entao, um helic6ide,
infinito, para cima e para baixo do plano do poema. No fechamento do texto, esta a
dobradi9a dos versos e do helic6ide: a sintese de todos os contrrios numa unidade
essencial. Uma consagra 乞o que as palavras n乞o podem representar simbolicamente,
mas apontar dictica, indicialmente: a consagra 乞o do amor. O saber atingido mediante
uma versをo laica (o amor toma o lugar de Deus) dos preceitos de Nicols de Cusa

GALAXIAS

Os tra9os distintivos (vide quadro da pgina seguinte) dos helic6ides s乞o, pois
algumas caractersticas da concep9乞o do espa9o, algumas diferen9as nas formas de
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representa 9 ao, algumas varia96es nos percursos. Rejeito um pouco os quadros porque
implicam sempre uma redu9乞o conceitual, mas, neste caso, sobre a base de que tem uma
fun9をo complementar, insiro-os para ajudar uma mais fcil e rpida compreensao do
conjunto. No obstante, tenho um consolo: os quadrinhos tamb6m s乞o desenhos
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GALAXIAS
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CAPACETE 336: CONSIDERAC6ES

Se o poeta deixa a vida responder suas perguntas, o analista que pretende
acompanhar a caminhada dos poetas deve deixar que os textos respondam as suas
Guiada por esse axioma, olhei para os textos de Paz e Haroldo de Campos e vi
muitos olhos: vi que seus poemas eram miradas do mundo e reflexos modificativos de
inmeras leituras; vi que os mallarmeanos modelados do espa9o de suas paginas
po6ticas se debru9avam nos ensaios contextuais tecendo uma entre-vista, um dilogo,
uma inter-vista 337 (ou vrias), entre os diferentes textos de um mesmo escritor e entre
os textos dos dois; vi os olhos perfurados naqueles textos po6ticos, tao constituintes dos
poemas como as palavras disseminadas neles; vi que suas elipses sintticas e grficas
eram signos, nos quais a figura se transformava em no9乞o conceitual e historiol6gica; vi
que esses poemas abrigavam outros, estendendo ao seu interior o mapa da
intertextualidade interna e externa; vi que entre as dobradi9as da intertextualidade
interna se destacavam Greg6rio, Oswald, Huidobro e Sor Juana; vi que o conjunto do
tecido dessa intertextualidade interna desbordava os modelos te6ricos conhecidos; vi
que no i ntimo dos textos, erguia-se outra figura, esbo9ada a partir de figuras ret6ricas e
sintticas, mas gr自fica, visual; vi um movimento gerado pelos textos, t乞o intangvel
como o helic6ide que geram as velas de um moinho e to real quanto ele; vi esse
336 Capacete: "Teto do moinho de vento, que suporta as velas e gira seguindo as mudan9as de dire戸o do
vento", em Novo Aurlio, S6culo XXI. Diciondrio da 11n2'ua Lortuguesa
337 A palavra tem os ecos de um ttulo de Block de Behar:' "Fellini: la inter-vista", 1992; o sentido se
afasta bastante desse artigo.
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helic6ide, provavel marca das culturas indigenas e africanas em textos latinoamencanos que sempre se consideraram herdeiros puros da tradi9瓦o ocidental; vi que
uma parte dos textos latino-americanos, poderia constituir novas Pedras de Roseta,
cuja leitura qui叫 consiga iluminar os vnculos que ligam literaturas de culturas que, por
enquanto, s乞o epistemologicamente distantes e inconciliveis; vi a recorr6ncia desse
helic6ide ao longo da intertextualidade interna sob a forma do zeugma hiposttico;
entrevi que essa recorr6ncia poderia alongar-se al6m da intertextualidade interna. 338
O assunto central nesse percurso visual 6 , evidentemente, o helic6ide. Vou me
deter nele, para fazer logo as u ltimas considera戸es sobre a intertextualidade interna. As
conclus6es se centram, pois, em duas no96es: A) helic6ide; B) intertextualidade interna
matriz.

刃 HELIC6LDE

Segundo as rela96es entre os textos analisados ja observadas, o helic6ide se
apresenta de duas formas: 1) imanente ao texto; 2) como uma forma de
intertextualidade.

Helic6ide imanente ao texto

Esta presente nos seis poetas estudados, mantendo em todos as casos seus tra9os
constitutivos ("estrelas"): uma sintaxe ret6rica e d6ixis que dao o texto um carter mais
indicial que simb6lico; uma sintaxe l6gica que abrange o princpio de contradi9乞o,
338 "Imito, mas no copio" (vide referncia a Baltasar Gracin na terceira se9さo) a formula頭o anafrica
de dois poemas de homenagem que integra Crisantempo, atados, por sua vez, com a mesma an自fora:
Meninos eu vi ("vi oswald de andrade/o pai antropfago em 49"; "vi ezra pound em 59"; vi roman
jakobson/najollalcalifrma ano 66) e post-scriptunilin memoriam (vi monegal emir rodrguez/dando uma
aula sobre borges/em yale new haven inverno de 72"; "vi moncgal muitas vezes e por h ltimo/j morrendo
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recria9をo e seu oposto, sem negar nenhum desse dois sistema l6gicos; conceito e
recriaao de "circunferncia sem centro" que esto vinculandos a diferentes fonnas da
elipse e mostram as dificuldades de atingir o conhecimento; dobradi9as como chaves de
uni乞o de textos cuja articula9ao racional est muito quebrada; referencialidade, cujo
referente ftindamental 6 a "verdade"
As "constela96es", que sao os poemas, agrupam-se, segundo as leves varia96es
dos helic6ides, em "galdxias" cujas caractersticas se detaiham no quadro que encerra a
quarta se9ao. Como conclus6es mais gerais, apontando ja para o tema da
intertextualidade interna que baliza toda esta tese, anoto, as seguintes
1) Essa intertextualidade 6 mais nitida nos textos barrocos e nos do h ltimo ter9o
do s6culo vinte, do que nos vanguardistas. Provavelmente, a cinzelagem menos perfeita
dos textos vanguardistas, esta marcando que eles constituem uma etapa do processo do
resgate da tradi95o interna, mais primria que a etapa correspondente a Haroldo e Paz
Estaria indicando, pois, que este processo de recupera 乞o da tradi9o literria interna6
cumulativo e que ha, de fato, al6m dos depoimentos, uma continuidade, no apenas na
esttica dos poetas latino-americanos do s6culo XX, mas na sua atitude perante a sua
tradi9o.
2) Por sua vez, os helic6ides de finais do s6culo vinte sao mais complexos do
que os barrocos: mltiplos no caso de Haroldo ou ocupando mltiplos nveis no caso de
Paz. As refer6ncias explicitas que se fazem nos textos contemporneos a outros
escritores e a inmeras obras literrias, poderia permitir explicar essa complexidade
como o resultado da exibi9乞o dos percursos de busca da verdade (o tema recorrente)
anteriores a estes escritores (e tamb6m, a hiposttica presen9a desses escritores e dessas

em montevidu"). Desta maneira ofere9o minha adeso aos personagens saudados por Haroldo de
Campos e acrescento minha homenagem a esse grande poeta paulistano.
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obras) junto aos achados dos escritores que convocam sua tradi9乞o, ou seja, neste caso,
Paz e Haroldo de Campos

Helic6ide e intertextualjdade
Zeugma hipost豆tico

O zeugma biposttico sup6e uma concep9乞o da hist6ria da literatura alheiaa
sucessao. Nela, o esquema dominante de tr6s tempos se quebra. Nao se trata de uma
visada sincrnica (no sentido de H. de Campos) porque nao subsume todo o existente
aos parmetros do tempo presente. Nesta quebra do tempo linear, os fatos do passado
persistem, id6nticos a si mesmos. Sem l6gica aparente aparecem, como se o tempo no
tivesse passado, emergindo em pocas diferentes das de seu nascimento, como se o
presente estivesse povoado de furos temporais
Assim acontece com o helic6ide: seus traos fundamentais no t6m variado ao
longo de quatro s6culos (ou dez, se contarmos o antecedente kich'). Observam-se
mudan9as menores, resultado da combina 乞o desse helic6ide fundamental com
preocupa6es e t6cnicas das sucessivas pocas. Por sua vez, a prpria no9乞o de
helic6ide abrange estas mudan9as menores: seu movimento surge destas voltas que
regressam a um ponto similar, mas paralelo ao anterior, dando pequenas varia96es do
mesmo.

Recorrencia helicoidal

O helic6ide 6 recorrente nos textos latino-americanos analisados. A vis乞o
epistemol6gica que o configura, e as no96es do espa9o e do tempo implicitas nela,
tamb6m s乞o, em consequencia, recorrentes

B) INTERTEXTIJALIDADE INTERNA: MATRIZ

Os textos analisados est乞o ligados a tradi9ao literria ocidental e, ao mesmo tempo,
mostram semelhanas com concep96es no-ocidentais do mundo. E mais evidente a
proximidade com a cultura kich, mas tamb6m ha alguma aproxima9ao ao olhar ioruba
Podem constituir, por essa razao, dobradi9as entre literaturas de diferentes culturas
Por este caminho, a idia de "mesti9agem", na que tanto insiste Paz para
caracterizar a Am6rica Latina, pode ser proveitosa para a Literatura Comparada. O
proveito a que me estou referindo tem um signo diferente do que sustentam as
orienta96es sociol6gicas nos estudos comparatistas: al6m de observar as diferen9as das
literaturas latino-americanas com as do resto do Ocidente, estes textos cont6m a
possibilidade de, uma vez deslindados os componentes caractersticos das diferentes
literaturas que confluem neles, observar como se vinculam entre eles esses
componentes. Ou seja, esses textos podem ser pontes privilegiadas entre literaturas
epistemologicamente distantes. S6 a Literatura Comparada oferece esta perspectiva e a
oportunidade de realizar esses achados.
Ao olhar os textos, submetendo o instrumental te6rico a eles em vez de tentar
encaixar as obras numa teoria pr6-estabelecida, foi possivel efetuar uma leitura mais
ing6nua (no sentido de Croce) na qual apareceram formas dos textos (no sentido grfico
do termo "forma") e vnculos entre eles, que fornecem perspectivas de leitura no
exploradas antes. A recorr6ncia helicoidal 6 uma forma de intertextualidade
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Talvez a recorrncia helicoidal, em seus tra9os bsicos, pelo menos, possa
alongar-se fora dos limites das literaturas latino-americanas. Essa no9o de
intertextualidade pode estar muito mais pr6xima do trnsito real dos processos literrios
do que os modelos de sucessao.
Ao contr台rio, o helic6ide imanente ao texto pode n乞o ser generalizavel ao
exterior das literaturas latino-americanas, ou, mais precisamente, sua presena em textos
nをo-latino-americanos pode ser indicio de uma antropofagia inversa, de marcas de
leitura de textos latino-americanos em obras de outras literaturas
Se os levantamentos que devero seguir a esta tese - que por sua vez, como
corresponde a uma amostra de um helieide 6 uma hipo-tese - mostrassem que ha um
grau de frequ6ncia do helic6ide imanente nos textos latino-americanos, suficientemente
representativo, estaramos perante um dos componentes da matriz comum a s duas
literaturas latino-americanas. Esta matriz que deixa suas marcas na moenda, a me
antropofgica, a maneira dos tra9os que moldam, quanta novidade chega, que endireita
todas as correntes (literrias) e as correntadas, do mundo.
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POE, E. A

216

PRADO, Paulo

213,214

PROSPERO

82

PROTEO

17,27,81-83,101,102,126,136,142,143

PROUST, Marcel

22,42,69,103

9 UIJOTE (EL)/QUIXOTE

32,169

RACINE, Jean

101
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REAL DE AlUA, Carlos

207

REYES, Alfonso

21,52-55-129

RIFATERRE, Michael

2,10,50

RIVAS, Pierre

85,120-122

RODO, Jos6 Enrique

16,17,81,82,85,118,142,143

RORTY, Richard

78

RUPRECHL Hans George

10-12,28

RODRIGUEZ MONEGAL, Emir

1,5,6,18,86-90,105,108.121,147,150,212,231-233

SARAMAGO, Jos6

8,47,111

SANCHEZ ROBAYNA, Andrs

228

SAUSSURE, Ferdinand

7,39,64,145,164,183,196,200

SCHULER, Donaldo

156

STEINER, Jorge

9,12

'lEPEU

151,153,154

TODOROV, Tzvetan

124,136

TZARA, Tristn

129

VAN DIJK, Teun

216

VATrIMO, Gianni

8

VIEIRA, Antnio

217

WOLF'FLIN, Enrique

76,97

XLRAU, Ramn

84,90,91,93,94,100,101,103

YURKIEVICH, Saul

204,205,238

