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Tra chiaro e oscuro c’è un velo sotile.
Tra buio e notte il velo si assotiglia.
Tra notte e nulla il velo è quasi impalpabile.
La nostra mente fa corporeo anche il nulla
Ma è allora
che cominciano i grandi rovesciamenti,
la furiosa passione per il tangibile,
non quello elefantiaco, mostruoso
che nessuna mano può chiudere in sè,
ma la minugia, il fuscello che neppure
il più ostinato bricoleur può scorgere.
(Eugenio Montale)

Resumo

Esta tese aborda a obra tardia de Murilo Mendes, escrita em Roma, procurando
elucidar facetas menos conhecidas de sua poética e sua concepção de
modernidade. A fundamentação teórica consistiu, sobretudo, na exploração dos
conceitos de alegoria desenvolvidos por Walter Benjamin, bem como em outras
vozes que vêm oferecendo contribuição à crítica da modernidade. Busca-se desvelar
principalmente o poeta da multiplicidade temática, que produz movimentação
permanente entre idéias, tempos e espaços, à procura do homem e sua alma
moderna, atemporal, que atravessa a poesia e a prosa muriliana.

Palavras-chave: Murilo Mendes, Poesia Modernista, Walter Benjamin

Abstract

This thesis approaches Murilo Mendes’ latest works, written in Rome, trying to
elucidate some features of his poetic form and of his conception of modernity. The
theorical support is based mainly on concepts of allegory developed by Walter
Benjamin, and other voices that reflect about modernity and its critical issues. We
also emphasize the thematic multiplicity that characterizes this poet’s writing, which
expresses a quality of continuous movement among different ideas, times and
spaces, revealing an attempt to reach the human being’s modern spirit, timeless, as it
pervades Murilo’s prose and poetry.
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1. INTRODUÇÃO

PARA ALÉM DO POETA BRASILEIRO

O livro existe e é destinado a produzir um
sentimento e a estabelecer uma situação, não por
autoridade, mas pelo nosso consentimento a nós
mesmos.
(Maurice Blanchot)

“Murilo Mendes: poeta moderníssimo”, diz Luciana Stegagno Picchio numa
animada conversa. Neste caso, o superlativo não é acento de uma italiana, mas uma
consciente afirmação sobre um poeta “moderno” que exalta e ultrapassa a própria
palavra. Nenhuma língua criou uma palavra sinônimo ou substitutiva para o
moderno, e a modernidade de Murilo não encontra também paralelos, mas joga-nos
o tempo todo no desconhecido, expressando paixão pela humanidade e pela arte,
por Deus e pela poesia que povoa a imaginação humana e profana de todos os
tempos.
O poeta nos conduz a extremos de apocalipses e belezas, de artes e de
catástrofes, de amores e de desgostos, caminhando entre as técnicas e os
belicismos, admirando as colunas arquitetônicas, as palavras e as imagens, e
retornando à ternura e à natureza humana na poesia; talvez revelando, como em
Discípulo de Emaús, que “nenhuma lei da natureza ou do espírito pode ser
destruída: a pedagogia de sua apresentação é que pode ser alterada ou
transformada, de acordo com as novas condições técnicas que vão surgindo”.
(MENDES, 1994, p. 830).
Ao questionar o seu tempo-espaço, em versos-hipóteses da sua italiana
Ipotesi, ele revela, de forma madura e sensível, uma poesia-antena dos movimentos
e paradoxos da modernidade, e sinaliza contornos de sua poética no contexto
modernista, mostrando imagens de uma poesia sem fronteiras:
Sarò forse un cavernicolo dell’ avvenire
quando le automobili
diveranno dinosauri

e l’ uomo salirà nello spazio cosmico
senza l’ aiuto meccanico
1
di ali né di ordigni.
2
(MENDES, 2004, p.55)

Esta tese estuda a obra de Murilo Mendes, tendo como principal foco de
análise os últimos textos escritos no seu período de residência na Itália, publicados
após a sua morte, estando aí incluídos os textos em italiano, na sua língua outra.
Apesar de nos apoiarmos na obra do poeta como um todo, com o objetivo de melhor
desenvolver as nossas idéias e avançar no estudo da poética muriliana, nosso
centro de referência serão os últimos textos de Murilo, produzidos em Roma. Nesse
percurso, faremos uso também de pequenos textos não publicados, bem como de
alguns menos conhecidos do público, por estarem em edições hoje quase
inacessíveis.
As obras selecionadas nos permitirão aprofundar os temas da modernidade,
representados em espaços da arte através da poesia, da prosa e da crítica do poeta.
Assim, abordamos a questão espaciotemporal, já que Murilo é um poeta de múltiplos
trânsitos e um apaixonado transeunte das manifestações diversas da arte, como
instrumento de catarse das idéias e das críticas aos processos contemporâneos.
Dessa forma, constituem nosso objeto central de estudo as obras Poliedro,
Retratos-relâmpago, Carta geográfica, Conversa portátil e A invenção do finito,
escritas em português, no período em que o poeta viveu em Roma. São também
objeto de análise a obra Ipotesi e os textos sobre arte reunidos em L’occhio del
poeta, por Luciana Stegagno Picchio, ambas as obras escritas em italiano e
publicadas postumamente, além de alguns inéditos esparsos escritos durante sua
estada na Itália, que alternam a língua portuguesa e a italiana. Dessas obras terá
relevo especial em nossa análise Poliedro, Conversa Portátil e Ipotesi.
Poliedro foi obra em prosa publicada ainda em vida, em 1972. Escrita no
período em que Murilo viveu em Roma, foi incluída no nosso estudo por apresentar
1

Serei talvez um cavernícola do futuro / quando os automóveis / se tornarem dinossauros // e o homem subir no
espaço cósmico / sem ajuda mecânica / nem de asas nem de máquinas. (Tradução nossa: como esta, as próximas
traduções que aparecerão em pé de página serão de nossa autoria, com participação, em alguns casos, da
orientadora).
2

Utilizaremos esta edição de Ipotesi, apesar de a obra fazer parte da Poesia completa e prosa de Murilo Mendes,
organizada por Luciana Stegagno Picchio. A edição de Ipotesi escolhida foi também organizada por Luciana,
porém é mais recente: 2004.

uma riqueza de imagens expressivas para a nossa temática, apresentando
subtítulos curiosos e de ampla ressonância, como “Setor microzoo”, “Setor
microlições de coisas”, “Setor palavra circular” e “Setor texto délfico”.
Retratos-relâmpago teve sua primeira parte publicada ainda em 1973, antes
da morte do poeta, em 1975, em Lisboa. A segunda parte só viria a ser conhecida,
juntamente com as demais obras aqui estudadas, na Poesia completa e prosa,
volume organizado por Luciana Stegagno Picchio e publicado somente em 1994,
após quase vinte anos de preparação, conforme relata a organizadora.
Carta geográfica, por sua vez, pode ser traduzida como um diário de viagens,
que nos indicará lugares e cidades que pertencem às eleições de afinidades do
poeta, e são capazes de revelar a acuidade do seu olhar. Murilo Mendes revela na
obra um senso estético voltado para a arquitetura, como fez anteriormente na obra
Contemplação de Ouro Preto, na qual ele homenageia a cidade barroca mineira, e
ainda em Siciliana, uma arquitetura poética da ilha italiana. Carta geográfica foi
publicada, pela primeira vez em 1994, na Poesia completa e prosa organizada por
Luciana Stegagno Picchio.
Conversa portátil é obra que permaneceu igualmente inédita até 1994, e
ressalta o caráter intensamente múltiplo do poeta, sendo composta de textos em
prosa e em verso, com temática diversificada, mas sem fugir à coerência do eu lírico.
A obra é marcada por uma evidente fluidez de tempos e espaços, e uma notável
variedade temática.
Invenção do finito, como L’occhio del poeta, é composta por textos
classificados como “paralelos”, por Luciana, já que foram escritos a propósito de
exposições de arte, e trata das obras de alguns artistas plásticos. Em muitos
momentos, esses texto revelam, no comentário sobre os artistas, as reflexões do
próprio poeta sobre temas diversos. Também veio ao conhecimento do público na
obra de 1994.
Ipotesi, escrita em italiano, aparece nas publicações brasileiras na edição da
Nova Aguilar, mas teve uma primeira edição em Roma, em 1977, dois anos após a
morte do poeta. Organizada também por Luciana Stegagno Picchio, foi uma obra de
repercussão no meio intelectual italiano. Em 2004, Ipotesi teve sua reedição italiana,
que inclui além de um prefácio de Luciana, uma introdução de Nullo Minissi e um
posfácio de Mia Lecomte.

Tomando a sua obra produzida na Itália, e também transnacionalizada e
traspassada por um sentimento de “brasilidade” em sua “italianidade”, Ipotesi se
apresenta como uma obra capaz de revelar o poeta dos mundos em trânsito, como
se mostrava em obras anteriores.
O eu lírico muriliano condensa uma busca do ser da poesia, ou da linguagem
da poesia em sua forma e expressão mais livre e intensa. A poesia que desenha
retratos de lugares, personalidades, imagens particulares e impactantes, momentos
únicos, ou seja, a busca dos detalhes, do particular, capaz de ir além do
convencional de cada ser, idéia ou objeto observados pelo “olho do poeta”.
Já os textos sobre artistas plásticos, reunidos em L’occhio del poeta,
estiveram desconhecidos por muitos anos. A obra foi publicada em Roma, em 2001,
mantendo-se os textos em italiano, numa bonita e restrita edição também preparada
por Luciana, que permanece pouco acessível ao público brasileiro.
Devido ao difícil acesso, os textos reunidos em L’occhio del poeta
permanecem quase desconhecidos. Esses textos, em prosa e em verso, são
expressões únicas e significativas de uma grande faceta do poeta Murilo Mendes,
que os fez atravessar não somente as fronteiras do país, mas as fronteiras da poesia
e da literatura, para encontrar-se em horizontes outros e mais amplos, que
anunciam o seu fascínio pela arte como um todo e, muito especialmente, as artes
plásticas. Em seu conteúdo e sua forma, podemos alcançar ainda mais efetivamente
as suas características e qualidades de escritor, tão diverso, perspicaz e eclético,
quanto profundo e perfeccionista.
Fizemos ainda uma breve seleção de alguns textos inéditos que anexamos à
tese, por se destacarem em nossa leitura no decorrer da pesquisa. São eles
intitulados: “La Traviata”, "Léa", "Helena Cristina", "Luna", "O nome CDA",
"Murilogramma alla figlia de Miguel Torga" e "Notas ao Catálogo da Exposição de
fotos de Virginia Dorazio – "Muri'". Este último texto foi, portanto, de alguma forma
publicado, no catálogo da mostra de Virginia, porém, não figura em L'occhio del
poeta, como os demais textos de apresentação de exposições escritos por Murilo,
por se tratar de uma exposição de fotos, e de um nome menos expressivo. É
exatamente por isso que nos chamou a atenção, já que nos ensinam as concepções
aqui lançadas sobre a alegoria que as margens da história são restos de grande
significância.

Pelo critério que elegemos – abordar os últimos textos de Murilo Mendes –
ficariam faltando Janelas verdes, Tempo espanhol e Espaço espanhol. A primeira é
obra dedicada a Portugal, e apresenta portanto uma temática muito delineada, e as
duas últimas por sua vez são textos voltados para a Espanha. Além destas, não nos
deteremos enfaticamente em Papiers, já que, tendo seus textos escritos e
publicados em francês, a obra tornaria ainda mais amplo e complexo o nosso
corpus, que já envolve, além do português, textos em italiano.
Com esse percurso, buscamos oferecer uma visão do poeta amadurecido,
tendo já transitado pelos cenários da arte e da cultura mundial e se instalado em
outra nação, a qual o acolheu até o fim de sua vida. Encontramos nessas obras o
homem e o poeta Murilo Mendes, que se afasta do seu locus e de sua língua, sendo,
entretanto, capaz de reforçá-los através do distanciamento. Afinal, é através do
distanciamento que o homem se torna mais apto a conhecer-se e a revelar-se com
mais autenticidade. Carlo Ginzburg, ao analisar a pintura de Velázquez, nos diz que
“a capacidade de pôr entre aspas a tradição própria e a alheia era uma arma
poderosíssima” (2001, p. 60). Na mesma obra, ele considera:
Tolstoi via as convenções e as instituições humanas com os olhos de um
cavalo ou de uma criança: como fenômenos estranhos e opacos, vazios
dos significados que lhes são geralmente atribuídos. Ante seu olhar, ao
mesmo tempo apaixonado e distante, as coisas se revelavam – para
empregar as palavras de Marco Aurélio – “como realmente são”.
(GINZBURG, 2001, p. 22)

As variações do olhar, a postura do distanciamento e do estranhamento
apresentam-se, portanto, como necessárias para a análise e a compreensão dos
objetos ou fatos. E essa idéia ganha relevo por tratarmos aqui de um procedimento
similar usado por Murilo Mendes, um procedimento de movimentação; ou seja, a
aproximação de um objeto ou de uma idéia, com grande paixão, e ao mesmo tempo
o afastamento de qualquer idéia fixa, visando, a nosso ver, assegurar a possibilidade
de convivência com o diferente e com as contradições humanas, bem como com a
liberdade da imaginação, que se revela uma das maiores bandeiras do poeta.
Faz-se interessante notar nessas citações de Ginzburg e em sua obra em
geral que ele utiliza vários nomes como forma de desenvolver o seu pensamento,
revelando um procedimento próximo do que faz Walter Benjamin para desenvolver

suas teorias, inclusive aquela das alegorias. Benjamin atravessa uma diversividade
de nomes, de forma rápida e fragmentada, como Calderón de la Barca, Kafka,
Brecht, Victor Hugo, Blanqui, Marx, além do imortalizado Baudelaire.
Ressalvamos que o procedimento de Ginzburg mostra uma evolução de
idéias encadeadas, enquanto Benjamin utiliza o choque entre as idéias e a ruptura, o
fragmento como técnica, além de promover uma avalanche de nomes e obras
díspares. Ele expõe pensamentos, idéias e autores muito destoantes e seria
exaustivo citá-los sistematicamente, diante do que pretendemos aqui; entretanto,
destacamos que esse procedimento tornou-se exacerbado em Benjamin, dificultando
a compreensão de sua obra e, por vezes, abafando sua própria voz. Ele
intencionava apontar um método em que a alegoria e a imagem funcionassem em
seu texto; assim defende e adota a técnica de “mostrar” como sua forma de “falar”.
Muitas vezes as alegorias falam e calam, calam e falam mais pelo silêncio aberto
dos seus objetos-imagens citados. É assim que nos falam também alguns versos de
Murilo Mendes, apontando para o silêncio capaz de se multiplicar:
C’ è una calma da portar via
un silenzio pianificato
ottuplicato
3
così nei quadri di Vermer de Delft
(MENDES, 2004, p.54)

As

concepções

benjaminianas

da

alegoria

mostram

as

razões

do

procedimento por ele usado, já que os objetos, as imagens, de significados móveis e
deslizantes, carregam a intenção do autor de fazê-los falar por si próprios. Ele
considera ainda:
O conceito do alegórico só pode fazer justiça ao drama barroco na medida
em que ele se distingue especificamente não somente do símbolo teológico
como, com igual clareza, do mero epíteto decorativo. A alegoria não surgiu
como um arabesco escolástico adornando a antiga concepção dos deuses.
Na origem, ela não tem nenhuma das qualidades de jogo, distanciamento e
superioridade que lhe foram atribuídas, em vista das suas produções
posteriores: pelo contrário. O alegorês não teria surgido nunca, se a Igreja
tivesse conseguido expulsar sumariamente os deuses da memória dos
fiéis. (BENJAMIN, 1984, p.246)

3

Há uma calma de levar embora / um silêncio planificado / octuplicado / assim nos quadros de Vermer de Delft.

Benjamin mostra como a alegoria é um conceito complexo em sua origem.
Ela assume as proporções de jogo e de distanciamento dos objetos, para escapar à
rigidez da tradição e dos significados enraizados. Porém, como podemos refletir com
ele, toda negação passa pela necessidade anterior da existência do ser negado; é
premissa filosófica. É assim que Benjamin ainda pondera:
(...) o antigo mundo dos deuses deveria ter se extingüido, e no entanto ele
foi salvo justamente pela alegoria. Pois a visão da transitoriedade das
coisas e a preocupação de salvá-las para a eternidade estão entre os
temas mais fortes da alegoria. (BENJAMIN, 1984, p.246).

As falas destacadas em Benjamin fazem parte do capítulo “O luto na origem
da alegoria”, da sua obra Origem do drama barroco alemão. Elas são capazes de
sumariamente apontar para os temas que desenvolveremos. Ressaltamos aqui a
origem ambígua da alegoria e o aspecto messiânico, a complexidade e a
convivência das contradições, e a alegoria como uma imagem, como uma
concretude que abre significações abstratas. Ainda vemos enfaticamente a
transitoriedade na raiz da alegoria, a permanência da morte como pressuposto para
o surgimento do novo, e a convivência da tradição e da ruptura, do antigo e do novo.
Como Ginzburg, Benjamin indica importantes caminhos para a análise de um
poeta múltiplo, de muitas vozes dissonantes, de uma modernidade ampla e
particular, como se revela Murilo Mendes em sua movimentação intensa e
deslinearizada pelas vozes do pensamento artístico moderno.
Nesse sentido, Benjamin argumenta, em uma das passagens de sua
Passagen-Werk, obra que usamos aqui em sua tradução italiana I “passages” di
Parigi:
Il nesso dei significati potrebbe essere affine a quello della trama di un
tessuto. Se é dato distinguere nell’ atività di un poeta tra filatura e tessitura,
allora la fantasia allegorica appartiene alla prima categoria. D’altra parte,
non sarebbe impossibile che le correspondenze giochino qui almeno un
ruolo collaterale, in quanto una parola invoca in qualche modo un’
immagine; l’ immagine potrebbe perciò determinare il significato della
4
parola, o al contrario la parola quello dell’ immagine. (BENJAMIN, 2002, p.
288).

4

O nexo dos significados poderia ser relacionado àquele da trama de um tecido. Se é possível fazer-se a
distinção na atividade de um poeta entre fiação e tessitura, então a fantasia alegórica pertence à primeira
categoria. – Por outro lado, não seria impossível que as correspondências jogassem aqui, pelo menos, um papel
colateral, na medida em que uma palavra evoca, de qualquer modo, uma imagem; a imagem poderia, por isto,
determinar o significado da palavra, ou ao contrário a palavra determinar o significado da imagem.

Entendemos a alegoria expressa por Benjamin como um procedimento que
agrega maior amplitude ou abertura à linguagem e à imagem, como uma
ultrapassagem em relação ao sistema de representação das metáforas e dos
símbolos, apesar de ter ainda algumas relações de similaridade. E é por esta razão
também que utilizamos o termo “alegoria” neste estudo. Um termo que ainda será
aprofundado no próximo capítulo mas que, pela nossa leitura, aproxima-se mais
adequadamente das representações da arte e da modernidade impressas na poética
muriliana; e que pode ainda nos fornecer uma compreensão da relação entre
imagem e linguagem, entre poesia e pintura, entre alegoria e literatura moderna.
A alegoria abre espaços de alteridade e sua abertura faz-se pelo viés das
imagens concretas, mas de imagens que deixam contornos indefinidos e faces que
se chocam e que podem nos chocar, produzindo novos significados. Partimos assim
com a alegoria do concreto corporificado em imagens, ressaltando que em pequenos
detalhes, muitas vezes desfocados, encontram-se exatamente os espaços
multiplicativos das leituras.
Assim, focalizamos um eu poético que se detém no ser humano com suas
paradoxais e contraditórias faces, em suas imagens permanentemente cambiáveis
reveladas pela via da arte e do poeta moderno, imagens tanto mais ricas e infinitas
quanto minuciosos e inumeráveis se tornam os detalhes. É como nos mostra o
poema “À Pierre-Louis Flouquet”, de Papiers:
O poète humain,
Tu connais maintenant la vaste zone d’ ombre
Illuminée par un point minime:
Mais ce point ouvre sur des galaxies
De nouveaux éléments insoupçonnés.
Voici la musique jamais ouïe auparavant,
La forme insaisissable à tout pinceau.
(...)
Ainsi dans les tableaux dans anciens Flamands
Un champ de minuscules fleurs
5
Produit la perspective infinie.
(MENDES, 1994, p. 1569-70)

5

Ó poeta humano / Tu conheces agora a vasta zona de sombra / Iluminada por um ponto mínimo: // Mas este
ponto dá acesso a galáxias / De novos elementos insuspeitados. / Eis a música jamais ouvida antes, / A forma
inapreensível a qualquer pincel. // (...) // Assim nos quadros dos antigos Flamengos / um campo de flores
minúsculas / Produz a perspectiva infinita.

A estas primeiras colocações acrescentaríamos que as reflexões desta tese
encontram grande afinidade com a identificação de um projeto pessoal explicitado
por Ginzburg em sua obra Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância, a
partir de uma idéia de Proust, e que também nos serve de âncora: “Mesmo supondo
que a história seja científica, ainda assim seria preciso pintá-la como Elstir pintava o
mar, ao revés”. (Proust apud Ginzburg, 2002, p. 41).
É, pois, nossa intenção seguir os rastros do pensamento moderno muriliano,
utilizando algumas “pistas” de Benjamin, de Ginzburg, e de outras vozes da
modernidade, que se farão presentes ao longo da escrita. Buscamos superar as
nossas próprias leituras para encontrar intercâmbios de leituras e de espaços
impressos nos vestígios da poética muriliana; os quais se revelam particularmente
profícuos os cruzamentos de seu texto com diversas artes-diálogos em suas obras.
Afinal Ginzburg ainda nos ensina:
A auto-educação moral requer, antes de mais nada, que se anulem as
representações erradas, os postulados tidos como óbvios, os
reconhecimentos que nossos hábitos perceptivos tornaram gastos e
repetitivos. Para ver as coisas devemos, primeiramente, olhá-las como se
não tivessem nenhum sentido: como se fossem uma adivinha.
(GINZBURG, 2002, p. 22)

Murilo Mendes nasce em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1901, e como
alguns outros mineiros da nossa literatura deixa a terra natal em busca de ares mais
cosmopolitas, nos quais fluíam e se inscreviam novas idéias e novas formas de
expressão literária. Assim, passa a viver no Rio de Janeiro; todavia, no ano de 1957
muda-se definitivamente para Roma, na Itália. Ali, ele trabalha como professor de
cultura brasileira na Universidade de Roma e escreve grande parte de sua obra,
dedicando-se inclusive à feitura de textos para apresentações em catálogos das
obras de grandes pintores do século XX. No seu novo continente, ele é bem
acolhido e tem a oportunidade de se destacar e de se revelar como poeta e como
crítico.
Apesar de encontrar-se em um novo país, em pouco tempo, Murilo Mendes
faz de sua residência na Via del Consolato 6, no centro de Roma, um endereço de
fluxo e influxo intelectual e artístico, nas décadas de 50, 60 e 70, somando ainda
repercussões nos artistas e literatos das décadas seguintes.

Havendo o desafio de ambientar-se à nova língua e à nova cultura, Murilo é
capaz de superar-se e de levar ao continente europeu e à literatura do século XX o
melhor da literatura brasileira, trabalhando até o ano de sua morte para o
reconhecimento da cultura e da arte brasileiras no cenário internacional.
Faz-se importante ressaltar que as obras escritas em língua estrangeira,
como é o caso de Ipotesi e de L’occhio del poeta, em italiano, e ainda Papiers6, em
francês, são capazes de condensar e de revelar, como se dá com sua obra em
português, a capacidade de repercussão da palavra e da imagem muriliana, a força
criativa e o esforço de trabalho do poeta.
Destaca-se nessas obras seu exímio trato com a linguagem no idioma
estrangeiro. Um idioma e um lugar estranho, porém muito perto de sua intensa
capacidade de reflexão e de seu domínio da arte poética, uma combinação de
erudição, raciocínio, razão, criatividade e intuição aguçadas, e ainda aumentadas
pelas lentes de um olhar intensamente crítico e densamente poético.
Ensinando literatura e cultura brasileira, escrevendo e falando sobre poesia e
arte, Murilo vive os anos difíceis da ditadura brasileira afastado geograficamente de
seu país, tentando superar uma condição de desgaste e de massacre da liberdade
de expressão, em um lugar outro, onde se expressava e era reconhecido com
liberdade, mas essencialmente expressando e reconhecendo o lugar que havia
deixado – o Brasil –, e mantendo-se cada vez mais envolvido na literatura e na arte
de seu país.
Em sua obra, seja em português, seja em italiano, ele revela a capacidade de
superar obstáculos e de se superar a si mesmo, buscando sempre novos horizontes,
novas asas que lhe permitissem voar pelo mundo da imaginação, por mundos
desconhecidos e pelas conhecidas dores e belezas do mundo.
Ao resgatarmos o Murilo que percorreu muitos espaços distintos, indo ao
encontro de si mesmo no terreno italiano, observaremos um poeta de muitas vozes
intercaladas nos discursos literários, poeta de muitas imagens críticas, impactantes,
melancólicas, vivas, messiânicas, paradoxais, que nos levam ao terreno flutuante da
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Obra que também permaneceu inédita até a publicação da Poesia completa e prosa, em 1994, por Luciana
Stegagno Picchio. A obra, escrita em francês, revela a busca de aproximação do poeta brasileiro com a pátria de
afinidade e admiração, e foi escrita ao longo de muitos anos.

arte e ainda das alegorias – um conceito complexo, mas por isso mesmo sugestivo
em se tratando da obra de Murilo.
O primeiro capítulo,

intitulado “Ruas da alegoria”, apresenta o nosso

arcabouço teórico. Aborda alguns dos conceitos que permeiam a forma e o método
alegóricos através principalmente das elaborações de Walter Benjamin, que nos
conduz ainda a passagens por seus objetos de estudo, como Calderón de la Barca e
Charles Baudelaire.
Tomamos como alguns dos suportes teóricos as concepções benjaminianas
de tempo, de história e de progresso, e sobretudo da alegoria como processo que
possibilita exprimir intensa e imageticamente múltiplas, diversas e conflitivas críticas
à modernidade em (des)controle, revisitada nas grandes correntes artísticas do
século pelo olhar e pela linguagem poética de Murilo Mendes.
Além de Walter Benjamin e Carlo Ginzburg, podem ser referências
significativas Gilles Deleuze e Octavio Paz, notadamente ao tratar do desconforto da
arte e dos impasses modernos. Outros teóricos como Jean-François Lyotard e
Edward Soya podem também trazer contribuição, pelo tratamento dado ao processo
avançado de fragmentação e espacialização da sociedade contemporânea, ou
(diríamos) das ruínas modernas que Murilo Mendes previamente percebeu e
representou uma forma fortemente alegórica.
As teorias da pós-modernidade de Lyotard, bem como as descontruções
derridadianas e ramificações deleuzianas, poderão indiciar alguns dos caminhos,
tortuosos e estilhaçados, percorridos pelo poeta mineiro. Essas novas concepções
sugerem possíveis confluências de idéias lançadas pelo poeta durante sua trajetória
literária e os novos tempos que se sucederiam a esta, já no final do século XX,
marcando um mundo em que se exarcebaram as fragmentações e as
“espacializações da história”.7
Seguindo essas concepções, buscamos introduzir o leitor nos principais
temas dos quais trataremos na análise da obra de Murilo Mendes, procurando
estabelecer os elos com os referenciais teóricos, bem como assinalar os principais
caminhos que percorreremos na obra de Murilo diante da sua conturbada
manifestação moderna.
7

Tema explorado por Edward Soya, em Geografias pós-modernas, e por Lyotard, em A condição pós-moderna;
que teve raízes nas também premonitórias concepções benjaminianas de história e de modernidade.

No segundo capítulo, “Vestígios e conversas portáteis”, percorremos na fala
poética de Murilo Mendes as trilhas alegóricas que nos conduzem a temas
focalizados e problematizados por Benjamin, como os tempos e os espaços
fragmentados, a modernidade e suas ruínas.
Encontramos ainda a multiplicidade de espaços e as constelações de idéias
presentes nas diversas manifestações artísticas, refletidas na sua poesia, como
forma de reversão da angústia, do caos e da finitude expressa nas formas plásticas,
evocando concretudes e abstrações que se prolongam nas leituras poéticas feitas
por Murilo das principais polêmicas, tragédias e vanguardas artísticas do século.
Transitamos em seus espaços diversificados, em suas concepções críticas da
modernidade, atravessando as alegorias do progresso e da humanidade em
movimentos de ruptura e de “convergência”, em intensas crises. O poeta assim nos
transporta a terrenos, a linguagens, a artes e a línguas diversas.
No terceiro capítulo, “Poliedros da linguagem”, enfatizamos o aspecto plural
da obra muriliana com suas interconexões, partindo de figuras plásticas concretas e
lançando-nos a campos mais amplos e incertos. Nesse momento, buscamos os
indícios das diversidades espaciais e temporais que irão integrar a composição de
seu referencial conceitual na poesia, e na sua prosa, que é também poesia.
As idéias latentes nas alegorias murilianas da sociedade e da literatura do
seu tempo, desenvolvidas em microtextos em prosa que analisamos para buscar o
cerne das representações imagéticas que marcam a obra Poliedro, encontram ainda
diálogo em outras obras murilianas. Através das figuras e objetos lançados pelo
poeta-prosador, Murilo Mendes nos permite desenvolver uma reflexão sobre
dialogismos presentes nas interseções da representação do influxo social e dos
instrumentos artísticos de seu tempo.
Essas imagens revelam um poeta crítico, consciente, também atormentado,
transitando em distantes raios temporais e espaciais, buscando se situar diante dos
conflitos latentes no seu íntimo e no mundo exterior, mas perseguindo a
compreensão das facetas obscuras dos grandes sistemas produzidos no mundo
moderno.
Assim, focalizamos Murilo Mendes como poeta florescido no cerne dos
grandes conflitos da história moderna e, ainda, transeunte marcado por diversas
raízes, culturas, nações, artes e histórias. Em “Murilograma ao Criador”, o eu poético

reflete: “Sou meu heterônimo: / Nada eletrônico: / Nunca um nasce /
Suficientemente”. (MENDES, 1994, p. 661)
O quarto capítulo, “Modernidades em hipóteses”, busca aprofundar a
concepção moderna de Murilo Mendes, predominantemente plural e transitória em
sua raiz e em seus desdobramentos. São explicitados alguns dos trânsitos efetuados
poeticamente por Murilo Mendes, que podem ser caracterizados como atividade de
cientista poético ou de um “Sherlock Holmes” que busca com lupa os detalhes
minuciosos das revoluções artísticas. O poeta transita em suspeitas tortuosas nos
caminhos da modernidade, revelando o dilaceramento e o deslizamento nas
imagens. Assim, não se preocupa em manter lugares fixos no tempo e no espaço,
destituindo-se da rigidez discursiva no campo da semântica e da estética, apesar de
manter a extrema severidade consigo e com sua produção em poesia e em prosa,
em português e em italiano.
Os diversos espaços que convergem nas obras de Murilo Mendes atravessam
a concepção atemporal do poeta, escapando ao ideal da história tradicional e
refletindo sobre as novas condições da sociedade e da arte contemporâneas. É
principalmente nesse último capítulo que ganham voz alguns textos esparsos e
inéditos do poeta, que encontramos em Roma nos arquivos de Murilo Mendes
mantidos por Luciana Stegagno Picchio. Esses textos, margens-alegorias da obra
muriliana ganham proporção marcante ao revelar a sensibilidade da visão artística
do homem e do poeta, e ao dialogar com as teorias de Benjamin sobre a
necessidade de desenraizamento do texto tradicional e de atenção aos refugos e
aos escapes de nossa história.
Movendo-nos nas obras do Murilo amadurecido e estabelecido em um espaço
de alteridade, podemos refletir mais intensamente sobre os deslocamentos e a
simultaneidade dos tempos que o poeta aborda, além de uma ampla espacialização
da poesia – idéia que irá transbordar na sua apreciação da pintura e das artes
plásticas.
Aqui podem ser evidenciadas algumas das reflexões murilianas sobre as
imagens na modernidade, sobre as artes plásticas e sobre nomes marcantes em sua
leitura do século XX. Os textos de Murilo que envolvem as artes revelam diversos
interesses do poeta, bem como o seu trânsito intenso, comprometido, e ao mesmo

tempo isento, pelos espaços dos diferentes estilos e expressões das artes
modernas.
Não apenas a literatura, mas a arte como um todo, será o mais profícuo
terreno de exploração dos conceitos trabalhados por Murilo Mendes, que esboçam
poliedros desdobráveis da arte e enigmáticas alegorias da sociedade moderna,
mediando representações da alteridade e relativizando conceitos.
Nessas pontuações percebemos a elaboração de um estilo único e de um
modernismo particular, que cria em linguagem poética uma profunda reflexão sobre
os pontos críticos da modernidade. Expandem-se e ramificam-se nas suas obras
processos desenvolvidos no decorrer do século XX, processos estes identificados,
muitas vezes precocemente, pelo olhar muriliano.
O poeta nos oferece uma densidade e variedade de idéias de ponta lançadas
no decorrer desse século, que foram por ele estudadas e reveladas literariamente ao
Brasil e à Europa. Podemos aqui reconhecer o grande poeta catalisador de culturas,
conforme o define Luciana Stegagno Picchio, na “Introdução Geral” da Poesia
completa e prosa de Murilo Mendes, por ela mesma organizada. Tratando dos textos
italianos de Ipotesi, incluídos nessa obra, ela define o poeta de Minas que se lança
ao mundo:
A universalidade do poeta os põe a dialogar, já no fim deste volume, com
os textos franceses dos “Papiers”, escritos ao longo da vida toda como
homenagem à terra da afinidade cultural primeva do poeta de Minas. Muito
se falou nestes últimos anos de Murilo Mendes como de um autor-ponte
entre as culturas sul-americana e européia: uma posição perfeitamente
homóloga à de um Giuseppe Ungaretti em relação às culturas italiana,
francesa e brasileira. A função destes autores foi com efeito a de
“desprovincializadores”. (PICCHIO, 1994, p.31)

Assim, ao agregarmos às obras escritas em português, uma análise dos
textos italianos, e ainda textos inéditos ou inacessíveis ao público, acreditamos
poder ampliar a contribuição para uma compreensão da obra mais amadurecida e
menos conhecida do poeta; e principalmente uma obra que fala de um outro lugar,
ou de vários lugares, em línguas diferentes, buscando continuamente refletir sobre
os conflitos do homem contemporâneo e traduzir os espaços poéticos da arte e da
linguagem modernas. Abordando o “olho do poeta”, procuramos alcançar algo da
sua poética que transcende a poesia, espalhando-se pelo universo artístico e pelas
imagens formadoras de um grande mosaico da cultura ocidental no século XX.

CAPÍTULO I

2. RUAS DA ALEGORIA

Por ora, não estou seguro de ter escrito sempre a
verdade. Suspeito que em meu relato existam
falsas lembranças.
(Jorge Luis Borges)
Articular historicamente o passado não significa
conhecê-lo “como ele de fato foi”. Significa
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela
relampeja no momento de um perigo.
(Walter Benjamin)

2.1. Visões alegóricas

A alegoria, como conceito geral, vem do grego Allegoria, transposto para o
latim, e é comumente aplicado a qualquer obra de arte, a qualquer produção artística
ou literária, que faça uso de imagens concretas para representar conceitos
abstratos. É conhecida a alegoria de Dante Alighieri da viagem pelo inferno, o
purgatório e o céu; e ainda inúmeras outras na literatura clássica, já que na Grécia
antiga os filósofos faziam uso da interpretação alegórica de figuras mitológicas, para
transmitir uma certa e específica visão ética.
De acordo com a etimologia, a palavra assume a conotação da manifestação
do outro, ou melhor, “dizer o outro”, advindo de allos (outro) e gorium (dizer). É
exatamente este o sentido que permitirá outras interpretações relevantes, que
acrescentam maior força e expressividade ao termo.
Walter Benjamin agregou ao termo novas perspectivas mais complexas e
aprofundadas; talvez mais imprecisas, apesar de explorar as suas definições, ou
apenas mais amplas. Todavia, permanece na alegoria benjaminiana a presença
latente do outro em potencial, e ainda novos vestígios de imagens e idéias que farão

parte do referencial teórico desenvolvido pelo pensador, permitindo uma maior
transitividade ao termo.
Percebendo a incorporação da alteridade na alegoria, Benjamin elabora uma
concepção crítica a muitos processos históricos, nos quais inclui o positivismo e sua
conseqüente racionalidade extremista. Os símbolos e os mitos são revelados então
como pressupostos alegóricos, mas especialmente como imagens a serem
rompidas, através da exploração semântica da alteridade implícita, associada às
suas produções e também às suas seqüelas. Benjamin nos ensina:
A introdução na estética desse conceito distorcido de símbolo foi uma
extravagância romântica hostil à vida, que precedeu o deserto da moderna
crítica de arte. Enquanto estrutura simbólica, supunha-se que o belo se
fundia com o divino, sem solução de continuidade. A noção da imanência
absoluta do mundo da ética no mundo do belo foi elaborada pela estética
teosófica dos românticos. Mas os fundamentos dessa idéia já tinham sido
lançados há muito tempo. O classicismo tem uma clara tendência a ver a
apoteose da existência num indivíduo cuja perfeição não é puramente
ética. O que é tipicamente romântico é o projeto de inscrever esse
indivíduo perfeito num processo sem dúvida infinito, mas em todo caso
soteriológico e até sagrado. Mas uma vez eliminado no indivíduo o sujeito
ético, nenhum rigorosismo, nem sequer o kantiano, poderá salvá-lo,
ajudando-o a preservar seu perfil másculo. Seu coração se perde na bela
alma. E o raio de ação – ou melhor, o raio cultural – desse indivíduo
perfeito, desse belo indivíduo, coincide com o círculo do "simbólico". Em
contraste, a apoteose barroca é dialética. Ela se consuma no movimento
entre os extremos. (...) (BENJAMIN, 1984, p. 182).

Benjamin ressalta na alegoria o seu caráter humanizador. E usa a literatura e
a arte barrocas como fundamentos iniciais para o seu conceito alegórico, justamente
pelo aspecto dialético e contraditório exposto no barroco, termo que traz em sua raiz
etimológica o imperfeito. Na passagem citada, ele faz uma crítica ao símbolo,
comparando-o à imagem romântica e à clássica do homem que comunga com o
sagrado.
Interessa-nos aqui, especialmente, o aspecto plural da alegoria, que a
distingue da imagem simbólica e nos conduz a estradas mais amplas para a
representação. Refletindo sobre a alegoria e o seu sentido de mediação entre o
manifestado e o latente, visamos contudo indicar, através da voz de Benjamin, como
sua concepção ultrapassa as relações tradicionais entre essas instâncias,
relembrando que o termo alegórico tem aplicações desde o período medieval.

O enfoque da alegoria benjaminiana parte do estudo do barroco, pela
observação das imagens em que o método alegórico assume proporções marcantes,
estendendo-se entretanto às representações de vanguarda das poéticas dos séculos
XIX e XX. A alegoria assim floresce através da modernidade, chegando à poesia
revolucionária de Baudelaire, que assume caráter decisivo na expressão do
potencial alegórico e da carga alegórica na análise de Walter Benjamin.
A alegoria teve seu uso intensificado por permitir possibilidades de
significações arbitrárias, afastando-se do signo e de regras fechadas na similaridade
entre as instâncias “representante” e “representado”.
No capítulo "Símbolo e alegoria no romantismo", da obra Origem do drama
barroco alemão, Benjamin elabora uma série de confrontações de idéias, com
citações constantes incorporadas ao seu texto, das quais ele retira os seus
fundamentos para a alegoria. Procurando extrair a voz do autor, destacamos uma
passagem em que ele cita e comenta Görres, considerando ainda que este "retifica
muitos equívocos":
“Não levo muito a sério a distinção entre o símbolo como ser, e alegoria
como significação... Podemos satisfazer-nos perfeitamente com a
explicação que aceita o primeiro como signo das idéias – autárquico,
compacto, sempre igual a si mesmo – e a segunda como uma cópia
dessas idéias – em constante progressão, acompanhando o fluxo do
tempo, dramaticamente móvel, torrencial. Símbolo e alegoria estão entre si
como o grande, forte e silencioso mundo natural das montanhas e das
plantas está para a história humana, viva e em contínuo desenvolvimento".
Esse trecho retifica muitos equívocos. Pois o conflito entre uma teoria do
símbolo que acentua na figura simbólica sua dimensão natural – o mundo
das montanhas e das plantas – e a ênfase de Creuzer em seu aspecto
momentâneo aponta para a verdadeira solução. (BENJAMIN, 1984, p.
187).

Benjamin ressalta que, apesar das diferenças, a alegoria não escapa a uma
questão dialética entre natureza e história – a alegoria é dotada de movimentação
dos sentidos, mas ainda assim traz raízes ocultas, místicas e intencionais, ao menos
potencialmente, em suas instâncias. Benjamin pondera:
A medida temporal da experiência simbólica é o instante místico, na qual o
símbolo recebe o sentido em seu interior oculto e por assim dizer,
verdejante. Por outro lado, a alegoria não está livre de uma dialética
correspondente, e a calma contemplativa, com que ela mergulha no abismo
que separa o Ser visual e a Significação, nada tem da auto-suficiência

desinteressada que caracteriza a intenção significativa, e com a qual ela
tem afinidades aparentes. (BENJAMIN, 1984, p.187).

Vemo-nos diante de um jogo de relações e cortes entre uma imagem e outra.
Fica marcada a dificuldade de processamento de um conceito simplista para a
alegoria. O texto de Benjamin nos envolve em diversos pontos que são colocados
através de vozes paralelas, onde falta muitas vezes a voz do autor. Interessa-nos
ressaltar que a alegoria, apesar do seu tom fugidio, ainda traz aquele centro
transcendente também presente no símbolo, mesmo que o fundamento seja
representado para ser negado nas contradições do "alegorês" 8.
Surgem outros temas em desdobramento nessa distinção esboçada por
Benjamin:
Ao passo que no símbolo, com a transfiguração do declínio, o rosto
metamorfoseado da natureza se revela fugazmente à luz da salvação, a
alegoria mostra ao observador a "facies hippocratica" da história como
protopaisagem petrificada. A história em tudo que nela desde o início é
prematuro, sofrido e malogrado, se exprime num rosto – não, numa
caveira. (BENJAMIN, 1984, p. 188).

Encontramos aqui uma imagem central na teoria das alegorias de Benjamin –
a caveira – uma figura que choca e que provoca não o sentimento de glória de uma
história, mas de fragilidade e de horror. É assim que ele vê a imagem alegórica da
história, aquela que, como podemos notar, surge em contraposição ao desejo
progressista racional, “esclarecido”, e que de certa forma se mostra ineficiente na
abordagem da realidade complexa que marca a existência humana.
Essa crítica de Benjamin dirige-se à visão histórica positivista. Podemos notar
que ele se opõe à noção de história tradicional, que pretende, pela luz da razão e do
progresso, “salvar” a humanidade, camuflando a derrota. Por outro lado, não
podemos negar a destacada força messiânica incorporada em seus textos,
vislumbrando a salvação através dos restos da história, dos massacrados, dos
sujeitos e fatos colocados à margem dos discursos. Benjamin aponta indícios de que
a ciência positivista e o seu método discursivo são falidos ou limitados, por procurar
construir a história com os registros que serão lidos como uma história de sucesso,
uma versão associada aos ideais positivistas. Caminhando na contramarcha desta
visão, ele procura imagens dolorosas, traduzindo na “caveira” a história de um
8

Termo usado pelos tradutores de Benjamin.

homem ou da humanidade. Coloca em foco as imagens evitadas, aquelas que
fazem parte da dor e da fraqueza humana. E, portanto, ressuscita de certa forma a
"outridade" relegada, buscando produzir uma imagem da “verdade” mais próxima da
realidade, ou melhor, das realidades conviventes nos espaços simultâneos que
formam qualquer ocorrido.
Mesmo vendo o revés dos fatos, a história, entretanto, permanece
incapturável em todas as nuances, o que sugere uma impossibilidade de
representação do real no todo. Nisso também a imagem benjaminiana da caveira na
representação da história faz-se importante, indicando a morte em toda história, a
morte configurada na efemeridade do homem ou de suas representações
momentâneas. É ela que permite abrir ou fazer renascer novas imagens,
configurando a possibilidade de "salvar" os restos em ruínas que sobram em todas
as mortes, em todas as histórias.
Willi Bolle define a "historiografia alegórica" como "estudo de uma época ou
de um espaço diferente, para o historiador esclarecer aspectos do seu próprio
espaço-tempo" (BOLLE, 1995, p.82). A linguagem alegórica carrega a imagem da
morte, mas a ultrapassa, na medida em que abre novas portas de leituras e
releituras, que serão produzidas em momentos e espaços distintos, passando a se
identificar com o dizer e a linguagem de um novo “outro”, infinitamente. Benjamin, a
esse respeito observa:
“Não é sem razão que tudo o que vemos na natureza externa já é para nós
uma escrita, uma espécie de linguagem de signos, à qual no entanto falta o
essencial – a pronúncia, que deve, simplesmente, ter chegado aos homens
de outro lugar”. O alegorista a busca, assim, “em outro lugar”, sem com
isso evitar de modo algum a arbitrariedade, como manifestação extrema do
poder do conhecimento. A riqueza das cifras, que o alegorista encontrou no
mundo da criatura, profundamente saturado de história, justifica a queixa
de Cohen sobre o “desperdício”. Essa riqueza pode ser desproporcional ao
poder exercido pela natureza, mas a volúpia com que a significação reina,
como um negro sultão no harém das coisas, exprime de forma
incomparável aquela natureza. É próprio do sádico humilhar seu objeto e
em seguida, através dessa humilhação, satisfazê-lo. É o que faz o
alegorista nessa época inebriada de crueldades, imaginárias ou vividas.
(BENJAMIN, 1984, p. 206)

A alegoria vem mostrar arbitrariedades e expressar a mão do “sultão negro”, o
poder dos paradoxos existenciais que colocam o ser humano sob as condições

dolorosas que a natureza impõe. Extrair assim uma significação é como subjugar as
coisas e os seres, nos extremos de sua condição arbitrária.
Na essência da teoria da alegoria benjaminiana fica o paradoxo da finitude e
de sua transcendência, expresso ao longo da obra Origem do drama barroco alemão
através de várias imagens, como o cadáver, a caveira, a ruína, o luto, o sultão negro,
e outras ligadas complexamente à sua filosofia e à sua linguagem.
O outro existirá sempre e, assim, também o homem em suas alegorias poderá
superar a limitação do significado e a finitude temporal, sendo que as imagens em
espiral, lançadas alegoricamente, serão revividas atemporalmente, em ciclos
imprevistos que despertam as idéias expostas e adormecidas no passado.
É dessa forma que a alegoria, além de se conectar irremediavelmente com a
consciência da alteridade, mergulha na questão da dilatação dos espaços, da
desordem cênica (transferindo a visão do teatro para o mundo, como em Calderón),
bem como da revivescência/renovação temporal.
Caminhando neste viés observamos uma visão conceitual que pode ser
entendida como "história relativa" aos espaços, já que permanentemente mutável e
incompleta. Nessa concepção ressalta-se ainda a fragmentação do sujeito e dos
textos, um aspecto que ultrapassa a consciência tradicional na época em que
Benjamin esboçava seus ensaios sobre a alegoria, ou sobre a história. E, não
podemos esquecer que, os aspectos de fragmentação e de "espacialização da
história" tornam-se ainda mais evidenciados na época atual, levando-nos a reviver
algumas sugestões das alegorias benjaminianas.
No primeiro parágrafo do prefácio de suas Geografias pós-modernas, Edward
Soja anuncia sua "intenção de alterar as modalidades familiares do tempo, de
sacudir o fluxo normal do tempo linear, para permitir que outras conexões mais
'laterais' sejam estabelecidas." (SOJA, 1993, p. 07). Além de Soja, antes e depois
outros nomes surgiram, como Giddens e Lyotard, buscando refletir sobre o mesmo
tema, em contextos distintos, como é o caso de Lyotard ao tratar a questão “pósmoderna”. A relação entre história e geografia, espaço e tempo vem se
intensificando nas teorias e reflexões sociais. Lyotard acentua intensamente o papel
das variáveis espaciais, em ensaios que consolidam a polêmica classificação dos
atuais tempos –"pós-modernos". A luta das minorias é ressaltada e as variáveis de

controle assumem proporções maiores na sua análise, revelando o papel
"espacializado" do discurso histórico:
It is more probable that the control variables will be incompatible than the
opposite. All that exist are 'islands of determinism'. Catastrophic
antagonism is literally the rule: there are rules for the general agonistics of
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series, determined by the number of variables in play (LYOTARD, 1994, p.
10
59).

Após Benjamin, agravaram-se os discursos sobre as catástrofes geradas pela
ideologia positivista do progresso como centro da história. Travaram-se lutas entre
as vozes esquecidas, que buscam validação no discurso científico, e o jogo entre as
forças e os antagonismos sociais ressaltam-se. Investigando na filosofia a presença
desses antagonismos extremos, Benjamin já havia polemizado inicialmente o curso
da história tradicional, como constata Jürgen Habermas em O discurso filosófico da
modernidade, ressaltando que Benjamin intenciona "radicalizar mais uma vez a
consciência histórico-receptiva" (HABERMAS, 2000, p. 23). E ainda José Guilherme
Merquior, em Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin, nos ensina mais
claramente a dialética entre a alegoria e a crítica histórica benjaminiana:
Se os homens forem confrontados com as ruínas do humano, talvez se
recordem das promessas da felicidade. O verdadeiro objeto da alegoria é o
esquecido. Portanto, decifrar a alegoria é remontar ao olvidado, para salválo do longo e cruel esquecimento. A arte nos põe frente a frente com o
"déjà-vu". O que o surrealismo nos mostra nos estilhaços de suas
montagens são os cacos da ... "vida inteira que poderia ter sido e não foi".
Idéia pertencente ao miolo da estética de Benjamin, legada a Adorno. Nas
palavras deste último "toda arte especificamente moderna poderia ser
interpretada como uma tentativa de conjurar a dinâmica da História para
mantê-la em vida, ou como o desejo de converter em choque o espanto
produzido pelo enrijecimento, e levá-lo a uma catástrofe na qual o
ahistórico assuma repentinamente o aspecto do passado". (MERQUIOR,
1969, p. 118-119).

A consciência da “momentaneidade” instaurada em qualquer história, imagem
ou representação é um fio condutor da teoria benjaminiana espraiada em diversos
assuntos, sendo ainda reforçada por pensadores, artistas e poetas contemporâneos.
9

É mais provável que as variáveis de controle venham a ser incompatíveis, que o oposto. Tudo o que existe são
“ilhas de determinismo”. Antagonismo catastrófico é literalmente a regra: existem regras para as agonias gerais
em séries, determinadas pelo número de variantes em jogo.
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Esclarecemos que utilizamos a tradução inglesa por tê-la em mãos.

Esta consciência da efemeridade, e sua representação através da alegoria, podem
expressar a nova condição da história, da ciência e da arte, que lida a todo instante
com a mais intensa noção de fugacidade – um aspecto que vem se acentuando
aceleradamente, indicando que esses pensadores caminharam no sentido requerido
pelo mundo, em sua conflituosidade dramaticamente exacerbada no século XX.
A alegoria moderna pode oferecer a possibilidade de operações simultâneas,
além de apresentar dimensão corpórea e incorpórea, latente e idealizada. Apesar de
não ter sentido moralizante, não impede que este possa surgir. A co-existência de
fundamentos de origens diversas na formação de uma alegoria, muitas vezes
transcendentes, não são negados, como mostram as ponderações sobre alegoria e
signo que abordamos neste capítulo. Assim, uma imagem alegórica pode também
corporificar

aspectos

contraditórios

e

imagens

enraizadas,

ou

mitificadas,

paralelamente à abertura e à ruptura de significações imediatistas:
Cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra.
Essa possibilidade profere contra o mundo profano um veredicto
devastador, mas justo: ele é visto como um mundo no qual o pormenor não
tem importância. Mas ao mesmo tempo se torna claro, sobretudo para os
que estão familiarizados com a exegese alegórica da escrita, que
exatamente por apontarem para outros objetos, esses suportes da
significação são investidos de um poder que os faz aparecerem como
incomensuráveis às coisas profanas, que os eleva a um plano mais alto, e
que mesmo os santifica. (BENJAMIN, 1984, p. 197)

Percebemos, nas “antinomias do alegorês”, a exacerbação da arbitrariedade,
que é já pressuposto do signo pela semiologia barthesiana. Uma arbitrariedade que
aqui se intensifica na noção de que a alegoria, apesar de romper com pilares
existenciais, como o sagrado em sua imagem de perfeição, conforme foi
representada no signo clássico ou romântico, revela sua oposição que não indica
nenhuma negação, já que o profano se mistura ao sagrado. Ressaltamos a
importância dessa observação na compreensão da obra de Murilo Mendes, poeta
que coroa a profusão sagrado-profana.
Assim nos remetemos ainda ao pensamento de Octavio Paz, em suas lúcidas
reflexões sobre as representações do ser humano, seja na literatura ou na esfera
social. Para Paz, “el hombre non es nunca idéntico a sí mismo. Su manera de ser,
aquello que lo distingue del resto de los seres vivos, es el cambio. O como dice
Ortega y Gasset: el hombre es un ser insubstancial: carece de substancia.” (PAZ,

1998, p. 121). No pensamento de Paz, as instâncias sagradas e seus
desenraizamentos ou “deslimitações” assumem ainda uma dimensão mais ampla, e
incorporam visões distintas, ressaltando a insuficiência de qualquer postulado como
postulado final:
Las instituiciones sociales no son lo sagrado, pero tampoco lo son la
“mentalidad primitiva” o la neurosis. Ambos métodos ostentan la misma
insuficiencia. Los dos convierten lo sagrado en un objeto. En consecuencia
habrá que huir de estos extremos y abrazar al fenómeno como una
totalidad de la cual nosotros mismos formamos parte. Ni las instituiciones
separadas de su protagonista, ni éste aislado de las primeras. También
sería insuficiente una descripción de la experiencia de lo divino como algo
exterior a nosotros. Esa experiencia nos incluye y su descripción será la de
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nosotros mismos. (PAZ, 1998, p. 121).

Octavio Paz faz uma digressão acerca da mentalidade primitiva, mostrando
que também nela existe a racionalidade e, da mesma forma, no homem da cultura
existirão sempre aspectos primitivos, contraditórios e preexistentes. Essa visão já foi
tratada por Lévi-Strauss, e Paz dá um enfoque à questão, ressaltando sempre a
“outridade” humana presente em todos os discursos.
E, retornando a Benjamin, observamos em suas reflexões que a alteridade
permanece como ponto fulcral da representação alegórica. No drama barroco, paira
a alegoria como um ponto de interrogação na história: “As figuras se revelam como
alegóricas na medida em que o enredo tem com a estranha moralidade dos
personagens uma relação rara e hesitante. Em Leo Armenius fica obscuro se Balbus
golpeia um culpado ou um inocente.” (BENJAMIN, 1984, p. 215).
Sabemos que a alegoria revelada no período barroco veio coberta por uma
intensa carga política e sociológica, em um momento em que o mundo rompeu com
pilares essenciais da humanidade. E, no momento em que a sociedade constatava,
já no século XX, os muitos desafios apontados por grandes rupturas históricas e por
conflitos fortemente pronunciados, certa tonalidade das sombras e das angústias
barrocas se espalha pelas imagens literárias do modernismo.
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As instituições sociais não são o sagrado, mas também não o são a mentalidade primitiva ou a neurose. Ambos
os métodos ostentam a mesma insuficiência. Os dois convertem o sagrado em um objeto. Por isso, temos que
fugir destes extremos e abraçar o fenômeno como uma totalidade da qual nós mesmos fazemos parte. Nem as
instituições separadas de seu protagonista, nem este isolado das primeiras. Também seria insuficiente uma
descrição da experiência do divino como algo exterior a nós. Essa experiência nos inclue e sua descrição será a
de nós mesmos.

O pensamento de Walter Benjamin marca questões cruciais, densas e
polêmicas, das sociedades contemporâneas, apesar de organizá-las de forma pouco
convencional. As críticas e as formulações sociológicas encontram na arte o seu
fluxo mais intenso, indicando parte do seu projeto de colocar os seus objetos de
análise como grandes porta-vozes de sua filosofia, o que causa impacto nas teorias
sociais e literárias contemporâneas. Bernd Witte observa:
Nel medium della critica estetica è possibile rinvenire per la prima volta le
tracce di ciò che successivamente, con la definizione di “dialetica negativa”,
costituirà il centro della filosofia della Scuola di Francoforte. Benjamin era
12
pienamente consapevole della particolarità del suo metodo interpretativo
(WITTE, 1991, p. 63).

A particularidade do método benjaminiano diz respeito também aos seus
conceitos, os quais ele procura aplicar em seus textos. Muitos dos pontos por ele
analisados se moldam como complexas questões de transição nas convenções e
representações artísticas, literárias e sociais da humanidade. Suas propostas partem
das transformações e da exposição da humanidade a terrenos baldios,
dessacralizados, e destituídos de suas antigas ordens, como pode expressar sua
análise do período barroco, como marco inicial da modernidade ou das crises de
identidade sucessivas que se instalaram nas sociedades ocidentais e suas formas
de representação. Ao tratar do drama barroco, Benjamin constata:
A Cristandade européia estava dividida numa multiplicidade de reinos
cristãos, cujas ações históricas não mais aspiravam a transcorrer dentro do
processo de salvação. O parentesco entre o drama barroco e o mistério é
posto em questão pelo desespero radical que parecia ser a última palavra
do drama cristão secularizado. (BENJAMIN, 1984, p. 101).

As divisões no campo sagrado que grande impacto tiveram nas organizações
sociais vêm ao encontro das colocações de Octavio Paz, acerca das instâncias
sagradas em relação às instituições sociais: “sair dos extremos” e abraçar “uma
totalidade da qual nós mesmos fazemos parte”.
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No meio da crítica estética é possível resgatar pela primeira vez os traços daquilo que sucessivamente, com a
definição de “dialética negativa”, constituirá o centro da filosofia da Escola de Frankfurt. Benjamin era
plenamente consciente da particularidade de seu método interpretativo.

El punto de partida de algunos sociólogos es la división de la sociedad en
dos mundos opuestos: uno, lo profano; otro, lo sagrado. El tabú podría ser
la raya de separación entre ambos. En una zona se puede hacer ciertas
cosas que en la otra están proibidas. Nociones como la pureza y el
sacrilegio arrancarían de esta división. Sólo que, según se ha dicho, una
mera descripción que no nos incluya nos daría apenas una serie de datos
externos. Además, toda sociedad está dividida en diversas esferas. En
cada una de ellas rige un sistema de reglas y prohibiciones que no son
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aplicables a las otras . (PAZ, 1998, 121).

Paz nos leva a refletir exatamente sobre a impossibilidade de separar as
instâncias sagradas ou qualquer esfera particular da vida, aspecto que vem sendo
ressaltado em muitas noções, como as de Walter Benjamin. Tratando do barroco,
ele nos indica as crises sucessivas que o homem moderno vem atravessando,
buscando as representações dessas crises no campo da arte. As crises revelam
então a imagem de um homem dilacerado, que passa a reconhecer suas partes
desencontradas, como o barroco ressaltou. As esferas políticas e aquelas religiosas
não puderam se neutralizar porque se viam partes do universo humano.
Até hoje, ressaltam-se divergências que não se concluem; talvez por isso o
método do fragmento e a “historiografia alegórica” se mantenham pertinentes.
Ensina Benjamin:
O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e
manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece,
por um lado, como restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso
mesmo, como incompleto e inacabado. (BENJAMIN, 1984, p. 68).

Reconhecendo então o movimento de aproximação e afastamento de uma
origem, que caracteriza o pensamento alegórico, o manifestado, ao mesmo tempo
em que mostra sua origem, a esconde, em um ritmo duplo, em que o luto da perda
do significado e assim da estabilidade surge como resposta – a morte, o incompleto,
o inacabado.
Como sabemos, as instabilidades e suas novas consciências registram-se na
arte, explorando os meandros das manifestações da fragilidade e da finitude
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O ponto de partida de alguns sociólogos é a divisão da sociedade em dois mundos opostos: um, o profano,
outro, o sagrado. O tabú poderia ser a raia de separação entre ambos. Em uma região pode-se fazer certas coisas
que em outra são proibidas. Noções como a pureza e o sacrilégio partiriam desta divisão. Mas, como dissemos,
uma mera descrição que não nos inclua nos daria apenas uma série de dados externos. Além disso, toda
sociedade está dividida em diversas esferas. Em cada uma delas rege um sistema de regras e proibições que não
são aplicáveis às outras.

humanas. Diversos paradigmas se transformaram, procurando romper com a
unidade e a unicidade discursiva. Nessa ruptura, a imagem alegórica encontra uma
ponte para as sinopses benjaminianas.
Para compor um breve quadro histórico, relembramos que o barroco se
caracteriza por um período de fortes conflitos ideológicos, quando emerge a
contestação ao catolicismo, até então dominante, através da Reforma Protestante,
que posteriormente gerou ainda um processo de linhas contrárias - a Contrareforma. Nesse momento, brotaram muitas das incertezas que permaneceriam
durante os séculos seguintes, e que colocaram em xeque as instâncias do Sagrado
e do Espírito que se redimia na morte.
Como conseqüência, aflora e incide na literatura e nas artes a consciência
das limitações humanas, das incertezas da existência, mas sobretudo da
efemeridade inquestionável. Novas doutrinas surgem, ressaltam o conflito, mas não
encontram porta de saída para o destino da morte ou da finitude humana. Retrata-se
desde então uma humanidade que, mesmo produzindo novos sistemas, visões e
conhecimentos, torna-se ainda mais vulnerável à sua insuportável imperfeição.
A reunião de forças dessas novas consciências produz angústia e
questionamento. Lidando com as novas incertezas, o homem expande e evidencia
no campo artístico e literário as interrogações existenciais pelas quais transita e se
angustia. A representação alusiva ao esmagamento sentido pelo homem em sua
condição mundana marca a arte e a literatura barroca, ressaltando a condenação à
absoluta impotência diante da verdade que permanece – a efemeridade do homem e
conseqüentemente de suas verdades. Observemos como nasce o príncipe
Segismundo, em La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que nos instiga à
reflexão sobre a morte presente na vida e a vida na morte:
Antes que a la luz hermosa
le diese el sepulcro vivo
de um vientre (porque el nacer
y el morrer son muy parecidos),
su madre infinitas veces
entre ideas y delirios
del sueño, vio que rompía
sus entrañas atrevido
un monstruo em forma de hombre,
y entre su sangre teñido,

la dava muerte, naciendo
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víbora umana del siglo.
(CALDERÓN DE LA BARCA, 1994, p. 42).

Nessa passagem de Calderón destaca-se o olhar sobre a presença da morte
como imagem natural e imanente à vida, em todos os seus momentos. O príncipe
nasce ainda marcado pela crueldade. Calderón constrói no "grande teatro do
mundo" talvez a visão benjaminiana da caveira como representação da história da
humanidade. Essa visão encontra também diálogos com aquela do poeta Murilo,
que constata no universo barroco muitas de suas fontes de compreensão do mundo
humano. Observamos na biblioteca de Murilo, reunida no Centro Murilo Mendes, em
Juiz de Fora, que La vida es sueño é uma das obras mais marcadas da biblioteca do
poeta. Esse indício do poeta nos conduz à observação da luta e do reconhecimento
de Polifemo nas montanhas do mundo moderno do eu lírico muriliano.
Nesse mesmo processo, coincide a benjaminiana alegorização barroca do
universo humano espelhado em suas lutas mais intensas. A arte sai do terreno da
perfeição e da reflexão sobre o absoluto para a retratação do labirinto das paixões,
das imperfeições e das fatalidades. Esse movimento assume proporção significativa,
seja nas produções artísticas, filosóficas e literárias da época, seja na dimensão
temporal, já que essas alegorias atravessariam os tempos, permanecendo ainda
hoje como um processo de amplas repercussões na história da humanidade e da
cultura.
E, assim, retornamos a Murilo Mendes, através do texto de Giuseppe
Ungaretti, escrito como prefácio à obra Siciliana, na qual o poeta Murilo lança o seu
olhar poético para a ilha ao sul da Itália. Observa Ungaretti:
Com uma encantadora surpresa, Murilo Mendes concentra em si mesmo
aquele momento antigo da história humana, no qual entendimento, emoção
e sentidos encontraram seu puro equilíbrio objetivo. Chega a esse ponto,
atravessando seu mundo barroco; chega a esse ponto com a angústia que
o dilacera, do mesmo modo como dilacera todos os seus contemporâneos.
(UNGARETTI in MENDES, 1994, p. 38).
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Antes que a luz formosa / lhe desse sepulcro vivo / de um ventre (porque o nascer / e o morrer são muito
parecidos), / sua mãe infinitas vezes / entre idéias e delírios / do sonho, viu que rompia / suas entranhas atrevido /
um monstro em forma de homem, / e entre seu sangue despontado / lhe dava morte, nascendo / víbora humana
do século.

2.2. Trilhas benjaminianas

Poderíamos dizer que Walter Benjamin buscou conceituar a alegoria
escrevendo textos alegóricos. Demonstra em seus ensaios críticos – que caminham
para o poético – que a alegoria revelada no barroco, e aprofundada na poesia
moderna, é uma forma de texto capaz de fazê-lo revelador, por se despir do
imediatismo do significado, e por trazer à tona tantas imagens contraditórias, que
produzem uma tensão entre pólos extremos, entre movimentos de morte e vida.
Para Benjamin, a produção do conhecimento seria mais eficaz no texto
alegórico, exemplificado pela tragédia barroca, ou por escritores de avant-garde,
como Baudelaire e Kafka.
Também a ciência para ele poderia ser enriquecida se observasse os
pressupostos da arte e da ficção em suas formulações. As lacunas são valorizadas
pelo olhar benjaminiano e a ficção fulgura como pano de fundo à sua teoria, já que o
texto ficcional escapa à intenção de transmitir uma verdade. Essa valorização da
ficção e da arte no seu texto encontra muitos diálogos. Ressaltamos suas
observações registradas em “Divisão e dispersão no conceito”, em que ele clareia a
sua valorização do fragmento e do discurso interrompido:
(...) Uma das características menos filosóficas daquela teoria da ciência
que toma como ponto de partida para suas investigações, não as
disciplinas individuais, mas pretensos postulados filosóficos, é considerar
tais incoerências como acidentais. E no entanto essa descontinuidade do
método científico está longe de corresponder a um estágio inferior e
provisório do saber, que ela poderia, pelo contrário, estimular o progresso
da teoria do conhecimento, se não fosse a ambição de capturar a verdade,
unitária e indivisível por natureza, através de uma compilação
enciclopédica dos conhecimentos. (...) (BENJAMIN, 1984, p. 55).

Travando uma intensa luta com as grandes forças mantenedoras do discurso
dominante em seu tempo, Benjamin busca revelar uma falha na maneira de
elaboração da sociedade, da história, da cultura e, conseqüentemente, na
disposição dos textos que irão transmiti-las e perpetuá-las. Ele aponta para a
possibilidade de provocar um conhecimento mais profundo e uma maior
compreensão do mundo justamente a partir da ausência da intenção de dominá-lo
ou de detê-lo.

Como pode revelar sua análise da obra de Baudelaire, na qual elabora uma
grande pintura alegórica do florescimento da sociedade moderna, Benjamin busca o
resgate dos grandes potenciais que permanecem esquecidos nas margens dos
textos e da sociedade. Assim, persegue em suas obras a intenção de trazer à tona
margens paralelas e esquecidas nas histórias.
A figura do flâneur, movimentando-se pelas ruas e passagens mais
conturbadas de Paris, em uma poesia impregnada por imagens de morte e de
deterioração, são características da obra baudelairiana que estampam certo fascínio
na obra de Benjamin. Baudelaire personifica a imagem daquele que redescobre
caminhos marginalizados ou esquecidos na conformação do espaço social, de Paris
e de suas nuances da diversidade, como representação do substrato alegórico
moderno:
A rua conduz o flanador a um tempo desaparecido. Para ele, todas são
íngremes. Conduzem para baixo, se não para as mães, para um passado
que pode ser tanto mais enfeitiçante na medida em que não é o seu
próprio, o particular. Contudo, esse permanece sempre o tempo da
infância. Mas por que o de sua vida vivida? No asfalto sobre o qual
caminha, seus passos despertam uma surpreendente ressonância. O
lampião a gás que resplandece sobre o calçamento projeta uma luz
ambígua sobre esse fundo duplo. (BENJAMIN, 1989, p. 185-86).

A duplicidade é uma questão importante para Benjamin, um aspecto que nos
conduz aos extremos e às contradições ressaltadas no barroco e acentuadas na
poesia de Baudelaire, vislumbrando a metrópole em que proliferam intensamente as
linhas do progresso, ressaltando o consumo exacerbado e suas conseqüentes
mazelas sociais. Há ainda uma busca de resgate do passado, através das
reminiscências. Assim ele inicia o ensaio intitulado “O flâneur, jogo e prostituição”:
“Mas as grandes reminiscências, o frêmito histórico, são esmolas que ele (o flâneur)
deixa para o viajante (...)” (BENJAMIN, 1989, p. 185).
Os “flanadores” e suas leituras serão precipitados sobre as pegadas de poeira
no asfalto urbano dos viajantes que interceptam de alguma maneira a nova
construção histórica no processo alegórico de Benjamin e sua leitura baudelairiana.
A participação das figuras marginais no processo histórico representa uma grande
contribuição da obra de Benjamin para o novo pensamento científico e literário
contemporâneo. Nesse sentido, é que se dá importância à alegoria como parte de

um processo de desconstrução da história dominante, assumindo, pois, o conceito
benjaminiano de alegoria uma relação direta com a formulação de uma história que
busca resgatar processos, contextos, espaços e personagens relegados.
A alegoria estabelece assim uma relação com os questionamentos da
História, desenvolvidos ao longo do século XX e ainda atuais. Apresenta-se como
um método de composição que permite fazer aflorar infindáveis margens dos textos
e das histórias, já que não se configura como portador de um significado imediato,
sujeito a um espaço maior de mobilidade. Como podemos notar na imagem da
caveira, que Benjamin associa à alegoria, esta incorpora os fatos, momentos e
características que ressaltam a dor, a morte e a melancolia e assim distancia-se da
História postulada pelos ideais positivistas, abrindo-se ao despreparo e ao
dilaceramento do homem, e de suas imagens, e à desordem que rompe o contínuo
histórico, mostrando espaços paralelos. Tratando ainda do drama barroco, ele
observa:
Segundo Birken, “o encanto das peças heróicas está no fato de que tudo
se confunde com tudo, de que a narrativa não segue a ordem das histórias,
de que a inocência é maltratada e a maldade recompensada, até que no
final tudo se inverte de novo, e as coisas reassumem seu verdadeiro rumo”.
A palavra “confusão” não deve ser compreendida num sentido moral, mas
também pragmático. Em contraste com o desenvolvimento temporal e
descontínuo da tragédia, o drama barroco se desenrola – por assim dizer
coreograficamente – num continuum espacial. (BENJAMIN, 1984, p. 117-8).

Considerada dessa maneira, uma concepção histórica deve ser relativizada e
mediada pelos diversos espaços, sujeitos e momentos que poderiam cruzar cada
evento, cada imagem. Escapando aos conceitos positivistas, Benjamin traça
caminhos de reflexão para a construção do texto, que visam a escapar às relações
deterministas de causa e efeito e aos modelos preexistentes. É assim que ele revela
a alegoria como método de construção textual profícuo, que deve estabelecer
conexões com uma visão de história plural e não linear, propondo o fragmento como
modelo de seu texto, em oposição ao continuísmo desenvolvido pela noção histórica
tradicional.
Na tese de doutoramento intitulada Linha, choque e mônada: tempo e espaço
na obra tardia de Walter Benjamin, Georg Otte reflete sobre a crítica ao positivismo,
na obra de Benjamin, e ao “(...) Historicismo que isola, de maneira positivista, cada

fato, desfiando ‘entre os dedos os acontecimentos, como as contas de um rosário’”
(OTTE, 1994, p. 39).
A linearização dos elementos, como tentativa de dar-lhes uma ordem, na
verdade significa sua separação, pois, para se conseguir esta linha, teve
que se cortar as múltiplas ligações que cada elemento mantinha com os
outros elementos dentro de uma estrutura complexa. Sobraram elementos
pobres com conexões reduzidas ao tipo "anterior-posterior" ou causaefeito", obedecendo à exigência da linearidade. (OTTE, 1994, p. 39).

Dessa

forma,

são

reforçados

os

conceitos

que

apontam

para

a

impossibilidade de construção de uma história única, concreta e oficial, diante da
existência de tantas histórias em múltiplos caminhos e infindáveis espaços coexistentes nas possíveis histórias da humanidade. A história é por ele reavaliada e
tratada como ciência mediada por instâncias e interferências diversas, dentre as
quais destaca sempre a momentaneidade; assim, o contexto e o espaço assumem
papel de interrogação direta no processo histórico.
A história alegórica é lida como um conjunto de signos que se movem em
movimentos espiralados, refletindo o sistema de mosaicos e constelações – um texto
que se forma como um conjunto de estrelas, as quais aparecem e desaparecem,
estabelecendo continuamente novas ligações, novas geometrias constelacionais, e
ainda sentidos e figuras desconhecidas, a cada momento, a cada nova leitura.
Poderíamos considerar que há uma aproximação entre História e Literatura
na obra de Benjamin. Mais do que isto, alguns de seus ensaios, como “Sobre o
conceito de história” e “O narrador”, além de passagens de sua obra Passengenwerk, podem indicar a importância assumida das narrações ditas ficcionais como
reveladoras de fatos, momentos e figuras relegadas nos textos da história científica,
tratados como fato verídico. Benjamin mediatiza a relação entre verdade e ficção,
assim como o fizeram outros filósofos que o sucederam. Como bem lembra Georg
Otte:
O duplo sentido de "história" (e de Geschichte) não é coincidência; tanto a
história dos fatos documentados quanto a história ficcional se passam no
tempo e necessitam do "choque" para se transformarem em constelações e
para se apresentarem como totalidade. O choque da narrativa é de dupla
natureza, uma vez que ela, como Benjamin mostra através do exemplo de
Heródoto, não segue uma lógica linear que permitiria uma explicação
unidimensional dos fatos apresentados. Antecipando os achados da Estética

da Recepção, Benjamin deixa claro que é o choque das lacunas que desafia
a imaginação do leitor e que provoca a transformação do texto linear em
imagens. Paradoxalmente, são as lacunas também que garantem vida longa
à narrativa, pois a mantém aberta para se adaptar às exigências das
gerações posteriores. (OTTE, 1994, p. 06)

Para Benjamin, a ficção, que não detém a “intenção de capturar a verdade”,
pode ser um texto capaz de esboçar fatos das histórias que não se prendem ao
conceito racional e tradicional. As lacunas do texto produzem abertura para novas
margens, novas interpretações, e assim para novas leituras, de forma que as
gerações posteriores possam manter essa atualidade de um texto distante.
Dessa maneira, o discurso que não se pretende institucionalizar como
verdade é capaz de validar-se e de provocar mais verdades, pela ausência de limites
predefinidos, de estilos formatados, e de uma intenção prévia em afirmar o fato
como incontestável. Ou seja, para Benjamin a afirmação de uma verdade sem
contestação ou, muitas vezes, a descrição histórica dos fatos seria um processo que
conduz ao desvio da situação natural e ao apagar de muitas vozes e de contextos
intercalados. Ficção e verdade se misturam nas análises benjaminianas, revelando
que a alegoria é um método relacionado à consciência do homem do processo de
formação heterogênea da sociedade.
Ao promover os deslizes e as quebras na história, a idéia do tempo linear se
rompe, estilhaçando também na escrita o continuum do tempo e a linha do
significado. É evidenciada a alegoria do universo do caos em instâncias que
desenham estrelas de constelações distintas, ilusórias, barrocas e modernas, para
possibilitar a revelação de significados mais democráticos e abrangentes. Afinal, os
significados são também produções efêmeras e alternantes ao contato e
interceptação dos diversos contextos, fatos, sujeitos e objetos presentes no instante
em que se cruzam – são assim densas e passageiras nuvens de significados.
Na obra de Benjamin, expressam-se, portanto, alegorias como mediações
entre imagens transitórias e reversíveis – estrelas em órbita em um dado momento,
na

formação

de

constelações

de

idéias

permanentemente

mutáveis

em

combinações e brilhos fugazes, em jogos da vida:
Há uma litografia de Senefelder que representa uma casa de jogo. Nenhum
dos retratados acompanha o jogo da maneira habitual. Cada um está
possuído pela sua paixão: um por uma alegria irreprimida; outro pela

desconfiança em relação ao parceiro; um terceiro por um surdo desespero;
um quarto, por sua mania de discutir; outro, ainda, se prepara para deixar
este mundo. Há algo de comum oculto nos vários comportamentos: as
figuras em questão demonstram como o mecanismo, a que se entregam os
jogadores dos jogos de azar, se apossa deles, corpo e alma, de tal forma
que, mesmo em sua esfera pessoal, não importando quão apaixonados
eles possam ser, não podem atuar senão automaticamente. Eles se
comportam como os passantes no texto de Poe. Vivem sua existência de
autômatos e se assemelham às personagens fictícias de Bergson, que
liquidaram completamente a própria memória. (BENJAMIN, 1989, p. 127-8).

Neste trecho Benjamin ressalta o comportamento autômato-manipulado dos
seres humanos, que atuam como personagens barrocas de um teatro incorporado à
vida: cada um com o seu papel em um jogo complexo, de personagens múltiplas,
divergentes e angustiadas em suas lutas pessoais, à rememoração dos contos de
Poe, como “O jogador de diabolô”; ou ainda como “O Homem das multidões”:
– Este velho – disse eu por fim – é o tipo e o gênio do crime profundo.
Recusa estar só. É o ‘homem das multidões’. Seria vão segui-lo, pois nada
mais saberei dele, nem de seus atos. O pior coração do mundo é um livro
mais espesso do que o ‘Hortulus Animae’, e talvez seja apenas uma das
15
grandes misericórdias de Deus o fato de que “er lässt sich nicht lesen” .
(POE, 2001, p. 400).

Neste conto, Poe desvela o homem comum camuflado no anônimo da
existência, que o faz incompreensível ou invisível aos olhos humanos e seus
labirintos de paixões, alternantes, protegido por um “véu invisível”, como propõe o
modelo da alegoria.
Benjamin observa que todas as relações criadas pelo homem, como tempo,
espaço, limite, verdade e significado, são um processo sujeito à interpretação e,
mais que isto, à interpretação em um dado momento, em um espaço e em um
contexto situacional e, portanto, sempre passível de uma nova significação.
A alegoria representada no barroco literário direciona o olhar benjaminiano
para a consciência da linguagem enquanto representação limitada, sendo
sentenciada por situações e contextos extralinguagem, contextos estes que serão
colocados em contato com cada texto no momento em que forem relidos e, dessa
forma, trabalhados em suas inúmeras possibilidades de correlação. Essa idéia faz
parte do corpo da linguagem alegórica, que escapa e freqüentemente desvia os
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“não se deixa ler.”

primeiros sentidos atribuídos, interagindo com novas propostas e assim também
dialogando com a morte, que permanece latente nos espaços alegóricos.
A morte vem associada à consciência da efemeridade do homem e,
paradoxalmente, de sua linguagem. A linguagem mantém a vida em outro espaço,
em outra situação, em outro tempo, em outra idéia através das retomadas que se
encaminham na existência de qualquer obra ou idéia lançada ao mundo. “O destino
conduz à morte. Ela não é castigo mas expiação, uma expressão da sujeição da vida
culpada à lei da vida natural” (BENJAMIN, 1984, p. 154).
Como vimos, a alegoria nos conduz a uma imagem constelar (de idéias), rica
em cruzamentos, além de uma ligação insuperável com a imagem do luto, da
melancolia e da morte – aspectos reunidos na imagem da "caveira". Estas imagens,
expressas de forma marcante na alegoria barroca, são reforçadas e redefinidas na
alegoria “moderna” e modernista, cosmopolita na natureza entorpecente das “flores
do mal” de Baudelaire.
Apesar de exprimir a continuação de muitos dos conceitos e imagens que
prevalecem em Origem do drama barroco alemão, Benjamin renova a alegoria
moderna, tratando a obra de Baudelaire e Paris como metáforas do espaço social
urbano contemporâneo, acrescentando luzes e neons ao substrato melancólico e
efêmero do barroco, porém representando a essência de um ser mais indiferente ou
anestesiado diante do peso das contradições humanas:
Para o flâneur, um véu cobre essa imagem. A massa é esse véu; ela
ondeia nos “franzidos meandros das velas capitais”. Faz com que o
pavoroso atue sobre ele como um encantamento. Só quando esse véu se
rasga e mostra ao Flâneur “uma dessas praças populosas que, durante os
combates, ficam vazias de gente” – só então, também ele, vê a cidade sem
disfarces. (BENJAMIN, 1989, p. 56)

Destacamos, através da obra de Walter Benjamin, algumas passagens e
pontuações projetadas sobre a modernidade, principalmente no estudo da poesia e
da arte. Faz-se importante lembrar que as luzes e os relâmpagos lançados por
Benjamin, na constelação do pensamento da modernidade, o conduziram a um
intenso trânsito pelo barroco, além do século XIX e XX, especificamente para
pontuar a alegoria, a melancolia e as cicatrizes "maquiadas" da história, durante o
curso de muitos séculos. Ele constata a sobreposição do aspecto intensamente

visivo nas cidades modernas, fazendo com que essa sobrecarga de imagens
chocantes provoque a anestesia do sentido visual, ou de seu funcionamento parcial.
Observemos um trecho da “Obra das passagens”:
A ogni passo l’andatura acquista una forza crescente; la seduzione dei
negozi, dei bistrot, delle donne sorridenti diminuisce sempre più e più
irresistibile se fa, invece, il magnetismo del prossimo angolo della strada, di
una piazza lontana nella nebbia, della schiena di una donna che cammina
davanti. Poi sopraviene la fame. Ma egli non vuole saper nulla dei mille
modi per placarla, e come un animale si aggira per quartieri sconosciuti alla
ricerca di cibo, di una donna, finchè sfinito crolla nella sua camera, che lo
16
accoglie estranea e fredda. Questo tippo d’uomo ha creato Parigi .
(BENJAMIN, 2002, p. 967)

Benjamin caminha como Baudelaire, “aos saltos”, na nova sociedade de
consumo. De um consumo que pertence mais à conformação material das cidades,
que poucos dominam, e que ao final terminam por consumir os homens com suas
seduções “ofuscantes”, à semelhança dos enganos percorridos pelo príncipepersonagem do canonizado drama barroco de Calderón de la Barca:
Cielos, si es verdad que sueño,
suspendedme la memoria,
que no es posible que quepan
en un sueño tantas cosas.
!Valga me Dios, quién supiera,
o saber salir de todas,
o no pensar en nenguna!
17
?Quién vio penas tan dudosas?
(CALDERÓN DE LA BARCA, 1994, p. 105)

Também Benjamin se questiona sobre as visões de sonhos duvidosos que
invadem a realidade desse homem sujeito a seus enganos, deixando vestígios da
dialética barroca que indaga com Calderón (autor sempre citado por Benjamin): “(...)
pues ? tan parecidas / a los sueños son las glorias, / que las verdaderas son /
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A cada passo, a caminhada ganha uma força crescente; a sedução dos negócios, dos bistrôs, das mulheres
sorridentes diminui sempre mais, e mais irresistível se faz, ao invés, o magnetismo da próxima esquina da rua, de
uma praça longe na neblina, das costas de uma mulher que caminha à frente. Depois sobrevém a fome. Mas ele
não quer saber nada sobre as mil maneiras de combatê-la, e como um animal perambula por bairros
desconhecidos à procura de comida, de uma mulher, até que “acabado” desaba em seu quarto, que o acolhe
estranho e frio. Este tipo de homem criou Paris.
17

Céus, se é verdade que sonho / suspende-me a memória / que não é possível que subsistam / em sonho tantas
coisas / Valha-me Deus, quem soubera / ou souber sair de todas, / ou não pensar em nenhuma! / Quem viu penas
tão duvidosas?

tenidas por mentirosas / y las fingidas por ciertas?” (CALDERÓN DE LA BARCA:
1994, p. 105).
Em Origem do drama barroco alemão, Benjamin analisa o barroco, fazendo
passagens pela renascença, pelo gótico, pela idade média, pelo romantismo,
buscando ressaltar as diferenças inseridas na arte desse período, para dar corpo ao
seu conceito alegórico, que produz um intenso balizamento das idéias. Além do
barroco, o seu estudo alegórico focaliza a obra de Baudelaire, como anunciador
modernista e como poeta alegórico, desenvolvido na Obra das passagens (Das
passegen-werk) e nos ensaios anteriores, que seriam os primeiros esboços dessa
obra, como “Paris, capital do século XIX” e ainda Sobre a modernidade e os
modernos.
Citamos uma passagem benjaminiana que pode apontar alguns caminhos
para chegar à noção alegórica, bem como ilustrar um procedimento de sua obra,
caracterizado pelo uso de citações longas, incorporadas ao seu texto, como método
particular que procura expressar suas idéias através da multiplicidade de objetos de
seu texto-pensamento. Benjamin observa através de Burdach:
“A deplorável contrapartida desse indestrutível Homem de Renascença é o
Homem Gótico, que desempenha hoje um papel perturbador e que prega
suas peças fantasmagóricas até mesmo no universo intelectual de
historiadores respeitáveis como E. Troeltsch. Como se não bastasse, foinos impingido o conceito de Homem Barroco, que, segundo dizem,
caracteriza a obra de Shakespeare”. Essa posição é obviamente correta,
na medida em que se dirige contra a tendência a hipostasiar conceitos
gerais, embora eles não incluam os universais em todas as suas formas.
Mas fracassa totalmente diante da questão de uma teoria da ciência
voltada, platonicamente, para a representação das essências, pois não se
dá conta de sua necessidade. Somente essa teoria pode salvar a
linguagem da exposição científica, como ela funciona fora da esfera
matemática, do ceticismo generalizado (...) (BENJAMIN, 1984, p. 63).

Podemos notar que o aspecto fantasmagórico, que acompanha suas
reflexões sobre a modernidade, vem aqui ressaltado, como essa permanente
sombra na história, que dificulta a exposição dos fatos de uma época e
principalmente sua classificação. Remetendo-se a Platão, ele nos conduz ao
questionamento da linguagem, e aqui especificamente à qualidade mimética de
representação das idéias, que talvez nos indiquem um abismo insuperável entre a
representação e o vivido.

Caminhando na temática, notamos que Benjamin procura mostrar que a
alegoria “não é frívola técnica de ilustração por imagens, mas expressão, como a
linguagem, e como a escrita. Nisso, exatamente, está o “experimentum crucis”. Pois
a escrita aparecia, por excelência, como um sistema convencional de signos”.
(BENJAMIN, 1984, p. 184).
Ao refletir sobre o contraste do barroco em relação ao clássico, Benjamin
caracteriza a alegoria presente no drama barroco como uma ultrapassagem no
convencionalismo da representação, que leva às associações diretas ou incisivas na
interpretação de um signo. É assim que, partindo já do barroco, ele procura
destrinchar os reversos das representações, das imagens e questionar as fronteiras
da verdade através da atitude alegorizante, que transmuta em imagens desfiguradas
contornos anteriormente bem definidos. Benjamin comenta:
(...) Segundo Cysarz, a característica do barroco, em contraste com o
classicismo, “não é tanto a arte do símbolo como a técnica da alegoria”.
Mesmo com essa nova fórmula, a alegoria mantém seu caráter de signo.
Fica intacto o antigo pre-conceito, ao qual Creuzer deu sua expressão
verbal com o termo “alegoria-signo”. (BENJAMIN, 1984, p. 185).

Benjamin sugere, em sua fragmentária e complexa obra, a aplicação de sua
teoria sobre a alegoria, que se faz marcante tanto em seu estilo quanto em seus
conceitos. E busca, através desse método, formar uma imagem de seu tempo, ainda
que nebulosa e conturbada em seus signos-relâmpagos, que irão se propagar e
assumir proporções distintas nos tempos e nos espaços de leitura, deixando sempre
novas centelhas que devem aguçar o olhar do leitor. É ele afinal quem diz, em um
texto intitulado “Oculista”, que faz parte de sua obra ficcional em prosa, “Rua de mão
única”: “O olhar é o fundo do copo do ser humano” (BENJAMIN, 1995, p. 49).
Procurando novos ângulos para os olhares, e fugindo aos esquemas
classificatórios, seja na história, na arte, na literatura ou na ciência em geral, ele
procura abordar um sistema alegórico de leituras que possibilitem desenvolver a
reflexividade do olhar que paira sobre os objetos. Afinal, nesse mesmo texto
ficcional, ele mostra, através da imagem humana, os contrastes da existência, as
mudanças, as alternâncias e as novas dimensões que podem identificar o olhar, no
transitar dos tempos:

No verão chamam à atenção as pessoas gordas, no inverno, as
magras.
Na primavera percebe-se, com o claro tempo de sol, o jovem broto,
na chuva fria, o galho ainda sem brotos. (BENJAMIN, 1995, p. 48-9).

Benjamin desliza barrocamente talvez em “estações” vivaldianas, apontando
para a reversibilidade do olhar e para a efemeridade dos momentos, assim também
das vivências, experiências, visões e concepções. Talvez por isso mostre suas
opções pelos estilos de época literários diversos, e pelo trânsito entre variadas áreas
da ciência, indo da sociologia à estética, do drama barroco ao cinema, passando
pela fotografia, pela cabala e pelo haxixe, entre outros estudos. Indicia um método
de eleição de “afinidades eletivas” e imagens que deixam vestígios do “reino das
alegorias” e das “ruínas da história” como opções além da teoria. Ainda que um
conceito complexo, por vezes indo de encontro a um Benjamin contraditório, que
busca um método criticável e inalcançável, suas reflexões sobre a alegoria são
elucidativas para o estudo da poética e da concepção moderna muriliana.
Como ruína, a história se fundiu sensorialmente com o cenário. Sob essa
forma, a história não constitui um processo de vida eterna, mas de
inevitável declínio. Com isso, a alegoria reconhece estar além do belo. As
alegorias são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das
coisas. (BENJAMIN, 1984, p. 200).

As idéias presentes nessa pequena passagem de Benjamin indicam
caminhos coerentes, ainda que complexos, para muitas das questões que pairam
sobre a modernidade, como o questionamento da história e da ideologia dos
vencedores, que se tornou ponto fulcral de muitas críticas.
Precipitando a imagem alegórica para além do “belo” em sua concepção
tradicional e associando a questão ao tema da história, ele revela uma estética do
choque e da melancolia, em defesa dos aspectos mais “escondidos” e esquecidos
na configuração da história dos vencedores, analisando imagens como a “caveira” e
o “cadáver”.
A imagem alegórica indica a abertura a um processo de leitura amplo,
abrangente de extremos e de contrários, estando na raiz dos questionamentos
benjaminianos e de sua insatisfação com a filosofia classicamente elaborada:

A história filosófica, enquanto ciência da origem, é a forma que permite a
emergência, a partir dos extremos mais distantes e dos aparentes
excessos do processo de desenvolvimento, da configuração da idéia,
enquanto Todo caracterizado pela possibilidade de uma coexistência
significativa desses contrastes. A representação de uma idéia não pode de
maneira alguma ser vista como bem-sucedida, enquanto o ciclo dos
extremos nela possíveis não for virtualmente percorrido. Virtualmente,
porque o que está abrangido pela idéia da origem tem na história apenas
um conteúdo, e não mais um acontecer que pudesse afetá-lo. Sua história
é interna, e não deve ser entendida como algo de infinito, e sim como algo
relacionado com o essencial, cuja pré e pós-história ela permite conhecer.
(BENJAMIN, 1984, p. 69).

O texto citado figura em Origem do drama barroco alemão, em um capítulo
intitulado “A monadologia”, em que ele busca algumas origens da alegoria na
concepção de mônada de Leibniz. Não nos caberia aqui aprofundar o conceito de
mônada pensado por este filósofo, entretanto partimos para uma breve análise do
significado dessas noções em Benjamin, que apresentam relação com a crítica
exposta no texto acima. Ressaltamos que ele considera “virtualmente” uma pré e
uma pós-história relacionada a uma idéia ou fato particular. A consideração de uma
constante latência de novas relações entre passado, presente e futuro, possível em
um ponto pertencente a um complexo de mônadas ou constelações, não implica na
noção de “infinito”. Ele considera a permanência de latências que possa se abrir a
novos conteúdos de significação relacionados ao significado de “origem”. Afinal,
Benjamin observa que “a idéia absorve a série das manifestações históricas, mas
não para construir uma unidade a partir delas, nem muito menos para delas derivar
algo de comum”. (BENJAMIN, 1984, p. 68).
Os particulares assumem uma delicada relação diante das generalizações.
Assim fica ressaltada a importância dos olhares lançados, mas produzindo
cruzamentos entre as particularidades. Talvez, para não perder algo da essência, ou
para realizar os choques entre as imagens e seus particulares?
Benjamin considera em A modernidade e os modernos:
Quanto maior é a parte dos momentos de choque nas impressões isoladas;
quanto mais a consciência deve estar continuamente alerta no interesse
dos estímulos; quanto maior é o êxito com que ela opera; quanto menos os
estímulos penetram na experiência, tanto mais correspondem ao conceito
de experiência vivida. A função peculiar da defesa em relação aos choques
pode-se, certamente, definir como a tarefa de: marcar para o
acontecimento, à custa de integridade de seu conteúdo, um lugar temporal
exato, na consciência. Este seria o resultado último e maior da reflexão. Ela

converteria o acontecimento em uma experiência vivida. (BENJAMIN,
1975, p. 44).

Ele ainda desenvolve essas análises, ressaltando que, mesmo quando ocorre
a frustração da reflexão, o efeito aparece em manifestações de espanto, que podem
ser agradáveis ou desagradáveis, mas que trazem uma criação artística que
expressa a experiência do fracasso no funcionamento da reflexão, a expressão do
choque.
Alfredo Bosi ressalta em “Poesia resistência”, na obra O ser e o tempo da
poesia, a produção de alguns poetas modernos que são capazes de exprimir um
intenso experimento de movimento contrário, de tentativa de alerta e de reversão
dos processos sociais massacrantes, de revelação dos impactos advindos dos
estímulos da sociedade. Trazendo à tona a voz de William Blake, Bosi considera que
“na resistência aos ídolos, a voz do canto chama a si todos os tempos. Evoca o
passado, provoca o presente, invoca o futuro e o convoca”. (BOSI, 1998, p. 173). Ele
procura assinalar que a voz impactante da resistência ao ideal estereotipado de um
determinado tempo, ao resgatar vozes dos tempos passados, presentes e futuros,
numa inclusão de devires e de silêncios derrotados, produz choque e
estranhamento.
Podemos, pois, associar a importância dos choques ressaltada por Benjamin
ao comportamento de resistência e de negação à passividade e à ofuscação da
capacidade reflexiva, negação esta manifesta em algumas produções poéticas.
Este elemento foi fixado por Baudelaire numa imagem crua. Fala de um
duelo no qual o artista, antes de sucumbir, grita de espanto. Este duelo é o
processo mesmo da criação. Portanto, Baudelaire colocou a experiência do
choque no coração de seu trabalho artístico. (BENJAMIN, 1975, p. 44).

Ressaltamos nessas fundamentações a noção da alegoria como signo de
uma imagem de contrastes e de variadas faces, que se pode configurar como um
complexo de mônadas, ou como uma constelação de estrelas distantes, que
momentaneamente produziram sinopses, encontros que trarão as centelhas e os
relampejares de novas cargas que, em momentos outros, se configurarão de outra
maneira, através de novas leituras e reflexões.

Seguindo esses sinais, encontramos diante do signo alegórico uma estética
de ruptura, fazendo acompanhar na arte e na literatura as imagens inerentes aos
preceitos e aos movimentos sociais de vanguarda. Vemos assim os rastos da revolta
contida, das insatisfações político-sociais, das ideologias frustradas, do progresso
em reviravoltas incapturáveis, que abandonam o mundo em ruínas. “Nunca houve
um monumento de cultura que não fosse um monumento de barbárie. E assim,
como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de
transmissão da cultura” (BENJAMIN, 1994, p. 225).
A cultura e a história da cultura que acumula barbáries sob a bandeira do
progresso são alvos da alegoria benjaminiana, que busca os fundamentos para sua
nova filosofia histórica nas imagens impactantes e dolorosas. O cenário alegórico
constrói-se em Benjamin observando ruínas e cadáveres; e está “além do belo”.
“Estar além do belo” não significa anulá-lo, já que o próprio Benjamin nos
mostra que um extremo não exclui o outro, ao contrário, o inclui como pressuposto
de existência. Assim, esse conceito de belo vai além da estética hegeliana, mas a
incorpora em seus apelos sensoriais e em suas construções imagéticas que falam
aos sentidos humanos, mesmo que aos choques, produzindo e reforçando os
significados das leituras, dialeticamente.
Falamos então de uma estética que já rompeu muitos padrões, mas que paira
ainda na esfera da arte, como um campo de visibilidade das lutas e ajustes de
forças. Vêm atualmente refletindo sobre a questão grande parte dos críticos de
literatura, ou de arte, dos filósofos, sociólogos ou ainda psicanalistas. Citamos aqui
um trecho, de Eduardo de Assis Duarte, que pode provocar algumas centelhas no
âmbito da questão:
Enfatizando o relativismo por que passam as categorias estéticas na
contemporaneidade, Silviano [Santiago] afirma que “assim como existiu
uma Estética (com E maiúsculo) que confundia universalidade e
falocentrismo, hoje existem várias estéticas com e minúsculo que são
altamente afirmativas de identidade precárias que querem se afirmar no
jogo de forças do campo artístico”. Logo, a institucionalização desse
relativismo passa naturalmente a ser uma questão política... (DUARTE in
MARQUES, 1998, p. 78)

Sabemos que novas correntes mais contemporâneas, como os “Estudos
culturais”, vêm polemizando os discursos relativos à literatura e à arte. Não é nosso

intento entrar nesse âmbito, mas ressaltar que as reflexões ainda obscuras que
emergiam nas idéias de Benjamin focalizam muitas dessas questões, que vêm
crescentemente avançando. José Guilherme Merquior, tratando a estética, e
apoiando-se na obra de Adorno, ensina que
A obra deixa de valer como signo de saúde social: oposição à crise, ela se
situa no mesmo plano do que combate. Rebelião imanente à crise da
cultura, não provém de antes dela (como o “realismo crítico”, sobrevivência
das “boas tradições” da burguesia) nem se nutre da certeza não
comprovada da sua superação (como o realismo socialista). A expressão
da crise de valores não é mais secundária: torna-se a essência mesma da
obra artística. Arte é fundamentalmente problematização da realidade
social. (MERQUIOR, 1969, p. 83-4).

A própria imagem alegórica, que ressalta os abismos da história, mescla de
alguma maneira a estética à dimensão social, que por sua vez trará segmentações
políticas. Colocadas em diálogo com alguns poetas modernos, essas alegorias
transbordam, ocupam, ocuparam e ocuparão muitas poéticas e espaços.
Novos valores foram agregados à compreensão e à análise estética no
âmbito da arte e da literatura; entretanto, mesmo assumindo feições ideológicas ou
morais, ou não, a estética, enquanto percepção e estímulo aos sentidos e à
sensorialidade humana, transcende a própria história, e coloca em evidência a via
artística da experiência cotidiana.

2.3. Fissuras no asfalto

pues el delito mayor
del hombre es haber nacido
(...)
siendo un esqueleto vivo,
siendo un animado muerto;
(Calderón de La Barca)

Ao abordar “Questões introdutórias de crítica do conhecimento”, em Origem
do drama barroco alemão, Benjamin observa:

Para que a verdade seja representada em sua unidade e em sua
singularidade, a coerência dedutiva da ciência, exaustiva e sem lacunas,
não é de nenhum modo necessária. E no entanto essa exaustividade sem
lacunas é a única forma pela qual a lógica do sistema se relaciona com o
conceito de verdade. (BENJAMIN, 1984, p. 55).

A crítica aqui expressa pode nos indicar alguns “vestígios” ou direções para
as quais Benjamin aponta na análise da alegoria, procurando através das lacunas
textuais reproduzir e, assim, “marcar” no discurso histórico as fissuras e os
desabamentos deixados no caminho, de muitas mortes e alguma dor. Constrói
nessa trajetória um texto particular na história da filosofia, como aponta Bernd Witte,
desenvolvendo por toda a sua obra uma escrita acentuadamente lacunar e
fragmentária, aproximando-se muito e em muitos momentos do texto literário.
Buscando negar o padrão tradicional científico que ele percebe em seu tempo, ele
refuta a classificação de filósofo, talvez o entendendo como reacionário para os seus
métodos. Conforme ensina Hannah Arendt, o próprio Benjamin teria se classificado
como crítico literário; apesar disso, ela considera: “ele pensava poeticamente, mas
não era poeta nem filósofo” (ARENDT, 1999, p. 135).
Dessa escrita literária, poética, encontramos vestígios não apenas em sua
forma lacunar, sem o formato do discurso científico, mas em seu conteúdo alegórico
que, na visão de Andrew Benjamin e Peter Osborne, é “a destruição de alguma
forma falsa ou enganosa de experiência como condição produtiva para a construção
de uma nova relação com o objeto” (OSBORNE, 1997, p. 12).
Como já abordamos, em Origem do drama barroco alemão, Walter Benjamin
considera a alegoria como elemento importante na desmistificação da totalidade
ilusória do símbolo, criando novas configurações e possibilidades de significâncias, a
partir do deslocamento contextual. Assim, ele retira do contexto tradicional citações
de pensamentos organizados linearmente, dispondo-os numa nova configuração
fragmentária, que gera sentidos e caminhos múltiplos pelos “bosques” textuais.
Trabalha, dessa forma, a noção de um mosaico e de instâncias combinatórias
estabelecidas entre imagens e conceitos. Ele observa que "a alegoria manifesta-se
tanto no elemento lingüístico como no figural e no cênico" (BENJAMIN, 1984, p.
214). E considera ainda que "os floreios retóricos inadmissíveis no severo templo da
tragédia convêm perfeitamente à alegoria". (Benjamin, 1984, p. 214).

Assim, notamos a configuração complexa da escrita alegórica. Como
Baudelaire nas passagens parisienses, em que a poesia interage com a cenografia,
Benjamin explora os diversos ângulos da história, das personagens e dos objetos,
procurando detalhes e desvios que podem formar itinerários alternativos nos temas
representados pela linguagem verbal. A cidade baudelairiana preenche lacunas
alegóricas entre interstícios de morte e de vida. Aqui destacamos um poema que
converge para a névoa da morte recobrindo as imagens do poeta e do pensador:
Imploro-te piedade, a Ti, razão de amor,
Do fundo abismo onde minha alma jaz sepulta,
É uma cálida terra em plúmbea névoa oculta,
Onde nadam na noite a blasfêmia e o terror;
Por seis meses um morno sol dissolve a bruma,
E durante outros seis a noite cobre o solo;
É um país bem mais nu do que o desnudo pólo
– Nem bestas, nem regatos, nem floresta alguma!
Não há no mundo horror que comparar se possa
À luz perversa desse sol que o gelo acossa
E à noite imensa que no velho Caos se abriu;
Invejo a sorte do animal talvez mais vil,
Capaz de mergulhar num sono que o enregela,
Enquanto o dédalo do tempo se enovela.
18
(BAUDELAIRE, 1995, p.128)

Entre o caos, a noite e o horror, Benjamin toca no “dédalo do tempo”, com
Baudelaire, revelando sua instigação sobre a necessidade de parada na marcha
histórica, para reencontrar os atropelos do processo. Observando as margens e os
destroços gerados por esse processo, a história e a filosofia poderiam mostrar seu
poder messiânico, promovendo a constante tensão entre as forças contrárias, e
abrindo margens lacunares (como faz a ficção) que permitam aflorar nos textos
sentidos outros, figuras ou idéias esquecidas no processo de construção histórica,
textual e/ou imageticamente.
A ficção ocupa lugar importante em suas considerações histórico-filosóficoalegóricas. As análises tecidas sobre a obra baudelairiana poderiam constituir um
instrumento para análise das obras de poetas que marcaram os meados do século
XX. Aludem ao crescimento das cidades e à relação que os poetas estabelecem
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com a formação das massas, com o crescimento dos edifícios e com o aspecto
cinzento que se deitava sobre as cidades e se refletia no espírito humano,
enfatizando, junto à melancolia, a barbárie.
(...) O heroísmo de Nietzsche é uma contrapartida do heroísmo de
Baudelaire que faz aparecer, como por mágica, da miséria dos filisteus, a
fantasmagoria da modernidade.
Deve-se fundar o conceito de progresso na idéia da catástrofe. Que
tudo “continue assim”, isto é a catástrofe. Ela não é o sempre iminente,
mas sim o sempre dado. O pensamento de Strindberg: o inferno não é
nada a nos acontecer, mas sim esta vida aqui.
A salvação se apega à pequena fissura na catástrofe contínua.
(BENJAMIN, 1989, p.174).

Nas “raspas da história” e nas fissuras de seu solo nasce o messianismo
benjaminiano. A melancolia, o luto e a morte, imagens recorrentes e móveis em suas
alegorias, fazem parte do processo histórico que revela um amontoado de
catástrofes. O texto benjaminiano exprime nessas imagens a reflexão sobre um
longo percurso de desenraizamento do homem e de desestabilização do terreno das
certezas, uma “caveira” que pode espantar os vivos e ressuscitar os mortos.
O caos que remonta às origens, e que alude à conformação humana, somase no seu discurso às sombras barrocas, retomadas e intensificadas ainda no
processo de industrialização, urbanização e desenvolvimento do progresso, sob a
força do crescimento de ideologias que desprezavam os sentidos humanos da
existência.
Encontramos então na observação de Walter Benjamin da obra baudelairiana
um grande sujeito-metáfora do homem moderno: o flâneur – alegoria do homem que
conhece e que acompanha o crescimento das cidades, através de um movimento de
aproximação e de afastamento do ritmo das metrópoles, e da entrega ao ritmo
interno do indivíduo.
O flâneur, visto por Baudelaire, que por sua vez é lido por Benjamin, vê o
mundo alegoricamente, vagando no que ele considera a própria alegoria, ou seja, o
mundo repartido, fragmentado e perdido nos elementos/coisas/ruínas. Nessa relação
espectral, são revelados elementos de uma modernidade criada sem a consciência
da superposição e do avanço do tecnológico sobre o humano, que Baudelaire
aponta em versos e prosas ácidas e que o olhar benjaminiano aprofunda. “Os
poetas encontram o lixo da sociedade nas ruas e no próprio lixo o seu assunto

heróico. Com isso, o tipo ilustre do poeta parece a cópia de um tipo vulgar.
Trespassam-no os traços do trapeiro que ocupou a Baudelaire tão assiduamente.”
(BENJAMIN, 1989, p. 78).
Baudelaire instaura-se no âmbito da própria alegoria moderna.

A flânerie

marca o passo do indivíduo que não se integra ao ritmo e à visão progressista e
utilitarista de um mundo industrializado e enlatado, apesar de transitar e de se
comprazer entre as luzes e os neons distribuídos pelas ruas, que evidenciam as
atrações e as mazelas do processo de explosão cosmopolita.
Distanciando-se ainda do tempo do mundo “real” e do seu continuum linear e
progressivo, e “flanando” por entre as margens da história social, o flâneur e o poeta
aproximar-se-iam da concepção temporal desenvolvida nas teses da história de
Walter Benjamin. Este, por sua vez, vaga pelos trânsitos baudelairianos por Paris e
por seus espaços e personagens rechaçados. Nessa leitura espelhada, Benjamin
aponta para muitas histórias e alegorias sociais, textuais, culturais e semânticas,
construindo mosaicos de textos, e defendendo o desprendimento de um centro, ao
retirar os objetos e as expressões de suas configurações temáticas. Benjamin
ressalta que “o frêmito cósmico em Victor Hugo nunca teve o caráter do espanto nu
que visitava Baudelaire no spleen.” (BENJAMIN, 1984, p. 152). E retira do spleen
baudelairiano o seu próprio espanto produtor.
A alegoria moderna marca uma formação discursiva livre, apesar de a
alegoria barroca já ter inaugurado a representação do significado deslocado, da
exacerbação do aspecto efêmero, do caráter profano em mesmo plano do sagrado,
ou seja, da humanidade em sua forma mais concreta. Nesta imagem convivem as
luzes e as sombras, são evocadas a morte e a melancolia, a dor e as mazelas
sociais

afloram,

elaborando

sinais

contorcidos

em

figuras

anteriormente

representadas em formas de plena harmonia.
A morte, ressaltada por Benjamin, retorna como princípio precedente à vida e
como vestígio alegórico. No capítulo "O cadáver como emblema", de Origem do
drama barroco alemão, Benjamin diz que "a alegorização da physis só pode
consumar-se em todo o seu vigor no cadáver. Se os personagens do drama barroco
morrem, é porque somente assim, como cadáveres, têm acesso à pátria alegórica"
(1984, p. 241). Ora, Benjamin apresenta aqui sua forte visão "saturnina", além do
substrato melancólico da alegoria, e ainda uma postura marcada pela história dos

"homens em tempos de guerra", como pontua Hanna Arendt19. Desenvolvendo a
imagem do cadáver, Benjamin ainda considera:
Do ponto de vista da morte, a vida é o processo de produção do cadáver.
Não somente com a perda dos membros e com as transformações que se
dão no corpo que envelhece, mas com todos os demais processos de
eliminação e purificação, o cadáver vai se desprendendo do corpo, pedaço
por pedaço. Não é por acaso que são exatamente as unhas e cabelos
cortados do corpo como algo morto, que continuam crescendo no cadáver.
(BENJAMIN, 1984, p. 241)

Produzindo uma inversão de visões, ele chama a atenção para a
continuidade, no corpo morto, daquilo que em vida era considerado sem vida. Assim,
ele desenvolve uma análise das visões de morte na literatura, ressaltando como a
alegoria pode ser compreendida de acordo com essa imagem. A inversão dos
princípios e a revelação da imagem que produz o “choque” são os argumentos do
texto benjaminiano para representar a alegoria; e dela fazer crescer as unhas dos
cadáveres enterrados no corpo da história.
Na alegoria moderna, os deslocamentos de sentido ainda se intensificam,
absorvendo alguns desses temas barrocos, mas revertendo-os na forma de
expressão fragmentada e numa disritmia dos extremos ressaltados pelo barroco. Os
extremos, no século XX, são entretanto abrandados pelo homem que já incorporou
muitas de suas sombras, e que é capaz de olhar através delas, vendo as luzes
artificiais e o colorido das novas produções contemporâneas.
A ruptura com referenciais de base é intencionada em ambas as formas
alegóricas, assim como o fundo histórico que revela conflitos sociais e culturais de
grande peso. Já no período barroco houve a ruptura com muitos dos referenciais
preestabelecidos. Dentre essas rupturas realizadas nas alegorias daquele período,
podemos destacar o questionamento da imagem sagrada desenvolvida nos
fundamentos cristãos; entretanto, é evidenciada a alusão ao contexto do
Cristianismo através de uma visão crítica, alegorizando imagens anteriormente
perfeitas, que passam a aparecer em formas distorcidas, na convivência com os
traços do profano como parte do universo humano.
Trazendo a marca do mundo que se debate no embaralhamento dos
referenciais metafísicos, nas lutas de igrejas e religiões, na constatação do ideal
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eterno do Cristianismo, e no reconhecimento da humanidade mais densa, física,
profana, e efêmera, o homem barroco não mais se reconhece na imagem e
semelhança do seu criador; mas nela ainda se espelha.
A alegoria fornece substrato ao trabalho de descentramento das verdades
defendido por Walter Benjamin. Assim, os textos literários e também aqueles
ensaísticos e filosóficos participam do procedimento alegórico por ele definido. A
formação de uma escrita e de conceitos que se transformam com os movimentos do
olhar seria assim uma proposta benjaminiana, que forma constelações de idéias,
mosaicos descentralizados. Nesses descentramentos funda-se a noção alegórica,
marcada pelo despedaçamento dos textos, das imagens e do mundo.
Benjamin localiza-se no centro da cultura – Europa – referencial do mundo
ocidental, mas é personagem perseguido – judeu. Busca lançar olhares periféricos
ou visões relegadas, ainda que a partir deste centro, visando à derrubada das
interpretações acabadas que partem de uma cultura centralizadora. Admira em
Baudelaire o seu olhar atento para os restos sociais da cidade, representados nos
becos escuros, nos mendigos e nas prostitutas presentes em seus poemas.
Benjamin ressalta ainda a atração do poeta francês pelo “latim tardio”, como
“parte da força de sua intenção alegórica”20, que resgata os elementos esquecidos
na cultura massificante. Não é estranho que sua teoria da alegoria tenha gerado
impacto e resistência em seu tempo, um fato freqüente em obras que esbarram nas
questões culturais impostas pelo poder e pela dominação.
Certa noite bem junto a uma horrenda judia,
Como ao longo de um morto estendido,
Pus-me a pensar ao pé desse corpo vendido
Na beleza infeliz que aos olhos me fugia.
(BAUDELAIRE, 1995, p. 129)

A diversidade do pensamento e das emoções humanas, como variável
decisiva na formulação dos referenciais e das exclusões que se manifestam em
sociedade, em texto ou em arte, fazem parte da temática benjaminiana que tem a
alegoria como ponto-chave, inclusive na questão do tratamento dado à visão
histórica. Assume esse pensamento relevância nos (des)caminhos evidenciados na
modernidade, que trazem à tona as discussões acerca da identidade cultural e da
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relação de dominação entre os povos – um processo que apresenta ainda maior
repercussão em suas polêmicas após o acontecimento da chamada globalização.
É esta talvez a razão da retomada de Walter Benjamin no final do século XX –
confirmando suas próprias teorias em relação aos trânsitos atemporais no curso da
história. Ele encontrava-se no centro das tensões do século XX; portanto, se
consideramos as suas teses sobre a história, em que os restos do passado
subsistem no presente, poderíamos pensar também nos referenciais alegóricos que
estabelecem pontes e relações na época atual de pleno desmantelamento das
certezas e de repúdio às verdades absolutas, prontas, acabadas, e criadas pela
história dos vencedores.
A noção de verdade presente em Benjamin, que chama por uma reversão do
pensamento lógico, cartesiano, mostra sua insatisfação com o conceito de ciência,
de tempo e de progresso, desenvolvido na sociedade ocidental. Porém, apesar da
defesa dos significados móveis, ele trabalha com a presença de uma imagem de
base, que se faz necessária para sua reversão, mostrando que a visão alegórica
permite ou pressupõe a existência de um fundamento. Considera, dessa forma, a
presença de ideologias já corporificadas e notadas como instituições dominantes.
Nesse sentido, podemos destacar a presença da teologia na sua obra, que
sugere a busca de alguma verdade nos escombros da sociedade, apesar de acolher
diversas verdades. A teologia surge a partir do referencial do Judaísmo, mesmo que
não-ortodoxo. Hannah Arendt chama a atenção ainda para uma forte influência do
surrealismo em Benjamin, que “tentava capturar o retrato da história nas
representações mais insignificantes da realidade, por assim dizer em suas raspas”
(Adorno apud Arendt, 1999, p. 142).
Afinal, ele trabalha com pequenos objetos e partes de elementos, que irão
estabelecer relações maiores e mais complexas dentro de um todo. Esses pequenos
objetos intercalados, dispersos e fragmentados podem desconstruir as ortodoxias, e
essa desconstrução é representada nas complexas imagens alegóricas da escrita
benjaminiana.
Concentrando grande parte de seus escritos na década de 1930, Benjamin
carrega o forte estigma da vivência do período das duas grandes guerras. Esse
contexto torna-se relevante na análise de sua obra, já que deixa profundas marcas

em sua evolução conceitual e é um tema recorrente. Este tema dialoga com a idéia
de ruína ressaltada em seu conceito de alegoria.
A imagem das ruínas desencadeia a grande alegoria dos tempos conturbados
que se amontoam, e que constringem partes significativas dos espaços existentes,
dialogando com o anjo de Paul Klee, como é representado nas teses benjaminianas
da história:
Há um quadro de Klee que se chama “Angelus Novus”. Representa um
anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus
olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da
história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado.
Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe
única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas
asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o
impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto
o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que
chamamos progresso. (BENJAMIN, 1994, p. 226).

Notamos aqui uma história que vem de uma tempestade, um amontoado de
idéias, de fatos, de termos, de tempos – ruínas. Observamos então um progresso
empurrado, que atropelou a essência do homem. Benjamin viveu a época de maior
choque produzido nos pensadores contemporâneos, que balançavam diante da
perda dos referenciais, da antiga segurança, da pátria metafísica e da aura
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Pensou a estética, vivendo, nas palavras de Arendt, os “tempos sombrios”, que
intrigavam os escritores pelo despreparo do homem diante do progresso, pelo horror
da guerra. Para Benjamin, esse estado de barbárie comprova através das
devastações o despreparo da sociedade para centralizar-se na técnica, e ainda a
incapacidade da técnica de controlar questões, tensões e forças primordiais no
âmbito social.
Com o avanço descontrolado da ideologia progressista, ele alerta para a
necessidade e o desejo de parar, de imobilizar o continuum linear da história, de se
deter e olhar as ruínas, talvez, com isso, salvando o presente. Alegorizando a
sociedade em estado de barbárie, Walter Benjamin tenta imobilizar o movimento
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A perda da aura foi trabalhada numa visão extremamente otimista diante das novas técnicas da reprodução, da
fotografia e do cinema, no ensaio “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”.

para perceber, com a tensão, os restos, os destroços e a redenção possível do que
nos escapa.
Jeanne Marie Gagnebin refere-se à visão de Benjamin nas teses como uma
abordagem de cesura na história. E considera: “Nossa história também nos escapa e
nos desenraíza, mas é somente graças a essa fuga que podem cessar a insistente
repetência do previsível e a sedução triste do totalitarismo, e que algo outro pode
advir”. (GAGNEBIN, 1994, p. 109)
O interesse pelo barroco e mesmo as construções textuais ricamente
literárias, e por vezes fortemente barrocas, da obra benjaminiana assinalam uma
tensão histórica, tensão que Benjamin viveu nas explosões de guerras e
perseguições às minorias, no século XX. Essa tensão permanente e acentuada já se
mostra, sob alguns aspectos, nas revoluções da época barroca. Daí, talvez, advenha
a retomada do barroco, como forma de explicitar as origens da alegoria no seu
conceito e o ponto de derrubada da ilusória harmonia clássica entre homem e
natureza, entre divindade e humanidade.
O estudo sobre o barroco deixa vestígios de uma busca de expressar, com
intensidade, angústias do ser humano em faces ambíguas e dilaceradas. Esta será
ainda uma temática ressuscitada em toda a Europa da época em que Benjamin
viveu, pela constatação da falência dos modelos propostos pelos dois séculos
anteriores.
Vemos a alegoria marcada por tensões, rupturas e reversos. A reversibilidade
do universo foi condição do mundo barroco. Tensão - cena moderna; tensionar proposta de Benjamin para relampejar novas luzes, já que para ele a tensão, a
imobilização de uma imagem para a compreensão do que está e do que virá, gera a
possibilidade de salvação. Assim, ressalta-se um messianismo possível entre os
destroços, através das reversões no pensamento histórico tradicional e da
incorporação dos espaços marginais, que se relaciona à proposta alegórica. Esse
messianismo vai ao encontro de alguns aspectos da poesia muriliana, e da idéia
percebida em Baudelaire, de associação de “sua imagem de artista a uma imagem
de herói” (BENJAMIN, 1989, p. 67).
Dissemos do desejo de reversão da lógica tradicional presente em Benjamin,
uma reversão que é demonstrada em sua proposta de alegorização da história. Os
aspectos de crítica à racionalidade positivista e os incisivos questionamentos da

conformação social e das formas de incorporação das novas formas no discurso
científico têm sido alvo dos pensadores contemporâneos, dos quais ressaltamos
nomes como Derrida, Deleuze, Foucault, Lyotard, Soja, Ginzburg e outros. Vejamos
então uma colocação de Deleuze em suas Conversações:
(...) em condições completamente diversas encontramos o mesmo
complexo de noções distribuídas de outra maneira (...) tentamos definir um
regime de signos muito particular que chamamos de passional. É uma
sucessão de processos. Ora, esse regime pode ser encontrado em certos
processos históricos (do tipo travessia do deserto), mas também sob outras
condições nos delírios estudados pela psiquiatria, nas obras literárias
(Kafka, por exemplo). Não se trata em absoluto de reunir tudo num mesmo
conceito, mas ao contrário, de referir cada conceito a variáveis que lhe
determinem as mutações. (DELEUZE, 2000, p.44).

Sabemos que Deleuze escreveu com Guattari uma complexa teoria das
relações atuais em sua obra Mille Plateaux. É esta obra que ele comenta nessa
passagem, explicando como as relações sociais são ramificadas e como um grupo
apresenta sempre novas ramificações incontroláveis, estabelecendo relações com
uma série de novos grupos e indivíduos. Deleuze desenvolve, através da imagem
dos rizomas, emprestada da biologia, uma visão histórica amplamente espacializada
e complexa, possibilitada apenas pela consideração da enorme variedade de
ramificações e contatos aos quais uma idéia, ou grupo de indivíduos, fatos ou
coisas, estarão sujeitos.
Apesar de não ser objetivo aqui aprofundar a teoria deleuziana, podemos
notar alguma coincidência com o sistema de mônadas ou de estrelas de uma
constelação maior que, ao se encontrarem, produzem novos relampejares, novos
encontros e novas imagens – idéia desenvolvida por Benjamin, que nos deixa
indícios de relações com as concepções alegóricas.
Devemos pois considerar que Benjamin constituiu um avanço na forma e na
idéia de seu tempo, quando ainda não se revelava na prática textual, ao menos fora
do campo literário, os procedimentos de cesura na organização formal do texto.
Considerando a ruína como parte da natureza lingüística, ele ensina que “o poeta
não pode esconder sua atividade combinatória, pois não é tanto o todo que ele visa
em seus efeitos, como o fato de que esse todo foi por ele construído, de modo
plenamente visível” (BENJAMIN, 1984, p. 201). Visível, fragmentário e combinatório,
o método benjaminiano faz-se método também do poeta.

Os fragmentos textuais, equivalentes às ruínas dos monumentos da história,
são capazes de despertar os restos esquecidos, as margens dos textos e das
histórias. As figuras marginais esquecidas são aquelas que podem, para Benjamin,
revelar-se produtoras das idéias e das histórias futuras, já que ele mesmo não
recebeu o devido valor em vida, mas revela-se marco da história décadas depois.
Ele hoje, e mais especificamente desde a década de 1980, emerge dos escombros
entre as duas grandes guerras, e entre as suas próprias guerras, revelando essa
característica que marcou seu pensamento em relação ao tempo e à História – a
presença do passado no presente/futuro, pela condenação histórica de todos os que
não incorporam o coro triunfante de cada época, dentro da concepção historicista de
compartimentos estanques delimitados no tempo.
A alegoria benjaminiana expõe e vem exposta em uma linguagem que busca
diminuir o papel do sujeito no discurso, optando por construir um texto fragmentado,
que procura dar voz aos objetos da fala. Entretanto, nas tortuosas linhas alegóricas,
ele deixa vestígios de uma impregnação do objeto no sujeito e vice-versa, e de uma
falência do seu modelo de afastamento do objeto, já que os objetos terminam por
aproximar-se do sujeito benjaminiano. O olhar alegórico é marcado pelo olhar do
sujeito na imagem-objeto, que ao mesmo tempo denuncia sua efemeridade e morte,
para incorporação de outras visões. Ressalta-se a morte do objeto naquele sujeito,
do sujeito naquele objeto, num dado momento.
A idéia da alegoria pode ainda encontrar diálogo na dinâmica da obra de
Walter Benjamin, na sua estética, forma e estilo literário. Eliminando as mediações
entre os objetos de sua obra, ele visa talvez traduzir um texto de reforço à sua
própria filosofia, como pode expressar a crítica feita em sua literária obra Imagens do
pensamento: “pobres em histórias notáveis... nenhum evento chega sem estar
impregnado de explicações ... quase tudo beneficia a informação” (BENJAMIN,
1995, p. 176).
A concepção intrínseca à alegoria não permite ou não privilegia a explicação.
Ela é ambígua, ou melhor, “plurissemantizada”, busca alguma verdade nas ruínas,
nos signos não institucionalizados, mas diz que essa verdade escapa às mãos
quando tentamos simbolizá-la. Ela apenas se faz presente, se nos despirmos das
verdades e deixarmos que uma outra coexista alegoricamente.

Benjamin escreveu alegoricamente, mostrando a teoria pela prática. Nesse
fluxo de fragmentos e múltiplas influências, notamos que algumas de suas obras
formam retratos de lugares e pessoas, muitas vezes poetas, artistas e filósofos, que
funcionam também como alegorias de suas idéias. Como nos diz Hannah Arendt, a
obra
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descontextualizadas, que passam a constituir um novo contexto na obra.
Ele realiza cortes em pensamentos de outros escritores, trazendo-os para a
sua obra. Sabemos que ele tinha o propósito de elaborar uma obra de citações
desconexas, representada na “Obra das Passagens” (Das Passengen-werk). É,
portanto, antena do pensamento que emergia na modernidade e que é amplamente
desenvolvido na época contemporânea, quando o fragmento é determinante da
escrita e da condição social.
A escrita que valoriza o poder das imagens é recurso de Benjamin, e essas
imagens, fragmentadas e justapostas, terminam por construir uma grande imagem,
um mosaico que nos faria enxergar o todo nos seus fragmentos. São os fragmentos
benjaminianos que viabilizam a leitura dos seus conceitos, através dos retratos
“pintados” textualmente. Os textos caminham em linguagem, fluxo e imagens
literárias – ficcionais e reais – formando contornos dos mundos pessoais e
intelectuais do pensador.
Sem um fluxo linear na linguagem, como propõe a idéia alegórica na escrita,
há um relampejar de imagens, de choques estilísticos, de resgates de mundos e de
momentos passados, presentes e futuros, que terminam por idealizar uma alegoria
das intenções benjaminianas de salvar as figuras destituídas da sociedade, por entre
ruelas de Paris, de Berlim, de Munique, Nápoles, Moscou, Florença ... e de outros
tantos espaços latentes, talvez ainda desconhecidos nas suas alegorias filosóficas –
porém, caminhos possíveis também para os textos e os livros que colecionava e
através dos quais evocava as reminiscências dos espaços em que passou.
Na imagem da luz do lampião que lança um “fundo duplo” na escrita,
Benjamin remete-nos às reminiscências, que evocam um traço freudiano. Neste
traço, os refugos, ou os resíduos da memória (e também da história), são mais
intensos no homem que não os levou à luz da consciência, ou seja, aquelas
reminiscências que permanecem no inconsciente e que vêm à tona quando um

elemento de choque as perturba em seu sono.22 Buscando produzir a consciência
dos processos sociais, individuais e artísticos, Benjamin procura resgatar os
choques da modernidade, dos espaços urbanos e das poéticas da alegoria.

2.4. Bifurcações

In aller schönheit liegt geheime Trauer
Undeutlich nämmlich bleibt sie immerdar
Zwiefach und zwiefach unenträtselbar
23
Sich selbst verhült und dunkel dem Beschauer
(Walter Benjamin, soneto 52)

“Melancolia: a dura pedra, a árvore seca, o cipreste
morto oferecem à minha tristeza um lugar seguro,
e me fazem esquecer meu ciúme... Alegria: quem
é essa marmota, deitada ao lado desse galho
ressequido? Seus olhos vermelhos lampejam
como um cometa ensangüentado, irradiando
destruição e terror... (...) A fria pedra, o arbusto
desfolhado devem ser removidos, e tu, monstro,
também”.
(Filidor apud Walter Benjamin)

Abordamos aqui o luto e a melancolia, como aspectos que marcam a alegoria
nos desdobramentos do texto benjaminiano. A melancolia, apesar de apresentar
representações nas configurações da metrópole moderna, como Benjamin aponta
nas análises da poética de Baudelaire, desenvolve-se como fundamento mais denso
que uma mera representação contemporânea. Ele nos direciona para a conformação
da alma humana e nos impulsiona aos primórdios da cultura. “O Príncipe é o
paradigma do melancólico. Nada ilustra melhor a fragilidade da criatura que o fato de
que também ele esteja sujeito a essa fragilidade“ (BENJAMIN, 1984, p. 165). Não
sem razão, o príncipe no drama de Calderón nasce já em meio à dor e à morte:
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Freud aborda o tema em Além do princípio do prazer (1921).

Em toda beleza reside uma dor secreta / indeterminada continuamente / dupla e duplamente indecifrável / Em
si e a si mesma oculta e obscura para o olhar.

En aqueste, pues, del sol
Ya frenesí, o ya delirio,
Nació Segismundo, dando
De su condición indicios,
Pues la muerte a su madre,
Con cuya fiereza dijo:
Hombre soy, pues que ya empiezo
24
A pagar mal beneficios. (CALDERÓN DE LA BARCA, 1994, p. 43)

O barroco colocou a morte nos princípios da vida, assim como Benjamin o
explicitou na análise do drama barroco, na imagem da história e na alegoria da
caveira. Ele ainda faz menção em sua análise aos textos bíblicos, e aos antigosatuais pecados capitais. Benjamin comenta, e insere em seu texto, a observação de
Albertinus sobre o melancólico:
“a aflição, que em geral abranda o coração, torna-o cada vez mais
obstinado em seus pensamentos pervertidos, porque suas lágrimas não
caem no coração, suavizando sua dureza, mas acontece com ele como
com uma pedra, que se molha por fora apenas quando o clima está úmido”
(BENJAMIN, 1984, p. 176).

Analisando esta melancólica passagem, que é ainda relacionada à epígrafe
que usamos, Benjamin comenta:
É possível que o símbolo da pedra represente apenas os aspectos mais
óbvios da terra, enquanto elemento frio e seco. Mas também concebível, e
até provável à luz da citação de Albertinus, que exista na massa inerte uma
referência ao conceito teológico, contido num dos pecados capitais, a
“acedia”, a inércia do coração. Com sua luz baça e a lentidão de sua órbita,
Saturno produz uma relação entre a “acedia” e o melancólico, baseada em
fundamentos astrológicos ou de outra natureza. Essa relação já está
atestada num manuscrito do século XIII. “Da preguiça. O quarto pecado
principal é a preguiça a serviço de Deus. (...) (BENJAMIN, 1984, p. 177).

Partimos aqui da clássica afirmação de que um escritor constrói uma única
obra por toda a vida. Caminhando nesse rastro, podemos ver nos fragmentos da
obra benjaminiana o sentido de sua obra total, talvez aquela das passagens. Nos
seus sonetos, encontramos “relâmpagos” poéticos da idéia recorrente em seus
ensaios. A melancolia e as suas marcas surgem com os lampejos da história social
em ruínas.
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Aflito, pois, do sol / Já frenesi, ou já delírio, / Nasceu Segismundo, dando / De sua condição indícios / Pois dá
morte à sua mãe / Cuja cruedade digo: / Homem sou, pois que já nasci / a pagar penas.

Conforme as suas teses apresentadas em “Sobre o conceito de história”,
caminhamos em permanente estado de barbárie, trazendo a voz do luto, o
Trauerspiel25 que conduz a obra Origem do drama barroco alemão. Do trauer (luto) e
spiel (jogo, espetáculo ou ainda vestígio) nascem os traços de um texto particular e
rompido. Também nos sonetos de Benjamin vêem-se as cicatrizes da história social
e da própria estória:
Vós lábios meus quereis cicatrizar
sem cura e ficar mudos? Rubras feridas
como de espadas já não são tingidas
Deixai-me lance à espada E de brotar
hão-de cessar as queixas desmedidas
da boca que há de o amigo apropriar
desesperou na morte o silenciar
aliei a seu ser dores incontidas
(...)
(BENJAMIN, 1999, p. 57)

O caráter melancólico em Benjamin, como em outros pensadores dos tempos
sombrios narrados por Hannah Arendt, aponta para as crises e para as passagens e
momentos históricos angustiantes, caracterizando a forma evasiva da tensão, em
elipses de energias e idéias, empirias e conceitos em relevo nas aversões coletivas.
A melancolia gera a paralisia, ao mesmo tempo em que cria uma forma de
beleza e uma poética redentora, como analisa Julia Kristeva, em Sol Negro: “Uma
suspensão do sentido, uma noite sem esperança, o eclipse das perspectivas e até
da vida reacendem então na memória a lembrança das separações traumáticas.”
(KRISTEVA, 1989, p. 125).

Kristeva chama a atenção para o fato de que um

momento melancólico “mobiliza a sua atividade estética, que triunfa sobre essa
latência melancólica, ao mesmo tempo em que guarda o seu traço”. (KRISTEVA,
1989, p. 121). E ainda nos mostra:
A perda da ilusão, metamorfoseada em beleza, é particularmente sensível
nos retratos femininos. A serenidade um pouco atormentada da Madona de
Solothurn, cujo protótipo foi a mulher do pintor, sucede-se a representação
francamente desolada e abatida da esposa no Retrato da mulher do pintor
com seus dois filhos mais velhos (Basiléia, 1528). (KRISTEVA, 1989, p. 120)
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Esse termo aparece repetidas vezes na obra citada e caracteriza a expressão intensa de uma dor e uma
melancolia, que se fazem centrais em sua tese sobre o barroco e em seu conceito da alegoria.

Não obstante a produção/mobilização estética, ela ensina outro traço
decorrente da melancolia, que vai ao encontro dos poemas de As flores do mal, e
ainda das análises benjaminianas de Baudelaire, bem como das características da
obra de Benjamin – um “desligamento”: “ir para outro lugar, para o estrangeiro, para
outros...”. Acrescenta Kristeva: “a possibilidade de manifestar os processos primários
com espontaneidade e controle, com arte, parece contudo ser o meio mais eficaz de
triunfar sobre o luto latente” (KRISTEVA, 1989, p. 120)
Benjamin retira a melancolia do campo da simples angústia existencial ou do
sufocamento produzido nos excessos da metrópole ilustrados em Baudelaire. Sobre
a melancolia ele discorre, abordando concepções diversas, e considerando o
aspecto físico que remonta à alta Idade Média e à “doutrina dos temperamentos pela
escola médica de Salerno”. Benjamin comenta essa doutrina:
Segundo ela, o melancólico é “invejoso, triste, avaro, ganancioso, desleal,
medroso e de cor terrosa”, e o humor melancholicus constitui o “complexo
menos nobre”. A patologia dos humores via a causa dessas características
no excesso do elemento seco e frio, dentro do organismo. Esse elemento
era a bílis negra (...) (BENJAMIN, 1984, p. 168-9)

Apesar da descrição de uma teoria antiga que remonta a tempos remotos,
Benjamin expõe muitas diferentes fundamentações para o caráter melancólico, que
marca a alegoria. Da doutrina médica, ele ainda passa a conceitos astrológicos,
pontuando porém ponderações a cada idéia lançada:
Se a melancolia irrompe dos abismos da condição da criatura, à qual o
pensamento especulativo da época se via acorrentado pelos liames da
própria Igreja, sua onipotência se explicava. De fato, entre as intenções
contemplativas ela é a mais própria da criatura, e há muito já se havia
observado que sua força não era menor no olhar do cão que na atitude
meditativa do gênio. “Meu amo, é verdade que a tristeza não foi feita para
os animais, e sim para os homens, mas se os homens se excedem nela,
transformam-se em animais”, diz Sancho a D. Quixote. (BENJAMIN, 1984,
p. 169)
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estranhamento, Benjamin busca a produção do choque entre idéias e o revirar de
certa forma cada concepção. As faces ambíguas surgem na sua análise do
melancólico, ressaltando o seu caráter contemplativo: “a meditação é própria do
enlutado” (BENJAMIN, 1984, p. 163). Ele considera que essa “genialidade

melancólica costuma manifestar-se principalmente no dom divinatório” (BENJAMIN,
1984, p. 171). Assim, ele se volta também para a imagem de Saturno, resgatada da
astrologia, mais que da mitologia, ainda que a primeira tenha bebido na última:
... e se, por outro lado, a meditação do melancólico é compreendida na
perspectiva de Saturno, que “como planeta mais alto e o mais afastado da
vida cotidiana, responsável por toda contemplação profunda, convoca a
alma para a vida interior, afastando-a das exterioridades, leva-a a subir
cada vez mais alto e enfim inspira-lhe um saber superior e o dom
profético”. (BENJAMIN, 1984, p. 171-2).

Esse dom divinatório, profético, e ainda melancólico, visitante das
profundezas da morte é representado nas personagens barrocas, como se vê em
Calderón, e ainda, intensamente visto na poesia visionária e enlutada de Baudelaire.
A dialética de Saturno caminha no sentido das extremidades, que são imagens do
“alegorês”, conforme indica a explicação mitológica presente em Saturno,
estruturado na imagem de Cronos, o deus dos extremos:
Por um lado, ele é senhor da Idade de Ouro... por outro, é o Deus triste,
destronado e humilhado... por um lado, gera (e devora) inúmeros filhos, e
por outro está condenado à eterna esterilidade; por um lado é um monstro
capaz de ser vencido pela astúcia mais vulgar, e por outro é o deus antigo
e sábio, venerado como a inteligência suprema (...) (BENJAMIN, 1984, p.
171-2)

Reunindo as ambigüidades, a melancolia mostra na literatura as faces de
destruição e de sublimação, ou de algum heroísmo saturnino na imagem do artista
alegórico. A melancolia encontra espaço privilegiado nas artes e na literatura, sendo
estas partes centrais na elaboração das teorias benjaminianas e também domínio do
nosso poeta Murilo Mendes, que elege, além da poesia, as artes plásticas como
marco de seu pensamento e de sua obra literária. Uma apreciação não apenas
estética e figurativa é revelada nos textos benjaminianos que abordam a obra de
Baudelaire, de Kafka, de Poe ou de Brecht, manifestando o encontro de uma via de
supressão da realidade dilacerante, quando este dilaceramento se torna registro da
obra criada ou analisada.
Notamos ainda que Saturno, na astrologia, é um planeta lento, apresentando
uma relação particular com o tempo. O temperamento saturnino é ainda aquele que
se apega à memória. O aspecto melancólico do seu caráter relaciona-se também

com as reminiscências e as recordações freqüentemente revisitadas, um aspecto
que nos sugere as aparições da infância na obra benjaminiana. Assim, Benjamin
observa também em Baudelaire as ambigüidades de sua relação com seu tempo,
poeta de avant-garde e poeta melancólico:
A visão alegórica que, no século XVII, fora estilizadora, não o foi mais no
século XIX. Baudelaire esteve isolado como alegórico; seu isolamento foi,
em certo sentido, o de um retardatário. (Suas teorias enfatizam esse atraso
às vezes de maneira provocante.) Se a força estilizadora da alegoria foi
ínfima no século XIX, não menor foi sua sedução pela rotina que, na poesia
do século XVII, deixou tão múltiplos rastros. Essa rotina prejudicou em
certo grau a tendência destrutiva da alegoria, sua ênfase no fragmentário
na obra de arte. (BENJAMIN, 1989, p. 180).

O dilaceramento mostra-se como princípio poético em Baudelaire e na
experiência

cotidiana.
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humanizadoras que emanam da linguagem alegórica, no século das explosões
materialistas. O humanismo expresso através da melancolia é um retrato da
condição imperfeita do homem e provoca o efeito de redenção da culpa abordada
nas imagens dialéticas presentes nas figurações de influência renascentista.
As obras de Benjamin vêm assim de certa forma “iluminadas” pela presença
da melancolia sombria, observando atentamente as luzes sobrepostas na noite
parisiense, que são capazes de trazer um efeito redentor da culpa do homem e do
mal da sociedade.
Por outro lado, pelo efeito nostálgico, reflexivo e muitas vezes apassivador, a
melancolia gera a sensação e a representação da indiferença traduzida na figura do
flâneur benjaminiano. Essa figura de Benjamin poderia produzir efeitos de
ressonância, e diálogos com muitas décadas em sucessão, exprimindo um
procedimento que encontra terreno até o final do século XX, ou mesmo ultrapassa
esses limites temporais, assumindo diversas representações na literatura.
Assim, a melancolia do flâneur entre as ruas da cidade cosmopolita carrega a
expressão de certo prenúncio ou prefácio do que seria acentuado nas décadas
seguintes, e que na década de 1990 veio à tona como efeito blasé, relembrando a
apatia destacada por Georg Simmel, no início do mesmo século, como efeito dos
excessos das grandes metrópoles. O blasé, relançado no final do século, foi
intensamente representado nas mensagens dos anúncios publicitários espalhadas

pelas cidades, em imagens de manequins que exaltam a temática da desfiguração e
da apatia social.26
Esse comportamento assumiu grande repercussão em um período em que a
melancolia passou a transportar a conotação também de status social, talvez como
referência a um Baudelaire-transeunte-moderno-intelectual, alegorizado através da
produção das mensagens publicitárias, que empurraram massivamente essa
estampa nos rostos das modelos esquálidas que marcaram de forma contundente a
sociedade pós-industrial e pós-capitalista, excessivamente imagética.
Nessa faceta representa-se então a decadência de um homem já exaurido
nas centelhas da explosão moderna, que acolhe o excesso da imagem e da
informação pulverizada pelas cidades, mas que revela a sua repulsa no
esgotamento refletido em figuras e mitos despersonificados, que se propagam nos
próprios veículos de produção da imagem do sistema.

Revela-se nas novas

imagens distribuídas nas mensagens massificadas o cansaço diante da profusão
dos holofotes e luzes, das guerras e pós-guerras, das guerrilhas armadas ou veladas
internamente nas divisões do sistema social.
A superexposição às imagens, a identificação homem-objeto e o culto
excessivo ao corpo, bem como a incorporação do produto como cotidiano social,
exacerbaram a necessidade da divulgação extenuante de sensações e objetos
traduzidos na sociedade do espetáculo. Porém, o espetáculo passa a marcar-se por
uma experiência distinta daquela baudelairiana: a cidade não é mais objeto de
fascínio e perplexidade, mas incorpora o tédio pelo excesso da demonstração.
Nessa condição fundamentam-se as imagens das cidades cosmopolitas que exaltam
o olhar marcado pelo desinteresse, alienação e melancolia – um processo
prenunciado nas alegorias de Walter Benjamin e nas visões da flânerie de Charles
Baudelaire.
Que Baudelaire se tenha colocado hostilmente perante o progresso foi a
condição ‘sine qua non’ para que pudesse dominar Paris em sua poesia.
Comparada com a sua, a poesia posterior sobre a cidade grande vem sob
o signo da fraqueza e, não menos quando vê, na cidade grande, o trono do
progresso. (BENJAMIN, 1989, p. 174).
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Após Simmel (marcadamente em “The metropolis and mental life”), Jean Baudrilard se destacou na análise da
questão.

Seguindo as trilhas benjaminianas, encontramos assim a fantasmagoria da
modernidade em derradeiros descompassos cíclicos, que indiciam, como ele mesmo
constatou, “o despreparo do homem diante da técnica” e assim o aprofundamento
dos destroços humanos que se amontoam nas explosões do novo mundo mecânico
e da história “falsa” dos vencedores. Encontramos, desse modo, alegorias que
repetem insistentemente a idéia não somente do eterno retorno e suas
“fantasmagorias”, mas as latências de cada presente que estão no futuro.
A melancolia surge como aspecto fantasmagórico. Pairando na poesia
baudelairiana, caracteriza figuras textuais da modernidade e da pós-modernidade.
No modernismo prefigurado nas revelações poéticas de Baudelaire, a melancolia
dissemina-se pelos textos verbais e não-verbais espraiados nas cidades e nas
diversas representações da sociedade contemporânea. A relação entre o homem e
o seu território toma a máscara dos grandes centros de consumo e a sedução das
mercadorias imperam nas formulações da imagética social. O próprio corpo humano
torna-se alegoria da relação objetal do produto. O simulacro passa a caracterizar o
centro das relações e a simulação torna-se factível, operando sinopses transversas
entre o real e o representado.27
A apatia surge, dessa forma, como sublimação da natureza angustiante e
efervescente do espaço urbano. A sociedade espelha as alegorias da melancolia
que se apresenta como superação do humano, traduzindo-se em espetáculo. Do
espetáculo evidenciado nas passagens parisienses, no consumo exaltado e na
moda, Benjamin retira a imagem da sociedade que colocava nos objetos os seus
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contemporânea ou no pós-moderno de Lyotard, que encontra ali muitos diálogos.
Em “Pittura, art noveau, novità”, Benjamin observa:
L’ avvincendarsi delle mode, l’eternamente attuale si sottrae alla riflessione
“storica”, mentre la realtà è superata solo dalla riflessione politica
(teologica). In ogni costellazione attuale la politica riconosce l’
autenticamente unico, ciò che non ritornerà mai più. Emblematica di una
riflessione alla moda, che scaturisce dalla cattiva attualità, è la seguente
notizia che si trova in La trahison des clercs di Benda: un tedesco racconta
di essersi molto stupito quando quattordici giorni dopo la presa della
Bastiglia, sedendo alla table d’hôtel, non udí nessuno parlare di politica.
27

Sobre essa temática discorre Jean Baudrillard em Sociedade de Consumo, em Da sedução e em Simulacros e
Simulação.

Questa circostanza non è diversa da quella in cui Anatole France mette in
bocca al vecchio Pilato, che discorrendo a Roma dei tempi del suo
governatorato si sofferma sulla rivolta del re dei Giudei, le seguinte parole:
28
“Come si chiamava, ancora?” (BENJAMIN, 2002, p. 607-8).

A apatia, a indiferença, é uma das faces da melancolia. E assim, o cadáver,
que não se movimenta – imagem na história – liga-se ao novo, que despe as roupas
do velho e que desloca para as lojas tantos sonhos desfeitos pela humanidade, em
belas vitrines que desfilam a “moda”.
Como “belo” relativo, esse estado de coisas e seres passa a ser fonte
imagética da literatura urbana refletida em autores contemporâneos, como Benjamin
já anunciava em sua leitura de Charles Baudelaire. Há uma estética que emerge nas
alegorias

das

mazelas

sociais,

vícios

e
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humanas.

Entretanto,

confrontando-se com a noção alegórica benjaminiana, essas novas imagens
sucedentes às poéticas marcadas na obra do pensador alemão surgem como
simbologia enraizada e enrijecida do homem moderno, por representar uma
formação social do domínio icônico da informação e da mensagem produzida para
agradar à massa.
A apreciação ou apologia se esforça em encobrir os momentos
revolucionários do curso histórico. Ela acalenta no coração o
estabelecimento de uma continuidade. Atribui importância apenas àqueles
elementos da obra que já repercutiram. Escaparam-lhe as escarpas e os
ressaltos que oferecem apoio àquele que deseje chegar além. (BENJAMIN,
1989, p. 152).

Pela ação dos meios de comunicação de massa e suas linguagens que ditam
comportamentos e idéias, novas formas de ver a cidade passaram a se criar;
entretanto, a informação e a novidade passam a circular de maneira extrema e
sutilmente controlada – os limites em tese se diluem, mas uma forma diferente de
limitação passa a coagir a sociedade através do domínio das mensagens
subliminares divulgadas pelos meios de comunicação de massa para um público
28

A comercialização das modas, o eternamente atual se subtrai à reflexão “histórica”, enquanto a realidade é
superada somente pela reflexão política (teológica). Em cada constelação atual a política reconhece o
autenticamente único, aquilo que não retornará mais. Emblemática de uma reflexão da moda, que nasce da cruel
atualidade, é a seguinte notícia que se encontra em ‘La trahison des clercs’ de Benda: um tedesco conta estar
muito atordoado quando quatorze dias depois da tomada da Bastilha, sentado à mesa do hotel, não ouviu
ninguém falar de política. Esta circunstância não é diferente daquela em que Anatole France coloca na boca do
velho Pilatos, que discorrendo sobre a Roma dos tempos de seu governo se detém sobre a revolta do rei dos
Judeus, as seguintes palavras: “Como se chamava, mesmo?

antes inalcançável e, ainda mais recentemente, ampliado pelo uso das mídias
virtuais.
As ferramentas mediáticas, na construção e na divulgação intensas de
imagens, promovem a institucionalização dos signos que passam a vigorar como
padrão social. Nesse novo sistema que Walter Benjamin não pôde mensurar
previamente, houve mais um deslocamento nas novas ideologias e a alegoria
funciona de maneira talvez amarrada diante de uma realidade na qual avançam
formas mais complexas e sutis de dominação. A arte não se isenta desse contexto e
as novas alegorias figuram literariamente como crítica aos novos sistemas e muitas
vezes como apologia dos mesmos.
Nesse âmbito, poderíamos pensar em um decréscimo do uso alegórico na
nova forma das mensagens, pela instituição mediática que trabalha com o império
dos signos, desapontando assim aquela democracia sonhada por Walter Benjamin,
diante dos avanços técnicos que propulsionaram o trâmite das obras de arte e do
objeto artístico, antes único e resguardado.
Apesar da possibilidade do acesso à informação e às obras de arte por um
número maior de pessoas, a nova dinâmica social mantém os padrões de descrição
monopolizante de um grande império dos signos cristalizados. A era contemporânea
da massa e da tecnologia afeta o quadro democrático e a mobilidade significante,
através da destituição de muitos procedimentos alegóricos conceituados por Walter
Benjamin, embora em muitos campos, como na literatura, muitos desses
procedimentos são ainda potencializados. Na nova sociedade destaca-se ainda a
fragmentação textual, a imagem falando em predominância ao texto, a profusão das
luzes e das figuras superpostas, além de uma flutuação maior e mais rápida das
tendências artísticas e das ideologias dispersas.
É nesse contexto que, apesar de funcionar como dispositivo alegórico da
cidade, a melancolia reconfigurada no estilo blasé, conforme comentamos, condensa
e representa disfunções das condições da sociedade de consumo, não assume mais
o lugar de ruptura com o simbólico.
O fermento novo e decisivo que, ao penetrar o taedium vitae, o transforma
em spleen, é a auto-alienação. Da infinita reflexão da regressão que, no
romantismo ludicamente dilatava o espaço vital em círculos cada vez mais
soltos e, ao mesmo tempo, o reduzia em estruturas cada vez mais

limitadas, a tristeza em Baudelaire permaneceu apenas o tête-à-tête claro e
sombrio do sujeito consigo mesmo. (BENJAMIN, 1989, p. 153).

O blasé, como sucessor do spleen baudelairiano, escapou ao âmbito
alegórico e, em alguns momentos, instaurou-se como símbolo social massificado,
com a atuação dos grandes veículos da mídia, desde a década de 1970 até os
meados de 1990.
Ao final desse período, devido a fatores sociais complexos, as imagens
divulgadas nos meios de comunicação foram radicalmente transformadas, passando
a retratar o modo de vida saudável, esportivo e esfuziante, como contraposição ao
modelo anterior. Nesse momento, a alegoria foi permeada por uma espécie de
revivescência das clássicas imagens greco-renascentistas, esculpindo corpos e
rostos em perfeição no domínio dos meios tecnológicos, talvez preconizando Beatriz
Sarlo, que propõe “Esquecer Benjamin”, nas suas Paisagens Imaginárias.29
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Nesta obra, publicada pela USP, a autora discorre sobre a grande repercussão da obra de Benjamin nas últimas
décadas, deixando entretanto a proposta de sublimação das suas teorias.

CAPÍTULO II

3. VESTÍGIOS E CONVERSAS PORTÁTEIS

Quero falar de uma barbárie inevitável, sintética,
infantil, que muitas vezes permanece visível numa
arte perfeita (mexicana, egípcia ou minivita) e que
resulta da necessidade de ver as coisas de
maneira ampla, e de, principalmente, considerá-las
no seu efeito de conjunto.
(Charles Baudelaire)

Tra il caos del subconscio e la tecnica rigorosa,
vigilante, si sviluppa il programma dell’ operatore
artistico, che cerca anche la sua propria identità. In
questo universo di enigmi dove nessuno dispone di
tempo per pensare all’ assoluto o per ripensare la
30
storia relativa....
(Murilo Mendes)

3.1. Relâmpagos e retratos

Notamos nas noções de alegoria alguns vestígios que podem lançar luzes
sobre a obra muriliana. Apesar de transitarmos por concepções bastante obscuras,
que não conduzem propriamente a caminhos decisivos, esses vestígios alegóricos
nos fornecem chaves para entrar na leitura de um texto complexo e abstrato,
impactante e apocalíptico, esboçando questionamentos e reflexões através dos
muitos objetos que cruzam sua poética, buscando esboçar em palavras condições
inatingíveis pelo homem.
Observemos o texto intitulado “Blow up”, de Conversa portátil:
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Entre o caos do subconsciente a a técnica rigorosa, vigilante, se desenvolve o programa do operário artístico,
que procura ainda a sua identidade própria. Nesse universo de enigmas, onde ninguém dispõe de tempo para
pensar no absoluto ou para repensar a história relativa...

Reconstruo mentalmente o começo e o final de “Blow up”, o considerável
filme de Antonioni: pessoas existentes reúnem-se para um jogo inexistente:
fazem força, deslocam braços e pernas, perseguem uma bola invisível,
mas não atingem o escopo. Tudo se dissolve no ar, sem palavras, tudo
existe e inexiste. As definições científicas nos informam que estamos
situados no tempo e no espaço. Mas isto será verdade, ou uma verdade
provisória? Segundo Werner Heisenberg e J. Robert Oppenheimer, existe
inúmeras verdades científicas provisórias.
Que significa o fato de existir, mover-se, respirar, agir? Qual o destino da
cultura? Substituirão, após a provável próxima catástrofe, os textos da
“Divina Commedia”, da “Odisséia”, de “Os Lusíadas”, de “Hamlet”, das
“Soledades”, de “Le Fleurs du Mal”, de “Finnegans Wake”, de “Corpo de
Baile”?
Retorna, inevitável, a idéia da morte. De novo é mestre Quevedo a me
instruir. Na carta que dirigiu ao seu amigo italiano Ottavio Branquiforte lê-se
“La muerte tan cerca está del primero cabello como del último.” Morte.
Ampliação gigantesca da fotografia da vida. Blow up.
(MENDES, 1994, p. 1472)

Esta curta passagem da obra muriliana condensa grande parte da temática
que conduzimos aqui e que nos apresenta uma riqueza de imagens que poderiam
dialogar intensamente com as angústias do homem moderno e com os pressupostos
da alegoria. As imagens, as questões, as obras referendadas traçam indelevelmente
contornos de temáticas que transbordam em sua poética. E dessa forma nos
indagamos junto com o poeta: qual o destino e as bases da cultura moderna, do
homem, do existir? Existem fronteiras entre os tempos, ou as velhas angústias
humanas surgem sucessivamente, usando novas representações, outras imagens,
outras faces ou diferentes leituras e visões dos contornos? Qual é o espaço da
poesia, das palavras e ainda da literatura e da arte modernas?
Pessoas existentes, reais, imagens concretas, participam de um jogo invisível
e lutam contra suas fantasias, ou suas visões individuais que não atingem a lente da
câmera. Vemos um texto sobre um filme que reflete o mundo do poeta Murilo
Mendes, onde o real é hóspede da imaginação.
Percebemos ainda que a verdade do poeta incide e enfatiza o reino da
provisoriedade, questionando as incessantes explosões e catástrofes. Junto com a
reflexão de "Blow up", que insurge na era da técnica e do cinema, aparecem os
textos antigo-canônicos que permanecem no mundo, na literatura e na leitura do
universo humano. São obras de visões distintas, culturas e tempos divergentes,

passando por Dante, Homero, Camões, Shakespeare, Joyce, Baudelaire e
Guimarães Rosa.
O texto citado apresenta uma imagem menor destacada na obra de Murilo
Mendes, o cinema. A importância da pintura e do desenho na obra do poeta e a sua
dedicação às artes plásticas é um fato marcante na sua vida e na sua produção
intelectual. Por outro lado, a forte presença imagética é aspecto relevante na sua
poética. Este traço visual na poética muriliana é ressaltado inclusive por outros
grandes escritores modernistas31. A sua atenta observação da arte, por sua vez,
pode também nos indicar uma relação ou uma influência no aspecto impactante e
imagético impresso no texto muriliano, seja em verso ou em prosa, seja em ficção ou
em crítica.
E, afinal, as alegorias nos remetem, em sua abstração conceitual, exatamente
ao traço, à imagem, ao visual e ao material, diante do incorpóreo, do sujeito e da
escrita. E uma escrita que parte das técnicas contemporâneas da imagem – o
cinema e seu potencial de incidir na intensidade da emoção provocada pela imagem.
Entretanto, a imagem retorna ao passado, a literatura, a Quevedo, para falar da
grande fotografia da vida, que é talvez tudo que pode restar: imagem em papel ou
em vídeo, pois o retrato final é a morte.
O texto que citamos anteriormente usa como temática um filme. Foi escrito
em 1969, apesar de ter sido publicado em 1994, por Luciana Stegagno Picchio.
Podemos notar então um poeta que trata dos mais distintos aspectos da vida e da
arte contemporânea. Sua atração pelas artes não se limita ao forte trânsito nas artes
plásticas e na música32. O poeta fala de vários espaços, mostrando seu fascínio pela
arquitetura, descrevendo monumentos, ruas, cidades. E ainda o cinema e a
fotografia não ficam de fora, talvez acompanhando a “obra de arte na era de sua
reprodutibilidade técnica” 33.
Em outro texto, de forte presença conceitual e imagética, denominado “Lo
Zodiaco”, da mesma obra, Conversa Portátil, Murilo pode mostrar em intensidade
31

Menção especial merecem as palavras de João Cabral que o considerou referência para o seu aprendizado
sobre a importância da visualidade na poesia.
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Aspecto revelado em seus artigos sobre a música, reunidos por Murilo Marcondes de Moura em Formação de
discoteca.
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Referência ao ensaio de Walter Benjamin, inserido nas suas Obras escolhidas, v.1.

essa formação alegórica de seus textos e as inúmeras variações, interseções e
transformações de idéias, ideologias e conceitos de que falamos e que nos
apresenta, de certa maneira, uma síntese do caráter moderno para o poeta. O trecho
em prosa poética trata de uma obra de Cesare Vivaldi, que pode ser lido como certo
referencial do poeta, ou seja, como uma demonstração múltipla e veloz de seus
interesses e de algumas idéias e procedimentos em destaque em sua própria
poética:
Certas alusões do texto pressupõem o abandono, inconsciente ou não, do
homem às forças subterrâneas, o precário equilíbrio de dados positivos e
negativos: “Venere pone su un piatto / della bilancia la gioia, / sull’ altro
34
l’amarezza .”

De hoje em diante serei mais atento aos signos do zodíaco;
Poeta de contrastes violentos e de propostas líricas, Vivaldi sabe unir a
medida e o furor desencadeado. Latinista, bebeu em Ovídio o sentido das
metamorfoses. Freqüentador-tradutor de Virgílio, aqui e ali nos surpreende
com um aceno épico, funde, através da linguagem os tempos; faz explodir
das camadas culturais do passado e do presente a força augural do futuro.
(MENDES, 1994, p. 1477/8)

Aqui partimos de pequenos textos, de uma obra ainda pouco explorada, para
abordar diversos dos temas que surgiram nesse capítulo e na tese como um todo,
em torno do tema da alegoria e da modernidade em Murilo Mendes.
Esse trecho, que explicita a fragmentação na prosa muriliana, nos indica um
homem submetido a forças contraditórias, a lutas permanentes, a mitos, a textos
literários e referências do passado que, contudo, revelam modernas idéias no
presente reciclado.
O próprio título da obra Conversa Portátil pode ser ligo alegoricamente, já que
transmite a mobilidade do diálogo. Esse título sugere a transparência entre o seu
discurso, da linguagem escrita, e o discurso oral; talvez certa permeabilidade entre a
sua escrita e a fala, incorporando mais fortemente o sentido da transitoriedade e da
progressão, duas idéias acentuadas por Benjamin, ao tratar do tema alegórico, bem
como da literatura na modernidade.
Quando consideramos a alegoria como um princípio complexo, tratamos de
um termo que nos remete a imagens fortes e críticas, como mostraremos ao longo
34

Vênus põe sobre um prato / da balança a alegria / sobre outro a amargura.

deste capítulo, e que absorve ainda outros temas em destaque nas reflexões do
século XX, como a história, a melancolia, a modernidade, as guerras e,
principalmente, a transitoriedade ou a efemeridade do homem e das imagens.
É com esse intuito que observamos, nesta tese, afinidades entre
determinadas concepções benjaminianas e as representações murilianas da
modernidade e, especialmente, da arte moderna ou ainda da expressão do homem
moderno através da arte e da poesia. Ao refletir sobre a temática moderna e os
complexos conceitos acerca da alegoria, desenvolvidos na obra de Benjamin,
procuramos iniciar alguns dos apontamentos sinalizados na poesia de Murilo
Mendes, como o diálogo permanente entre extremos e polaridades, entre mitos e
rupturas, entre masculino e feminino, em imagens de choque e de faces múltiplas.
No texto acima citado, podemos notar que Murilo fala de um outro, mas revela
muito do seu próprio eu poético. E ainda, na reflexão sobre Vivaldi, Murilo Mendes
passa por outras influências marcantes em sua obra, como Virgílio e como Ovídio –
escritor ao qual o poeta se liga de forma especial. Com relação a essa influência,
vale lembrar sua obra As Metamorfoses, que encontra no poeta antepassado uma
obra homônima e afim em muitas idéias35.
Ao texto “Lo Zodiaco” de Murilo ainda retornaremos, pois este lança também
outras imagens e concepções que se destacam na sua imagem do moderno, como o
surrealismo, o cristianismo revolucionário, a visualidade e os mitos. Afinal, ele diz de
início: “centelhas e fulgurações extraídas do caos da linguagem” (MENDES, 1994, p.
1476).
O complexo trânsito por diversos espaços, contemporâneos ou não, nos leva
a vislumbrar algumas centelhas no caos da linguagem evocado na poesia muriliana,
que visa entretanto alcançar na poética o equilíbrio diante das forças da desordem,
deixando fulgurações de conceitos modernos.
A modernidade na obra muriliana não se confina no pensamento corrente em
seu tempo e baila entre Grécia ou Roma antiga, entre mitologia e religião, entre
astrologia e literatura, entre barroco, surrealismo e futurismo, espanhol, italiano,
brasileiro ou português, produzindo um enlace atemporal e espacial que sustentam a
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modernidade para o poeta – aquela que não nega o diálogo, que não exclui o
aprendizado, seja qual for a fonte e a origem.
O olhar do poeta mobiliza as imagens num jogo de estratégias que não
podem se classificar em estilizações predefinidas, mas que procura o estilo
individual carregando o (portátil) discurso das artes para a vida e da vida cotidiana
para o poético elaborado. São estes aspectos apontados nos dois textos citados
anteriormente, marcando reminiscências do cinema italiano, que anuncia ainda a
irremediável finitude do homem e, assim também, de qualquer idéia; um dia Blow up:
“morte fotografia gigantesca da vida”.
Essa fotografia gigantesca se espalha ainda pelas “galáxias” e “zodíacos” da
literatura espanhola, espiritualizada, reunindo espaços e tempos na face da poesia
moderna e criativa do poeta-prosador brasileiro, confirmando o precário equilíbrio de
dados “negativo-positivos” em que transita o homem e, da mesma forma, as suas
manifestações artísticas. Estas exprimem com freqüência pólos de atração e repulsa
entre características diversas representadas na arte, indicando a busca em
alternância por diferentes respostas para as incertezas humanas, em um precário
equilíbrio. Visando a percepção das sutilezas desses universos e seus movimentos
paradoxais, que terminam por traduzir a incompletude das questões passíveis de
inserção no universo racional, o poeta amplia seu espectro de atenção e conduz um
discurso de movimentação entre as diversidades conceituais, assinalando a angústia
da incerteza. Com isso, o eu lírico aguça os sentidos e a atenção para os signos, e
as estrelas do zodíaco, distantes e fugazes brilhos de beleza e desconhecimento,
que constatam a ínfima-constrita condição humana: precários seres, modernos
paradoxos.
Apesar de Murilo Mendes já ter sido considerado pela crítica como um poeta
de muitos mitos, complexos e divergentes; e ainda destacado por sua estudiosa,
curadora e amiga, Luciana Stegagno Picchio, como poeta de “muitos símbolos e
metáforas”, como mostra a entrevista anexa a esta tese, pretendemos, entretanto,
ultrapassar a concepção simbólica para aprofundar o trabalho com essas imagens
de modernas alternâncias, escorregadias ou “infixas”, que observamos na obra do
poeta. Dessa forma, apontamos para desdobramentos múltiplos e para a
complexidade das figuras presentes em sua poética.

Mesmo falando do cristianismo, uma de suas bases, que poderia supor um
aspecto rígido em sua obra, talvez baseado em figuras sólidas e tradicionais, ao
contrário, o cristianismo de Murilo caminha nas mesmas trilhas ramificadas de sua
poética do revés ou dos reversos. Em "Rito em São Pedro", lemos:
Fatigado da fértil devoção de tantos sequazes, prelados e turistas, o Sumo
Pontífice faz um sinal a nove autômatos projetados em vermelho e amarelo
por Miguel Angelo. Deixando-se surpreender no espaço da "sedia
gestatoria"; ventilado por dois enormes leques de plumas de avestruz,
desfecha o signo trinitário da bênção. Acende-se o corpus barroco, o
volume dos télamons, a tiara tríplice remetendo à coroa de espinhos, o
gesto circular do Bernini. Noventa "fotoreporters" fazem convergir
simultaneamente as câmaras sobre a face e o corpo emprestados ao
Pontífice: mil fotografias do suplente do Invisível cobrirão à tarde a
superfície dos jornais. Os nove autômatos apresentam armas ao Servo dos
servos de Deus. Regressando ao chão, sessenta e seis homens cobertos
de vermelho, que marcham de mitra para a eternidade movidos pelo canto
polifônico renascentista, sufocam-no em ritmo solene, à força de precisão,
respeito coral e solicitude organizada. (MENDES, 1994, 1471).

Algumas das idéias que se manifestam nas alegorias da sociedade
contemporânea, que podem ser notadas na obra de Murilo Mendes, trazem ecos de
propagação para tantas temáticas que caminham em reflexões do poeta sobre a
condição da língua e da arte na sociedade moderna; uma sociedade de exaltação da
tecnologia e do progresso. Transitando em diversas correntes, percursos e
ideologias, Murilo Mendes traduz a crise da poesia e a exacerbação dos horizontes
capitalistas que se faziam obscuros e assustadores em meio a guerras, barbáries e
exclusões sociais.
Com Benjamin, podemos ver colocações que nos revelam algumas luzes nas
correspondências de Baudelaire. Neste, a imagem de artista é comparada à de um
herói, conforme observa Benjamin – um aspecto que encontra diálogos na obra de
Murilo Mendes, em meio ao século dos grandes avanços e das grandes atrocidades,
mas da “invenção, da metamorfose, abolição das fronteiras entre o real e o
imaginário”, observado por Murilo em De Chirico, em Magritte, em Max Ernst.
O poeta busca “poesia visual”, transitando na cidade moderna cosmopolita,
ou “poesia de cultura”, na “natureza reelaborada pela cultura, numa sucessão de
planos superpostos” (MENDES, 1994, p. 1477).

Na cultura-natureza, em eros-

psiquê, em real-imaginário, consciente-inconsciente, o poeta busca os fundamentos
do homem moderno; por isso talvez reflita: “surrealismo: técnica avançada do nosso

tempo, embora o movimento se haja dissoluído? Está no ar, até na política. Deus e o
demônio, prováveis surrealistas?” (MENDES, 1994, p. 1476)
E ainda por isso, e pela fragilidade do homem entre as polaridades que
incluem vida e morte, também a modernidade cosmopolita é colocada em diálogo
com as antigas tradições, fazendo-as renovadas no olhar poético. Assim o poeta
comenta o catolicismo no texto “Saudação a Dom Quixote”, a propósito, uma obra de
extremo fascínio para o poeta:
Herdeiro de antigas tradições orientais, da cultura grega e da israelita, o
catolicismo passou ao crivo todas essas propostas, adaptando-as a
situações novas, através de algumas das maiores cabeças da humanidade.
Este dom de transformação e adaptação provém, diz Baudelaire nos
“Journaux Intimes”, do caráter feminino da igreja. (MENDES, 1994, p. 1479)

O feminino da igreja descrito por Baudelaire é amplificado por Murilo em
muitas passagens de obras diversas, como no intenso poema “Igreja-mulher”, da
obra em que as formas humano-profanas avançam sobre o eu poético, provocando
o conflito com seu clamor por serenidade e paz inspirado na espiritualidade cristã:
Aponta-me a mãe de seu criador, Musa das musas,
Acusando-me porque exaltei acima dela a mutável Berenice.
A igreja toda em curvas
Quer me incendiar com o fogo dos candelabros.
Não posso sair da igreja nem lutar com ela
Que um dia me absorverá
Na sua ternura totalitária e cruel.
(MENDES, 1994, p. 303)

O poema citado é fortemente representativo da obra muriliana em sua
temática conflitiva e seus trânsitos profano-sagrados conturbados, que alegorizam
as polaridades do ser humano. Ele provoca reminiscências da atmosfera profana
conturbada da poética baudelairiana em sua tradução de correspondências no
universo, muitas vezes fatídicas, nas visões metafísicas bastante incorporadas ao
mais denso concreto-mundano. As correspondências transitam entre os brilhos das
estrelas distantes e das cidades iluminadas pela artificialidade dos coloridos
incandescentes. Subida de Eros às camadas mentais e transcendentes, descida de
Psiquê aos cenários, olhados-sentidos, da existência.

Através do brilho, do colorido e das misturas produzidas nas "Passages" de
Paris, Benjamin enxerga os sinais latejantes da nova modernidade. Como um coro
participante das teorias benjaminianas, Baudelaire absorve as imagens da
sociedade moderna ocidental, o que justifica a eleição do poeta francês por
Benjamin, para condensar o sujeito e a poética emergente dos pilares rompidos e
dilacerados na nova cultura do ocidente:
Baudelaire não se sentia movido a se entregar ao espetáculo da natureza.
Sua experiência da multidão comportava os rastros da iniqüidade e dos
milhares de encontrões que sofre o transeunte no tumulto de uma cidade e
que só fazem manter tanto mais viva a sua autoconsciência. (No fundo, é
exatamente essa autoconsciência que ele empresta à mercadoria que
flana). (BENJAMIN, 1995, p. 57)

Observando as obras produzidas na Itália e algumas em italiano, ressaltamos
que o poeta Murilo apresenta uma linguagem particular e densamente poética,
mesmo nos textos em prosa e nas apresentações das mostras de artistas. Murilo
não encontra voz correspondente na literatura. Não podemos enquadrá-lo em uma
corrente, mas em várias interseções: não se mostra característico dentro de
nenhuma linha específica do modernismo brasileiro, mas também não encontra
respaldo no modernismo italiano: mescla correntes divergentes nos movimentos
artísticos de diversas culturas. O próprio poeta aponta para suas múltiplas
referências, distintas e paralelas, traçadas por seu gosto, sem limites de
nacionalidade.

Nesse aspecto, fazem-se reveladores particularmente os seus

Retratos-relâmpagos, fotografias um tanto particulares das muitas mentes que se lhe
revelam significativas; também Poliedro mostra muitas faces da sua geometria
imaginativa.
Apesar de caminhar em diversas esteiras de variadas vanguardas do século,
nas múltiplas adjacências de significados produzidos em imagens e linguagens
afastadas do centro de referências nacionais do poeta, pode-se todavia perceber
uma estranha coerência na obra de Murilo Mendes. Talvez, a coerência dos
princípios surrealistas de liberdade e imaginação, aliados ao concretismo das formas
e à materialidade da linguagem, ao misticismo salvacionista, à presença dos mitos,
divergentes, dos cânones e das margens da sociedade e da arte, dos futuristas, das
máquinas que assustam e promovem a barbárie e também alimentam a arte, enfim,

da multiplicidade e da movimentação do homem, da linguagem, das imagens e da
verdade.
Em contextos que caminham muitas vezes de forma divergente, Murilo
Mendes produz convergências em alguns pontos da trajetória, sugerindo os
momentos de encontro de constelações distantes, que produzem relâmpagos,
lampejos, como nos mostram também os traçados das idéias benjaminianas.
O poeta concentra reflexões sobre as imagens lançadas no espaço da arte,
que é abordada como uma grande ciência, ultrapassando assim a poesia, mas
caracterizando sempre o estilo intensamente poético de Murilo Mendes. Ele nos
conduz a uma reflexão metalingüística e a uma abordagem dos espaços da poesia e
da arte como modo privilegiado de questionar e representar o nosso tempo e seus
pontos cruciais, fatos e idéias marcantes.
Murilo revela uma postura de intensa ligação com a arte e com o fazer
poético, que se associam à reflexão crítica diante dos fatos sociais, alegoricamente.
A modernidade é observada pelo poeta em diversos prismas, em temporalidades
distintas. O século XX é esboçado em sua literatura, principalmente através dos
grandes questionamentos expressos nas manifestações artísticas, marcando-o
como poeta moderno no sentido amplo do termo.
As alegorias percebidas na análise da modernidade no poeta pressupõem
uma latência de significados em imagens e em ruínas de um passado, que assumem
importância em seu pensamento. Projetam-se ainda reflexões, interrogações e
projeções futuras na poética de Murilo Mendes, que podem elucidar uma grande
busca do poeta – a compreensão e a crítica do moderno, a visão do tempo
deslinearizado e o reconhecimento dos múltiplos espaços, em seus diferentes
contextos de produção.
Tratamos, pois, de um poeta brasileiro cuja obra é toda perpassada por
imagens de choque, e por um estranhamento ou uma perplexidade, que não são
relativos propriamente à sua condição de poeta da cultura, colocado fora do seu
espaço próprio. Não tratamos tanto de um estranhamento diante dos espaços da
alteridade como outra nação, mas de um estranhamento traduzido por uma relação
de proximidade com seus diversos-semelhantes, com a humanidade que se mistura
a uma modernidade muitas vezes equivocada pelas incoerências, barbáries e
descomedimentos, coincidindo com um incômodo, mostrado pelo poeta, com a

tecnologia que vai à lua, mas que “não cura um resfriado”. Notamos um
estranhamento de caráter individual, aquele do poeta que questiona todos os fatos e
objetos, colocando-se em uma posição de observador-crítico e produzindo imagens
inusitadas.
Observemos então os versos do poema “O rito humano”, presente em seus
Sonetos Brancos, em cujos cromatismos afloram os muitos negros, violetas e rubros:
Pelas curvas da tarde vem surgindo
A inefável palavra Agnus Dei.
Ouço balidos pelo mundo inteiro:
Matam o cordeiro branco redentor.
As armas do futuro desenhadas
Vejo no espaço, túmulos abertos:
Os balidos rebentam das gargantas
Até dos que inda estão para nascer.
De variadas maneiras matam o homem.
Matam a pureza, a paz, a liberdade,
Pelo cutelo, a bomba, a guilhotina,
Pelo silêncio, a fome, a solidão.
Fecha o leque de plumas o Oriente,
Abre o Ocidente o tank de terror.
(MENDES, 1994, p. 448)

No poema fica marcada a angústia do poeta diante de uma barbárie geral,
que se espalha nos gritos – “balidos” pelo mundo inteiro – uma imagem de
ressonância interna da dor que é vista / ouvida no universo externo. A imagem do
“cordeiro”, como os peixes, veste os sons do eu poético de um tom cristão, que se
sente por toda a sua obra, ainda que menos à medida que avançamos na prosa dos
últimos anos. São essas imagens permanentes em sua poética, que se jogam,
entretanto, em diversas outras combinações e estão mais presentes nos textos em
que se ressaltam mais os aspectos melancólicos ou catastróficos.
Assim, tais combinações indicam alguma compensação ou forma de equilíbrio
entre forças paralelas, já que o poema muriliano se mostra em perseguição ao
equilíbrio do eu poético diante das imagens de choque que são permanentemente
percebidas e expressas no seu texto literário.
Os choques de sua poética nos conduzem a caminhos baudelairianos, mas
há muitas outras influências que ressaltaremos ao longo da tese. Murilo lança
constantemente apontamentos desde os filósofos pré-socráticos até os avançados

futuristas e dadaístas, que incorporam o mais contemporâneo mercantilismo como
império dos signos da modernidade.
As reflexões sobre o espanto, sobre o estranhamento como comportamento
criativo do poeta, nos remetem a algumas considerações de Benjamin e de Ginzburg
que lançamos no primeiro capítulo. Murilo marca em sua poesia o tom apocalíptico,
juntamente com o messiânico, lançando temores e belezas, sensualidade e
espiritualidade, pintura, música e poesia em conjunção, marcando o ritmo (livre e
alternante) e a visualidade (impactante), aspectos fundamentais em sua estética –
perspectivas sensoriais que brotam do “olho armado”, na expressão de Luciana
Stegagno Picchio em “L’occhio armato del poeta”.
Os choques se revelam intensos nos cruzamentos de olhares lançados pelo
olhar afiado de Murilo e das suas angustiadas meditações; e são manifestos através
do uso dos recursos múltiplos da poesia muriliana. Nesse processo de
estranhamento dos objetos, transferido ao elemento lingüístico, o poeta resgata
alguns sentidos da poesia, destacando o seu papel. Dessa forma, a poesia
manifesta-se em sua obra como forma de conversa, como discurso móvel, inserido
na realidade de forma diferente e estética. Resgata, paralelamente às imagens fortes
e ao elemento plástico, que é marca do mundo moderno, a poesia como voz e
expressão humana atemporal, nos remetendo a reflexões de Octavio Paz, em El
Arco e la lira:
(...) La operación poética es de signo contrario a la manipulación técnica.
Gracias a la primera, la materia reconquista su naturaleza: el color es más
color, el sonido es plenamente sonido. En la creación poética no hay
victoria sobre la materia o sobre los instrumentos, como quiere una vana
estética de artesanos, sino un poner en libertad la materia. Palabras,
sonidos, colores y demás materiales sufren una transmutación apenas
ingresan en el círculo de la poesía. Sin dejar de ser instrumentos de
significación y comunicación, se convierten en “otra cosa”. Esse cambio –
al contrario de lo que ocurre en la técnica – no consiste en abandonar su
naturaleza original, sino en volver a ella. Ser “otra cosa” quiere decir ser la
36
“misma cosa”: la cosa misma, aquello que real y primitivamente son .
(PAZ, 1998, p. 22)
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A operação poética é de sinal contrário à manipulação técnica. Graças à primeira, a matéria reconquista sua
natureza: a cor é mais cor, o som é plenamente som. Em criação poética não existe vitória sobre a matéria ou
sobre os instrumentos, como quer uma vaidosa estética de artesãos, senão um pôr em liberdade a matéria.
Palavras, sons, cores e demais materiais sofrem uma transmutação, tão logo ingressam no círculo da poesia. Sem
deixar de ser insturmentos de significação e comunicação, se convertem em “outra coisa”. Essa mudança – ao
contrário do que ocorre na técnica – não consiste em abandonar sua natureza original, mas em retornar a ela. Ser
“outra coisa” quer dizer ser a “mesma coisa”: a coisa mesma, aquilo que real e primitivamente são.

Como nos mostra o poema citado – “O rito humano” – o poeta clama não
apenas pela humanidade em “risco”, também por uma interioridade ou uma
espiritualidade enfatizada nas palavras e nas imagens, como “Agnus Dei”. Ele vê o
terror e a morte que avançam na sociedade e não esconde o seu assombro diante
da mutilação: “Matam a pureza, a paz, a liberdade / Pelo cutelo, a bomba, a
guilhotina”.
Devemos lembrar que a obra de Murilo Mendes é elaborada em meio a
crescentes conflitos, inquietudes e rupturas que eclodem no cerne do século XX. O
poeta constrói seu legado literário retratando o momento em que os paradigmas se
quebram, quando se rompem todos os possíveis caminhos do mundo, partido entre
as duas grandes guerras.
Logo após, passa a vivenciar o início da Guerra Fria, que emerge com suas
conseqüências para o mundo bipartido. É esse ainda o período em que borbulham
as idéias marxistas e as esquerdas se fazem cada vez mais presentes e mais
ameaçadoras a uma antiga ordem, anteriormente inabalável.
Em um contexto assim efervescente, os intelectuais brasileiros buscam suas
próprias diretrizes, e não se encontram solitários na laboriosa procura de se
estabelecerem em um mundo cada vez mais complexo, que se via longe de um
eficaz, duradouro ou confiável estabelecimento.
É assim que as idéias novas procuram espaço no velho mundo europeu
estilhaçado e no novo Brasil que digeria os cacos e estilhaços, sentindo o odor do
sangue derramado pelas guerras distantes e, ao mesmo tempo, profetizando as
colunas de ferro e os horrores que chegariam com as torturas da ditadura brasileira.
Vivenciando, analisando e sentindo fortemente os reflexos da intensa barbárie
que dominava as sociedades modernistas, Murilo Mendes, desde sua primeira obra
Poemas (1930) foi capaz de se revelar como poeta atuante na denúncia das
atrocidades humanas em geral, assim como da sofrida realidade brasileira, mesmo
quando inserida numa reflexão de caráter universal. Diversas vezes a sua
perplexidade e a sua revolta mostram uma voz oprimida, mas de um poeta
inegavelmente ativo e angustiado em sua reflexão social, atormentado pelas dores
de seu país, e reivindicador de uma contundente modificação do status mundial.

Observemos como desfecha o seu "Grafito para Mário de Andrade", da obra
Convergência (1970), escrita em Roma:
BR / minha raiz / minha insônia:
O pássaro-telégrafo
Adia o anúncio da aurora
Aeroplanada.
▪
Avante força do homem,
Paz no BR e no mundo.
Avante música do homem
Paz no BR e no cosmo.
Paz a Mário de Andrade no seu osso
Distante das Erínias.

Avante epos do homem,
Avante plano-piloto
Contra o autosatisfeito
Caos.
Avante / Coisa maior
Avante / Coisa maior
Sursum corda
Sursum
Sur _____________
(MENDES,1994, p. 636).

Ao vislumbrar o “autosatisfeito” caos, o eu poético procura impulsionar as
imagens positivas que estão na sua raiz nacional, pedindo paz no seu país-raiz e no
mundo. O país que, mesmo distante, é razão de sua insônia é o mesmo país que
muita reflexão exigiu de Mário de Andrade, escritor que, por essa razão, vem
associado ao “BR”; e é ainda um país/espaço que privilegia a inventividade da
palavra.
O caráter reivindicatório é marca freqüentemente sublinhada na obra de
Murilo, constituindo um traço que se evidencia desde sua rebeldia juvenil, inserida
em um contexto marxista não-ortodoxo, passando por sua maturidade poética que
revelava um poeta inexoravelmente ligado à visão cristã, mas fazendo explodir, em
versos impactantes, imagens pitorescas, mundanas e contestadoras, e chegando ao
poeta das vanguardas, que explora o signo lingüístico na poesia, como fariam ainda
os concretistas. As imagens murilianas são reconhecidas pela peculiaridade com
que foram literariamente trabalhadas, causando a surpresa, e assim pelo incômodo

que geram no leitor, até mesmo o desatento, na leitura densa de seus poemas e, por
vezes, de difícil assimilação. Diz Ruggero Jacobbi:
Murilo não admite o hábito literário; nele, a surpresa consiste justamente na
impossibilidade de definir um texto; a sua página conserva uma disposição
diária e diversa; o gesto que ele chamava de "visionário" é a estrutura
imediata de uma frase. De fato, o Murilo mais puro, isto é, aquele mais
próximo da imagem da transparência final, leva a própria perfeição a um
prático abandono da intenção descrita e desenvolvida; a uma vida
calculada e cheia de ímpetos contidos, mas com uma força marcada em
seus movimentos extremos. (JACOBBI In: MENDES, 1994, p. 40).

Diante de tantas inquietações expressas em contundentes imagens poéticas,
pode-se notar que Murilo Mendes transita em inúmeras correntes, ideologias,
propósitos e imagens. Revela-se, pois, alegoricamente um poeta do mundo
contemporâneo, fragmentado, e ao mesmo tempo consonante com os tempos em
sucessão, com as civilizações e legião de poetas e pensadores antepassados. Ele
expressa uma proposta em um dos aforismos da obra Discípulo de Emaús (1945):
Recolhamos da tradição o que é espiritualmente vivo – e queimemos suas formas
caducas. (MENDES, 1994, p. 880)
Não podemos desconsiderar que o seu eu poético revela a busca de um
centro que possa estabilizar as “tantas almas desunidas”, e esse centro irá se
encontrar na religião trazida da infância, e que deixa marcas em toda a sua trajetória
literária. Em suas antigas e permanentes crenças embasadas na infância católica, o
eu lírico encontra um centro estabilizador para uma obra literária bastante
conturbada, e revela que a poesia é o outro grande pilar para produzir a harmonia
em seus estados caóticos e em suas angústias diante das barbáries do mundo.
Entretanto, são estes centros de referência, também centros desenraizados e nãoortodoxos, que abrem muitas margens paralelas, indicando o sentido alegórico
definido por Walter Benjamin.
O poeta Murilo participa de uma "simultaneidade de ações", que Benjamin via
na alegoria barroca, e ainda fragmentações que revelam uma visão melancólica da
história moderna, talvez tão forte como a imagem da "caveira", que Benjamin
relaciona à visão alegórica, configurando um sentido doloroso, e divergente da visão
positivista de progresso vitorioso, ao longo da história da humanidade. Partindo da
literatura barroca, Benjamin constata: “Não se pode considerar de modo algum

acidental essa relação do alegórico com o caráter fragmentário, amontoado e
desordenado de um quarto de mágico ou de um laboratório de alquimista, como os
conheceu o Barroco.” (BENJAMIN, 1984, p. 210).
A imagem do alquimista convém à poética muriliana, formada de materiais
díspares que se transformam ao seu toque poético numa densa substância.
Alimentando-se do caos do século e das inúmeras idéias surgidas no âmbito artístico
como respostas às angústias do homem moderno, Murilo transforma essas
abstrações em imagens visivas da poesia, de significados complexos e abstratos, e
respostas lançadas ao infinito, ou às peripécias do tempo e dos leitores-receptores,
como nos mostra seu “Grafito para Sousândrade”:
Esses gólfãos de estrelas e galáxias,
"Triângulos triângulos Semíramis".
▪
Qual é a solução: o solução?
(MENDES, 1994, p. 637)

É sabido que a porta de saída para as angústias do mundo que se alojavam
no poeta é aquela da religião, da espiritualidade. Entretanto, podemos observar que
essa inclusão intensa da religião em sua obra não advém de uma crença obstinada
em um catolicismo dominante no seu país de origem. Essa expressão fervorosa
demonstra intensamente uma alusão reversiva dessa religião, ou seja, a mesma
busca do Murilo Mendes marxista e anarquista que bradava nos cinemas, nos bares
e nas ruas de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro idéias esquerdistas e revolucionárias.
Anarquista-revolucionário é uma característica do poeta que permanece de
forma diferente na sua obra literária. Não ouvimos mais o poeta das "palavrasbacantes", mas o "côncavo-convexo" inserido na palavra, buscando, à luz de Apolo,
manter a embriaguez da paixão artística, em uma poesia autoconsciente, que
amadurece junto com os movimentos sociais e artísticos absorvidos, e assim
desenvolve o conceito e o concreto da poética da arte e da imagem na literatura.
Mesmo de forma mais serena, o poeta revela a sua sempre presente intenção de
revirar as ideologias, ainda que sejam aquelas que estudava, se dedicava e das
quais acatava muitas idéias. Em seus versos e prosa notamos com evidência a
busca de dessacralizar ou desmistificar qualquer sistema ou crença que se façam

opressores da profunda e real potencialidade de individuação dos sujeitos e de
expressão da “liberdade feérica”.
En rapport avec cet aphorisme je dirais qu'un des devoirs fondamentaux de
l' artiste de notre époque consiste à ne pas permettre que les savants
monopolisent l'interprétation de la nouvelle réalité physique de l'univers qui
37
se presente à nos yeux chaque jour plus "fantastique". (MENDES, 1994,
p. 1580).

Ao analisarmos a contestação do poeta às fronteiras e às barreiras impostas
à imaginação pela sociedade moderna, percebemos que a raiz de sua criação
poética

encontra-se

nesse

caráter

reivindicatório

e

desejoso

de

uma

desclassificação de estigmas, sejam eles morais, ideológicos, culturais, raciais,
temporais ou espaciais, não obstante Murilo mantenha com rigor na poesia a
necessidade da estética, ainda que dissonante. Como vemos no poema “Pirandello”,
a realidade/verdade é aquela que já indagava o referido Pirandello em suas ironias
acerca da pretensão da verdade, remetendo-nos com o poeta à verdade da
imaginação e às rupturas de limites espaciotemporais:
Smarriti desarmati in un tempo di carnefici
Spenti il fuoco sacro la memória originale
38
Enrico IV siamo tutti noi .
(MENDES, 1994, p. 1557)

Dos espaços diferentes ou ainda fantásticos, ou mesmo alucinados, Murilo
não se esvai. Transita "fantasticamente" na ausência de barreiras, enxergando os
tempos e os homens em uma grande imagem nebulosa e única. Em algumas
passagens o eu poético nos impulsiona ao questionamento sobre o tempo, como
criação humana, remetendo-nos ao desejo atemporal que paira em sua obra.
Questiona a existência do passado, marcando uma temporalidade coexistente e
continuamente móvel. E nessas interrogações/reflexões indaga a si mesmo
enquanto homem-poeta, fruto de seu tempo. Ainda que comedidamente, o poeta
revela a outra face de seu ecletismo e de seu desgosto diante das classificações ou
37

Com relação a este aforisma, eu direi que um dos deveres fundamentais do artista da nossa época consiste em
não permitir que os sábios monopolizem a interpretação da nova realidade física do universo que se apresenta a
nossos olhos cada dia mais “fantástica”.
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Desaparecidos desarmados em um tempo de carniceiros / Apagados o fogo sagrado a memória original /
Henrique IV somos todos nós.

dos posicionamentos rígidos, e flutua em seus próprios signos ironizados. É assim
que podemos ler no texto em prosa “O cavalo”, de Poliedro, que nos remete mais
uma vez ao terreno das imaginações nebulosas e às imagens “do Pártenon, de
Rubens, De Delacroix e do primeiro De Chirico”:
Antigamente (sic; houve antigamente) joguei nos cavalos do Jóquei, perdi.
Embora cavalino, nunca joguei em mim mesmo. E sempre tirei o cavalo da
chuva. (MENDES, 1994, p. 983).

Permanece porém uma regra em seu fazer poético – aquela que o fazia voltar
continuamente à lixeira para não deixar rastros da criação inacabada. O seu rigor na
elaboração poética, a sua poesia de forte carga imagética, a sua crítica aos
processos desumanizadores e ainda o atento estudo da arte, das culturas diversas e
da sociedade, figuram assim como uma espécie de diretriz ideológica.
Entretanto, as correntes estéticas e ideológicas particularizantes incorporamse à sua poética numa ausência de regras determinadas, submetidas ao seu próprio
gosto e estilo poético, à sua interpretação, seleção e juízo valorativo pessoal, que
confrontam os fundamentos de diversas e distintas correntes de idéias.
Essa característica múltipla e intercambiável, latente em seus textos em
prosa, verso ou ensaio, nos faz esbarrar em distintas ideologias, em temáticas que
conduzem a um poeta que se coloca diante dos espaços das mais diversas
naturezas, bem como nos indica seus posicionamentos diante das realidades sociais
e artísticas que se desenvolvem no seu tempo, e com as quais dialoga.
Observemos, nesse sentido, o seu texto sobre “André Breton”, da obra
Retratos-relâmpago, no qual o poeta aponta de maneira incisiva a sua postura
diante do surrealismo:
Claro que pude escapar da ortodoxia. Quem de resto, conseguiria ser
surrealista em regime de “full time”? Nem o próprio Breton.
Abracei o surrealismo à moda brasileira, tomando dele o que mais me
interessava: além de muitos capítulos da cartilha inconformista, a criação
de uma atmosfera poética baseada na acoplagem de elementos díspares.
(...)
Breton era obsedado pela idéia da descoberta da coisa mágica, do
“sobrenatural” na vida cotidiana; grato a Huysmans cujos livros muito o
ajudaram a progredir neste terreno, e a quem ele chamou “le moins

étranger de mes amis”, se bem que por outro lado tantos motivos os
separassem, já que o autor de Là-bas era católico.
Enterrei portanto um personagem fabuloso da minha vida, que me causava
alternativamente atração e repulsa. Para um homem de gosto eclético e
tolerante como eu, a dureza do espírito de Breton às vezes me irritava, mas
isto é um detalhe de ordem pessoal.
(MENDES, 1994, p. 1239)

Na prosa sobre Breton, Murilo mostra a forte influência surrealista de sua
obra, além de sua profunda ligação com a literatura francesa. Ainda assim, transita
em extremos de aprovação e desaprovação, de gosto e desgosto pela doutrina
iniciada pelo escritor francês. Apesar dessa consideração intrigada em relação ao
procedimento surrealista, e do reconhecimento de seu próprio ecletismo, o
surrealismo revela-se como a sua maior influência entre as vanguardas do século
XX pelas quais circula, e das quais capta sensivelmente suas essências e as
exterioriza em notáveis criações, não deixando de exprimir, em textos apaixonados,
os pontos de fracasso de cada uma dessas inovações no campo artístico-literário.
Faz-se relevante aqui notar a presença das expressões retiradas da fala
cotidiana, como full time, que nos remete à idéia lançada no título de sua obra
Conversa portátil, que é referendada no título deste capítulo; a linguagem muriliana
transita no cotidiano da fala e suas expressões acolhem popular e erudito, além dos
estrangeirismos. Esta expressão “full time” chama-nos particularmente a atenção por
partir da língua inglesa, sendo que o poeta mostra, em outros momentos, a sua
contrariedade diante do avanço desta como língua de domínio no mundo, crítica que
é feita com grande energia, como parte do caráter típico do poeta. As expressões
usadas neste trecho revelam a explosão das técnicas surrealistas de afloramento de
imagens e palavras do inconsciente, que se acoplam no texto.
Como “Breton”, são inumeráveis os outros nomes que vêm à tona nas obras
murilianas, talvez mostrando a postura mencionada pelo poeta de “escapar às
ortodoxias”. Desse aspecto, é fundamental ressaltar que Murilo Mendes é um poeta
de profícuos diálogos, materializados na literatura, com uma grande rede de saberes
e com os grandes e ainda com os pequenos fatos cotidianos, acontecimentos
sociais, correntes artísticas e ideológicas, idéias e culturas que lhe atravessaram a
vida.

Por essa razão se diz poeta eclético ou, poderíamos dizer, indomável por
qualquer visão conclusiva, visto que parece almejar a compreensão do universo
através do olhar desfocado e multiforme, que procura sempre um novo ângulo ou
uma porta aberta em cada novo sistema que lhe alcance a mente.
Dizê-lo eclético não é observação nova, e também nem sempre vista como
fator positivo. E um dos efeitos dessa característica é exatamente a dificuldade de
compreensão de sua obra e de sua personalidade, que marcou a história da nossa
literatura.
As causas dessa incompreensão são levadas muitas vezes para a questão do
seu afastamento geográfico da pátria. É bem verdade que a distância espacial
contribuiu para essa incompreensão imediata de suas questões literárias ou mesmo
para o seu conseqüente e prolongado esquecimento na história da literatura.
Entretanto, podemos observar que esta justificativa da distância se mostra
insuficiente para explicar o longo período lacunar de referências à sua obra na pátria
natal, principalmente se considerarmos com maior atenção a sua trajetória poética,
cultural e artística no exterior, sempre ligada à difusão da língua, da arte e da cultura
brasileiras.
Buscamos aqui, pois, avaliar os diversos fatores relativos à sua visão de
modernidade e à sua postura diante dela. Uma modernidade particular e plural se
descortina em imagens poéticas. Na obra muriliana encontramos os vestígios de
variadas histórias e idéias que o eu lírico resgata de momentos e lugares
esquecidos, nos muitos caminhos por ele percorridos, revelando talvez as ruínas da
história explicitadas nas teorias de Walter Benjamin.
Evidentemente, nessas histórias resgatadas em fortes imagens dos
processos sociais da humanidade, devemos considerar não apenas o poeta em sua
fragmentação ideológica vivida como sujeito, mas também essa outra ruptura
decorrente do seu itinerário de cidadão multicultural, e de homem do mundo.
Observamos, por isso, os aspectos literários envolvidos na criação muriliana,
e também os marcantes aspectos sociais e biográficos que se enlaçam em suas
densas e complexas alegorias da sociedade e do século XX, traçadas ou esboçadas
poeticamente. O poeta indica suas espirais de palavras e imagens, configuradas em
linguagem fragmentada, marcando no texto o desencadeamento do movimento da
vida no espaço das palavras. Vejamos um trecho do “Setor texto délfico”, última

parte da obra Poliedro, composta por aforismos e microtextos – este “setor” é
dedicado a José Guilherme Merquior, intelectual que ofereceu contribuição ao
estudo da obra muriliana, da benjaminiana, e a esta tese:
Entre Delfos e Jerusalém plantei um arco; vivo a bordo dele. As cidades
são adversativas ou vizinhas conforme o metro espiritual usado na sua
medida. Como opor as cidades que o próprio gênio do homem construiu?
A distância foi um "pathos" em outra época.
▪
Rotação, contaminação, colóquio com os tempos. Subversão do espaço.
▪
Santuário délfico, ninguém crucificaste.
Aqui nasceram mil vozes que foram ouvidas e cridas, mil Jeannes d' Arc
excluídas da fogueira; dançantes. Aqui a visão foi vista e ouvida, a ouvição
foi ouvida e vista. Sagrou-se.
▪
O município-universo. Santuário-universidade. Univerci-dade. O umbigo do
mundo.
▪
Cada um descubra seu alçaprema. Sua turbina. Saiba parafusar e
desparafusar sua lira.
▪
O côncavo do convexo. O convexo do côncavo.
(MENDES, 1994, p. 1046)

Notamos que o deslizamento espacial do poeta tem várias passagens,
ressuscitando “Jeannes d’Arc”, ouvimos vozes da história em suas personagens
relegadas/queimadas, e das ideologias à margem do poder. Muitas alegorias
nascem a partir do signo da “cidade” e do “universo”, englobando conhecimento,
território, formação de cidades e de “santuários-universidades”, que sugerem
mundos paralelos, acoplados no poema em prosa.
Das margens da história, dos mistérios, do conhecimento científico, e da
espiritualidade, englobados fragmentariamente, o poeta parte para as convicções
artísticas em desenvolvimento, exaltando a “lira” e a subjetividade no homem, e o
trabalho com o signo-lingüístico, com as operações racionais; apontando ainda para
a questão do macro e do micro-cosmo e da produção do conhecimento no "universocidade", universidade, que então chama pela necessidade da visão macro e
microscópica. Atravessa a referência dos poliedros, "convexo-côncavos", da forma à
abstração, alegorizando o homem que busca se descobrir, pelos muitos caminhos
do universo.

Encontrar a si mesmo requer santuários, universidades e umbigos (do
mundo), um baile entre os sagrados e profanos espaços, entre a razão e a
desrazão, para chegar ao ritmo da própria “lira de cada um”.
Por entre essa busca conturbada de sua identidade literária e de seu percurso
por trajetórias complexas, relembramos os intensos choques vivenciados pelo poeta
em momentos significativos de sua experiência, como a perda da mãe aos três anos
de idade, a morte do amigo, e referencial ideológico, Ismael Nery, aos trinta e dois, e
ainda o fato de ter encontrado em muitos momentos alguma hostilidade no seu meio
literário brasileiro, resultante de sua expressão religiosa. Essa dose de rejeição foi
ainda ampliada diante da necessidade de mudar-se do país, para encontrar terreno
mais fértil à sua pulsante veia artístico-literária. Distante territorialmente, mas não
emocionalmente, o poeta se entrega à divulgação da cultura de sua pátria, fora dela.
Em Roma, ele escreve textos como "Asppetti della cultura brasiliana" e
"Conflito de culturas em três poetas brasileiros", ensaios desconhecidos no Brasil.
Como professor de literatura brasileira durante os dezoito anos vividos na Itália,
orienta ainda muitas monografias de graduação sobre a literatura brasileira, na
Universidade de Roma "La Sapienza" e na Universidade de Pisa. Entre os temas por
ele orientados sobressai-se o modernismo brasileiro, Manuel Bandeira, Machado de
Assis e ainda Raul Bopp39.
Assim sendo, o poeta Murilo Mendes, que se vê longe da pátria durante
quase vinte anos, começa a produzir obras e textos, literários ou não, em línguas
estrangeiras, transferindo para outros espaços peculiaridades de seu próprio
ambiente, fragmentando-se e recolhendo-se em motivos e linguagens de reforço à
sua identidade e ao seu eu poético. Assim, encontramos nas obras do poeta,
elaboradas

nesse

período

de

afastamento,

alegorias

que

expressam

as

permanentes perdas e dilaceramentos, a dor, o luto, a melancolia, as ruínas
recolhidas de um eu partido, além daquelas de um mundo e de uma sociedade em
estilhaços.

39

Estes estudos podem ser encontrados na biblioteca da Embaixada Brasileira em Roma, entretanto não serão
aqui aprofundados, visto que nossa pesquisa se resumiu à consulta local, estes trabalhos não podem ser
reproduzidos.

É este o poeta que alegoriza a modernidade, o tempo e a sociedade
ocidental, construindo poesia e falando de arte. Uma arte que trafega do poema à
prosa, da literatura à ciência, da música e das artes plásticas à filosofia e à teologia;
revelando nessas linhas tortuosas o poeta brasileiro que se instala na Itália e que,
ali, se reconhece desconhecendo-se, se reencontra desencontrado e se integra na
dispersão dos cacos dos mundos a que ele assiste, esperando que “tudo exploda e
anuncie o fim”, como dizem alguns de seus versos mais apocalípticos; e ainda o
poema “Explosões”, de Convergência:
A ode explode. O bode explode.
O Etna explode. O erre explode.
A mina explode. A mitra explode.
Exceto a bomba: o homem não pode. O homem não pode.
O homem pode:
Soltar a vida. Fuzilar a bomba. Reinventar a ode.
(MENDES, 1994, p. 707)

Em meio às sonoridades que provocam as propagações do sentido,
percebemos imagens diversas, além daquela intensa, da catástrofe, que explode o
mundo humano inserido na técnica. Propõe o poeta o assassinato dos meios de
matar o homem e a reinvenção da vida pelo resgate lírico-poético. Notamos, nesses
versos, a retomada dos processos da natureza e a alusão ao vulcão siciliano Etna,
que potencializa os sons das imagens explosivas e dos bombardeios produzidos
pelo próprio homem, para negar a bomba, que ressoa entre os ecos da melodia do
poema. Os sentidos (humanos) e os significados (lingüísticos) são intensificados
pelo recurso da repetição, anáfora que percorre os confrontos sociais.

3.2. Geografias híbrido-transcendentes

Focalizamos Murilo Mendes como poeta florescido na raiz dos grandes
conflitos da história moderna e, ainda, transeunte marcado por diversas raízes,
culturas, nações, artes e histórias. Falamos do poeta que assim se define:

De substrato pagão; covarde oscilante; incapaz de habitar o faminto, o
leproso, o pária, aterrorizado ante a cruz trilíngue – máximo objeto realista
– oclusa ao olho dos doutores, travestida pela montagem teatral de Roma
barroca-poliédrica; obsedado pelo Alfa e o Ômega; bêbado de literatura,
religião, artes, música, mitos; imbêbado de política, economia, tecnologia;
expulso dos teoremas; tachado de analfabeto pelo físico nuclear e pela
história, dama agitadíssima; consciente da força agressiva do mundo
moderno, da espantosa ambigüidade da natureza humana, indecisa entre
adorar a matéria ou destruí-la; dinâmico na inércia, inerte no dinamismo
sou. (MENDES, 1994, p. 46).

Como Baco embriagado por palavra e arte, com “palavras-bacantes”, o poeta
se embebeda na “literatura, religião, artes, música, mitos”. Observa pelo ângulo
marginal da sociedade tudo que o acontece na história humana, colocando à luz de
Apolo as imagens “ferinas” que nascem de suas conjunções poéticas.
Em seus poemas escuta-se uma saudação à paz na história terrestre e notase uma busca de conciliação dos contrários, em que o “tigre” nem sempre ataca,
mas também se paralisa pela natureza frágil-efêmera, ambígua no medo e na
dúvida. Observemos a alegoria da condição humana e a reunião de forças
contraditórias expressas no poema intitulado “William Blake”, um poeta que marca
presença nas últimas obras de Murilo:
La realtá terrestre
è ospite dell’ immaginazione.
▪
Siamo formati di
“Reasoning, Doubt, Despair and Death.”
▪
Un giorno hai nutrito Adamo ed Eva.
Hai studiato la simmetria della tigre
che discende da Dio. Come l’ agnello.
▪
Hai saputo abbinare poesia e pittura
Dopo avere annunziato
40
Lo sponsalizio del cielo e dell’ inferno.
(MENDES, 2004, p. 176)

Nota-se no poema a presença de imagens paradoxais, que desatam, de
alguma forma, a contradição, tornando-as complementares. O pacífico cordeiro é
ressaltado pela mesma ascendência do tigre feroz – Deus. O caráter humanizador
de sua poesia revela uma natureza ampla e diversa, onde cada elemento ocupa seu
40

A realidade terrestre / é hospede da imaginação. // Somos formados por / “Razão, Dúvida, Desespero e
Morte”. // Um dia nutriste Adão e Eva. / Estudaste a simetria do tigre / que descende de Deus. Como o cordeiro.
// Soubeste combinar poesia e pintura / Depois de ter anunciado / A parceria entre o céu e o inferno.

espaço simétrico no poema e no universo. Afinal, se casam céu e inferno,
anunciando assim a derradeira continuidade das inquietudes e das feras terrenas, a
permanência dos "Segismundos" e dos tigres; a intensidade de um punctum41 de
Barthes em Blake, de Calderón ressonante, de Dante redimido.
Transitamos nas faces humanas apontadas por um ‘eu’ poético que visita
outros. E traz a realidade possível na terra: imaginação. Ou ainda a realidade que é
somente hóspede na casa que tem por nome a imaginação – essa que corporifica
tantas imaterialidades que formam o homem: de morte, de desespero, de dúvida e
de razão. O que seria então esta que habita a casa da imaginação?
O poeta lê o homem e vê no tigre muitas faces de si mesmo. Nem por isso,
esquece outras imagens e reconhece o símbolo cristão mistificado, nascido na
mesma origem da beleza selvagem, do perigo, da acurácia e da precisão de
movimentos do tigre, em representações em que as incertezas, as angústias e os
extremos não são mais que a matéria humana, e habitam o impreciso espaço
imaginário. Evoca o poeta Blake e constata a finitude, a razão, a morte, as
polaridades – condições do real mundo imaginário, substância do homem.
Apesar de se deter nas particularidades quase despercebidas, o poeta revela
a busca de detalhes imantados por uma poética universal, que fala por si mesma a
leitores de diversas origens, deixando o instante único e denso da poesia como
efeito final, fazendo-a instaurar-se como língua, como estilo e como gênero máximo
e amplo, livre de fronteiras ou territórios restritos.
E é dessa maneira que o poeta percorre vários ambientes e mundos,
expressando intensamente a dor e o caos, mas sendo capaz de convergir para o
equilíbrio, por entre incertezas e hipóteses infinitas da existência.
O estudo da obra de Murilo Mendes produzida na Itália mostra um poeta já
adaptado ao seu novo espaço, ou talvez, a espaços híbridos, experimentados em
vida, em imaginação, e expressos em poesia. Ele anuncia nos trânsitos culturais,
bastante evidentes em suas últimas obras, uma certa angústia serenada, mas ainda
contornada pelas polaridades de um caos já participante de seus hábitos literários, já
integrado à sua poética.
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Referência ao termo de Barthes, usado em A câmara clara, que aponta para os detalhes da fotografia que
provocam um sentimento intenso e particular no observador, emocionam ou incomodam através de um detalhe
pontual, que instiga qualquer reminiscência (no sentido freudiano) ou estranhamento.

Essas obras evidenciam faces divergentes do poeta e também raízes
profundas, trazidas à tona na poesia de um Murilo reflexivo em seu contato com o
novo espaço geográfico-cultural. Apesar das novas influências vividas no contexto
europeu, seus versos continuam a salientar as facetas tipicamente brasileiras e ao
mesmo tempo elaboradas por uma densa formação universal, denotando um
constante empenho em compreender a história e a arte de seu tempo. No poema
"Informazione", de Ipotesi lemos:
Già sul limite del nulla
che abbaia soffia e ringhia
più ancora del sistema,
portando la mia inerzia,
insofferente di vitalità
sotto il fuoco delle galassie
mi nascondo dietro un segno
strutturale di ferro
sconosciuto a me stesso,
42
a Barthes e a Cassirer.
(MENDES, 2004, p. 38)

Ipotesi será(ão) a(s) incerteza(s) do homem e do poeta moderno, aprendendo
a nova natureza do mundo e da arte através dos seus experimentos. Os
experimentos lingüísticos são também experiências reveladoras dos novos
paradigmas sociais, refletidos na arte, e das inusitadas condições do homem e da
sua palavra –

formados por construções momentâneas e por incertezas, por

hibridismos, por flutuações de sentidos, por naturezas e culturas mutáveis e
intercambiáveis, como pode revelar o poeta na sua língua outra, através da “outra
voz”43.
Entretanto, mesmo adaptado ao novo ambiente, o poeta traz à tona sua
essência primeira, sua pátria materna no confronto da língua e da cultura adotadas.
E se pergunta, afinal, em consonância com os novos processos difundidos no
mundo e ainda com sua permanente preocupação espiritual: quale lingua parleremo
nella eternità? (MENDES, 2004, pag. 152)
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Já no limite do nada / que late sopra e rosna / mais ainda que o sistema, / carregando a minha inércia, /
desprovido de vitalidade / sob o fogo das galáxias / / me escondo atrás de um signo / estrutural de ferro /
desconhecido de mim mesmo / de Barthes e de Cassirer.
43
Referência à obra de Octavio Paz e sua conceituação da poesia, presente em A outra voz (SP: Siciliano, 1993)
e reforçada em outras obras, como El arco e la lira (México: Fondo de Cultura Economica, 1998).

Essa obra italiana condensa suspeitas e lutas internas do poeta. Como uma
das últimas obras escritas por Murilo Mendes, e o único livro de poesia escrito em
italiano, Ipotesi mostra um poeta participante de um vasto universo de culturas e
saberes. Vemos um eu lírico que se maravilha e que se angustia com os avanços
repentinos do mundo, e que, apesar de não se entregar a eles, como o ingênuo que
se lança romanticamente ao desconhecido, ao estranho, participa de todos eles,
procurando entender e colocar em linguagem poética intensas sínteses das
numerosas idéias, concepções e percepções que assolam o século passado.
O estranho e o estranhamento, contudo, nem sempre se colocam na pele do
diferente.

Muitas

vezes,

o

estranhamento

é

percebido

na

visão

e

no

(des)conhecimento do seu próprio espaço de origem, ou seja, o estranhamento, que
produz o “choque”, como faz Baudelaire, pode partir de espaços familiares, e diz
respeito à postura crítica interna do poeta e ao distanciamento do olhar, como
mostrou o capítulo anterior. No caso de Murilo, o estranhamento também ocorre no
seu lugar de origem.
Desde a primeira obra, Murilo já revelava um certo estranhamento quanto a
seu próprio espaço e ao espaço do outro, transportando este para o primeiro e viceversa: aponta ironicamente para o cruzamento dos espaços nacionais e
“estrangeiros”. Surge já em Poemas (1930), na “Canção do Exílio” paródica, a
confissão:
Eu morro sufocado
em terra estrangeira.
Nossas flores são mais bonitas
nossas frutas são mais gostosas
mas custam cem mil réis a dúzia.
Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade
e ouvir um sabiá com certidão de idade!
(MENDES, 1994, p.87)

Falamos de um eu poético que, ao longo de uma extensa e diversa obra
literária, nos mostra com freqüência um trânsito fluido nos espaços da alteridade,
produzindo reminiscências da pátria natal nos versos e nas prosas poéticas em que
ele reconstitui cenários múltiplos e divergentes, incorporando o seu espírito
particular, de humor refinado, e mediando o estranhamento com a interseção dos

espaços familiares, e retirando um potencial criativo desse estranhamento
pemanente em seu olhar.
Nesse sentido, podemos notar que em “Os dias de Nápoles”, texto que
participa da sua Carta Geográfica, o autor narra: “O gerente tranqüiliza-me: Não
existem mais ladrões em Nápoles, per caritá! Os últimos restantes transferiram-se
todos, com o assentimento da polícia, para Milão, Módena, Bolonha” (MENDES,
1994, p. 1097). E em seguida, continuando o texto, transporta-nos, sem aviso, da
caótica Nápoles à nostalgia da infância, a “um céu de soltar papagaio, sobrando da
Juiz de Fora de 1910” (MENDES, 1994, p. 1097). Porém, retorna ainda ao cenário
novo, com perspicaz inventividade: “Alguns maromens e marmulheres examinam o
Vesúvio, com caleidoscópula ou sem” (Ibidem). Contudo, o poeta constrói um
caledoscópio para os homens e as mulheres do mar Mediterrâneo.
Nas obras produzidas nesse período vivido em Roma encontramos um eu
poético mais brando diante das antigas inquietudes sobre o universo e, ainda, das
angústias sofridas pelas rejeições polêmicas vindas do Brasil. Manifesta assim suas
dores, jamais abrandadas, mas de maneira diferente daquela das primeiras obras,
cheias de clamores a Deus, de versos impulsivos em passagens eróticas,
surrealistas, ou fortemente espiritualistas. Poderíamos dizer que, de certa forma,
todas essas questões permanecem, mas na expressão de um eu lírico que distribui
o peso das questões em pequenos detalhes, em particularidades, em minúcias.
Esses detalhes são focalizados pelo seu olhar atento através dos objetos e
dos sujeitos que se tornam imagens significantes em sua obra, atribuindo sentidos e
induzindo a uma propagação semântica de cada idéia, mas ainda deixando traços
da rebeldia e da dor do poeta, de forma já mais apurada. De alguma forma, as
últimas obras serão capazes de revelar uma maleabilidade maior ao lidar com os
dissabores da existência, mas também a perda de um certo colorido intenso que
saltava aos olhos na sua poética produzida no Brasil.
De fato, não presenciamos aqui tanto o primeiro poeta marxista-rebelde,
apesar de permanecer a inquietude e a indignação contra tudo o que tente oprimir o
homem. Também não vemos o poeta dos sonhos exaltados surrealistas, apesar de
se colocarem evidentes os sonhos de um romântico incurável, de um poeta sempre
poeta em sua inesgotável busca da grande poesia de todas as coisas.

No poema “Melville”, da obra Ipotesi, o poeta aponta para essa construção
poética que se declara muito particular, ainda que elaborada com um grande acervo
coletivo de saberes e referências. A sua poética permanece bastante individual
diante das declaradas revisitações de correntes, influências, movimentos ou
simplesmente escritores, pensadores e artistas de sua preferência. É assim que nos
revela a sua obra, indiciando um processo de ingestão e reelaboração do material
do qual se alimenta a sua poesia:
Non ho bisogno di un arpione
per aferrare la balena:
é qui straripa dal mio petto,
diversa delle balene comuni
è un sole oblungo
44
che inserisco nel mio libro.
(MENDES, 2004, p.99)

O eu poético mostra o seu caráter marcado por leituras e produções
universais, exatamente porque não se prende a movimentos datados, apesar de
estudá-los e reciclá-los. A fonte primária das imagens pintadas ao longo de seus
poemas e suas prosas poéticas é o próprio poeta. A imaginação é, como no poema
a William Blake, a grande anfitriã da realidade, a casa do poeta, a força motora do
seu mundo literário e pessoal.
Murilo persegue a harmonia das formas visando ao disforme. Concretiza a
perfeição, traduzindo imperfeições do movimento humano, da sociedade e da arte.
Transita e se apaixona pelas diversas manifestações artísticas, assim como por
diferentes espaços e culturas. Assim, notamos um eu lírico que não se esvai em
temas de representação nacional, como os primeiros modernistas que se
empenhavam na crítica e na valorização do ambiente tipicamente brasileiro. Essa
proposta de valorização e crítica dos temas nacionais é expressa nas duas obras na
qual ele se envolveu com o chamado “poema-piada” – História do Brasil e Bumbameu-poeta – conhecidas pela originalidade e pela intensidade satírica e humorística
que caracterizam os seus versos.
Mesmo nessas obras de tonalidade distinta do essencial de sua obra,
percebemos que já se mostrava empenhado nos temas que mais tarde
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Não preciso de um arpão / para acertar a baleia: / é aqui extraída do meu peito, / diferente das baleias comuns /
é um sol oval / que insiro no meu livro.

desenvolveria, e já apreciava uma abordagem universal na crítica ao particular,
como pode ser percebido na citada “Canção do Exílio”, paródia do poema de
Gonçalves Dias, a qual é capaz de expressar o colorido e a vasta imagética da
poética muriliana, além de traçar uma rica pintura-crítica do cenário brasileiro, em
inusitados paralelismos com o processo de expansão globalizante. Este é um dos
temas que podemos expandir adiante, num capítulo em que essa poesia-profética,
que marca traçados da modernidade presente e daquela ainda latente, poderá ser
explorada na leitura dos poemas que transitam na arte moderna.
Na sua poesia em geral, podemos reconhecer sinais de uma lírica ácida e ao
mesmo tempo doce, pela acolhida aos aspectos surreais e por um certo
encantamento de formas e de feições espiritualistas, talvez revelando um trânsito
místico entre as montanhas contempladas nas Minas Gerais e as magnificentes
colunas arquitetônicas que configuram a história da antiga civilização. Montanhas e
horizontes apreendidos na paisagem brasileira foram transportados por Murilo
Mendes a uma poética que nos instiga à reflexão do sujeito consciente e reservado,
que sabe olhar e reconhecer além dos seus horizontes, promovendo uma fascinante
viagem literária fora dos seus limites geográficos, culturais, ideológicos e estéticos,
através do olhar poético sobre as artes.

3.3. Rastros do poeta

De Walter Benjamin não encontramos muitas alusões na obra do poeta
brasileiro, nem seria necessário, quando seus vestígios se afinam na moderna lira
muriliana. Entretanto, ele faz uma discreta aparição em uma referência direta
presente na obra Poliedro, suficiente para ver como o poeta Murilo Mendes parece
perceber a idéia central da obra de Benjamin – um marco para o pensamento crítico
em relação ao avanço avassalador do progresso e da velocidade capitalista.
Poliedro é uma obra escrita em prosa, extremamente poética, e muito rica em
imagens relevantes para a compreensão do eu lírico muriliano, incluindo alguns
traços memorialísticos. Revela um texto amadurecido dentro da trajetória do poeta,

escrita na sua última década de vida, entre 1965 e 66. É constituída por microtextos,
que podem ser lidos como fragmentos alegóricos de muitos dos prismas ideológicos
do século XX.
O texto que faz a referência a Benjamin não é extenso, porém o próprio título
dessa passagem é significativo: “A tartaruga”. Denota, portanto, explicitamente a
importância dada ao aspecto de contramarcha da história marcada pelo progresso e
pela velocidade como ideologia.
E, afinal, não seria esta uma característica crucial da obra de Benjamin e pela
qual ele se tornaria conhecido posteriormente, através principalmente de suas
polêmicas teses sobre a história?
Ressaltamos que, naquele momento em que foi citado por Murilo, Benjamin
era ainda desconhecido do público brasileiro. A Itália é um país que
reconhecidamente oferece uma leitura e uma tradução pioneira dos textos de
pensadores alemães. É importante notar que a obra de Benjamin é toda traduzida
na Itália, em uma bela e cuidada edição composta por nove grandes volumes. Um
sinal que indica a importância dada a Benjamin naquele país em que Murilo vivia,
enquanto escrevia essas últimas obras.
Ressaltamos ainda que a referência feita pelo poeta em "A tartaruga" é
diretamente ligada à leitura que Benjamin faz de Baudelaire, escritor admirado por
Murilo Mendes. Podemos identificar, contudo, alguma leitura de Benjamin por parte
de Murilo, ainda que uma leitura não muito interessada ou aprofundada.

Já a

tartaruga, imagem usada pelo poeta, pode trazer-nos um rico referencial de
significâncias. Observemos a passagem:
A tartaruga vera e própria quase não existe: existe sua carapaça. É com
esta que, segundo os antigos chineses, a tartaruga sustenta o céu. Além
de ser cariátide do céu, é autocariátide.
A tartaruga, vivendo séculos, consegue, furba, dar a volta ao mundo,
piano piano. Trata-se do animal anti-moderno por excelência: hostil ao
movimento. Por isso eu não deveria admirar a tartaruga. Considero
entretanto que ela, carregando a casa às costas, antecipa-se ao camping.
Neste ponto a tartaruga é um animal moderníssimo.
O problema da circulação das grandes cidades determinando, como tudo
indica, o regresso aos veículos de tração animal, poderá ser resolvido em
parte com a ajuda da tartaruga. De resto, no século XIX, conforme nos
revela Walter Benjamin, muitos parisienses, entre os quais provavelmente

Baudelaire, tinham o hábito de flanar em certas ruas e passagens da
cidade arrastando uma tartaruga pelo cordel.
Se todos nós agíssemos como a tartaruga não sobraria tempo para o
fabrico e circulação da Bomba. Com a vantagem de se chegar mais tarde
ao cemitério, absurda meta.
“Même la tortue se croit sans doute parfois composée uniquement
d´etincelles. Qui dit qu´elle a tort?” (Henri Michaux)
(MENDES, 1994, p. 980-1)

Ao aludir ao processo alegórico de inversão das metas e referenciais da
humanidade, Murilo Mendes pode encontrar na proposta da “tartaruga” grande parte
do seu pensamento insatisfeito com as regras do mundo. Essa imagem – a tartaruga
– sugere uma identificação com algumas idéias expostas pelo eu lírico de Murilo
Mendes, com sua própria e subjetiva “Marcha da história”
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, que se encontra “onde

o real é fábula e onde a música é pão de todo dia”, resistente, assim como o
pensador alemão, ao esquema de condução mais evidente do mundo progressista e
capitalista.
Vale aqui notar um dos significados atribuídos à tartaruga, principalmente em
seu movimento de recolhimento ao casco, conforme é destacado pela tradição hindu
e observado por Chevalier, em seu Dicionário de símbolos: “é símbolo de
concentração, de retorno ao estado primordial e, portanto, de uma atitude
fundamental do espírito” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1998, p.871).
Dessa necessidade da parada para reflexão, para um posicionamento do
espírito diante do processo de avanço descomedido da racionalidade prática e
materialista, nos fará leitores-partícipes o poeta brasileiro, e também o pensador
alemão, abordado nesse pequeno texto de Murilo Mendes, intitulado “A tartaruga”.
Como nos revela a análise de sua simbologia, a tartaruga representa, em seu
freqüente processo de recolhimento, a busca do retorno ao âmago do ser que,
apesar de errante, como bem diz Gaston Bachelard, é o ponto capaz de conferir
uma humanidade maior à história marcada da (des)umanidade. “Numa atitude
fundamental do espírito, o ser isola seus sentidos dos objetos sensíveis e a
sabedoria nele é verdadeiramente sólida” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1998, p.
871).
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Título de um dos seus poemas da obra As metamorfoses.

Talvez a busca da solidez no espírito seja em Murilo uma contrapartida à
revelação da consciência do estado de mobilidade permanente do novo mundo, do
âmbito da poesia e da arte, da condição do homem na sua corporalidade. O poeta
absorve a flutuação permanente dos sentidos, representa e defende, de certa
maneira, a transitoriedade de cada idéia, expressando sua interferência na alegoria
da tartaruga, que aponta para diversas faces dessa imagem, ao indicar que este é o
“animal antimoderno por excelência”, justificando: “hostil ao movimento”.
Destaca o poeta assim a mobilidade do que vem a ser o “moderno”, e a
efemeridade inerente ao moderno, ainda que revele o seu incômodo com os
descaminhos trilhados pela modernidade desvairada e busque a solidez no abstratometafísico.
Como “cariátide do céu” e ainda “autocariátide”, essa imagem sinaliza uma
relação estabelecida pelo poeta com seus próprios pilares, ou com os pilares do
mundo desejado que, como a tartaruga, "quase não existe"; afinal a cariátide é
ligada à sustentação, é uma figura que desempenha este papel, traduzindo-se por
colunas, porém esculpidas em imagens femininas. Como imagens da Grécia antiga,
as cariátides nos indicam ainda o amor ao mito, já declarado pelo poeta. Notamos
que o mito, unido ao choque e à surpresa, bem como à imaginação como primado
da realidade, pode revelar um olhar poético de ruptura na sua estrutura mítica, e
transporta-se aos aspectos terrenos.
Apesar da referência breve e única a Benjamin, podemos considerar o trecho
sobre a tartaruga, no qual o pensador figura, como uma passagem significativa, pela
profundidade à qual nos remete. O feminino, reforçado pela simbologia das
cariátides, é já um motivo de suma importância na poética muriliana e está, como
sabemos, pela via filosófica ou psicanalítica, ligado ao inconsciente, à alma, à
sensibilidade, ao prazer, ao instinto, às faces distintas da personalidade humana,
que podem ser exploradas como permanentes temas e inquietudes do poeta.
O feminino nos indica as polaridades na essência do homem. E as
polaridades são também questões das imagens alegóricas para Benjamin, pois elas
nos remetem freqüentemente aos extremos intrínsecos a estas e à própria condição
humana incompleta.
Acreditamos ainda que a rápida referência do poeta possa ser parte dos
sinais do fogo para nós. Transitamos em cargas energéticas que se cruzam, a partir

de raios distantes, talvez pelas semelhanças da linguagem, e particularmente, da
linguagem daqueles que se ligam à arte e que traduzem assim a antena crítica da
humanidade, já que mesmo “as formas artísticas tradicionais tentam laboriosamente
produzir efeitos que mais tarde serão obtidos sem qualquer esforço pelas novas
obras de arte” (BENJAMIN, 1994, p. 185). Benjamin observa que:
O dom de ser semelhante, do qual dispomos, nada mais é que um fraco
resíduo da violenta compulsão, a que estava sujeito o homem, de tornar-se
semelhante e de agir segundo a lei da semelhança. (...) Foi a semelhança
que permitiu, há milênios, que a posição dos astros produzisse efeitos
sobre a existência humana no instante do nascimento (BENJAMIN, 1994,
p. 113).

Nessa leitura astrológica do universo, notamos que muitas das idéias de
Walter Benjamin são baseadas naquelas das correspondências de Baudelaire, em
que muitas questões distantes se aproximam automaticamente por afinidades. O
texto de Benjamin indica ainda uma mescla de características surrealistas em sua
obra, em textos fragmentados e sem o uso de conexões lingüísticas, que trazem
referências múltiplas, além da análise baudelairiana. Abordamos no capítulo anterior
o propósito do pensador de colocar o objeto para falar em preferência ao sujeito,
deixando a imagem em diálogos múltiplos. Ele busca apontar, através dos objetosobras-nomes expostos, a identificação dos seus temas, de suas reflexões, numa
questionada tentativa de se omitir enquanto sujeito, colocando seu objeto em relevo,
mas não elaborando sua perspectiva sobre o assunto.
Fazemos aqui a ressalva de que, ao eleger um objeto, Benjamin expõe de
certa forma a sua subjetividade. Ao justapor várias imagens e deixar a interpretação
e as relativas conexões para o leitor, ele coloca em prática suas formas conceituais
alegóricas, abrindo perspectivas futuras e, talvez por isso, sendo muito estudado a
partir do final do século XX, décadas depois de ter publicado seus textos. Suas
idéias tornam-se compatíveis com os novos poetas e novos cidadãos “pósmodernos”, na intensificação das rupturas e na dissolução dos textos.
Como ele, Murilo Mendes, resguardadas as proporções, enveredou pelos
caminhos das imagens justapostas e dos discursos interrompidos, bem como das
composições estilísticas diversas e da evocação poética dos sujeitos e objetos que
lhe provocavam reflexões ou avalanches de idéias em cadeia. Assim, podemos

ressaltar ainda o encontro de algumas ressonâncias da obra de Baudelaire na
poética muriliana – ecos que foram antes notados por Fábio Lucas, em seu livro em
formato de ensaio, sobre Murilo Mendes:
Como poeta marcado por certo sensualismo, há uma confusão dos
sentidos, assim como houve confusão do tempo e do espaço. Diríamos
uma reedição da teoria das “correspondências” de Baudelaire.
A mistura de idade, paisagens, emoções, idéias e formas constitui
um dos traços mais vivos da personalidade poética de Murilo Mendes.
(LUCAS, 2001, p. 35)

Destacamos na obra de Murilo, em prosa e em verso, a grande multiplicidade
espaciotemporal, que questiona a linearidade e as relações lógicas. Esse aspecto é
bastante coerente com a atitude de um poeta que declara a imaginação como reino
da realidade, e o seu eu poético, coroado pelos princípios da solidariedade, acolhe
os seus "irmãos distantes de todo o mundo".
Em rápidas movimentações, o eu lírico nos transporta a paisagens distintas,
que se reúnem sob a observação do poeta-prosador, enquanto ele contempla os
novos espaços que se abrem aos seus olhos, trazendo reminiscências literárias do
passado: “Das janelas rápidas do trem vejo pastar os bois brancos da Toscana
elevada por Virgílio.” (MENDES, 1994, p. 986).

3.4. As pegadas sobrepostas

Nos pormenores e nos choques que se evidenciam na obra muriliana,
podemos ressaltar a presença das tensões e retenções das histórias latentes ou
contidas em cada imagem alegórica. Essas observações nos lançam ainda sobre as
imagens delineadas por Benjamin de aproximação entre a alegoria e “o quarto do
alquimista”. Estas imagens nos sugerem a composição de diversos elementos que

se transmutam no processo critativo peculiar de Murilo Mendes, com seus versos em
que “as auroras se levantam de muletas”46.
A alegoria constitui-se como imagem que paira, ainda que não seja delimitada
nitidamente. Os desdobramentos da imagem alegórica são amplos e se movem por
momentos de leitura distintos, por contextos e leitores diversos – o que nos leva a
refletir sobre os olhares de Murilo Mendes, prismáticos e plurais sobre as imagens
que observa. O poeta transita nas leis da “dispersão e da conjunção”, de que nos
fala Benjamin: “As coisas são conjugadas segundo sua significação; a indiferença à
sua existência as dispersa de novo. A desordem do cenário alegórico é a
contrapartida do boudoir galante” (BENJAMIN, 1984, p. 210)47.
Nota-se que Benjamin atribui à alegoria não apenas a maleabilidade dos
significados, ou das possíveis significâncias, como também a função de
desestabilizar o cenário burguês, de despentear ou desamarrar a gravata do boudoir
galante.
Em contrapartida, Murilo Mendes, de terno azul-marinho, no calor de Nápoles,
como o poeta tradicionalmente se portava, desarruma literariamente o cenário do
século da modernização. Dessa forma, também opera sinopses de termos, funções,
ideologias e operações:
Le operazione beliche le operazione bancarie
Le operazione chirurgiche
le operazione spaziali
Le operazione diplomatiche
spaventano il fanciullo che spunta dal mio covo
e che pur flemmatico digerisce
48
un po’ di Marx/Marcuse/MaoTse-tung.
(MENDES, 2004, p. 55)

Encontramos na poesia mais madura de Murilo a reivindicação de muitas
chamas que se renovam constantemente nas suas imagens, mostrando a
permanência da curiosidade e da mente aberta para o universo do conhecimento.
46
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Referência a um verso do poema “Estudo n. 2” de As metamorfoses.

O trecho de Benjamin participa de uma análise do drama espanhol A corte confusa, o qual, na observação do
autor, “poderia fornecer o esquema da alegoria” (Benjamin: 1984, p.210).
48
As operações bélicas / as operações bancárias / as operações cirúrgicas / as operações espaciais / as operações
diplomáticas // assustam o menino que desponta da minha toca / e que embora fleumático digere / um pouco de
Marx/Marcuse/Mao Tse-Tung.

Ao confrontar a materialidade do progresso corporificada nos “projéteis” e
“mísseis”, ou nos “instrumentos cirúrgicos”, ele ainda traz à tona o materialismo
sociológico nas imagens de Marx ou do frankfurtiano Marcuse. Os poemas se
dilatam nos signos concretos, explorando polaridades diversas que promovem
"operações diplomáticas" na estrutura do poema, harmonizando as divergências.
Os instrumentos da poética muriliana se lançam à busca de dar significação
às “coisas”, em permanentes movimentos de aproximação e afastamento, e
incorporam reminiscências passadas e projeções futuras. O eu lírico desconcerta
cronologias e ressalta os choques. Dessa forma, é como se o poeta mineiro
enxergasse estrelas da constelação benjaminiana, sem entretanto tocá-las
concretamente.
Benjamin observa que “mesmo grandes artistas e poetas de primeira ordem,
como Yeats, mantêm o ponto de vista de que a alegoria é uma relação convencional
entre uma imagem ilustrativa e sua significação” (BENJAMIN, 1984, p. 184). Nota-se
que a alegoria encontra acolhida em poetas modernos, bem como em
procedimentos literários e artísticos contemporâneos que potencializam toda a
efemeridade do homem e de seus signos, materializando as contradições e
transitoriedades da natureza humana.
Baudelaire, como marco dessa poeticidade contemporânea, revela em sua
obra uma estética marcada pela melancolia e pela morte, como bem assinalou
Benjamin em suas análises do poeta. Em sua beleza trágica, a poética baudelairiana
aponta muitas das trilhas percorridas pelos poetas modernos. Nesses passos,
observamos uma correspondência em Murilo Mendes, em um eu lírico que se
desloca pelo século das grandes guerras e dos marcantes questionamentos das
ideologias ensaiadas em centenas de anos.
Transmitindo a melancolia e a imagem trágica que percorre a literatura desde
a antigüidade, Baudelaire respira o ar fúnebre do oitocentos, que vem a contagiar a
poesia da posteridade, ensaiando nos becos do mundo moderno os versos “fingidos”
da realidade, como se vê em “De profundis clamavi”:
Imploro-te piedade, a Ti, razão de amor,
Do fundo abismo onde minha alma jaz sepulta.
É uma cálida terra em plúmbea névoa oculta
Onde nadam na noite a blasfêmia e o terror;

( ....)
Não há no mundo horror que comparar se possa
À luz perversa desse sol que o gelo acossa
E à noite imensa que no velho Caos se abriu;
Invejo a sorte do animal talvez mais vil,
Capaz de mergulhar num sono que o enregela,
Enquanto o dédalo do tempo se enovela.
(BAUDELAIRE, 1995, p. 127/8)

Ao caos Murilo Mendes também nos instigará insistentemente no decorrer de
sua obra, ainda que as últimas obras possam revelar alguma serenidade e humor
pacífico, mas sempre ferino, diante do caos. Afinal, “la catastrofe sa travestirsi in
figure ammirevole”49 (MENDES, 2004, p. 45).
A catástrofe na poesia, assim como no novo mundo moderno, apresenta-se
pela via estética, que segue em direção das percepções e dos sentidos humanos.
Essas novas poéticas ressaltam ainda a expressão teatral do homem, uma temática
já desenvolvida pelo barroco e intensamente reforçada por Baudelaire, Augusto dos
Anjos, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto e muitos outros contemporâneos.
O teatro, destacado no barroco nas dimensões da interioridade humana e da
efemeridade da vida, passa a circular nas figuras da sociedade contemporêanea em
imagens de maior alcance, como mostram essas poéticas, englobando objetos e
expondo a mercadoria – as faces da nova vida burguesa. Apesar de trazer uma
temática que pode ser identificada em outros autores, a teatralidade, em Murilo
Mendes, estabelece uma relação com a alegoria, produzindo um cenário de imagens
impactantes e móveis, que assume uma carga expressiva em sua obra.
Ao exprimir o caos e os conflitos do poeta e da sociedade, ou eu lírico
muriliano lança uma imagética insistentemente bárbara, no sentido de grandeza e
também de catástrofe, que indica formas alegóricas e que resgata algumas fórmulas
barrocas, como podemos notar na fala da personagem Segismundo de Calderón de
la Barca, em La vida es sueño:
Nace el bruto y con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas
(gracias al docto pincel),
cuando atrevido y cruel,
la humana necessidad
49

A catástrofe sabe difarçar-se em figuras admiráveis.

le enseña a tener crueldad,
50
monstro de su labirinto
(...)
(CALDERÓN DE LA BARCA, 1994, p. 276)

Em Calderón brota ao mesmo tempo a vida, a morte, a beleza e a crueldade.
Em Murilo Mendes, as “feras” são trazidas à tona em imagens do conflito interno
humano e ainda naquelas extraídas das relações sociais contemporâneas, que se
disfarçam nas figuras atraentes e “poderosas” da sociedade capitalista, urbana,
atual. Podemos então observar alguns versos em que “la catastrofe coltiva ottime
relazioni con Walll Street / con molti personaggi del set internazionale”51 (MENDES,
2004, p. 45).
O poeta nos remete ao terreno da dominação imperialista e à barbárie
contingente. No cotidiano, ele enfatiza o avanço de uma cultura que passa a ocupar
o lugar marcado do vencedor e também do predador nos meandros da história.
Porém, tudo isso surge ironicamente e em estilo requintado.
Permanecem os dramas seculares e um certo acento melancólico, diluído por
um aspecto lúdico que surge no diálogo de figuras/seres inanimados, sugerindo uma
aproximação com a fábula. A angústia do tempo faz-se marcante, trazendo à tona
aquele tempo baudelairiano “que se enovela” nas lutas interiores assinaladas pelo
novo ritmo de vida, como se vê no poema “Gli orologi”: “L’orologio A confida all’
orologio B: // Sono stanco di non far nulla”52 (MENDES, 2004, p. 49). E o poema se
desenvolve com o paradoxo: “L’ orologio B replica all’orologio A: // Caro compagno io
invece / non voglio far niente di utile / ho lavorato a fatica”53 (MENDES, 2004, p. 49).
Após mostrar as diferentes vozes – aquele que acompanha o ritmo de “Wall
Street” e aquele que deseja o impossível tempo em que o ritmo da vida e as
exigências eram menores, ele continua para concluir: “Vorrei andare in pensione /
(...) avere una sedia a dondola / trovare un’ orologia simpatica / dalla vulva di veluto /
50

Nasce o bruto e com a pele / que desenham manchas belas, / apenas signo é de estrelas / (graças ao sábio
pincel) / quando atrevido e cruel / a humana necessidade / o ensina a ter crueldade, / monstro de seu labirinto.
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a catástrofe cultiva ótimas relações com Wall Street / com muitos personagens do “set” internacional.
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“Os relógios”: o relógio A confessa ao relógio B: // estou cansado de não fazer nada.
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O relógio B responde ao relógio A: // Querido companheiro eu ao contrário / não quero fazer nada de útil /
trabalhei até cansar.

– anche svizzera – / che suonasse per me il transistor / fosse brava in ikebana / e mi
acompagnasse sollecita / a un lago di pesci azzurri / senza orologi”54. (MENDES,
2004, p. 49).
O poema sugere o desejo de libertação da opressão do tempo. O eu lírico
revela nas recorrentes imagens dos ‘peixes’ o simbolismo da água, da proliferação
da vida. Imersos ainda no azul – cor repousante – os peixes trazem à tona a
espiritualidade do poeta. Assim, reforça o caráter atemporal que o eu poético adota
e, nesses versos, pede estar “sem relógio”.
Por outro lado, transborda sensorialidade e erotismo. As imagens sugerem o
mergulho na profundeza do lago e suas simbologias ligadas ao feminino, ao
inconsciente, ao imaginário, e à solicitação do companheirismo da figura (lúdica)
feminina “orologia”.
Assinala-se um paradoxo, configurado pelo relógio que quer a aposentadoria
e o amor, enquanto as relações sociais giram em torno a Wall Street em suas rodas
de negócios apressadas, em seu ritmo desenfreado. Aparecem, dessa forma, os
conflitos internos ligados às novas exaustões imanentes no plano sociológico.
De vastas temáticas, como o tempo, a rotina, o amor, Murilo Mendes nos diz
muito ao longo de sua obra, esboçando universos paralelos e contraditórios,
marcando um estilo peculiar. A arte surge como a via possível para a expansão das
inquietudes interiores e exteriores. Sua poesia amadurecida oferece a possibilidade
de revelar tiradas particulares dentro de temas universais da modernidade.
Muitas faces em múltiplas imagens caracterizam a obra muriliana, e algumas
delas alegorizam angústias do homem e da arte moderna. Os temas abordados pelo
poeta passam por essa possibilidade móvel de se travestirem em espaços e em
confrontos diversos, lidos de formas alternadas no percurso dos tempos.
Nesse sentido, notamos que Murilo lança a imagem de Wall Street,
afastando-se do Baudelaire que se detinha nas “passagens de Paris” – distintas
metáforas cosmopolitas, que apresentam relação com o tempo de cada um dos
poetas. Entretanto, o poema discorre no tempo em que Wall Street ainda fazia
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(...) ter uma cadeira de balanço / encontrar uma “relógia” simpática / da vulva de veludo / - ainda suíça - / que
tocasse o transístor para mim / fosse especialista em ikebana / e me acompanhasse solidária / a um lago de peixes
azuis / sem relógio.

“torres de amizade”, mesmo que nas catóstrofes diárias urbanas. E o que diriam os
leitores de hoje diante desses versos e dos novos desastres?
A poesia de Murilo deixa “vestígios” de muitas “lições de coisas” que
poderiam se imprimir num significante. O poeta expõe imagens das vertentes
diversas do século XX e ainda construções muito barrocas, outras românticas,
outras clássicas e muitas outras que transitam continuamente nas vanguardas dos
grandes questionamentos, em um intenso diálogo com as artes plásticas. O eu
poético esboça alegorias construídas poeticamente sobre as passagens da
modernidade em explosão. Percorre linhas de “trens” (como aqueles vislumbrados
na Toscana) em que o homem é passageiro do seu tempo, moderno provisório e
conturbado, assim como os signos que o representam.
O moderno muriliano se mostra em diversos “rastros” materiais, expressos na
arte e na literatura, como uma construção momentânea e alegórica, apenas um
traçado, ou uma impressão, a qual nos vem elucidar as ricas e conturbadas lições de
Benjamin. Nesse percurso de ressonâncias, o poeta mostra um viés da poética de
Baudelaire e ainda a metamorfose cotidiana e sufocante de Kafka – imagens da
lírica angustiada, desconcertante, lúdica e irônica de Murilo.
São estes alguns dos vestígios deixados simultaneamente por diferentes
vozes literárias e filosóficas, à procura da tradução das imagens “portáteis” e
conflituosas, presentes na essência do homem e de suas expressões na via da arte.
Seu espírito crítico delineia uma sociedade moderna estilhaçada e marcada por
figuras fugidias, que buscam humanismo nos signos da poesia.

CAPÍTULO III

4. POLIEDROS DA LINGUAGEM

O universo (que outros chamam a Biblioteca)
compõe-se de um número indefinido, e talvez
infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços
de ventilação no centro, cercados por balaustradas
baixíssimas. De qualquer hexágono, vêem-se os
andares inferiores e superiores: interminavelmente.
(Jorge Luis Borges)

4.1. Labirintos, formas e passagens

Nas alegorias benjaminianas interceptamos “constelações”, “relâmpagos” e
“tempestades”. Abordamos o poeta brasileiro que faz um eixo com as estrelas,
trabalhando “a poesia em pára-quedas / tanto sobe quanto desce”. E assim
observamos os espaços imprecisos e os interstícios dessa fala poética. Na obra A
invenção do finito, Murilo Mendes faz muitos retratos de pintores, escultores,
arquitetos, espaços, transitando pela lingüística, pela filosofia, pela história e pelo
seu próprio eu lírico. E vislumbramos traços de imagens que podem estabelecer
muitos outros diálogos, como em “Labirinto para SotoRoma”, que inúmeras
evocações realiza nesse texto em prosa poética, de A invenção do finito,
explicitando a impossibilidade da formação coerente:

Duas mulheres (antagônicas ou complementares?), consciência ou
inconsciência, debatem-se dentro de mim. Arrepio-me ao pensar que
passado, presente, futuro jamais decidirão do conflito. De qualquer forma
todos, até o provável Deus, necessitam de um álibi.
Ocupo-me de tantos assuntos díspares. No momento acham-se
programados o amanhecer de Semíramis, a greve geral dos computadores

eletrônicos, a transformação de “tanks” em manequins, uma epístola a
Josef Albers e outra a Odilon Redon, atuando em campos diversos.
Sem conhecer pessoalmente a geometria, sofro sua fascinação, tal a de
uma, noutra ordem, mulher.
“Saluer la beauté” (Rimbaud): considero a palavra ‘beauté’ mais explosiva
que a palavra beleza. (Quantas palavras trasladadas a outra língua
mudam signo e registo). Desde menino cumpro o grande rito de ‘saluer la
beauté’, consciente não só do seu charme e sortilégio mas também do seu
terror. (MENDES, 1994, p. 1342-3)

O menino Murilo e o poeta trilham passagens dos versos franceses em busca
da beleza, do feminino, dos poetas intelectualizados e, ao mesmo tempo, entregues
aos fascínios da natureza instintiva e das extremidades do universo. O eu poético
busca conhecer o universo em inteireza percorrendo caminhos “díspares”.
Sonhando a parada das máquinas e a transformação da técnica de guerra em
formas de vida e erotismo, o autor implícito reclama a beleza que preenche os olhos
e a energia vital vislumbrada na recriação do corpo da mulher. Faz-se interessante
notar como esta imagem, presença intensa nas primeiras obras murilianas, se
transforma nas últimas obras em freqüentes visões de “manequins” femininos:
vivendo a sociedade dos computadores e dos simulacros, a sensualidade também
assume novas formas.
O motivo feminino, constante muriliana, é impulso à novidade pela ligação
com o nascimento, com a vida, mas torna-se também uma lacuna mais profunda que
aquela lacaniana, deixada na sociedade dos computadores, vislumbrada pelo eu
lírico. Toda a avalanche de “beauté”, de vida, de palavras, vem carregada pelo
instinto da falta.
A geometria que impulsiona a razão é aquela também da desrazão dos
“tanks” ou da imaginação poética e do erotismo que escapa à convenção
geométrica, desinventando o finito, e ampliando a concepção poliédrica para a
geometria que foge ao concreto, que atinge o virtual e que dele também se desvia,
ultrapassa, para encontrar a sutileza, a subliminaridade que conduz o poeta à
diferença entre a beautè – intensa para o eu lírico (talvez por admiração e afinidade
com a poesia e a língua francesa) – e a beleza. Entretanto, beleza e beauté se
enlaçam e ainda acoplam novos elementos “díspares-complementares”, de falta, de
lacuna e de morte, à moda e à beleza das figuras erótico-trágicas baudelarianas,

sugeridas no texto muriliano. Esses aspectos podem ser também percebidos no
poema “La traviata”55, escrito em Roma, em 1954:
Sem coros de aplausos
Nem a sombra de algum Verdi
Entre os muros do passeio arqueológico
– esfinges de pinheiros
Vida subterrânea soletrada –
Mastigando homens vai e vem
Peripatética.
Espáduas em pobreza lividez
Regulam com seios bem mungidos
Pernas demais passeadas.
Pisou o olhar, o próprio olhar decotado.
Saberá de si?
(...)

De uma sensualidade marcante, nasce também no poema as sugestões de
vidas dolorosas e sufocantes, difíceis, “soterrânea soletrada”. A figura poética
exposta sugere o anonimato, a simplicidade, os seres deixados nas margens sociais.
“Saberá de si?” é a indagação do poeta sobre a consciência e conhecimento
precários dos seres humanos, um aspecto que permanece em recorrentes
questionamentos, como indica a continuação do texto “Labirinto para SotoRoma”, da
obra invenção infinito:
De quantas mortes uma pessoa se alimenta.
Pude viajar. Trazia comigo o apetite adolescente da viagem, trazia na volta
a partida, o receio do choque com os novos príncipes: tecnólogos.
Procurava nas cidades da arte reconstituir-me em outras encarnações.
Palpei-me pela metade: não assisti ao oriente. (MENDES, 1994, p. 1343)

O eu poético não se contenta e não se satisfaz com o conhecimento adquirido
por leitura ou por vivência: finda-se pela metade, porque do mundo não viveu o
“oriente”. Talvez não tenha vivido não apenas a sociedade oriental, mas os orientes,
os lestes, as partes cerebrais do inconsciente ou ainda os extremos, os opostos
inalcancáveis, o feminino ligado ao cérebro direito, lugar dos sentimentos, do
erotismo, da emoção, da maternidade, da desrazão. Ele era entretanto considerado
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“poeta alucinado”, e paradoxalmente confessa-se contido e limitado na experiência
racional da sociedade ocidental, como questiona o eu lírico dessa prosa poética.
Pela metade fica o poeta que tenta fixar tantas fascinantes, trágicas e
êfemeras passagens-signos, traduzindo uma poesia-imagem, que volteia pelas
modernidades e histórias relativas do mundo. Um mundo pela metade, também
construído e dividido historiograficamente ao meio, faltando tantas partes, além da
oriental geográfica, que o poeta busca na viagem pelos diferentes espaços os restos
de si mesmo, ou as sobrevivências de “quantas mortes alimentadas” para viver.
O seu mundo poético caminha em visões alegóricas, como muitas outras
antes vislumbradas em Baudelaire, identificadas e ressaltadas na revisitação feita
por Benjamin, e ainda em outros tantos literatos dos meados do século XX. Neste
século das fortes rupturas, Murilo consolida-se como uma voz ativa que questiona e
contesta vivamente o sistema e o processo social de dominação futura, em que os
produtos recriados nas mensagens publicitárias passaram a “iconizar” as relações
do homem com a cidade, com o sistema e consigo mesmo, como apontou de
maneira diversa Walter Benjamin: “Deve-se fundar o conceito de progresso na idéia
da catástrofe. Que tudo ‘continue assim’, isto é a catástrofe. Ela não é o iminente,
mas sim o sempre dado” (BENJAMIN, 1989, p. 174).
Poderíamos encontrar alguns reflexos dessa voz benjaminiana dos mosaicos
e das alegorias, das histórias latentes nas linhas da história que nos levam à
compreensão, em Murilo Mendes, de um processo de construção textual, de
procedimentos, de conceitos e de críticas similares. As modernidades incompletas,
avançadas e “tardias” trazem à tona caminhos ramificados entre espaços diversos,
entre tempos intercalados em vozes acolhedoras de um coro destoante de outras
vozes, de teorias, artes e poemas, fundidos em versos impactantes e fragmentados,
de um sujeito-poeta-crítico-pensador cindido e também partido entre guerras
figuradas e reais. Assistimos assim a um poeta que reclama a história dos vencidos,
como podemos ressaltar em muitos momentos e aqui destacamos um trecho do
texto final da obra A invenção do finito, "Um certo Brasil":
Costumo dizer que há duas histórias: a história construída com altos
personagens, guerreiros, príncipes, papas, inventores, industriais,
escritores, cientistas, artistas, etc; e a história menor, a da gente humilde,
anônima, do povo fértil em variados aspectos humanos, comparsas

participantes de uma realidade que escapa muitas vezes aos protagonistas
de "El gran teatro del mundo", como dizia Calderón. (...)
(MENDES, 1994, p. 1360).

Da realidade que escapa aos protagonistas do “gran teatro del mundo”
também o escritor-poeta dá o seu testemunho, entre tantas diversas buscas de
encontrar os parâmetros do homem moderno nos devaneios de suas criações mais
lúcidas. Assim, relembramos alguns traçados da criação nulo-profícua de que fala
Roland Barthes, que evoca imagens nascente-poentes do poeta e suas
representações.
Toda literatura pode dizer: “Larvatus prodeo”, eu avanço apontando a
minha máscara com o dedo. Quer seja a experiência inumana do poeta,
assumindo a mais grave das rupturas, a da linguagem social, quer seja a
mentira crível do romancista, a sinceridade tem aqui necessidade de
signos falsos, para durar e para ser consumida. O produto, e finalmente a
fonte desta ambigüidade, é a escrita. Esta linguagem especial, cujo uso dá
ao escritor uma função gloriosa mas vigiada, manifesta uma espécie de
servidão invisível dos primeiros passos, o que é próprio de qualquer
responsabilidade: a escrita, inicialmente livre, é por fim o elo que acorrenta
o escritor a uma História acorrentada ela própria, a sociedade marca-o
com os signos claros da arte para arrastar com mais segurança sua
própria alienação (BARTHES, 1953, p. 38).

A linguagem poético-prosaica de Murilo aponta muitas máscaras, que
terminam por ser aquela do “fingimento sincero” de Fernando Pessoa. A obra de
Murilo sugere um “gran teatro” humanizado pela exposição constante das faces
dolorosas do homem. Nas mortes, ele grava as lacunas poéticas, mas a morte traz
no poeta a face alegórica de Benjamin, que aponta para a caveira que nos leva a
pensar na alienação ou no inumano de que fala Barthes; mas, como explica
Benjamin, a caveira pode representar também a história, porque ela teve uma
história, ou várias, história que lhe custou a morte, e assim só é possível pelo seu
caráter frágil, fortemente humano.
Através do percurso alegórico, o escritor-poeta representa sua alienação e
seu devaneio, acorrenta-se ao seu propósito literário, mas liberta-se pelo choque,
como aquele que vem da poética de Baudelaire, pelas surpresas encontradas e
provocadas, pela dor que trespassa o discurso, ou pelo humor que Murilo confessa
como sua proteção aos conflitos:

Manipulo sempre além do verbo comprar o verbo perder; dialogo com a
minha própria negação; temo alternativamente a cadeira elétrica e os
fogos de bengala; atiço o conflito entre inspiração e estrutura; vejo-me
empurrado pelo motor das musas (terrestres) inquietantes; hóspede dos
enigmas; protegido pelo “sense of humor”, meu anjo-da-guarda; espero em
vão o escafandrista ou o cosmonauta “hors série” capazes de manifestar
os tesouros ocultos da poesia, máquina construtora-destruidora, sei que
Don Giovanni e o convidado de pedra se completam; observo a novidade
das coisas debaixo do sol (MENDES, 1994, p. 46-7).

Em busco dos verbos condensados, díspares, que se “autocomplementem” e
se “autoanulem”, ou se acrescentem, Murilo esculpe nas palavras a sabedoria da
poesia que sugere subliminarmente desencontros, promovendo os sentidos
desenovelados pelos fios da imagem espiralada. A poesia encontra sua pesquisa
destilada em líquidos, em matérias sólidas, em sons de muitas vozes que se
condensam na poesia – vozes do passado, vozes do presente, vozes do futuro,
anunciadas em visões de um eu lírico observador.
Ao buscar o verbo conciso e plurissemantizado, que se destaca na sua
poética, notamos que dele partem a novidade e o fundamento, a lógica e a
imaginação, a pesquisa e a liberdade, o sagrado e o profano, o humor e a catástrofe,
o feminino e o masculino, a razão e o devaneio. Muitas passagens de sua obra
revelam uma busca contínua pela “novidade debaixo do sol”.
Vejamos antes o que nos diz Bachelard, na introdução de sua Poética do
devaneio:
A imagem poética nova – uma simples imagem! – torna-se assim,
simplesmente, uma origem absoluta, uma origem de consciência. Nas
horas de grandes achados, uma imagem poética pode ser o germe de um
mundo, o germe de um universo imaginado diante do devaneio de um
poeta. A consciência de maravilhamento diante desse mundo criado pelo
poeta abre-se com toda ingenuidade. Sem dúvida, a consciência está
destinada a maiores façanhas. (BACHELARD, 1996, p. 1-2)

As façanhas da poesia saltam desse encontro de consciência trabalhada e
devaneio desperto. Entre imagens novas, Murilo estabelece um campo de pesquisa
na poesia, procurando aliar o logos à imaginação, para produzir alegoricamente um
conhecimento ou uma consciência humana, ainda que coberta por um “espetáculo”
que faz parte do “gran teatro” do poeta e que se conduz através de um cenário de
imagens impactantes, de vida e de morte, de eros e tanatos, de Apolo e Dionísio. No

poema “Delfos”, de Carta geográfica, Murilo Mendes esboça mapas além do
território grego:
Ovídio informa que havendo Apolo matado aqui a espantosa serpente
Píton, símbolo do caos, da desordem, recebeu o título honorífico de Pítios,
também nome primitivo de Delfos; ele é portanto o espírito ordenador, o
gênio da razão e da claridade, o que soube circunscrever o enigma.
Atribuíram-lhe outro título que me agrada muito: Esminteu, isto é,
exterminador de ratos. (Pudesse ele agora exterminar a Bomba!) Apolo
era finalmente dito o Musageta ou condutor das musas; seu prestígio
atravessa os tempos até ao nosso, pois que subsiste em poemas de
Hölderlin, Rilke, e numa partitura maravilhosa de Strawinski. Por sua vez
Baudelaire escreveu: “N’y a-t-il pas un Appollon pour tout homme que le
mérite?” Se Apolo guiava as musas, vale dizer que era o planejador
consciente da obra poética, reunindo inspiração e artesanato. Nietzsche
opôs-lhe Dionísio, deus da emoção, do instinto religioso descontrolado.
Entre esses dois pólos oscilava a vida espiritual dos gregos. (MENDES,
1994, p. 1057).

Delfos, espaços dos enigmas, traça nos olhos e na página de Murilo Mendes
os rememoráveis mitos gregos. Estes se aliam a Baudelaire, Hölderlin, Rilke,
Strawinski, para questionar, representar, poetizar e musicar os insondáveis mistérios
da personalidade humana e de suas criações. A gênese poética é mostrada, nessa
passagem, em sua síntese, seus devaneios e seus pesadelos. Como sugere o texto
muriliano, Apolo conduz as musas pela poesia, mas vai ao encontro de Nietzsche e
de Dionísio. Ambos parecem beber juntos no mesmo cálice, na obra de Murilo. No
confronto entre Apolo e Dionísio, o poeta produz centelhas reminiscências e
centelhas energéticas, que revisitam Ovídio e Píton, e que se lançam ainda aos ditos
baudelairianos na busca da compreensão do instinto da arte, resgatando Strawinsky
para reproduzir a matemática da harmonia na dissonância moderna, e mergulhar o
eu lírico nas fontes da antigüidade e da diversidade.
O poeta procura os caminhos obscuros, em que figuram as “serpentes” e os
“ratos”, mas buscando o gênio “clarividente” nas linhas literárias. Mergulhando em
Baudelaire, em Ovídio, em Holderlin, Rilke, Mozart ou Strawinsky, o eu poético
evidencia a necessidade de aprofundar seu campo de pesquisas, seja pelas vias da
diversidade, presumindo que nenhum conhecimento é auto-suficiente. Assim,
caminha nas trilhas mitológicas, filosóficas, cristãs, surrealistas, concretistas,
dadaístas ou futuristas, a procura de uma lanterna de Apolo nos caminhos escuros
da existência. Seu discurso poético não escapa à construção histórica e ao mosaico

científico, buscando nos detalhes de quaisquer das vanguardas, das quais o poeta
analisa os princípios e os expõe poeticamente, estrelas que procuram o brilho da
vez, a cor particular, a nuance ou os traços “constelatários”, mesmo que cadentes.
Cria a imagem “peneirada”, que pode (re)construir alegoricamente Apolo para “todo
homem que o mereça”, como sugere Baudelaire.
Nesse sentido, é válido observar o texto de Murilo Mendes “Nota para A. L.
Ferretti”, manuscrito anexo a esta tese:
Entramos numa época de numerosas possibilidades de pesquisa no
campo da arte, paralelamente às contínuas descobertas no campo da
ciência. Se a proprietária de bombas atômicas no-lo permitirem, um novo
universo de criações paralelas se desvendará aos olhos do homem. É
excitante pensar que estamos no começo dos tempos, e que o gênio das
metamorfoses, até agora não fez mais do que acumular os materiais
destinados à explosão de formas futuras.
Refiro-me a pesquisas, não somente no mundo do infinitamente grande,
mas ainda do infinitamente pequeno. Vejo por exemplo Alfredo Líbero
Ferretti inclinar-se sobre um pedaço de papel para fotografias, tomar um
pincel e colorir levemente, guiado ao mesmo tempo pela intuição e pela
vontade, o humilde material que tem diante de si. Por enquanto, lida
apenas com o preto, o amarelo e o branco. Espera pacientemente o
processo de oxidação. Eis que súbito a pesquisa é levada a seu termo e
surge como um corpo autônomo: formas abstratas que reclamam uma
vivência concreta, passando do larvado ao orgânico, em minúsculas
constelações que se inventam tanto quanto o artista as inventa.

Nas minúsculas estrelas distantes que formam grandes constelações, idéias
interagem para formar um retrato da arte e da poesia moderna, nas pinceladas dos
detalhes. Seja em Poliedro, onde o poeta penetra, com seu olhar profundo, a
existência e a essência das coisas para reconfigurá-las através das particularidades
que lhe saltam aos olhos, talvez uma questão apreendida do surrealismo; ou ainda
na italiana Ipotesi, onde cada nome, como no setor “Ommaggio”, ou cada cidade, ou
cada ser, é poetizado através de uma imagem, como também notamos em Carta
geográfica ou Retratos-relâmpago. A síntese faz-se presente na imagem escolhida
como uma grande representação do ser inteiro.
Em Ipotesi, surge “John Donne” e “Cristo” com a palavra “macchina di pace”
ou “macchina di guera”; em “Dino Campana”, “una sfinge una chimera / Musa
Medusa”; “Charles Fourier” “nel nuovo diagramma soltanto libertà e morte / saranno
obligattorie”; e ainda a “segunda-feira” é representada no diário popular: “Lunedì é

un giorno scomodo / da me scomunicato”. Dos diários cotidianos, a “quinta-feira
santa” ainda se revela como referência cristã, ao mesmo tempo parte do cotidiano,
incorporando a força dos significados em pequenos detalhes. É afinal na imagem
pequena, ou na minúcia mesmo diante das grandezas, que são anunciadas as faces
despercebidas ou ocultas da história. Quem olha para os pés caminhantes e os
detalhes dos sapatos?
Nessuno lava i piedi dell’ altro. Molti
uccidono i piedi dell’altro,anche senza
guardarli; ma chi guarda i piedi dell’altro,
clandestini, coperti dalle
scarpe che talvolta portano schegge di
56
metallo o vetro?
(MENDES, 2004, p. 73)

O objeto-detalhe traz ainda outras questões como a modernidade inserida nos
sapatos, que partem de antigas e eternas histórias. A indiferença intriga o poeta. A
referência cristã permanece de forma inusitada – da quinta-feira santa, dos pés “de
Jesus” lavados por Marta, o poeta alcança os sapatos de desenhos modernos, pés
clandestinos, cobertos pelo metal ou pelo vidro, pés inseridos na formatação
moderna que dificultam o caminhar. A partir do gesto solidário, o olhar do poeta
alcança o isolamento do indivíduo na estrutura moderna. Assim, surgem na sua obra
muitas ruas que produzem com detalhes os caminhares do mundo e da sua própria
trajetória.
Nos relevos dos materiais e pequenos objetos contemporâneos, ele lança
permanentemente a angústia e as representações, literárias ou não, do homem em
seus conflitos. Permanecem enigmas e eternas passagens de uma rua à próxima,
de um olhar a outro, de uma metamorfose a outra, mantendo o espanto, o choque,
através dos fragmentos de um cotidiano invadido pelas notícias de guerra, leituras
que não saciam a fome do poeta/leitor, ao contrário, apontam a miséria humana:
Minha acidez de estômago acena ao fato de eu persistir, queira ou
não queira, cotidiano. De resto nem mesmo uma estrela fixa ou um planeta
móvel resistiriam ao choque de qualquer notícia de guerra. Então, quase
me consolando (!), reabro com atentos dedos litúrgicos o Journal de Jules
Renard, uns talvez fragmentos de oblovov, Hamleto, até o Rei Lear, um
56

Ninguém lava os pés do outro. Muitos / matam os pés do outro, ainda sem / observá-los; mas quem observa os
pés do outro, / clandestinos, cobertos por / sapatos que às vezes trazem lascas de / metal ou vidro.

dos poucos reis toleráveis. (Que pena, no fundo o que eu viso mesmo é a
substância do futuro. De resto a morte, com ou sem direito a uma segunda
vida, é sempre o futuro). Ler: continuar a passar fome. O verdadeiro leitor:
nunca saciado.
Até que chega Franz Kafka, murmura: Alguns negam a existência
da miséria apontando o sol; mas um outro nega a existência do sol
apontando a miséria.
Desponta no fim da rua um homem de chapéu verde. Que espera ele?
Uma sereia das Antilhas travestida de mulher? A notícia de um súbito
ataque de juízo dos americanos no sudeste asiático? Uma vaca de dois
andares? Um quadro de Crivelli?
Silêncio Amorfo.
(MENDES, 1994, p. 1029)

Cada poema muriliano, seja em verso ou prosa, se lança como uma alvorada
de imagens. Do escuro, ou da página branca vêm surgindo surpresas de linguagem,
inusitadas figuras e muitos desdobramentos. O poema acima é “O golpe da manhã”,
de Poliedro, e o homem de chapéu verde acena uma esperança um tanto irônica,
mas deixa o “silêncio sem forma”, morte-poente da página vazia-cheia de muitos
rumores no silêncio da forma, este mesmo, a própria forma da lacuna poética,
metalingüística máscara. O texto lança um post scriptum depois do “silêncio amorfo”:
“P.S. – última hora. Segundo Picasso, Ofélia atira-se num copo d’água, afogandose.”
Notamos que os textos de Poliedro buscam uma aproximação com o
cotidiano da linguagem, o que se revela também em Conversa portátil. Essa
proximidade com o prosaico, o diário, principalmente nessas últimas obras do poeta,
vem ao encontro da preferência pelo texto em prosa nos últimos anos, ainda que
uma prosa singular, refletindo notadamente o “sempre” poeta. E indica ainda uma
resposta do poeta às críticas a Murilo como poeta elitista. Ele, sem dúvida, é
marcado pela forte erudição, mas traz o pitoresco da linguagem, que se faz presente
com uma inusitada criação da palavra. O humor e a tragédia se confrontam e, neste
confronto, os sentidos deslizam e o efeito final é somente interrogação.
Nesses textos, mais que o prosaico aliado à erudição, fica o prosaico de
extrema imaginação e inventividade. No texto em prosa que mostra a busca de
aproximação com as manchetes jornalísticas e ainda com a forma que alude às
cartas ou às mensagens do dia-a-dia, fica um traço do cotidiano drummondiano, mas

a inventividade ousada e surpreendente do poeta deixa entrever a marca de um
surrealismo inerente, ainda que sem vínculo dogmático.
O poeta joga na prosa um colorido, crítico e humorado “primórdio da
imaginação”, dando notícia das modernas e catastróficas reportagens, sem carregálas. Sem fixar a face pálida do cadáver alegórico de Benjamin, ele alegoriza a
barbárie moderna em contemporâneas técnicas de um “jornal da manhã” – em
rápidas passagens, o tom dos tempos modernos, parecendo devanear poeticamente
“a notícia de um súbito ataque de juízo dos americanos no sudeste asiático?”.
Ao buscar o concreto da imaginação em poliedros que proliferam até o virtual,
Murilo divide a obra Poliedro em “Setor Microzoo”, “Setor Microlições de coisas”,
“Setor A palavra circular” e “Setor texto délfico”. Parte assim do animal, passando
pelas coisas, pela linguagem, e chegando ao enigma que vem da civilização antiga.
Em todos os setores, deixa traçados que lançam luzes sobre universos paralelos do
homem, representando a matéria animal e a natureza formatada pela cultura.
Avança em profícuas imagens pelo mundo das letras a cada “micro-texto”, através
de alegorias e fragmentos das lições poéticas nas “lições de coisas”, revelando o
espelhamento da cultura na natureza e da natureza no homem, sem separá-las em
seu jogo de partes em diálogo, em suas formatações do abstrato mosaico poliédrico
moderno – imagem que propõe inúmeras partes e pontas lançadas em múltiplas
direções.
É assim que lições e imagens divergentes se encaixam em sua fórmula
poética sem fórmulas, que encontra um detalhe inusitado em cada idéia-coisa
perpassada por seu olhar. Talvez por isso Oscar Mendes tenha comentado a poesia
de Murilo Mendes, de maneira intrigada:
Desconcerta e irrita. Ora aparece profunda e séria, ora rebenta no ar,
vazia e frágil, como bolha de sabão. Tem trejeitos de palhaço e contrações
de dor. Faz pensar nas farsas dolorosas de Carlitos. Clara e simples,
muitas vezes, noutras sibilina e incompreensível.
Assim não se enfileira em batalhões de escolas literárias, não se
limita tampouco a uma só forma de cômico, para o malabarismo de suas
ironias frígidas e corrodentes. Utiliza-as todas, desde o anacronismo,
fazendo Moema bater “o recorde mundial de natação”, Tiradentes dizer:
“ Pareço com aviador
Que faz viagem no pólo,
Queria mesmo morrer;
Sentei na cadeira elétrica...,
(...) (MENDES, 1970, p. 68).

O crítico ainda não tinha conhecido as últimas obras de Murilo, quando
através da prosa, ou ainda da poesia em italiano e em francês, condensa as
sínteses hipotéticas de sua modernidade plural e de suas formas-“silêncios
amorfos”, que ressoam risos e muita dor. Uma dor e um enigma permanentes,
ramificados em fantasia e humor, fruto de um espectador ativo das guerras, das
ditaduras, das misérias sociais, das poesias da palavra, da imagem, da metafísica,
dos mundos da cultura e da natureza “desterrada”.

4.2. O coro na geometria verbal

Na filosofia da arte, os extremos são necessários,
e o processo histórico é virtual.
(Walter Benjamin)

Walter Benjamin chamou a atenção para o papel do coro nas origens
alegóricas manifestas no drama barroco. Ele considera que
O coro não é externo ao drama do período barroco. Ele é seu interior, no
mesmo sentido em que os entalhes góticos de um altar se revelam como
seu interior, quando se abrem os painéis laterais, com narrativas pintadas.
No coro e no interlúdio a alegoria não é mais colorida, nem associada a
uma narrativa, e sim pura e rigorosa. (BENJAMIN, 1984, p. 214)

O barroco e as alegorias do período se propagam pela modernidade, como
mostra

Benjamin.
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contemporâneas. Murilo Mendes, especialmente, traduz uma tonalidade barroca
incorporada à sua poética, aspecto fortemente marcado em Contemplação de Ouro
Preto e em Siciliana.
Não somente nessas obras, mas em alegorias dos processos modernos e em
muitos momentos de sua linguagem, o barroco é incorporado à tonalidade poética.
Dos aforismos, dos jogos de claros e escuros, do sagrado e do profano, o poeta

transcende os dualismos para representar um “coro” de vozes que variam do mais
grave dos tons ao mais agudo, passando pelo jocoso e pelo dramático. As vozes,
porém, procuram trazer ao discurso da prosa ou da poesia a contribuição das
divergências de vozes advindas de múltiplos espaços, para formar a sua melodia
literária.
A concepção alegórica elaborada por Benjamin, que observamos em Murilo,
passa ainda a um diálogo com o conceito “polifônico” de Bakhtin, que Boris
Schnaiderman bem observou na origem da obra muriliana, contrariando a própria
teoria de Bakhtin que adota o conceito polifônico, de múltiplas vozes, de coro,
apenas para a prosa de ficção. Schnaiderman (1998) mostra como esses conceitos
se encaixam perfeitamente ao coro de vozes da poética muriliana, em poesia ou em
prosa.
Dialogam nas obras murilianas o católico, o rebelde, o profano ardente, o
marxista desacreditado, o surrealista, o futurista, o anarquista e o principiante
concretista, ou ainda, nas palavras do próprio Murilo Mendes, “um mineiro, um
grego, um hebreu, um indiano, um cristão péssimo, relaxado, um socialista amador”
(1994, p. 45). E ainda:
porque não separo Apolo de Dionísio; por haver começado no início da
adolescência a leitura de Cesário Verde, Racine, Baudelaire; por julgar os
textos tão importantes como os testículos; por sofrer diante da enorme
confusão do mundo atual, que torna Kafka um satélite da Condessa de
Ségur; pela minha tristeza em não poder conversar esquimaus e mongóis
(...). (MENDES, 1994, p. 45)

Murilo expressa um harmônico-dissonante concerto polifônico, e compõe o
desabafo do sofrimento provocado pelo conflito interno entre essas mesmas vozes
que o eu poético busca articular. Em alguns momentos, revela certa separação ou
desacordo entre as vozes divergentes de sua poética. Talvez, por isso, o caos se
faça tão intenso em sua poesia, mostrando o eu poético dilacerado entre as guerras
individuais e aquelas sociais que estouravam aos seus ouvidos, que buscavam a
harmonia em Mozart. Além da polifonia, Schnaiderman ressalta também as
contradições que o poeta revela, destoando às vezes de sua própria voz:
Suas dúvidas e vacilações, seus sofrimentos morais, são evidentes na
obra que precede a sua conversão em 1934. Ele mesmo declarou: “... não

separo Apolo de Dionísio”. Mas, com freqüência, isso se manifesta pela
ocorrência de vozes em conflito. A própria eliminação de certos poemas
parece indicar tal fato. (SCHNEIDERMAN, 1998, p. 77).

Um poeta apolíneo-dionisíaco já apareceu marcadamente, em sua obra inicial
Poemas (1930): o erotismo e a figura feminina tomam o “mundo das formas” de sua
poesia, chocando-se com o perfil do “católico”, que clama repetidamente por Cristomessias. Observemos “Alegoria”, de Poemas:
Sombras movendo o sonho
onde uma densa cabeleira cheirosa
aparece entre dois raios de pensamento
no quarto pendurado na terra morena;
de repente desloca-se a bruta massa do corpo dum santo, estátua me
invocando,
e um diabo verde me levando pro aniquilamento.
Nos jardins claros
gramados geométricos
a árvore dum vestido amarelo deixando adivinhar a forma
que nenhum sovaco úmido complica no gesto de apanhar uma bola,
um resto de som de seresta
agarra-se nas orelhas do cavalo mecânico
que rompe o espaço,
lá vai até o oco do mundo onde as mesmas mulheres deste lado
afagam o seio pensando no cavaleiro amado,
(...)
(MENDES, 1994, p. 109)

Vemos nesses versos inúmeras formas e imagens capazes de embaralhar os
referenciais. O título “Alegoria” se repete na obra Sonetos Brancos. E, nessa
“Alegoria” de Poemas, mostra um processo de composição simultâneo que se tornou
marca do poeta e que faz aflorar caminhos diferentes para o poema.
Seja pela influência surrealista, ou pela dialética barroca, a alegoria se faz
plural. O aspecto sensorial revela-se em intensidade nas cores ou nas curvas do
poema. Este aspecto surge em um movimento de sensualidade entre “uma densa
cabeleira cheirosa” e o choque que parte a estátua do “santo” evocado. Os choques
entre o sagrado e o profano, entre o apolíneo em “jardins geométricos” e o
dionisíaco dos “seios afagados” irrompem como nas velhas oposições barrocas.
Ressaltam-se as paixões humanas exacerbadas e dilaceradas entre as lutas que
buscam a luz de Apolo e as imagens sacras que comandam os destinos do homem

“nascido em meio à dor e a morte”, como no drama barroco espanhol. Contudo,
evoca-se o campo das paixões.
A obra de Murilo é a obra de um poeta apaixonado por idéias ínfimas e/ou
infinitas lançadas, como sugerem seus protestos públicos ou suas poesias de
indignações ardentes, que podem ser ilustrados no poema “Telegrama”, que
analisaremos ainda neste capítulo. De Contemplação de Ouro Preto, obra inspirada
na cidade barroca mineira, e poeticamente marcada pelo estilo, destacamos a
seguinte passagem:
Pois nascemos para amar;
Teremos festa e repouso,
Será o supremo gozo,
Um nunca mais acabar!
Lá vai Maria com pressa,
Pressa de dar alegria.
Leva uma chave consigo,
A chave do amor de Deus
Para abrir o Paraíso,
Consolo, verdade e abrigo,
Suprema visão sem véus.
(MENDES, 1994, p. 508)

O poeta mostra momentos de exaltação, sem remorsos, da festa, do gozo, da
alegria, ao lado de Deus. Momentos em que, coerente ao seu discurso, Dionísio se
une em calma e clarividência a Apolo, e que a paixão se torna serena, ou amor. O
amor e a paixão são grandes temas de sua poética, ao lado da arte como expressão
das paixões transmutadas pelo olhar alegórico do poeta em formas e em palavras, e
Deus, que surge como imagem do amor, em contraposição à violência narrada no
mundo concreto, e outras vezes da tormenta pela culpa.
Pelos caminhos apontados na poesia de Murilo, nos vemos diante de um
alegorista da palavra e da poesia, nos sentidos ensinados por Benjamin, que
convergem ainda para outros ensinamentos, como os de Octavio Paz, ou como as
vozes bakhtinianas observadas por Schnaiderman. Assim, voltamos a Walter
Benjamin, no texto “Antinomias do alegorês”:
Ao passo que o romantismo, em nome do infinito (da forma e da idéia)
intensifica em sua crítica a força da obra de arte acabada, o olhar profundo
do alegorista transmuta de um só golpe coisas e obras numa escrita
apaixonante. (BENJAMIN, 1984, p. 198).

Apaixonante em suas contradições, em seus duelos, em seus amores, em
seu erotismo, em sua profunda espiritualidade, em seu ferino humor, sentimentos e
idéias se sobrepõem nas imagens poéticas murilianas, para abraçar divergentes
idéias e sistemas, que terminam por expressar “em golpes” essa contínua busca do
que move o ser humano, do que forma assim a sociedade, com esses movimentos
expressivos do dilaceramento e do caos que abatem o poeta.
O poeta que não se tolhe pelos parâmetros comedidos da racionalidade
intelectualista, apesar de se mostrar rigoroso em seu julgamento artístico, literário e
especialmente musical, revela uma paixão exacerbada, que gera protestos sociais
em nome de Mozart, apelos pacíficos por Ismael Nery, além da necessidade de
realização criativa do homem e de encontro da harmonia. Passados anos e obras
dos iniciantes versos de Poemas, o eu poético ainda exprime intensas e angustiadas
procuras das “revelações” pelos caminhos de signos e técnicas, falhos como o
homem que se inscreve na poesia, “impermeável ao progresso material”. E, pela via
poética, busca ultrapassar os signos modernos e suas invenções técnicas: “telefone
não adianta, / É invenção muito primária / não se pode conversar com a Santíssima
Trindade” (MENDES: 1994, p.1496), como pondera em “Saudade de Jaime Ovalle”,
onde se misturam as vozes de Murilo Mendes e de Jaime Ovalle.
Poliedro é obra escrita em prosa de estilo muito pessoal, característico, plural
e de um "lirismo comedido" e cotidiano, com a permanência de um traço de
transcendência, expresso em formas inusitadas. O poeta delineia na obra visões de
inúmeros “objetos”, transitando entre extremos, de “Dores do Indaiá” ao “Uruguai”,
do “tigre” à “baleia”, buscando encontrar em cada objeto características imaginativas,
uma espécie de conceito poético, particularíssimo de cada uma das palavras-coisa,
de cada objeto destacado pelo olhar do eu poético em um universo de coisas, como
uma estrela cadente dentro de uma constelação de idéias. Vejamos como ele define
a “baleia”, nesta obra:
A baleia é um cetáceo da dinastia dos Balenídeos de forma
quadradoredonda, cor de burro quando foge. Quem descobriu os abismos
da baleia, animal bárbaro, barbado?
A baleia: auto-suficiente, melvilleana, inexpugnável.
A baleia caminhou três dias e três noites no oco de Jonas, restituindo
assim a visita que o profeta fizera anteriormente ao seu próprio oco. (...)
(MENDES, 1994, p. 983).

O texto sobre um animal que povoa a fantasia humana, talvez por suas
dimensões e ainda por sua presença consagrada na obra de Melville, encontra aqui
uma representação particular. É uma imagem que salta aos olhos, mas que detém o
nosso olhar sobre um aspecto diverso a cada leitura; uma imagem que, saindo do
concreto mundo animal, encontra o espaço literário como formação de seu esboço, e
ainda se dirige ao transcendente e ao mágico, quando caminha nos espaços bíblicos
e proféticos, com pés que não vemos na figura real. Poderíamos assim dizê-la
alegórica?
Ressaltamos uma mobilidade dos significados, que remete tanto ao romance
quanto à Bíblia, e ainda às curiosas nomenclaturas dos seres na ciência. Podemos
ainda notar que ele elege o maior dos mamíferos, logo um elemento da “linhagem”
humana, para esboçar características sensoriais, cognitivas e visíveis do humano:
A baleia aprofundou-se: viu, ouviu, cheirou histórias de arrepiar, coisas
espantosas deste e do outro mundo, que os profetas sabidos conhecem,
ruminam, difundem entre os homens e os bichos. (MENDES, 1994, p. 983).

Bachelard nos ensina que “toda grande imagem tem um fundo onírico
insondável e é sobre esse fundo onírico que o passado pessoal coloca cores
particulares.” (BACHELARD, 1998, p. 50). A baleia é uma imagem de dimensões
visivas exageradas e uma imagem que nos leva ao peixe, particularidade da obra do
poeta. Bachelard ainda observa que no final da vida as grandes imagens passam a
fazer sentido e a renascerem na memória. Faz-se interessante notar que, numa obra
escrita em um período já mais avançado na trajetória do poeta, e num momento de
afastamento das raízes, que nos leva a pensar nessa necessidade de evocação da
memória e do resgate das histórias particulares, o poeta tenha ampliado sua
freqüente imagem dos peixes para as dimensões ampliadas da baleia.
Remetemo-nos a uma parte do simbolismo da baleia, narrado por Chevalier,
que pode lançar outros aspectos para a confrontação. Chevalier aponta para
algumas possíveis visões ou sintetiza alguns caminhos aos quais a imagem nos
transporta:

O simbolismo da baleia está ligado ao mesmo tempo ao da entrada na
caverna e ao do peixe. Na Índia, é o deus Viexenu metamorfoseado em
peixe quem guia a arca sobre as águas do dilúvio. No mito de Jonas, a
própria baleia é a arca: a entrada de Jonas dentro da baleia é a entrada no
período de obscuridade, intermediário entre dois estados ou duas
modalidades de existência (Guénon). Jonas no ventre da baleia é a morte
iniciática. A saída de Jonas é a ressurreição, o novo nascimento...
(CHEVALIER, 1998, p. 116)

O simbolismo é apenas um guia e, bastante direcionado, sabemos. O texto de
Murilo, ao invés, é não convencional e não tão direcionado. O simbolismo da baleia,
porém, nos revela origens plurais da imagem, passando da Arca de Noé à Índia, e
ainda à Cabala, e vem ligada à obscuridade e à metamorfose.
Podemos assim dizer que ela carrega inegavelmente imagens-fundamentos
do poeta, como o peixe, ou como o texto bíblico, que são presenças recorrentes e
marcantes na sua obra, leituras e referenciais do poeta. A imagem remete-nos
também ao freqüente remontar aos tempos primitivos, à busca da identidade do
homem, através de muitas diferentes trilhas, seja a metafísica, seja a antropológica,
seja a literária, seja a filosófica, ou aquela que o transporta ao menino juiz-forano.
Entre muitas vozes, podemos ouvir o eco daquela do poeta de “Microdefinição do
autor” mais uma vez:
(...) contemporâneo e partícipe dos tempos rudimentares da matéria –
desde 900 bilhões de anos? –, do dilúvio, do primeiro monólogo e do
primeiro diálogo do homem, do meu nascimento, das minhas sucessivas
heresias, da minha morte, e mínima ressurreição em Deus ou na faixa da
natureza, sob uma qualquer forma; do último acontecimento mundial ou do
acontecimento anônimo da minha rua. (MENDES, 1994, p. 46).

A presença simultânea dos diversos tempos e espaços em sua obra, já
observada em muitas análises, é aqui destacada. Os tempos paralelos são
colocados em formas espaciais de sua poética, em sucessivas conexões sociais ou
individuais, “dialogísticas”, como ele já nos aponta em sua autodefinição.
No trecho sobre a baleia, podemos notar um potencial de explosão das
imagens, deixando inúmeras faíscas, ou aspectos divergentes, apesar da
convergência na religião. Pela noção de Chevalier, pode-se destacar a referência
bíblica da imagem da baleia. A baleia é um peixe particular e figura na história de
Jonas, que é retomada por Melville. A imagem vem portanto carregada por
referências cristãs, amplificadas, já que os peixes são já imagens insistentes em

toda a obra muriliana, nas suas mais diversificadas fases literárias. Esse símbolo
cristão é destacado por Luciana Stegagno Picchio em muitas ocasiões (pode-se ver
na entrevista anexa).
No texto intitulado “A curiosidade barroca”, Gérard Genette, remetendo-nos
ainda a Bachelard nos ensina muito sobre a imagem do peixe, numa bela reflexão
que enseja um diálogo fundamental com os textos murilianos, na ânsia do poeta
pela “poesia liberdade” e pelas andanças no universo de signos e de segredos da
existência:
“O pássaro e o peixe vivem no interior de um volume enquanto nós
vivemos apenas sobre uma superfície”. O homem é tristemente sujeito aos
menores acidentes da crosta terrestre, o pássaro e o peixe percorrem o
espaço nas três dimensões. Como expressa bem a lamentação dos
hebreus, o nado e o vôo transformam aquilo que é para o homem
obstáculo intransponível ou espaço inacessível em meio fácil e essa
facilidade comum justifica a confusão. Caminhar é servidão, voar e nadar
são ambos liberdade e posse. (GENETTE, 1966, p.10-11).

Assim o peixe e a baleia, que percorrem os oceanos e as profundidades da
terra, alcançam a fauna e a flora inusitadas, a novidade aos olhos humanos. A baleia
de Murilo transita pelo romance Moby Dicky, de Melville, ou pelo personagem bíblico
que se esquiva da tarefa de Deus e, por isso, sai do prazer e do azul do mar para o
escuro invólucro da baleia. A personagem, porém, resiste à provação no interior do
peixe gigante, protegido, em sua enorme concha. Afinal, retorna à solidão do
oceano, ao seu lugar de partida. Nessa imagem da baleia, o homem se submerge
em um meio fluido duplamente, ou seja, é lançado na água – dentro e fora do
grande peixe – e se faz cheio de possibilidades livres nas profundidades e nas
superfícies do mar.
Distante da terra concreta, a personagem-imagem está também sem direção.
A incompletude e a limitação do corpo vêm à tona diante da vastidão. Percebemos
a busca de expansão do eu poético nos mais diversos níveis, ultrapassando o solo,
o limite, mas também o apoio.
A água é fluida, é movimento, é passagem, é poder de criação, é penetrável
em sua maleabilidade e é instável em suas ondas que produzem sem cansaço o
movimento e o espetáculo das águas revolventes.

Chevalier ainda ressalta que “a vigésima nona letra do alfabeto árabe também
significa peixe e, em especial, a baleia” (Chevalier: 1998, p. 116). E completa,
narrando que na cabala esta “vigésima letra” – “num” – está ligada ao renascimento.
A idéia de renascimento incessante perpassa também a inventividade do texto
muriliano, ressaltada nesse e em outros trechos, e especialmente as imagens às
quais ele nos remete. Entretanto, o renascimento em sua poesia surge em imagens
conflitivas, em distintas visões de aproximação ou de afastamento do objeto, em
ondas revolventes, em novas leituras, numa constante transmutação de elementos,
como o “golpe do alegorista” benjaminiano.
O aspecto de transcendência e as imagens ligadas à espiritualidade57 são,
todavia, materializadas em traços visíveis, em configurações de máxima expansão.
Assim a baleia, peixe gigante, mostra esse movimento de potencialização concreta
da transcendência. Sugere mais que o renascimento do simbolismo de origem
espiritualista ou mesmo do seu catolicismo. A imagem do peixe assume uma
proporção
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metalingüisticamente a uma micro-macro definição de aspectos de sua obra. A
baleia traça o mito cristão, também a obscuridade da caverna, ou do
desconhecimento humano, com Jonas em seu interior. Jonas retorna ainda à luz
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que
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nadar

em
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(inconscientes) até encontrar a saída, o renascimento, a visão.
Nessa imersão no oceano, nas liberações do ser propostas por Genette e nas
criações possibilitadas pela exploração do inconsciente, que sugerem a corrente
surrealista marcada na poética muriliana, são sobrepostas muitas figuras e idéias.
Outras luzes, diversas desse simbolismo, são ainda lançadas pelo texto de
Murilo, e a baleia melvilleana. Nesse sentido, destacamos que Poliedro chama a
atenção no “Setor Microzoo” para um procedimento de associação de imagens. Um
animal particular é lançado como “lead” para um grande nome da literatura ou do
pensamento moderno, procedimento notado na “baleia” de Melville, na “tartaruga” de
Walter Benjamin, como mostramos no capítulo anterior, e nos outros microtextos que
compõem esta parte da obra, dos quais destacamos também o “tigre” e William
Blake.
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Aprofundamos o tema na obra Murilo Mendes: o poeta das metamorfoses (2001).

Franco Rella, em Miti e figure del moderno, nos mostra que
se il mito può essere alleato al logos nel produrre nuove forme e immagini
del pensiero che illuminano lo Schattenreich, il regno delle ombre, che
Schiller annuncia all’ alba del “moderno”, esso può essere agito anche
contro il logos, come puro gesto di depotenziamento delle istanze dell’
“assolutismo del reale”, a cui viene contrapposta, come dice Blumenberg,
la “convinzione” dell’ onnipotenza della immaginazione. Questa agisce,
58
soprattutto, attraverso un vero e proprio eros della lontananza. (RELLA,
2003, p. 29).

Esse “eros” do distanciamento, esse impulso de vida inventiva que paira na
transcendência da razão é uma das questões deixadas nas sombras alegóricas, e é
uma pulsão do texto muriliano, que lança a imaginação como fortalecimento e
onipotência do humano, remete-nos ainda à sua influência surrealista. Em Murilo,
entretanto, essa influência surrealista é, especialmente nessas últimas obras que
analisamos, moldada pelas vanguardas dos meados do século XX, que buscam o
trabalho com a forma, com o concreto e com a racionalidade. Esse aspecto de sua
obra indica uma sintonia com o postulado de Rella, coroando os movimentos de
mitificação e de distanciamento repulsivo à exacerbação moderna do logos, e ainda
nos leva ao simbolismo da baleia, imagem gigante que traz a entrada e a saída de
Jonas nas trevas, os trânsitos freqüentes da existência e da consciência.
Nesse elemento água, presente na escolha da imagem do maior mamífero,
liberam-se ainda as imagens do sonho, do devaneio, da imaginação. Murilo se
aproxima e se afasta do surrealismo, sabendo que “a baleia” requer afastamento
para enxergá-la e não penetrar nas sombras.
Esses movimentos duais da mente humana vão ainda ao encontro da idéia de
Carlo Ginzburg em suas nove reflexões sobre a distância, em que “o estranhamento
é um meio para superar as aparências e alcançar uma compreensão mais profunda
da realidade”. (GINZBURG, 2001, p. 36). A sua reflexão nos instiga ainda à
necessidade dos espaços nas construções de todas as idéias e narrações, mais
especificamente diríamos de movimentação nos espaços, como Murilo vem nos
mostrar na poesia que é “vestíbulo da imaginação”.
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Se o mito pode ser aliado ao logos na produção de novas formas e imagens do pensamento que iluminam o
Schattenreich, o reino das sombras, que Schiller anuncia na aurora do “moderno”, este pode ser usado também
contra o logos, como puro gesto de despotencialização das instâncias do “absolutismo do real”, ao qual vem
contraposta, como diz Blumemberg, a “convicção” da onipotência da imaginação. Esta age, sobretudo, através
de um verdadeiro e próprio eros do distanciamento.

O confronto entre logos e imaginação apresentado por Rella leva-nos a outro
ensinamento de Ginzburg que vem afirmar a necessidade da movimentação, entre
ambas as partes, principalmente na literatura, que é já por pressuposto campo fértil
das representações e tensões do homem, bailando entre a imaginação e a verdade,
entre a história e a ficção, como também mostrou Walter Benjamin. Observemos
Ginzburg:
(...) na nossa tradição intelectual a consciência da natureza mentirosa dos
mitos, e, por extensão, da poesia, acompanhou como uma sombra a
persuasão da sua verdade oculta. A fictio, na sua acepção positiva e
construtiva, proporcionou uma saída para as duas alternativas,
insustentáveis num plano literal, da poesia como verdade e da poesia
como mentira. Escreveu Isidoro de Sevilha que “’falso’ (...) é o que não é
verdadeiro, ‘fictio’ (fictium) o que é verossímil”. Mas de acordo com
Horácio seres híbridos e, por isso, inverossímeis, como as sereias ou os
bodecervos, tinham direito de cidadania na poesia ou na pintura.
(GINZBURG, 2001, p. 56-7)

A “fictio” de signos falsos incorpora os seres híbridos, sereias dionisíacas, que
são instituídas pelo olhar da imaginação e da paixão. A poesia como verdade e a
poesia como mentira não procuram uma resposta ao impasse. Mas, asseguram um
lugar de acolhida a cada verdade, ou a cada ser, ainda que híbrido. Como na “fictio”
refletida por Ginzburg, a poesia muriliana é alimentada por sereias, por peixes (do
imaginário sagrado), e por seios sedutores (do imaginário profano), que encontram
cidadania onde “o mar é seduzido pelas sereias”.59
A tradição intelectual, que busca a representação da verdade pela
consciência alerta, se expande no campo poético de Murilo, como um interstício
entre o sono e a vigília e, mesmo diante do caos, se mantém serena nas
reminiscências do repouso e do sonho. São sonhos, muitas vezes, atormentados por
futurísticas e explosivas imagens de bombas, aeronautas e “cosmonautas”,
produzindo talvez uma comunicação entre galáxias, entendidas em qualquer plano,
visível ou invisível, e a rememoração das alegorias de formações híbridas e de
relações momentâneas. No poema “Murilogramma alla figlia di Miguel Torga”
(datiloscrito anexo) o poeta Murilo sussurra:
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Referência ao poema “A marcha da história”.

Dormi Clara: le galassie entrano in comunicazione / Transmettendosi
viaradar /Gli ultimi realizzatti /Racconti di fate.
Dormi: la bomba non scenderà nè salirà. Sa che le mancherebbe il respiro
e la risposta. Non esiste alternativa per la bomba / Che ha preteso di
60
sostituirsi all’ uomo. (Murilo Mendes, Coimbra-Roma, 1963).

A ternura permanece em poemas em que a bomba parece ser aplacada, mas
o sonho e as fadas, as fábulas e as comunicações humanas, sensíveis, se
sobrepõem à imagem da destruição e da barbárie do homem. A poesia de Murilo
surpreende-nos, trazendo em momentos a serenidade, em outros a turbulência, a
paixão ou a razão, a construção e a destruição, mas revela ainda uma voz
“amorosa” que vem quase se escusando do poema que mostra as tormentas do
mundo.
Permanecem as vozes paralelas e esse toque, quase “nebuloso”, do amor
vem em conjunções de morte, de dor, e de paixão arrebatada, procurando o
equilíbrio das forças pela estética do poema. No inovador, ousado, futurístico,
repousa o mito, o sonho, a sereia, a fada. Na luz apolínea, dorme Dionísio sempre
pronto a suspender o estado de harmonia repousante; uma dança entre eros e
tanatos se expande.
La donna incinta mi fa paura:
nasconde un motociclista
che dopo aver bevuto
il mio bicchiere di vino magiato il mio pane
61
subito mi investirà.
(MENDES, 2004, p. 52 )

Encontramos a voz do visionário, seja no tom melancólico saudosista, seja no
tom grave funesto ou naquele, terno, que diz à criança que durma serena,
parecendo aquietar ao seu próprio eu poético com a voz da paz: a bomba não
resistirá ao homem. Há também no visionário do caos a voz da esperança, graças à
solidariedade dos espaços que acolhem as divergências, prevendo uma cidade
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Dorme Clara: as galáxias entram em comunicação / transpassando-se via radar / Os últimos realizados /
Contos de fada. // Dorme: a bomba não descerá nem subirá. Sabe que lhe faltaria a respiração e a resposta. Não
existe alternativa para a bomba / Que pretendeu substituir-se ao homem.
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A mulher grávida me dá medo / esconde um motociclista / que depois de ter bebido o meu copo de vinho e
comido o meu pão / repentinamente me atacará.

futura “de mãos paralelas”, como podemos notar em outro trecho do poema
datiloscrito “Murilogramma alla figlia di Miguel Torga”:
Un cosmonauta alla guida di una nave gestatoria / Domina / Lungimirante /
La terra / E ti fotografa: tu in un barlume / Libera libera / Tocchi la città
futura costruita da mani parallele.
Lego alla tua porta il Mondego. Ritorno. Pace?
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A paz, idéia fixa do poeta, permanece em aberto. Conforme nos mostram os
versos acima, o poeta lega à paz o Mondego e suas musas, e homenageia a criança
que nasce. Em outro momento, mostrado no poema anterior, vemos a imagem
trágica de outra criança transportada a um futuro violento, colocando em diálogo
forças opostas que convivem nas alegorias dos tempos modernos. Apesar desse
tom alternante, o eu lírico retorna constantemente à paixão, à poesia, ao amor, à
vida diante das mortes latentes. Segundo José Miguel Wisnick,
Nietzsche se empenha em mostrar o anseio do nada como o oposto da
sabedoria trágica, e sua pergunta sobre a possibilidade de um pessimismo
forte e alegre constitui-se num salto mortal/vital que reverte, como se
imagina facilmente toda a história da paixão atraída pela morte e pelo
desejo de uma unidade repousada. Esse salto (reter no homem as
energias que deságuam na divindade das religiões) será a dança de
Dionísio/Zaratustra sobre o abismo dos contrários. (WISNICK in NOVAES
(org.), 1987, p. 219)

Ao observar as idéias de Murilo e de Wisnick, notamos que o primeiro dialoga
com esse “abismo de contrários”. Exibe um complexo sistema de constantes
alternâncias, ressaltando pequenas e íntimas passagens e mudanças, diante das
quais o homem, especialmente aquele homem da arte, mostra-se angustiado e
consciente, nas idas e vindas, nos extremos oscilantes e nas metamorfoses
perenes. As palavras na sua poesia nascem, instigam-se e contradizem-se a cada
pensamento, revelando caos e harmonia poeticamente colocados em imagens que
nos envolvem pelo impulso de inquietude, insatisfação e insubmissão a um estado
de coisas estabelecidas. Mostra-se nesses movimentos aquele poeta das muitas
línguas e linguagens, para traduzir a multiplicidade e a fugacidade do ser que nos
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Um cosmonauta dirigindo uma nave gestatória / Domina / “Longemirante” / A terra / e te fotografa: tu em um
vislumbre / Livre livre / Tocas a cidade futura construída por mãos paralelas. // Logo a tua porta o Mondego.
Retorno. Paz?

escapa. As palavras se embaralham, como a baleia “cor de burro que foge”, ou
apresentam imagens densas e pesadas, que entretanto se transformam com uma
velocidade “inexpugnável”. Nesse sentido, é curioso o texto “A melancia”, de
Poliedro:
A mais extrovertida de todas as frutas: mais extrovertida que o abacaxi ou
a laranja. A melancia abre-se em grandes fatias sólido-líquidas; sexual.
Aberta, denuncia sua rocha vermelha única. Nas barracas de fruta ou
no chão das cidades espanholas a palavra “sandia” evoca súbito “sangria”,
forma de se consumir o vinho no verão, desaprovada pelos bêbedos
puristas. Passamos logo à corrida e daí ao próprio sangue de Cristo
derramado nas imagens andaluzas.
Já em francês a palavra “pastèque” incorpora as delícias de Lesbos,
“les baisers... frais comme les pastèques” segundo Baudelaire.
Na Itália de 1965 “Le angurie” constitui uma série de quadros do
pintor Mattia Moreni, numa tentativa de recuperação do objeto; sendo
óbvio que “anguria” se aproxima de “angustia”. Não vi esses quadros, mas
provavelmente não gostei. (MENDES, 1994, p. 1003)

O texto acima se concentra na observação das línguas para desenhar o
objeto, abrindo-se às observações sensoriais, como faz parte de sua poética, e
terminando por passar subitamente a uma expressão subjetiva, lembrando Oswald
de Andrade, quando nos detínhamos em suas análises da “melancia” por olhares
diferentes e ‘aparentemente’ objetivos.
Acompanhando a mesma fugacidade, a “baleia” muriliana, apesar de seu
peso, movimenta-se fugidiamente em vários territórios, e caminha para a linguagem
oral e suas expressões populares, como a “cor de burro fugido”. Em prosas curtas e
condensadas, o eu lírico transita em vários espaços com a ligeireza da fala (como
uma “conversa portátil”) e elabora jogos poéticos em uma inventiva linguagem, em
que o animal é “bárbaro, barbado”.
Observamos ainda no texto “A baleia”, que esta “reina soberana, sem vizinho
ou confronto, sobre os mares e os mores, excluindo-se voluntariamente da carta das
rações” (MENDES, 1994, p. 983). A imagem do poeta não é ‘carta das nações’, pois
brinca com o concreto, que é o alimento, e representa a exclusão que essa “carta”
sugere. A imagem multiplica os extremos corporificados, no vislumbre da imagem da
grandeza extrema, que se inclui/exclui de pequenas (ou seriam medíocres?) rações.

Não apenas nesta obra, Poliedro, como mostramos também em Conversa
portátil, podemos caminhar nesse curioso jogo de imagens da linguagem, que revela
ainda dentro do objeto mais ordinário, uma transcendência, um humor, uma
poeticidade e uma originalidade raramente encontradas, ao menos não encontradas
no mesmo tom ou ainda nas múltiplas tonalidades. Além de muitos tons, a técnica do
coro ou da polifonia assume em Murilo uma perspectiva enfática e explícita,
confirmando as observações de Schnaiderman e inserindo na poesia o
procedimento dialogístico da prosa de ficção, literalmente.
Sob esse aspecto lemos, por exemplo, os diálogos, caracterizados por vozes
isoladas, estabelecidos com alguns artistas brasileiros, escolhidos a seu critério.
Destacamos a sua “conversa” com Augusto Meyer, no poema “Mortos-Vivos”: “–
Augusto, já conheceu Goethe? / – Sim, meio frio, meio distante. Submeti-lhe um
artigo meu: corrijo uns lapsos de Gérard de Nerval na tradução do Fausto.” Ou com
Oswald de Andrade: “– Oswald, faz-se literatura por aí? / – Faz-se, mas não
industrializada. Existem mesmo alguns gênios em perspectiva. Mas o gênio é uma
longa besteira!” (MENDES, 1994, p. 1468).
Em “Conversa Portátil”, publicada na edição da Nova Aguilar no setor
“Miscelânea em prosa e verso”, incluem-se textos escritos desde 1931 a 1974, que
por alguma razão do poeta, não foram incluídos nas demais obras. Essa seleção de
poemas que indicam o julgamento do poeta, muitas vezes contraditório em suas
afirmações, foi o fator apontado por Schnaiderman sobre as vozes em conflito, que
levaram também o poeta a excluir poemas de caráter explicitamente erótico, que
destoavam muito intensamente de seus princípios (cristãos).
No poema dialogístico com personalidades, notamos que o humor, a ironia e
a visão crítica são aguçados. O poema é capaz de produzir risos, mesmo na
incorporação das imagens sacras, que participam das ironias literárias: “– Você tem
visto a nega fulô, Jorge? / – Roubou as chaves de São Pedro, ninguém entra mais
no céu. Acabará roubando o próprio São Pedro, então vai dar num fuzuê dos diabos”
(MENDES, 1994, p. 1468).
O personagem jocoso fazia parte do drama barroco, como observa Benjamin,
e revelava a astúcia inteligente na tragédia. Ele ensina:

O drama barroco não atinge seu ponto alto nos exemplares construídos de
acordo com todas as regras, mas nas obras em que ressoam, como
brincando, as notas da comédia. Por isso Calderón e Shakespeare criaram
dramas barrocos mais importantes que os autores alemães do século XVII,
que nunca foram além da rigidez dos tipos. Pois “a comédia e a tragédia
ganham muito quando se associam através de um vínculo meigo e
simbólico, e só por meio dele se tornam poéticos”, diz Novalis, exprimindo
assim o que pelo menos para o drama é verdadeiro. (BENJAMIN, 1984, p.
151)

A tragédia, o estado de barbárie que perpassa continuamente os poemas
murilianos e o olhar do poeta, a “bomba” que freqüenta suas linhas, desalinhando e
explodindo contínuos de idéias, acrescentam-se da ironia e do humor diante da
natural e da artificial condição efêmera, bem como dos tecnicismos, burocracias e
“carolices”, para os quais o poeta direciona o seu verbo e o seu “olho armado”.
Indignando-se contra a incompreensível violência no mundo, Murilo evoca em
espaços simultâneos a amargura, a tristeza, a doçura, a ternura e o humor para
denunciar e para desarmar a confusão humana, disparando sentidos em múltiplas
direções, mas não renunciando à voz indignada e, ao mesmo tempo, apaixonada
pela humanidade. Um dos mais reveladores e curiosos textos da obra Poliedro é
“Telegrama”:
O telegrama é um trevo de papel dobrado que nos transmite notícias – as
notícias! – frias, quentes, mornas, e normas, à distância.
(...)
Numa certa época fui um grande produtor de telegramas. Por
exemplo, telegrafei a Félix Pacheco, que publicava todos os domingos,
pontualmente, no “Jornal do Comércio”, traduções de poemas de
Baudelaire não aprovadas por mim:
“Rogo passar-me de novo para o francês.”
Charles Baudelaire.
Apenas recebida a notícia da ocupação de Salzburg pelas tropas nazistas,
expedi a Hitler o seguinte despacho:
“Em nome Mozart protesto contra invasão militar Salzburg.”
Murilo Mendes.
(...)
(MENDES, 1994, p. 997)

O “trevo de papel”, que transmite notícias, torna-se produtor de notícias e de
“normas, à distância”, transmitindo muito mais que isto: o poeta o transforma em
matéria poética e em meio político de protesto. A ousadia e a inovação fazem-se tão

aguçadas que o humor provoca o efeito de riso mudo, tamanha proporção irônica e
bem-humorada diante do desagrado literário ou do choque gerado pela assustadora
violência nazista. Assim, ironicamente, o singelo permanece na tragédia e no
aspecto cômico, produzindo uma mescla de sensações que faz rir metaforicamente
o próprio significado, deslizando os sentidos e os efeitos.
Ao mover-se continuamente entre múltiplos estados, efeitos e sensaçães, as
contradições, mesmo quando abrandadas, trazem imagens de perplexidade e de
choque. E, assim, “tudo se ativa quando se acentuam as contradições”
(BACHELARD, 1998, p. 56). Em outros momentos, o tom grave e angustiado
sobrepõe sua capacidade humorada e potencializa as imagens do caos. Seja em
trânsitos de sensações ou de espaços geográficos, ou ainda artísticos ou literários,
as barreiras temporais e culturais são abolidas. Cesare Segre, em “Poesie di Murilo
Mendes”, observa que:
“Contestare” e “sistema” sono parole che potrebbe aver inventato lui.
Contesta da poeta, scompigliando il sincronismo dei pendoli e turbando la
civiltà dei computers con simboli e soppravvivenze di ere primordiali,
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invocando la libertà e minacciando l’ apocalisse . (SEGRE in PICCHIO,
1984, p. 11)

Em Murilo Mendes percebemos um percurso de ruptura de fronteiras, talvez
em semelhança à escrita e ao pensamento de Walter Benjamin, apesar de ser
evidente que o poeta trabalha com condições, pressupostos, áreas e itinerários
bastante distintos do pensador alemão. Porém, ao considerarmos o trânsito livre
entre ideologias, idéias e correntes, e o estilo particular e fragmentário, nos
encontramos em um terreno de aproximação entre ambos. Podemos observar um
aspecto de afinação entre o discurso poético de Murilo e o discurso filosófico e
ficcional de Benjamin com os discursos da pós-modernidade, que se caracterizam
por uma escrita fragmentada, eclética e sem um referencial único e bem delimitado.
Ainda na sua “Microdefinição do autor”, Murilo Mendes se confessa:
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“Contestar” e “sistema” são palavras que poderia ter inventado ele. Contestação de poeta, desregrando o
sincronismo dos pêndulos e desnorteando a civilização dos computadores com símbolos e sobrevivências das
eras primordiais, invocando a liberdade e ameaçando o apocalipse.

Sou terrivelmente eclético; um defeito, dizem; mas sou assim, não há nada
a fazer. Não sou contra as propostas ou as programações; mas, em última
análise, o que conta para mim é a realização. Que o instrumento básico do
poeta é a linguagem, eis um fato tão óbvio, (...)” (MENDES, 1994, p. 49)

Em consonância com a teoria das alegorias de Benjamin, ou com as
desconstruções propostas por Derrida ou Deleuze, notamos aqui textos que minam
as estruturas dos grandes discursos, seja de tradições, de estilos ou conceitos
dominantes, seja de vanguardas idealizadas como auto-suficientes. Retornam talvez
a Babel e esboçam uma língua nova, na qual se sentem diversos ecos, cadências,
acentos e interseções.
Ao fazer interagir línguas e linguagens na sua obra literária, Murilo Mendes
revela a admiração pela arte em suas extensas formas de manifestação,
abrangendo em poesia uma cautelosa observação da arte, seja do som através da
música, do traço no desenho, da cor na pintura, do movimento na dança, da palavra
na literatura, revelando todas elas em uma viva exacerbação da poesia. Uma poesia
que Murilo registra na escrita, mas que se percebe também no som, no traço, no
movimento, na visualidade de sua escritura.
O poeta aprecia as formas artísticas em sua totalidade e as aborda
poeticamente, criando uma linguagem de elegante e sensitiva mescla, na qual
esboça textualmente uma pintura alegórica da arte moderna contemporânea. E,
através dela, sintoniza um discurso de ruptura que caracteriza o pensamento pósmoderno, como também observou Raul Antelo, destacando o trânsito entre os topos
diversos e as convergências de concepções díspares:
A convergência maior da heterotopia muriliana consiste, pois, na operação
de fusão de tradições heterogêneas a partir das quais o poeta redefine o
sistema literário pós-modernista. Seu conceito descontínuo de tempo e
espaço e suas ressalvas anti-evolucionistas levam-no à convicção de que
a literatura se modifica por saltos, nunca linearmente. Murilo parte da
premissa de que nada ex nihilo, muito embora toda autêntica poesia seja
de vanguarda. Daí que a definição do poético se torne flutuante e a fratura
seja, de fato, fronteira móvel, migradora, deslocando, combatendo ou
combinando-se com o tradicional. (ANTELO in PICCHIO, 1984, p. 26-7)

Não usaríamos exatamente o verbo “redefinir” o sistema literário pósmodernista para o procedimento muriliano; preferimos o termo “hipotetizar” ou
“poetizar” novos sistemas; pois, como vimos observando, essa idéia foi notada por

Benjamin, antes dos pós-modernos, e o fragmento se impôs de forma decisiva na
“Obra das passagens”. A história aos saltos é também proposta nas teses da história
de Benjamin, além de ser idéia recorrente em Origem do drama barroco alemão,
com o desenvolvimento do método alegórico.
Murilo, sem redefinir ou definir o sistema literário, oferece contribuições em
direção aos avanços constitutivos do texto, da arte, das cidades e das sociedades
contemporâneas, buscando esboços em muitas fontes, primárias ou secundárias,
primitivas ou atuais.
Como nas “passagens de Paris” benjaminianas, ele produz instigantes
“retratos-relâmpago” de lugares, personalidades, obras, correntes artísticas ou
filosóficas, gerando densas e ao mesmo tempo velozes reflexões, em fragmentos de
textos onde as imagens falam a língua do impacto, e criam uma coerência de
sentidos através de elementos destoantes e recortados de seu contexto maior, como
sugere a idéia alegórica e como pratica textualmente também Walter Benjamin.
Observemos o poema “Ungaretti”:
Il viaggiatore non ancora stanco
di aver girato il mondo con le sue varianti
fantasticando sulle galassie
(lontanissime oppure centro dell’ uomo?
that is the question)
portando gli emblemi della memoria
gli occhi alessandrini
sotto il colbacco nero
dopo aver guardato ammirato urlato ovunque
si ferma tutta la notte
e il giorno successivo
sulla dinamica delle parole
MALLARMÉ
GONGORA
WILLIAM BLAKE
MEMORIA
CRISI
CATASTROFE.
Esisterà domani
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la parola domani?
(MENDES, 2004, p. 109-10)
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O viajante não ainda cansado / por ter girado o mundo com suas variantes / fantasticando sobre as galáxias /
(longíssimas ou ainda centro do homem? / eis a questão) // trazendo os emblemas da memória / os olhos
alexandrinos / sob a boina negra // depois de ter olhado admirado gritado em toda parte / detém-se toda a noite /
e o dia seguinte / na dinâmica das palavras // MALLARMÉ / GÔNGORA / WILLIAM BLAKE / MEMÓRIA /
CRISE / CATÁSTROFE. // Existirá amanhã / a palavra amanhã?

Restam em suas hipóteses e em seus retratos uma névoa e um ponto de
interrogação sobre os meandros da existência e os (des)caminhos da modernidade.
Mesmo em constantes movimentos distintos, os textos murilianos, sejam eles
críticos, poéticos ou em prosa, são capazes de contextualizar a arte e as principais
referências modernas, no âmbito nacional e universal, esboçando uma grande
pintura das idéias em mosaicos, apresentando diversas personalidades, correntes
ideológicas e pensamentos que fundamentam a história da modernidade e ainda da
pré-modernidade, visto que figuram idéias filosóficas desde os pré-socráticos, como
é o caso de Heráclito de Éfeso – presença recorrente na obra do poeta.
É esta uma presença muito forte, o filósofo das transformações. Percebemos
uma força que compele o eu poético ao movimento de escaladas do conhecimento e
da arte em degraus paulatinos, que terminam por penetrar-se e intercambiar-se,
formando ramificações em cada plano de idéia que o poeta coloca, buscando
construir e reconstruir uma escalada em diversos ângulos e perspectivas nas
arquiteturas artísticas e filosóficas. Faz-se interessante observar o decreto de Murilo
sobre suas influências plurais e multissignificantes:
Tenho raiva de Aristóteles, ando à roda com Platão. Sou reconhecido a Jó;
aos quatro evangelistas; a São Paulo, a Heráclito de Éfeso, Lao-Tse,
Dante, Petrarca, Shakespeare, Cervantes, Montaigne, Camões, Pascal,
Quevedo, Lichtenberg, Chamfort, Voltaire, Novalis, Leopardi, Stendhal,
Dostoievski, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont, Nietzsche,
Ramakrishna, Proust, Kafka, Klebnicov, André Breton; a Ismael Nery,
Machado de Assis, Mário de Andrade, Raul Bopp; Manuel Bandeira,
Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto; (...)
(MENDES, 1994, p. 47).

As referências às suas próprias leituras e influências são constantes, como
observamos, e mostram a abertura dos “leques da poética muriliana”65. A
continuidade do trecho citado nos encaminha ainda para grandes músicos e artistas
plásticos.
As diversas vozes e os diversos lugares que alcançam sua perspectiva
alegórica representam-se também em depoimentos do poeta, onde os espaços de
identidade que se manifestam em seu eu poético convergem para a raiz brasileira:
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Expressão usada por Giulio Carlo Argan, em L’occhio del poeta (Roma, 2004).

“Nunca me esqueço que minhas raízes, transplantadas de Portugal, da Grécia, da
França e de Israel (pela religião, não pela raça) estão aí” (MENDES, 1994, p. 48).
Octavio Paz atribui um valor a esta postura poética, procurando saídas para
os impasses da modernidade. Ele considera que “o pensamento da era que começa
– se é que realmente começa uma era – terá que encontrar o ponto de convergência
entre liberdade e fraternidade.” (PAZ, 1993, p. 73).
Paz faz uma abordagem que exigiria uma detalhada análise, já que considera
uma busca de convergência entre as grandes forças da sociedade, o liberalismo e o
socialismo. Não seria o objetivo entrar no mérito político, mas percebemos sinais
que nos conduzem ao desconforto produzido em Murilo e ainda em Benjamin, visto
que ambos mostravam-se “socialistas amadores”, pelas aberrações assistidas nos
modernos traçados liberais.
Murilo, como Paz, defende talvez não um socialismo, mas a “fraternidade”
que é fundamento anterior aos sistemas modernos, e a solidariedade, que ele busca
praticar poeticamente, não apenas aplicada aos homens e suas origens ou raças,
mas às coisas e às idéias, aos objetos e conceitos divergentes, ou ainda às opções
artísticas conceituais, que tentaram ao longo do século XX, acompanhar tantas
revoluções sofridas num sistema que não permitiu o passo livre das ciências
humanas, ou ainda do sentimento e da afetividade humanos, além da razão, nos
avanços descontrolados da sociedade industrialista, tecnológica e virtual.
A poesia de Murilo permanece na latência da fraternidade e da liberdade,
incorporando o outro, ou os outros possíveis significados, ou ainda a outra voz, no
sentido dado por Octavio Paz à poesia, como a língua capaz de dar fala e espaço às
faces abafadas da personalidade humana. É o mesmo domínio da alteridade e da
pluralidade que se faz patente no método alegórico, almejando captar os ecos das
vozes dos outros, “seus irmãos”, e dos outros sentidos, na tentativa de exprimir
vários dizeres, numa poética que não vê o significado estacionado em si mesmo:
Asfissiato dal sistema
dentro la mia piaga
ne porto un’altra
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Pranzo a rate questa fame.
(MENDES, 2004, p. 39)
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Asfixiado pelo sistema / dentro da minha chaga (dor) / carrego uma outra. / Almoço a prestações essa fome.

Suas fomes proliferam em abismos, expressando um eu lírico desejante de
saciar-se através da libertação do sistema de constrição humana. O poeta
demonstra “fome” de aspectos humanitários, e reclama as pequenas porções, ou
migalhas, que o sistema lhe deixa, construindo uma poesia que busca saciar pelas
palavras o vazio do homem. E se lamenta: “Nemmeno mi vedo un zero / lo zero
circolo perfetto”67 (MENDES, 2004, p. 39).
Na imperfeição há sempre um dizer “outro”, este dizer outro não seria mais
que a procura da poesia revelada por Murilo Mendes; uma poesia que não pode ser
círculo, mundo, centro; mas que tem o poder de se colocar além do que diz e além
do mundo que o diz, apresentando um caráter democrático e amplificador das
significâncias, já que não é círculo, nem perfeição, mas poliedro.
Como podemos observar no poema “La mancata invenzione” (A invenção que
falta), da obra Ipotesi, o poeta reconhece em versos sintéticos a permanente busca
por novos caminhos que pulsa no homem. Assim a poesia, como forma de
expressão desse homem, também manifesta o espaço de linguagem no qual
convivem espaços intermitentes, lacunas a serem preenchidas, em cada novo
momento. Aponta para a ânsia de preencher, momentaneamente, a angústia do
vazio do homem, em palavras que transcendem mundos, espaços, poesia e tempo:
Eppur ci muove sempre
un desiderio di felicità
(cambiare il vuoto in consistenza)
purtroppo né gli uomini né gli dèi
– antipodi o paralelli –
68
non sono mai riusciti a soddisfarci.
(MENDES, 2004, p. 153)

O preenchimento do vazio do homem não se realiza, mas se materializa na
expressão poética e talvez dessa forma satisfaça-se nas palavras tradutoras da
inconsistência da vida humana e da confirmação de uma falta que não pode ser
superada, o que pode alegorizar a “felicidade vazia”, a dor e o desejo e ainda, de
certa maneira, resguardá-los pela via poética, promovendo alguma serenidade
através do reconhecimento.
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Nem ao menos me vejo um zero / o zero círculo perfeito.
Contudo nos move sempre / um desejo de felicidade / (transformar o vazio em consistência) // infelizmente
nem os homens nem os deuses / - antípodas ou paralelos - / nunca conseguiram nos satisfazer.
68

Ao menos, é assim que notamos ao abordar a obra do nosso Murilo Mendes,
que pinta em poesia alegorias dos retratos da humanidade, amplificada em seus
inumeráveis tempos e insuperáveis caminhos. É este o poeta que fala de uma
poesia que pode ser pedagogia do próprio despreparo e da falha pedagógica
humana, em Discípulo de Emaús; afinal, do conhecimento só sabemos ao
desconhecermos o mundo que nos fala:
O desenvolvimento do sentido poético da vida, preferivelmente ao sentido
técnico e científico, é um dos aspectos principais da nova pedagogia que
visa formar o homem integral. Não somente os poetas devem possuir a
visão poética da vida, mas todos os homens. ... A visão poética do mundo
deve justificar a nossa existência. (MENDES, 1994, p. 831)

Vemos nesta prosa poética um eu lírico que acredita na poesia-redentora.
Apesar de que para muitos a idéia possa parecer um pouco ingênua, o poeta revela
sua coerência de fundamentos e apresenta a poesia como grande representação do
humano, exatamente por colocar-se como uma visão não técnica, não racional, não
decisiva, já que ela é, e não é, o mundo – dele se afasta, entretanto o transporta,
através de um sistema de signos de uma dada língua.
O trecho citado da obra Discípulo de Emaús expõe a poesia como processo
de aprendizado, que se torna possível por ser um procedimento caracterizado pela
representação sem vistas à imposição ou ao domínio de idéias, bem como uma
representação à margem do sistema do qual faz parte socialmente.
O eu poético dessa obra ainda se mostra mais determinista que aquele poeta
futuro das “hipóteses” (Ipotesi), da Conversa portátil, da(s) Carta(s) geográfica(s) –
ou seja, o lírico mais transitado nos mundos e nas culturas. O poeta brasileiro,
transportado às origens civilizatórias romanas, expressa um lírico que abre portas
multiplicativas para os sentidos da arte, da poesia, e do próprio mundo revisitado,
sugerindo muitos desabamentos de noções “compartimentadas”. Exprime a angústia
do tempo, entendido como construção do homem, e tenta aplacá-la:
Abala as colunas da realidade,
Desperta os ritmos que estão dormindo.
À luta! Olha os guerreiros se esfacelando!
Um dia a morte devolverá meu corpo,
estes olhos verão a luz da perfeição
e não haverá mais tempo.
(MENDES, 1994, p. 108)

A poesia que transcende os mapas e as culturas revela mais fortemente um
sentido alegórico que implica o dizer do “outro”. Ao escrever uma poesia à margem
do seu país e, muitas vezes, em línguas estrangeiras, essa potencialidade de dizer o
outro é intensamente ampliada, caracterizando uma alteridade ainda mais profunda
na poesia que, afinal, carrega em sua condição primária a linguagem subjetiva e ao
mesmo tempo a linguagem do homem social.
Para além da linguagem como instância comunicativa, Murilo Mendes traça
na língua do seu eu poético uma alquimia mais densa em sua forma e em sua
matéria-prima. O poeta alquimista vê-se diante da matéria humana dissipada em
formas e conteúdos diversos e precisa moldá-la para se ter reconhecido em espaços
e culturas diversos: falando para o novo público, no caso o italiano e o europeu, mas
não esquecendo as suas origens, suas vozes e seus leitores brasileiros; escrevendo
não somente para si e para o outro, mas sim para categorias distintas de alteridade.
Assim, dialoga com o clássico pensamento formulado por Eliot On poetry and
poets, traduzindo uma poética função social, bem como diversas vozes, culturas,
línguas e funções sociais na poesia.
A poesia, para Eliot, seria uma linguagem capaz de transpor fronteiras e
limites culturais e lingüísticos. É capaz de exprimir sentimentos em outras línguas,
mesmo que o leitor não as domine – uma visão que expressa uma espécie de
comunicação metafísica que pode, parcialmente, ser compartilhada por nosso poeta
brasileiro, apesar de se configurar como um ponto suscetível a polêmicas e a críticas
em relação à obra de T. S. Eliot.
Eliot expressa a sua postura de compreensão da poesia além da língua e,
assim, dotada de uma linguagem particular que inspira a compreensão naqueles que
participam de suas sutilezas, manifestas em uma espécie de comunicabilidade que
ultrapassa os limites da razão. Essa característica, segundo ele, traduz uma das
diferenças centrais para o texto em prosa. Eliot observa, dessa maneira, sua
experiência como leitor de poesia:
I could not understand a piece of prose untill I understood it according to the
standards of the school teacher: that is, I had to be sure of the meaning of
every word, grasp the grammar and sintax ... But I have also found
sometimes a piece of poetry, which I could not translate, containing many
words unfamiliar to me, and sentences which I could not construe,
conveyed something imediate and vivid, which was unique, different from

anything in English – something which I could not put into words and yet felt
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that I understood . (ELIOT: 1957, p. 24).

Como notamos, a poesia é colocada pelo poeta americano como linguagem
de meios intensos e não diretamente ligada a uma expressão lingüística única ou
imediata em seus sentidos. Assim, poderíamos dizer, de acordo com suas
observações, que a poesia é um meio fluido de trânsitos por vozes e linguagens
latentes, não determinantes, portanto uma forma patente de uma conformação
alegórica mais viva e complexa. Ele vê na poesia uma porta de passagem e de
transposição para outras formas de expressão: “So in poetry you can, now and then,
penetrate into another country, so to speak, before your passport has been issued or
your ticket taken”.70 (ELIOT, 1957, p. 24)
Eliot faz uma abordagem da imanência de uma função poética que interpela
questões meramente regionais e a própria compreensão da língua, mostrando-a
como voz de abrangência social ampla. Devemos considerar a atenta leitura pelo
poeta Murilo Mendes da obra eliotiana, não podendo ignorar uma ressonância de
horizontes metafísicos na concretude do seu verbo poético. O poeta brasileiro
avança nessa idéia e revela a sua capacidade de transpor espaços como produtor
da poesia, carregando não apenas as muitas vozes inerentes à linguagem poética,
mas a expressão poética em vozes concretamente diversas, o que não é privilégio
dele; mas torna-se um poeta marcante em sua trajetória literária pela duração,
intensidade e significado de suas mudanças lingüísticas. Essas mudanças e
trânsitos serão capazes, pois, de absorver e expressar densamente a alteridade
inerente às formas alegóricas, além de estabelecer inúmeras reflexões e relações
advindas de suas colocações e de seu estilo fragmentado e caótico, múltiplo assim
em amplos sentidos.
Na contramão dessa “fluidez” poética, as alegorias da obra muriliana nos
remetem a uma reflexão dialética ou tensional da própria comunicação poética;
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Eu não podia entender um texto em prosa até compreendê-lo de acordo com as regras ensinadas: ou seja, tinha
que estar certo do significado de cada palavra, seguindo a gramática e a sintaxe ... Mas tenho também me visto
diante de um texto poético, o qual não poderia traduzir, contendo tantas palavras não familiares a mim, e frases
que eu não poderia construir, expressando algo imediato e vivido, que era único, diferente de algo em inglês –
algo que eu não podia colocar em palavras, e apesar disso sentia que já entendera.
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Então em poesia você pode imediatamente penetrar em outro país, e portanto falar, antes mesmo que o seu
passaporte seja emitido ou a sua passagem retirada.

mesmo porque representa um mundo mais atormentado que aquele postulado por
T.S. Eliot, talvez mais próximo dos efeitos espiralados da linguagem e das ruínas
que compõem as alegorias do seu ser poético e ainda dos reflexos da história social
vivenciada por ele – uma noção explicitada pelo eu lírico de Murilo Mendes.
Vemos o efeito de uma arte que se afasta do mundo, mas que dele se
aproxima, para representá-lo ou para transmiti-lo, usando não a idéia em si, mas as
infinitas idéias que podem nascer de suas margens, vácuos e entrelinhas, abrindo
espaço à reflexão, à interação de seres, coisas, realidades e supra-realidades.
Assim revela Murilo Mendes, em o “Poema aberto”, de seu Mundo enigma:
Profundo vale
Do teu segredo
Sem comunicação
Sem corredores
Nem máquinas de guerra
Podem atingi-lo.
Mesmo até o criador o respeita
Por isso não move a pedra
De onde voarias
Para um tormento maior.
(MENDES, 1994, p. 385)

A poesia encontra aqui o seu significado alegórico de impossibilidade de
acessos diretos, visíveis e definidos em corredores que levam ao vale das palavras.
O segredo permanece no vale que o próprio criador respeita – a profundeza do
sentido permanece intocada. De alguma maneira, o objeto da criação é respeitado
pelo próprio Criador (e quem seria esse Criador – da poesia, ou do mundo, ou do
homem, ou da comunicação?) que preserva a instância criada do tormento maior,
talvez das “máquinas de guerra”, que em seu vale (verde?) não é invadido.
A pedra existe, ela está ali talvez como aquela pedra bíblica que protege o
corpo morto de Lázaro, à espera do Criador, que a possa arrastar e fazer ressurgir a
vida, e mostrar o segredo que carrega o seu espírito. A pedra entretanto resiste e
permanece sem ser movida e misturada aos tormentos exteriores. Assim, seria
apenas imaginada, protegida em seu vale sem corredores que permitam os passos
certeiros; poderia ser vista apenas por imaginações ou recriações, quem sabe
somente nas asas de um leitor-poeta.

Possibilita a reversão da ordem, seja das idéias ou do objeto-conceito
representado, o que seria a crítica permanente a todos os processos e realidades
que se pretendem instauradas de forma definitiva. O poeta se coloca e se encontra
em um lugar transitório e exprime a latência possível de significações amplas e
variadas, de estados potencialmente reversíveis e desse modo carregados de
margens ínfimas, críticas e interativas.
Assim, tomamos a palavra de Murilo Mendes, no poema “Alegoria”, da obra
Sonetos Brancos:
Senhora de violeta e cinza engrinaldada,
Um terror me inspirais, inda que sejas branca:
Da monarquia absoluta dos gestos e dos signos
Desceis uma cortina de enigmas ante mim.
Não vejo em vós árvore, por isso a sombra
Foge dos meus pés em companhia, quando
Vindes, um punhal nos braços insinuado,
Para o torneio cruel das palavras sangrentas.
Tauromáquica dama, astro de rubro presságio,
Do lúcido ódio não vos invoco, surda máquina
De cortantes graças ataviada, talvez
Do purgatório emissária, para martelar
Nosso coração e fazê-lo, duro tímpano,
Recordar seu antigo e amargo exílio.
(MENDES, 1994, p.443)

“Alegoria” marca o exílio e a dor do “eu poético”, em associação ao exílio das
imagens, que se fazem indefinidas, como esboços fugazes, que nos transportam a
tormentos de reminiscências dantescas, e provocam a impossibilidade de fixação de
um significado. Os versos nos remetem aos conceitos do primeiro capítulo, em que
muitas imagens “sombrias” são evocadas em vestígios de uma imagem feminina,
marcada por presságios de melancolia, obscuridade e sugestão dramática ou
dolorosa. O poeta nos conduz à linguagem que nos atira ao “âmago do ser errante”,
como considera Bachelard na sua Poética do espaço, traduzindo o ser poético como
manifestação das palavras que recorrentemente nos desenraizam, nos enganam a
nós mesmos, já que são obscuras peças da nossa “cortina de enigmas”.
Podemos entrever nas frestas das janelas de imagens em cadeia o estigma
da morte, da melancolia, da guerra, do luto, da sombra, do vazio “surda máquina”. O
“golpe do alegorista” é anunciado em um “punhal”. As palavras sangrentas, as

graças cortantes são figuras que se comunicam apocalíptica e caoticamente,
ressaltando a angústia.
As cores evocadas no poema sugerem a alegoria barroca, melancólica e
fúnebre, como em imagens de seres desfigurados, contorcidos ou estetizados em
suas marcas mais visíveis e em suas fraquezas notáveis, em seus traços
envelhecidos e nos escuros tons que os cercam, indiciando o mundo concreto das
lutas, das finitudes e das incertezas terrenas. Poderíamos ainda dizer das alegorias
modernas de um Baudelaire que expõe imagens emblematizadas das mulheres
prostituídas, com seus trajes extravagantes, entre os escuros e as luzes da moderna
cidade cosmopolita.
Ao romper barreiras e limites, e transgredir a instituição dos signos
instaurados, as reversibilidades elaboradas na poética do mundo barroco deslocamse no contexto da modernidade, revelando metamorfoses das perspectivas,
movimentos do olhar, como mostra Benjamin. Acompanhando esse processo de
ruptura e passagem, de reversão e afirmação, Murilo Mendes anota que “Todas as
formas se encontram em esboço / Tudo vive em transformação” (MENDES, 1994, p.
410), indicando uma proposta de constante investigação e de permanentes
reviravoltas na poesia.
As cores do poema “Alegoria” esboçam uma pintura de estranhas
combinações cromáticas. As imagens não seguem a linha de produção de sentido
da sintaxe. Dessa forma, a feminilidade existente no poema, através da
predominância de substantivos ligados à polaridade do feminino, traz ainda uma
outra imagem – a sugestão da mulher-noiva, “engrinaldada”, porém nos tons de
violeta e cinza, apesar de branca.
O eu poético evidencia então a fuga da monarquia absoluta dos signos,
preservando sobre si mesmo a cortina dos enigmas que manterão viva a sua voz
poética, mesmo que diante da “surda máquina”. São esses os enigmas que ainda
mantêm viva a poesia-dama, cheia de “rubros presságios”, mas permeada por novos
embriões de signos e por gestos passageiros, desvinculados, e plenos de fertilidade
nas “cortantes graças ataviada”.

4.3. Centelhas do caos

Nossa curta existência não é mais que um
poema, uma peça em que uns entram e
outros saem, com lágrimas ela começa e
com prantos ela acaba.
(Walter Benjamin)

A modernidade analisada e representada por Benjamin e a modernidade
vivida e expressa por Murilo Mendes expõem uma tensão aguda, que é evidenciada,
tanto no pensador quanto no poeta, em imagens de choque. A fusão dos aspectos
destoantes entre os sujeitos/objetos, que matavam e morriam, traduz as alegorias de
Baudelaire, de Benjamin e de Murilo Mendes, revivenciando a efemeridade exaltada
no barroco. A melancolia dos temperamentos saturninos expressa muitas faces na
poesia, participante de um caos cultural potencializado em guerras marcantes na
história do século XX e de uma condição humana de despreparo e de finitude.
Em Baudelaire, percebemos o espanto diante da modernidade em suas
“raspas”, e o impulso do indivíduo aos espaços da morte, pela absoluta resistência à
força e à forma vital do homem, nos caminhos do capitalismo avassalador, como
podemos notar nas anotações de Benjamin. Em Murilo Mendes, o espanto assume
feições multifacetadas, indo do choque provocado pela dor, ao humor, à paixão, ao
caos, ao erotismo, ao humano e ao sobre-humano: Deus.
Os “tempos sombrios” descritos por Hannah Arendt, como caráter inevitável
da obra benjaminiana, tornam-se coincidentes na forma poética e no contexto social
que marcaram o período inicial da escrita de Murilo Mendes, no momento em que o
seu eu poético assistia ao processo de explosão das grandes guerras mundiais. O
poeta, apesar de geograficamente marginal, expande uma voz ativa e notavelmente
abalada pelo que os olhos e os sentidos captavam da barbárie, com uma intensa e
aguçada sensibilidade aos fatos.
Na melancolia revela-se o desencanto pela sociedade que desencadeia a
marcha do descompasso entre a técnica e o aspecto humano, representada também
em uma Poesia em pânico, diante do massacre à humanidade. O eu lírico do poeta
brasileiro concebe imagens dos modelos sociais desmedidos pelo descontrole da

razão, anunciando também vozes de passagens submergidas e ressurgidas nas
velhas/novas figuras modernas que caracterizam um recorrente e “derradeiro flâneur
a vagar tristemente pela Passage Colbert” (BENJAMIM, 1989, p.47).
Os

novos

rostos
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modelos

sociais provocam

as

conformações

melancólicas que trazem poemas e passagens de diversas cadências, espaços,
culturas e línguas; talvez, seguindo uma trilha já profetizada nos versos de “antigos”
poetas/profetas, como podemos identificar em Parábola, de Murilo Mendes: “O mar
autárquico: Ele me atira barbatanas e algas podres / Destroços de manequins e
papéis velhos...” (MENDES, 1994, p. 554)
Por entre tantos “papéis velhos” desfilam novas imagens contemporâneas
produzidas na “sociedade do espetáculo”, marcadas talvez pelo tauerspiel de
Benjamin. De muitos vestígios apagados, de dor, de luto, de jogo, de espetáculo, se
refazem os textos e as imagens do século XX. Muitos deles, nos domínios da
sociedade das massas, se distanciam daquela proposta anterior de Walter Benjamin,
em que os poetas buscam afinar o discurso histórico da democracia dos espaços e
das diferenças conviventes, a era dos descentramentos. Nesses descentramentos,
surgem vozes novas, dentre as luzes, muitas sombras, tantas que “as sombras de
vez em quando se perdem umas das outras”. (MENDES, 1994, p. 1047)
Caminhamos por imagens multiplicativas, seguimos figuras desconfiguradas
como “O cérebro do cérbero, caos latindo” (MENDES, 1994, p. 1047). Os versos
murilianos, que se digladiam em “colunas do caos”, são capazes de identificar as
novas imagens futuras, conforme abordamos, indicando uma nova faceta social de
centramentos obscuros de verdades, diante de uma aparente descentralização.
Entretanto, os versos do poeta transcendem as marcas mais enraizadas dos
momentos históricos particularizantes, transitando em constantes mutações que
revelam uma luta intermitente entre as incertezas do homem e seus mitos
produtores de estabilidade. As imagens sugerem um “mar autárquico” de barbáries e
de lutas internas e externas, como destaca previamente o poeta brasileiro, nas
conflitivas distensões culturais e estéticas que se desenrolam entre os “papéis
velhos e os destroços de manequins” – mitos-imagens-alegorias dos novos modelos
sociais em acelerada transformação.
O Murilo Mendes das décadas de 1950, 60 e 70, quando realiza a sua
definitiva mudança para os novos ares poéticos, respirados nas ruas e monumentos

da antiga civilização romana, revela-se um poeta de instinto naturalmente aberto às
inovações, ainda que fortemente angustiado diante das conseqüências do
despreparo humano para os avanços do sistema pós-guerra e pós-industrialista.
Em um marcante poema destinado a representar através do olhar do poeta a
obra de Marcel Duchamp, inspirando-se em uma de suas obras “ready-made”
intitulada Bôite en valise (1938), Murilo Mendes esculpe uma densa alegoria do
processo social da modernidade em extenso progresso. Assim, ele concentra neste
curto e imagético poema em italiano, escrito em Roma (1971), uma consistente
descrição da arte inovadora e do social reinventado por Duchamp e, da mesma
forma, do poema muriliano.
Fabbricai parecchi quadri, ne riempii una valigia:
non c’era nessuna bomba. Non ho fatto saltare in aria l’invisibile.
Costruzione e distruzione: sinonimi.
Si scolpisce il cielo alzando un braccio.
Ho attacato i baffi alla bambola monna Lisa.
Adesso li attaccano alla bambola luna.
L’orinatoio MUTT: un oggetto organico, razionale, comunicativo;
Anche abbastanza dialogabile.
L’ universo: un oggetto prefabbricato dall’ evoluzione, un “ready-made”.
71
Non toccatelo. Lasciatelo in pace.
(MENDES, 2002, p. 88)

No poema são referidas diversas idéias e obras do pintor francês. Afinal, a
valigia (mala) concentra um locus de objetos pré-fabricados (ready-mades) que pode
comportar ainda outros objetos ou obras de arte. Assim como na concepção
dadaísta de Duchamp sobre a complementação ou o encontro da arte e do mundo
objetivo, Murilo Mendes busca integrar no poema as palavras, as artes e as coisas,
e se deter na plasticidade da vida que se torna contida e entrelaçada nas alças da
arte.
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Fabriquei muitos quadros, com eles enchi uma mala / Não havia nenhuma bomba. Não fiz saltar no ar o
invisível. // Construção e destruição: sinônimos. // Esculpe-se o céu levantando um braço. // Colei os bigodes à
boneca monna Lisa. / Agora os colam à boneca lua. // O urinol MUTT: um objeto orgânico, racional e
comunicativo; também bastante dialogável. // O universo: um objeto pré-fabricado da evolução, um “readymade”. / Não o toque. Deixe-o em paz.

No poema ressalta-se a face do Murilo Mendes amante-crítico das artes
plásticas, representadas em linguagem poética. Nele vemos o Murilo-poeta das
várias faces, que capta e compreende as concepções entrelaçadas do universo.
Percebemos que, apesar de em muitos momentos e, mais fortemente, nas primeiras
obras de seu percurso literário, Murilo Mendes se mostrar o poeta das referências
metafísicas, da espiritualidade e do invisível, verifica-se muitas vezes a remissão
desse ser incorpóreo, cedendo espaço à concretude e à materialidade. Nesses seus
momentos, observamos imagens marcadas pelos gérmens de um concretismo que
prenuncia alguns relâmpagos, alguns sinais do apego à concretude das palavras, ao
“mundo substantivo”. Esses aspectos reunidos revelam os movimentos do poeta
pelas “tempestades” dos tantos “ismos” do século XX.
Com isso, alcançamos o poeta dos espaços e tempos conflitantes e múltiplos,
dos trânsitos culturais e ideológicos, e o pintor-poeta de uma modernidade plural e
transcendente das rotulações do lugar comum, bem como de um modernismo além
de fronteiras conceituais, espaciais ou temporais – universal.
Como vimos no poema, o eu poético se entrega ao fascínio de Marcel
Duchamp. Mostrando as diversas influências e tendências de Murilo, o poema
apresenta uma identificação com o pensamento e com as revelações da arte do
pintor dadaísta. Não é um dadaísta, não acata a corrente, mas absorve aqui a sua
tonalidade e esboça um estado de empatia com as reflexões da pintura observada,
ainda que apresentando o caminho do desvio que caracteriza a paródia.
Ao formular a acusação ao mundo tecnologicamente condenado, entregue ao
controle dos ready-made, Murilo Mendes, como Marcel Duchamp, nega, nesse
sentido, a revolução futurista produzida em antecedentes próximos. Assim também o
poeta confirma a sua passagem por amplas e distintas correntes, fazendo-se
conhecedor dos grandes sistemas artísticos manifestos e extraindo as idéias
essenciais aos seus olhos, mas inserindo a crítica ao aspecto não favorável.
Não sem razão, o Murilo Mendes amante e crítico das artes plásticas elege
Duchamp como um dos principais artistas aos quais dedicou os seus textos sobre as
artes visuais. Ele vê no pintor o avanço futurista, e também a indigestão quanto ao
aparato tecnológico. Como contemporâneos e conviventes das barbáries cometidas
no período das duas grandes guerras, ambos explicitam a revelação do homem que
se perde em suas máquinas, em seu progresso, em seu mundo, em seu destino.

Como podemos notar também no famoso quadro de Duchamp “A noiva”, no
poema de Murilo Mendes sobre a obra do pintor, os versos não se distanciam dos
marcantes referenciais desta arte. Tanto o poema de Murilo, como a obra de
Duchamp, embaralham referenciais e influências, denunciando a tecnologia, a
mecânica que invadiu o humano, e que não se via capaz de apontar uma direção,
uma finalidade, ou um êxito. Afinal, o quadro que é intitulado “A noiva”, assim como
outros, mostra um aparato mecânico que não exprime nenhuma exata finalidade,
bem como nenhuma explícita relação com o seu nome.
Talvez Murilo Mendes tenha elegido o pintor francês exatamente com o intuito
de tratar abertamente da coisificação e da maquinização humana que o
incomodavam profundamente, conforme revelam suas obras, sejam as poéticas, os
textos em prosa, ou os ensaios que expressam o olhar do crítico-poeta das artes.
Onde as pessoas viam o incompreensível incomunicável do dadaísmo, Murilo
Mendes compreendia poeticamente os urinóis, as noivas, as máquinas e as caixas
como uma experiência de pura comunicação, objetiva e orgânica, como a marcha
que ele prevê para um mundo em acelerada mutação.
E assim não ilustra mais uma outra saída, a não ser estar em paz e alheio ao
passo desenfreado do universo, que não pertence mais ao homem, mas ao seu
próprio ritmo progressivo, nos mais diferentes espaços, ritos e culturas. Porém, o eu
poético certamente confronta a expressão do caminho sem retorno, entregue à
exposição massiva e ao processo tecnológico. Além disso, pode-se notar uma
postura racionalista diante da natureza e do universo, expressa nas formas
duchampianas.
Ao tratarmos desses poemas que transitam no espaço da arte, podemos
realizar a exploração do material menos acessível do poeta, bem como dos seus
textos de maturidade e longa convivência no meio artístico-literário. Devemos ainda
considerar que esses textos compõem uma obra que aponta a esfera de produção e
a faceta mais afastada espacialmente do nosso Brasil e dos nossos olhares
brasileiros. A obra expõe o olhar do Murilo Mendes intensamente participante das
grandes vanguardas européias do século XX no terreno das artes plásticas.
Retornando à análise do poema de Murilo Mendes, abordado à luz das
concepções duchampianas, deve-se destacar que os seus versos colocam em foco
as obras do pintor denominadas “ready-made”. Assim, ressalta-se nos versos

murilianos a força da expressão do pintor francês que privilegia a idéia, que gestava
em meio à vanguarda dadaísta, de trazer o objeto já pronto, já feito, já acabado,
para o contexto da obra de arte. Com isso, os dadaístas deixam a idéia e o legado
da arte que se mistura à vida e, dessa forma, também se libera da exigência
exaustivamente criativa.
É como se o cotidiano se incorporasse ao fazer majestoso da arte e do artista,
à criação e ao sonho. Era esta, antes de tudo, uma proposta dadaísta de
aproximação entre a arte e o viver; ou ainda uma busca de dessacralização da arte,
que nos faz também recordar Walter Benjamin, no ensaio “A obra de arte na era de
sua reprodutibilidade técnica”.
Ali, percebe-se que Benjamin desvela o processo de desconstrução da aura
anteriormente existente em torno do objeto artístico, explicitando o meio tecnológico
como grande impulsionador da disseminação e da desmistificação da arte, através
mesmo de certa “massificação” ou uma sonhada “democracia” (benjaminiana)72, que
levaria o objeto artístico a extratos sociais antes não alcancáveis.
Murilo Mendes participa, como Duchamp, dessa dessacralização da arte e do
objeto artístico; entretanto, mostra-se em sua poética um intenso processo de
sacralização da poesia e das práticas artísticas, ao valorizar o poema libertador,
associado à espiritualidade redentora e, ainda, às grandes vozes literárias e
artísticas como porta-vozes da humanidade plena e da sociedade idealizada.
A arte é, paradoxalmente, dessacralizada, mas convertida em objeto de
adoração por conter a possibilidade de superação da condição humana conflitiva,
efêmera e limitante. O poeta Murilo adota uma postura ambígua, que descortina
também um contexto de época, vivenciando uma intensa e conflituosa busca da
nova identidade social. Ressaltam-se, no período em que Murilo escrevia essas
obras,

as experiências

metalingüísticas
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tentavam
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funcionalidade do poeta, do escritor e do artista numa sociedade pós-industrialista e
de pós-guerra.
Todavia, podemos entrever, em Murilo Mendes e em seu quase
contemporâneo Marcel Duchamp, a tentativa de aproximação entre vida e arte. Uma
postura assumida pelo poeta não somente em sua obra, mas em seu modus vivendi,
72

O termo vem entre parênteses, pois caberia aqui um complexo diálogo com o ensaio de W. Benjamin,
principalmente tratando da disseminação democrática ou não da arte.

em seu pensamento expresso em vida ou em obra, além de em sua própria
apresentação pessoal.
Apesar da postura complexa e paradoxal, o poeta destaca a importância de
converter o comum, o cotidiano, em extraordinário, em inusitado e em uma intensa
imagética literária, seja na poesia ou na prosa. Murilo Mendes incorpora a ruptura
dadaísta, transformando-a por ramificações numerosas e posicionadas em múltiplas
direções, que se contradizem mas se colocam de forma profunda, densa, reflexiva e
filosófica em sua arte poética, terminando por produzir uma coerência das
contradições e um equilíbrio através do caos.
Nesses múltiplos trânsitos, alegorias, fluxos e refluxos, o poeta se posiciona
em diversos espaços de grande significação para o século XX e para o modernismo,
produzindo uma poética conturbada, mas rica em reflexão contemporânea, além de
muito representativa dos movimentos e das idéias que eclodiram nas últimas
décadas, de muitas guerras, batalhas e rupturas ideológicas.
O eu lírico mostra-se em consonância com o desprendimento móvel da
alegoria e com os deslocamentos em espaços, alteridades e significações.
Observemos como Murilo responde à questão “Vivo em Roma”, tratando do seu
afastamento prolongado da pátria:
Porque Roma, segundo um célebre soneto de Quevedo, não está mais em
Roma, portanto não me sinto obrigado a seguir o rastro dos césares.
Porque seu povo é humano e simpático. Porque Roma tem belas mulheres,
praças estupendas; este ocre das suas casas me serve de tônico. Porque
aqui encontrei amigos deliciosos, que geralmente não crêem que 2 + 2 = 4.
Porque em Roma existe o Museu de Valle Giulia: quando entro ali me
transformo num etrusco. (MENDES, 1994, p. 47).

Quando nos detemos nessas declarações do poeta sobre os dados de sua
história pessoal, percebemos sempre aquele poeta que busca o espaço da liberdade
acima de tudo, e as possibilidades ilimitadas. Nem a matemática, nem o espaço
físico se definem em formas determinantes; ao contrário, revelam-se espaços
abertos às visões diferentes e à vivência de uma dialética permanente – da Roma
que não está mais em Roma, e assim o poeta pode ali viver sem ser compelido ou
obrigado a seguir rastros restritivos de qualquer cultura ou governo.
Podemos perceber aqui um rastro do poeta que se revolta e que escapa à
ditadura militar vivenciada em sua pátria brasileira. Entretanto, ultrapassando

questões políticas, culturais ou espaciais, encontramos o poeta e o sujeito que
busca o lugar aberto à identidade plural e à permanente possibilidade de imaginação
e transmutação.
No poeta brasileiro, que se transforma em um “etrusco milenar”, vemos o
fascínio íntimo pelas possibilidades encontradas imaginariamente de transmutar-se
e, assim, conhecer um pouco do “outro”. A partir de um ambiente de história, arte e
cultura, magnífico e diferente, observamos a busca do eu poético muriliano em
compreender universos esquecidos, povos apagados, que deixaram fortes marcas
na história das civilizações.
Os etruscos foram dedicados à arte, à vida, à natureza. Desenvolveram uma
primorosa arquitetura, na qual os romanos se inspiraram e buscaram aprendizado. É
portanto natural que o poeta anti-guerra e anti-fascista se colocasse em estado de
comunhão com a cultura que ali respirou, de um povo pacífico e artístico.
Talvez, seguindo as próprias declarações pessoais do poeta sobre suas
motivações e fascínios particulares, poderemos encontrar o essencial de sua poesia
e um pouco da vasta rede de saberes que se desvela em sua obra, a qual segue
uma linha de imaginação criativa, bem como uma sensível e intensa capacidade de
identificação com o outro e de desprendimento de si mesmo.
Assim, revela-se o Murilo Mendes das muitas transformações caracterizadas
por um eu lírico recorrentemente em mutação, ser de muitas culturas, muitas
línguas, muitos dizeres. Percebe-se pois a voz ativa de um poeta – sujeito – autor
de suas metamorfoses poéticas e produtor de uma viva, esfuziante e interativa
alegoria das imagens modernas, das passagens recicladas e das imaginações
artísticas.
Para Albert Schweitzer, “a arte pura é uma abstração. Toda obra de arte para
ser entendida deve sugerir uma representação complexa em que se amalgamem e
harmonizem sensações de todos os tipos”. (SCHWEITZER apud NEVES, s.d., p.
26). É essa idéia que vimos ressaltando sobre a poética e a estética muriliana, que
muito intensamente produz não só amálgamas das artes, como de concepções e
tempos, numa “correspondência” com Benjamin e com Baudelaire. Relembramos
assim o ensinamento de Murilo Marcondes Moura: “O admirável na obra de Murilo
Mendes está na exigência ilimitada que ele impôs à poesia, ao encarregá-la de

totalizar os mais desencontrados movimentos da experiência humana” (MOURA,
1995, p. 53).
O inesperado dos poetas assume um valor, diferente do valor do “sistema”
com o qual Murilo Mendes se intriga. É um inesperado que produz efeitos de
choque, de estranhamento e que usa técnicas e direitos das artes como um todo
que compõe esse legado de transcendência de si mesmo no que expressa o homem
através da arte, que nos remete também a Baudelaire, seus choques e suas
surpresas poéticas. Em Murilo observamos imagens paralelas, divergentes,
decorrentes de sua própria e freqüente surpresa diante das imagens reais ou
fictícias. Em “Marilyn”, ele inicia curiosamente o poema em prosa, procurando
apontar um tema, que desfolha questões em aberto:
TEMA: A IDÉIA DE TENTAR FIXAR QUALQUER COISA ME IMPELE, ME
FASCINA, ME ESPAVENTA.
Guarda uma tal figura que súbito sumirá, já sumiu, sem auréola;
frágil-formidável no sexo, paisagem da coxa ao seio, do ventre ao lábio
debruado;
guarda rápido a épica da feminilidade inserida no ‘écran’ que é próxima
poeira signo de morte preto e branco ou tecnicolor já consumido antes da
morte;
o ecrán, batistério, magistério e cemitério de Marilyn desdobrando-se em
mil cópias a consolar num barlume, autodesconsolada.
aquela que estendia o corpo público a tantos olhos erécteis – mesmo
escondendo-lhe l’ immortel pubis;
alas poor Marilyn que foste e já não és, voluntariamente subtraída à
bomba.
Madame se meurt, Madame est morte. Bossuet.
(MENDES, 1994, p. 1024)

O poeta mostra imagens que ele decompõe pelo olhar, apresentando o mitomulher. A abertura do tema, porém, indica um verbo “fixar” fascinante e assustador
ao eu poético. Num texto em que idiomas são incorporados ao poema em português,
como o francês, o inglês, o italiano presente no verbo escolhido – spanventare –pela
sonoridade que reforça o sentido, o eu poético abre mais um trecho que se/nos
fascina em seu assombro.

Do mito profano, cadáver dissecado “sem auréola” vaga o erotismo “a olhos
erécteis” e a feminilidade exacerbada ou épica, como heroína, porém “frágil”. Apesar
da morte marcada, o poema oscila em extremos de vida e morte numa imagem
“frágil-formidável do sexo”. O sexo que, para Bataille, representa tanto o instinto de
vida como de morte, é reforçado no dualismo da feminilidade, do “preto e branco”,
talvez o nada, da bomba “subtraída”.
Como freqüente alusão, a “bomba” participa dessa imagem conturbada
descrita pelo poeta, numa linguagem que sinaliza jogos de palavras na “poor
Marylin”, que “já foste e já não és”, e “voluntariamente subtraída à bomba”, assim
afirmando-a e negando-a, ou apenas indiferente, termina ‘à francesa’, “Madame est
morte”, produzindo um eco das imagens femininas baudelairianas “lascivas”, como
no poema “Uma carniça”, tão fertilmente fúnebre, no “amor já decomposto”:
Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos
Numa bela manhã radiante:
Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos,
Uma carniça repugnante.
(...)
(BAUDELAIRE, 1995, p. 126)

Entre belezas eróticas, vivas, trágicas e funestas, vemos na obra do Murilo
Mendes de diversas fases, um cenário alquímico, de objetos e imagens isoladas,
que montam performances alegóricas, produzindo sentidos pelos choques das
figuras. Ao construir cenas múltiplas, marcadas pela diversidade das figuras e dos
estilos, indica talvez que a arte cumpriria um papel importante quando procura
mostrar o objeto em preferência ao discurso sobre esse objeto, como sugerem os
textos de Walter Benjamin. Nesse sentido, observamos o esclarecimento de Peter
Nicholls sobre a obra de Baudelaire:
Baudelaire invents a poetics of sudden “correspondences”, of moments
when the rapid passage of forms which characterizes contemporary
experience is suddenly illuminated by an intuition of the atemporal or
spiritual. “Modernity”, he concludes, is the transient, the fleting, the
contingent; it is one half of art, the other being the eternal and immutable”.
The element of idealism here is, however, to be dissociated from the neo-

classical “theory of a unique and absolute beauty”, since it derives from the
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process of “deliberate idealization” which is art. (NICHOLLS, 1995, p. 5).

Podemos notar aqui a polêmica definição acerca da modernidade, que nas
reflexões de Baudelaire, conforme nos mostra Nicholls, se esclarece dialeticamente
como uma contingência, uma transitoriedade, que carrega entretanto através da arte
o imutável, ou o essencial da humanidade. Assim, ambos destacam o papel da arte
na compreensão do humano, e na organização social e individual. Baudelaire
relativiza explicitamente o conceito de moderno na arte, quando diz, na continuação
do pensamento citado por Nicholls:
Houve uma modernidade para cada pintor antigo: a maior parte dos belos
retratos que nos provêm das épocas passadas está revestida de costumes
da própria época. (...) Não temos o direito de desprezar ou de prescindir
desse elemento transitório, fugidio, cujas metamorfoses são tão freqüentes.
Suprimindo-os, caímos forçosamente no vazio de uma beleza abstrata e
indefinível, como a da única mulher antes do primeiro pecado.
(BAUDELAIRE, 1995, p. 859).

Murilo Mendes se define como poeta que faz parte de uma “categoria não
muito numerosa”, que é atraída “pelo finito e pelo infinito”. Continuaríamos o
paradoxo com sua atração pelo material e pelo metafísico, pelo sagrado e pelo
profano, pelo significante e pela ausência dele, por si mesmo e pelo seu diferente,
pela multiplicidade dos significados, pela alegoria da condição de um sujeito da
modernidade, capaz de percebê-la em sua plenitude e em suas faces divergentes e
interativas, que nos conduzem a uma nova alegoria dos espaços múltiplos na sua
poesia poliédrica. É assim que ele se revela a seus leitores: “Atraem-me a variedade
das coisas, a migração das idéias, o giro das imagens, a pluralidade de sentido de
qualquer fato, a diversidade dos caracteres e temperamentos, as dissonâncias da
história”. (MENDES, 1994, p. 46).
Falamos, dessa forma, das alegorias da humanidade em um tempo que se
apresenta cada vez mais fora de si mesmo e dentro de novas possibilidades, de
novas configurações, de novas espacialidades que se afastaram da imaginação
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Baudelaire inventa uma poética de “correspondências” imediatas, de momentos em que a rápida passagem das
formas que caracterizam a experiência contemporânea é repentinamente iluminada por uma intuição do
atemporal ou do espiritual. “Modernidade”, ele conclui, é o transitório, o passageiro, o contingente; é uma
metade da arte, a outra é o eterno e imutável”. O elemento de idealismo aqui é, no entanto, para ser dissociado da
neoclássica “teoria da beleza única e absoluta”, já que é derivado do processo da “idealização deliberada” que é
arte.

poética, mas que se tornam factíveis nas vozes que ressoam de uma poesia que
acolhe o que é, e o que não é, o que a atrai e o que a afasta, o que a identifica, e o
que a rechaça, esboçando o movimento do homem, possível projétil do moderno,
arcaico desejo. Murilo expressa: “Reverteremos ao ovo, ao osso, ao horto antigo, às
estrelas esferóides, ao átomo-caverna, ao texto total que gira sobre si mesmo. Ao T.”
(MENDES, 1994, p. 1047).
Representando tantas faces do homem moderno-eterno, que não se exaure
em uma dimensão geométrica ou sígnica, Murilo termina a obra Poliedro,
”constatando-ressoando”:
Além do além além do paralém alô a dupla flecha alada voa além do
álamo, da lâmpada, além de Alá de Elêusis... além de Belém além de
Belém do Pará além de Delfos o movimento alado voa alódola tangendo
os deuses para além dos deuses amém e além do amém anti-Zênoa de
Eléia a flechadéia a pura semidéia a pura a flecha déia voa amém além do
amém, do santiâmen ou do santiamém, âmem além do amar o além do
paralém além do amém, âmem.
Bebi da vida. Suportei dos deuses. Acrescento-me da morte. (MENDES,
1994, p. 1049)

O eu poético lança suas “máscaras”, avanços, experiências humanas,
rupturas, vida e morte na linguagem. Retorno ao “grau zero” – partida e chegada,
chegada e partida?
Como podemos acompanhar, nos perdendo no jogo de palavras díspares do
poeta, o poema parte do “além” e termina na “morte”; os lugares se movimentam, se
cruzam incessantemente. O poeta joga com o concreto da palavra, revela uma
busca dos incalculáveis meandros da linguagem, transcendendo-a, à procura do
homem que bebe a vida, se acrescenta na morte, morrendo em cada instante, em
cada signo poético para “voar além do álamo”, encontrando no “amém”, somente a
essência do mandamento-mito, que procura se materializar em qualquer forma:
“âmem” – o poético signo-sentimento do homem que gira e trespassa suas palavraspoemas; a pausa: a morte.

CAPÍTULO IV

5. MODERNIDADES EM HIPÓTESES

You say I am repeating
Something I have said before. I shall say it again.
Shall I say it again? In order to arrive there,
To arrive where you are, to get from where you are not,
You must go by a way wherein there is no ecstasy.
In order to arrive at what you do not know
You must go by a way which is the way of ignorance.
In order to possess what you do not possess
You must go by the way of dispossession.
In order to arrive at what you are not
You must go through the way in which you are not.
And what you do not know is the only thing you know
And what you own is what you do not own
And where you are is where you are not.
(T. S. Eliot)

5.1. Lacunas e entrelugares

A poesia de Murilo Mendes começa seu trajeto entre as ressonâncias da
Semana de Arte Moderna, em seus traços particularizantes, mantendo um diálogo
intenso com Mário de Andrade. O poeta nutre nas primeiras obras algumas
similaridades com a literatura antropofágica, mas inserindo-a em uma condição
poética distinta, já que se manifesta desde o início um poeta de caminho solitário. Há
a influência ainda de sua admiração por Manuel Bandeira, que pode apontar a
convergência para aspectos melancólicos da obra muriliana, dentre outras que
vimos apontando nos capítulos anteriores.
Ao estudarmos as obras de sua maturidade literária, percebemos que Murilo
concretiza sua veia poética pulsante e plural, transcendente e particular, local e
cosmopolita, mineira, expandida ao carioca, amplificada ao italiano, e expansiva ao

mundo; como reforça o seu diálogo constante com as vanguardas artísticas que
marcaram o século XX e a modernidade.
Entre suas tendências naturais, seus conceitos apreendidos, suas múliplas
experiências, diversificadas, seus destoantes e distantes espaços poetizados e
vividos, Murilo incorpora a poesia como ideal de vida e a transporta a diferentes
cenários e a várias expressões artísticas, e ainda ao fascínio pela arquitetura e pela
arqueologia, que encontram campo amplo para exploração em sua permanência em
Roma.
Nos domínios da matéria, o eu lírico muriliano busca o espaço transcendente e
imensurável revelado nas múltiplas formas de sua poética. Assim, produz um
sistema de captações da cultura e de digestões internas do cotidiano e da
sociedade, transformadas em linguagem crítica e visualmente marcante, num estilo
particular, que não encontra correspodência adequada em uma corrente estilística,
ideológica ou literária.
Murilo forma em versos e em prosa um mosaico de línguas, espaços, nações,
culturas, ideologias, poéticas, músicas e pinturas, sugerindo o esboço de um grande
quebra-cabeça metafísico e singular, desenhado e recortado em imagens do século
XX. Além das imagens da modernidade universal, lucidamente concebidas por um
homem de erudição cosmopolita, cresce paralelamente o homem de apreensão do
local, de análise e propagação da cultura brasileira, sob o crivo do olhar mediador
entre intimidade e objetividade.
Assim, observamos inicialmente um trecho de seu texto Aspetti della cultura
brasiliana, publicado na Itália em edição limitada:
I nostri architetti moderni hanno dovuto riordinare plasticamente il nostro
spazio, così vario e complesso; hanno dovuto considerare a lungo i nostri
diversi ambientei fisici e sociali, le nuove tecniche in relazione al clima;
studiare il modo di inserire la scultura, la pittura murale e la ceramica nelle
nuove costruzione; cambiare elementi eruditi e popolari; e finalmente
accentuare l’elemento plastico senza il quale l’architettura risulterebbe una
semplice tecnica della costruzione. L’aver umanizzato questa tecnica
apparentemente arida, portata dalla rivoluzione industriale, è opera che va
certamente riallacciata alla vasta corrente umanistica della cultura
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moderna . (MENDES, 1957, p. 11).
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Os nossos arquitetos modernos tiveram que reorganizar plasticamente o nosso espaço, assim variado e
complexo; tiveram que considerar a fundo os nossos diversos ambientes físicos e sociais, as novas técnicas em
relação ao clima; estudar o modo de inserir a cultura, a pintura mural e a cerâmica nas novas construções; mudar
elemutos eruditos e populares; e finalmente acentuar o elemento plástico, sem o qual a arquitetura resultaria uma

Murilo Mendes, quando escreve este texto está já inserido na cultura italiana,
produzindo continuamente reflexões sobre o âmbito de nossa cultura brasileira e
seus aspectos plurais e destoantes, que exigem um esforço para a compreensão do
seu espaço, com seus traços de complexidade e miscigenação. Ressaltando a
necessidade de repensar este espaço brasileiro, ele aborda no trecho citado, a
arquitetura como materialização dessas reflexões.
Em Roma, o poeta concentra esforços em reunir um círculo de debate em
torno da arte brasileira. Escreve continuamente sobre o tema em diferentes tipos de
texto, consolidando-se como um pensador e um divulgador do Brasil, através de
diversas áreas de produção intelectual. Atuando como professor e leitor, suas
palestras, aulas e orientações de monografias também reforçam o cruzamento das
fronteiras, dentro de um espaço já híbrido, e os entrelugares da nação são
identificados, expondo o esforço do poeta em cumprir a missão de colaborar para o
preenchimento e a dilatação desses espaços/lacunas.
O poeta interage com seu ensaio sobre a cultura brasileira, atuando, à maneira
do arquiteto, através da matéria lingüística, nos novos espaços vazios, variados e
complexos, “combinando elementos eruditos e populares”, “acentuando o elemento
plástico” e ainda humanizando a cultura moderna.
Poeta humanizador, que enxerta vazios, mas os ressalta e os preserva em
suas linhas poéticas desconexas, aguçando a página branca, que é a lança da
criatividade, e o alfa que alcança o ômega. Para a imaginação, ele reclama suas
origens e incorpora os mais diversos espaços do exótico. Em um manuscrito anexo
a esta tese – “Marrakech”, o poeta escreve:
O espaço marroquino
Página branca
De margens grandes
A ser operada pelo poeta.

E ainda no “Aeroporto de Nice”:
Regresso vertical, de Marrakech:
Falta-me ao olho o texto de Marrocos.

simples técnica de construção. Haver humanizado essa técnica, aparentemente árida, trazida pela revolução
industrial, é obra que faz certamente uma retomada na vasta corrente humanística da cultura moderna.

Nesses sintéticos versos, o poeta nos mostra o olhar como centro de seu
universo literário: o olhar que preenche vazios e movimenta espaços, o olhar do
alegorista que transmuta todas as coisas. É o mesmo olhar que lê os países e as
cidades, também com seus desertos, como texto do homem moderno, que por vezes
é um espaço tão cheio de objetos, que não dá margem ao próprio texto, ofuscando o
olhar que procura então operar a página branca, livre dos obstáculos e imposições
de todas as naturezas. Procura o espaço das margens, do vazio, para sua incisão
vertical, que retira das profundezas inconscientes revelações do universo das formas
e da invenção do humano. O eu poético olha ao redor procurando amplas planícies,
brancas, para conjugá-las nas verdes montanhas trazidas no olhar.
Em outro ensaio produzido na Itália – “Conflito de culturas em 3 poetas
brasileiros” – Murilo interroga-se sobre as nossas lacunas e os nossos vazios,
aliados à pluralidade espacial da conformação da nossa cultura. Assim ele começa o
texto:
O problema fundamental da cultura brasileira consiste em confrontar
sua fisionomia própria, sua dimensão específica. Desde os primórdios da
nossa literatura sofre os efeitos do contraste entre a cultura fatalmente
importada e a afirmação duma outra cultura fundada nos caracteres
nativos. Entre o mundo europeu e o mundo americano oscilam as
possibilidades e as pesquisas do escritor brasileiro.
(...)
Por outro lado, se os índios e os negros não nos trouxeram uma
contribuição própria em matéria de literatura escrita – salvo, no que
concerne os negros, alguns casos isolados – não é menos verdade que
sua contribuição ao nosso folclore e à nossa linguagem é riquíssima.
Paralelamente ao Brasil que recorre às fontes greco-latinas, o Brasil de
vocação internacionalista e cosmopolita, vemos erguer-se o Brasil das
lendas amazônicas, da pajelança, dos candomblés e xangôs, dos cantos
de escravidão. O Brasil da magia e da superstição, dos cantadores do
nordeste, acumulando uma prodigiosa literatura oral que tem sido
amplamente recolhida por sábios e estudiosos. Sem esquecer o grande
número de vozes de fundo africano ou indígena incorporadas ao
patrimônio da nossa linguagem. (MENDES, 1961, p. 101).

O poeta antecipa questões nodais das décadas seguintes nas discussões
sobre o papel do intelectual e do escritor brasileiro, que ainda seriam desenvolvidas
em significativos textos. No texto de Murilo Mendes, vemos a imagem do Brasil, em
uma questão de repercussão em todo o continente latino-americano, conforme
reflete o ensaio de Silviano Santiago sobre “o entrelugar do discurso latinoamericano”: “qual seria pois o papel do intelectual hoje em face das relações entre

duas nações que participam de uma mesma cultura, a ocidental, mas na situação
em que uma mantém o poder econômico sobre a outra?” (SANTIAGO, 1978, p. 18).
Uma diferença de trajetória e de alguns anos separam as duas reflexões. O texto de
Murilo é publicado em 1961. Silviano, alguns anos mais tarde, exalta a polêmica em
torno da identidade intelectual brasileira. Mostra uma visão mais extrema e politizada
em relação à necessidade de articulação de um discurso próprio, particular e
antropofágico na cultura latino-americana.
Murilo Mendes, falando do Brasil, aborda preliminarmente a questão, falando
pois no espaço do “dominador”, ou seja, daquele que detém o poder econômico, nas
palavras de Santiago. Assim, a reflexão assume uma articulação mais complexa
diante de um público pertecente a espaços distintos no próprio cenário da cultura
que está sendo apontada – “aquela” importada. Partindo da necessidade de
preenchimento de uma lacuna no pensamento e na historiografia intelectual do país,
ressalta porém a necessidade de uma atenção cuidadosa e, ao mesmo tempo,
difusa, participante do paralelismo de culturas, que não se isolam, numa visão de
acontecimentos que não anula a interferência do que acontece ao redor. Observa o
poeta: “Parafraseando a sentença antiga, nossos escritores poderiam dizer:
Brasileiro sou, e nada do que acontece na Europa me deixa indiferente” (MENDES,
1961, p. 101) .
Murilo Mendes mostra essa condição da literatura brasileira, procurando olhar
cada parte do pluralismo e da miscigenação como um doador de sentido à cultura, à
língua e, dessa forma, buscando o papel do escritor nessas diversas lacunas que se
abrem das páginas da cultura, de um país formado por povos dominantes e
dominados, mas (inter)atores do cenário em construção.
Resgata o poeta a sabedoria da oralidade incorporada ao país pelos povos
africanos, indígenas e suas linguagens mágicas, que formaram a amálgama da
nação, retratando um povo ligado à oralidade e doador de sentidos específicos à
língua falada. Murilo ressalta com admiração uma transcendência mística da qual ele
mesmo, poeta espiritualista, mostra-se participante em suas raízes.
Ao vislumbrar o mosaico de falas e discursos distantes que compõem a
imagem cultural e lingüística do país, ele se mantém, ainda que transitando em
distintas vanguardas, poeta brasileiro das imagens miscigenadas e místicas,
coloridas e composta por colagens que seus versos e prosas buscam evocar: “o

mar: vertical, polêmico, transitivo. / O ar erótico, telegráfico, incoativo” (MENDES,
1994, p. 1464).
Este poema de dois versos, ou aforismo em verso, presente na “miscelânea
de textos” Conversa portátil, produz uma atmosfera da poesia modernista brasileira,
buscando inventividade em imagens ou substantivos recriados pelo verbo poético,
como “ar telegráfico, incoativo”, mantendo o tom de conversa particular ou a prática
característica da oralidade, agregada à criatividade que marca sua obra.
Essa inventividade aguçada foi destaque nas primeiras obras, permeando de
forma mais elaborada as obras que se seguiram. Como característica particular, a
obra muriliana mantém a combinação de erudição, tradição e linguagem popular,
além do aspecto combinatório de diversos estilos, indicando um aspecto irregular
característico de sua forma poética. Murilo elabora um modernismo contínuo e sem
semelhanças, como nas palavras de Nullo Minissi: “nada que tenha o sabor e os
horizontes de gaturamos, pernilongos, sururus, sabiá”. (MINISSI, a publicar75, p.36).
No trecho citado de Murilo notamos ainda significantes que mantêm a
transitividade como ponto central, ponto que marca suas obras e que reúne tanto o
elemento intelectual “polêmico”, como o aspecto instintivo “erótico”, talvez um “mar
vertical”, em que as águas se precipitam em ondas e correntes em muitas direções,
buscando “as admiráveis linhas possíveis do impossível” (MENDES, 1994, p. 1494).
O poeta busca expressar continuamente a matéria de suas raízes, mas as
espacializa e as dispersa entre os ocidentes e orientes além do equador. Para
Minissi, “Murilo é internacional como raramente um poeta o é: com raízes assim
difusas no espaço e no tempo do ser desenraizado, com relações assim diversas, de
um ser solitário” (MINISSI, ensaio a publicar, p. 24).
Nesses sistemas, é que ele opera as alegorias das sociedades modernas, sem
deixar de lado o elemento miscigenado e o humor particular inspirado nas suas
“histórias do Brasil”, ampliando assim os ângulos de visões pelo profundo olhar
mutante. O desfecho de sua obra autobiográfica, A idade do serrote, indica-nos
vestígios dos seus caminhos pelas artes e pelas poesias, impactantes imagens do
mundo:
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L’ oscuro mito: texto cedido pelo autor. O ensaio foi publicado na Macedônia, está no prelo na Itália, e
deve ser publicado aqui na nossa tradução brasileira.

Assim o universo em breve alargou-se-me. A mitização da vida cotidiana,
dos objetos familiares, enriqueceu meu tempo e meu espaço, tirando-me o
apetite para os trabalhos triviais; daí minha falta de vocação para um
determinado ofício, carreira, profissão. “Quel siècle à mains!” segundo,
desdenhosamente Rimbaud.
O prazer, a sabedoria de ver, chegavam a justificar minha existência. Uma
curiosidade inextinguível pelas formas me assaltava e me assalta sempre.
Ver coisas, ver pessoas na sua diversidade, ver, rever, ver, rever. O olho
armado me dava e continua a me dar força para a vida. (MENDES, 1994,
p. 974).

O “olho armado” exprime a conciliação de contrários, seja no aspecto racial,
étnico, cultural, territorial, seja no lingüístico. Os trânsitos espaciais se fazem ainda
mais intensos se considerarmos a interface com estilos de época literários ou com
as vanguardas modernistas, mediados ainda pela religião católica – um aspecto que
justifica inclusive a ligação intensa com a cultura espanhola e com a romana. A
essas tendências soma-se o diálogo com filosofias orientais e com orientações
espiritualistas diversas.
Harmonizando em caóticos versos essa convergência de dissonânicas, que se
caracterizam na pluralidade de sua obra, o escritor e o professor Murilo participa dos
grandes movimentos de vanguarda nas artes plásticas e na literatura. Exercendo as
atividades de leitor-crítico das artes plásticas, apesar de não se dizer crítico de arte,
além do professor de cultura e literatura brasileira, ele desperta a curiosidade dos
italianos. Conta uma ex-aluna, hoje tradutora da literatura portuguesa: “Professor
Murilo chegava e dizia: Signorina, conosce Machado de Assis?”.
Com muita intensidade, o olhar poético de Murilo Mendes absorve a cultura
italiana, apesar de não se espelhar nela – suas origens brasileiras permanecem
visíveis, literária ou biograficamente falando. Os versos e prosa são estilizados à sua
maneira, em seu enraizamento na cultura brasileira, promovendo efeitos semânticos
e sintáticos de intensa originalidade e ousadia em sua obra.
No poema “Il viaggio” (A viagem), de sua obra em língua italiana Ipotesi, Murilo
exprime sua angústia existencial, bem como a sua intensa originalidade provocada
em imagens fortes, e questiona o status espacial e o seu próprio espaço enquanto
produto de uma variedade de informações e de um trânsito entre distantes e
distintas espacialidades:

Saró un androide? Sono forse un prodotto
del divario tecnologico
tra Juiz de Fora e Pecchino
Nel tempo del mia infanzia
volevo andare dal Brasile in Cina
a cavallo.
Il viaggio se é effettuato
Nessuno se ne è accorto
76
Nemmeno io.
(MENDES, 2004, p. 48)

O poeta reflete e antecipa no poema um processo de globalização acelerado e
atuante num raio espacial extenso, que abrange as extremidades do globo terrestre.
Além disso, considera o aspecto local, o pequeno, o pessoal, a cidade natal – a
origem – e, ao mesmo tempo, o espaço do diferente, do extremo oposto, e da massa
crescente. Como país mais populoso do mundo, a China nos põe a dialogar com
outros textos em que surgem as megalópoles ocidentais, como é intenso em Carta
Geográfica, e neste caso, sonha conhecer o exótico, o diferente representado no
país oriental também das cidades efervescentes.
Enlaçando ideologias, culturas, sociedades, o poeta demonstra intensamente a
sua consciência de homem do mundo, mesmo questionando e ironizando esse
status, já que satiriza a sua condição humana vista como alienação e deformação de
sua própria condição.
A consciência do homem moderno se revela nesses concisos e densos versos
do poema, questionando a si mesmo como produto de um tempo em mutação e de
uma viagem não somente geográfica, imaginária e cadente no aparato da
tecnologia, um produto das facilidades geradas no processo “in progress”, mas um
fruto complexo desse sistema.
Pode-se perceber o eu poético muriliano como um ser em trânsito, mutável,
interceptado por espaços longínquos e de formação heterogênea. Poderíamos
pensar ser esse indivíduo do lirismo a própria representação imagética e lúdica do
sujeito pós-moderno de Lyotard ou de Derrida, um produto híbrido da fragmentação
do sujeito e da mobilidade absoluta nos mais diversos níveis de espacialidade.
Afinal:
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Serei um andróide? Sou talvez um produto / da diversidade tecnológica / entre Juiz de Fora e Pequim. // No
tempo da minha infância / queria ir do Brasil à China / a cavalo. // A viagem foi feita / ninguém percebeu / Nem
eu mesmo.

Qualcuno é assurdo / lucido
nutrito di kafka / Descartes
qualcuno prende l’insonnia a mo’ di pastiglia
qualcuno soffre di guerra
come altri soffre di cancro.
Qualcuno sa che la materia
è metafisica.
Esisteranno veramente per lui
il radar / la lucertola
lo struturalismo / la telepatia?
Qualcuno odia le dittature / le patate fritte
qualcuno si vede circondato da insetti o da ipotesi.
Qualcuno é un romantico irreversibile:
77
la cibernetica non cambierà la sua mente.
(MENDES, 2004, p.37)

Esse poema abre a obra italiana de Murilo Mendes, intitulada Ipotesi, uma obra
quase toda escrita em 1968, assinalando a sua presença no país europeu. Ao
contrário de outros, estes são versos imersos numa esperança depositada no
homem do futuro. O poeta considera a capacidade interior do sujeito, o sentimento,
a razão crítica que não o arrastará a uma cibernética alucinada, que não produzirá
um ano dois mil “a la Guerra nas Estrelas”.
Podemos perceber, através das palavras de Luciana Stegagno Picchio, o
caráter fortalecedor e incentivador que o convívio com as vanguardas européias
promoveu na obra muriliana, principalmente no período vivido em Roma.
Il poeta in Italia, a Roma, aveva affinato dolorosamente il proprio strumento
espressivo; aveva concretato nella sua pagina sempre più esatta, anche
graficamente, sempre più scabra, tutte le esperienze formali di un
neoavanguardismo che svelava e scardinava nella parola le strutture
vetuste di un mondo “in progress”. Si era fatto universale. (PICCHIO, 1984,
78
p. 09)
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Qualquer um é absusrdo / lúcido / nutrido de Kafka / Descartes / qualquer um resolve a insônia à base de
comprimido / qualquer um sofre de guerra / como outros sofrem de câncer. / Qualquer um sabe que a matéria / é
metafísica. // Existiriam verdadeiramente para eles / o radar / a lagartixa / o estruturalismo / a telepatia? //
Qualquer um odeia as ditaduras / as batatas fritas / qualquer um se vê cercado por insetos ou por hipóteses. //
Qualquer um é um romântico irreversível: / a cibernética não mudará a sua mente.
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O poeta na Itália, em Roma, tinha afinado dolorosamente o seu próprio instrumento expressivo; tinha
concretizado na sua página exata, também graficamente, sempre mais áspera, todas as experiências formais de
um neovanguardismo que revelava e desencadeava na palavra as estruturas antigas de um mundo “in progress”.
Era já um poeta universal.

No confronto com uma cultura nova, o poeta revelou a possibilidade de
fortalecer sua identidade literária. Esse processo pode ser identificado no desenrolar
e no amadurecer de sua obra, que expressa uma significativa afirmação identitária e
um processo de maturação através do reconhecimento da alteridade, ao entrar e
aprofundar o contato com uma outra cultura. A obra de Murilo, a partir daí ressalta
nos cruzamentos de territórios, refletidos com lucidez, uma espécie de “sentimento
do mundo” drummondiano reelaborado em um olhar também mineiro, reservado e
intensamente acurado, nitidamente crítico, universal e particular, cosmopolita e
regional.
O contexto maior que emerge em sua obra nos conduz, como vimos
abordando, à condição de um poeta que deixa o seu país, almejando inseri-lo ou
projetá-lo nos ares universais que respirava e na origem da civilização. Sua
“romanidade” passa pelo seu fascínio pelo saber de todos os tempos para
compreender o novo homem, e ainda por um sentimento de inclusão do Brasil e de
sua arte no universo da cultura mundial.
Ao fugir da opressão política, ele enseja a “poesia Liberdade”, e escapa ao
sentimento transverso em seu eu poético-cidadão brasileiro, marcado pela ditadura,
que sufocava a expressão humana. Vai à procura da fraternidade de suas
“convergências” na arte.
Essa preocupação com a condição social de opressões, aniquilamentos e
guerras manifestas, a que o poeta assistia em seu país e no mundo em geral, o
levou a uma certa e sutil taciturnidade e a uma expressão dolorosa observada por
Luciana Stegagno Picchio, como se vê em entrevista concedida pela professora em
Roma, descrevendo o caráter do poeta recém-chegado: “Na Itália, Murilo era um
sujeito triste, doído da ditadura, por ser um católico esquerdista. Ipotesi, sua obra
italiana, é um livro melancólico. Ele não era um homem melancólico, mas carregava
a dor da ditadura, a dor do Brasil”. (PICCHIO, em entrevista anexa à tese).
Além dessa vivência social, Murilo Mendes sofre as guerras que se
desenrolam na questão da afirmação de sua identidade poética, literária e de sua
inserção entre duas culturas distintas. Nesse sentido, ele descortina um outro
espaço a guerrear em seu eu profundo: o metafísico-espiritual, que surge como o
lugar do embate, enclave da proteção, da superação da tensão.

Das diversas tensões explicitamente vivenciadas pelo poeta podemos
identificar intensamente aquela que surge de uma condição sociotemporal
absolutamente explosiva; a tensão da formação identitária típica da segunda fase do
modernismo brasileiro, em que a poesia buscava se reconstruir acompanhando as
velozes transformações sociais e, assim, podendo se posicionar em consonância
com o novo mundo; e ainda enfaticamente a tensão entre a identidade brasileira e o
espaço europeu em que o poeta foi acolhido e reconhecido em sua expressão
artística. José Guilherme Merquior observa em correspondência a Laís Correa
Araújo que
Murilo é um homem culto, em perpétua peregrinação pelos mil tesouros
teóricos e estéticos do Ocidente e do além-Ocidente; e pondo esse diálogo
contínuo com as letras, as artes e o saber a serviço de uma visão
fortemente ecumênica dos problemas humanos. Não é a toa que ele
constitui o caso mais acentuado de universalismo na poética modernista. É
na sua catolicidade de conhecimento e de gosto que Murilo se inspira para
ser no velho umbigo romano da nossa civilização, uma verdadeira
projeção da cultura brasileira na latinidade. (MERQUIOR, carta a Laís
Correa de Araújo)

A dilatação dos espaços leva o poeta, principalmente na fase romana a
participar dos questionamentos das muitas vanguardas estéticas do século XX, que
apresentavam relação com os conflitos sociais e com o avanço da técnica
desenfreada. Nesse diálogo, ele revela a busca de novos aprendizados, ainda que
não acate todos os conceitos. Assim, absorve técnicas dos surrealistas, dos
futuristas, dos dadaístas, apresentando ainda sinais de um “pré-concretismo”, que se
faz marcado especialmente em Convergências, num intenso jogo com o material
lingüístico.
O Murilo prosador-poeta é aquele da música, das artes plásticas, da cultura, da
língua, da filosofia, da sociologia, do espaço social, em versos, em microprosas
ácidas e, ainda, como mostramos nesta tese, em ensaios e em orientação
acadêmica, que mantêm o caráter inventivo e plural da poesia, ainda que
enquadrados na lógica e na seriedade do texto científico – uma faceta do escritor
que não chega com freqüência às terras do poeta.
Como notamos, as imagens exploradas por Murilo Mendes nos conduzem a
um processo singular e de muitas combinações, ramificações e peculiaridades; suas
composições caracterizam-se por polaridades reunidas em sólidas imagens que, em

algum ponto da trajetória, escorregam, voam e se multiplicam como bolhas de
sabão, partindo do concreto e chegando ao abstrato, alternadamente.
Em um texto que trata de uma arte alternativa, deixado à margem do seu
discurso, podemos encontrar o Murilo das reflexões populares, além daquele
alegorista que parte da imagem “suja” na história dos dominadores. Pelo exercício
do olhar, o poeta resgata a arte vista pelo seu valor através dos detalhes,
particulares, descobertos pelo olho atento, que desvenda alegorias do seu próprio
eu, na arte do outro.
Observemos o texto para Virginia Dorazio e “Muri” – sua exposição de
fotografias: “Virginia Dorazio procura na Europa o que seu país natal, a América do
Norte, não lhe pode dar. Os testemunhos da cultura milenar que nos formou a
todos.” (Murilo Mendes, anexo).
O texto poderia ter sido escrito sobre o próprio poeta que também busca os
testemunhos da cultura milenar, que o faz transformar-se de um brasileiro agregado
ao romano “a um etrusco”, como ele pontua em sua “Microdefinição do autor”. Mas
os muros de Virginia são representados pelo olhar artístico inserido na técnica da
fotografia. Por essa razão, o texto escrito para o catálogo de exposições ficou fora
de L’occhio del poeta, como nos explica a organizadora: faltava um vínculo como os
demais artistas.
Como estudo que trabalha a alegoria, ressaltamos aqui os textos que
permanecem à margem da produção divulgada do poeta e que são elementos de
construção das idéias do escritor, ou das ruínas que sobraram de seus arquivos
literários, como os muros de Virginia:
Entre esses testemunhos, haverá um outro mais fértil em sinais do
que um antigo muro? O muro, que no começo era defesa, marco guerreiro,
linha limítrofe entre dominadores e dominados.
O muro, que depois se tornou vencido, destroçado, quando foram
rompidas as barreiras dividindo as classes; o muro que ficou em pé no
(fragmento) espaço, como um resto da obscura memória do tempo.
O muro que é a base, alargamento da dimensão, e altura.
O muro, que recebe num poema de Góngora o nome de “excelso”,
nas notas, e de Leonardo uma atenção especial. Procurai no muro a luz e
a sombra, o detalhe e o conjunto, os elementos de uma flora e uma fauna
insuspeitadas, o abstrato e o concreto; procurai a força e a delicadeza.
Muro de Roma, de Siena, de Arezzo, de Procita, muros históricos,
muros anônimos, interpretados pela câmara de Virginia Dorazio com
amorosa acuidade.

Observamos um texto escrito para o catálogo de uma arte ainda “marginal” e
para uma artista ainda sem expressão. Esta era uma prática de Murilo em Roma,
quando produziu outros textos para catálogos, de artistas brasileiros, ou italianos,
muitos deles ainda anônimos. Muitos desses nomes se tornaram posteriormente
reconhecidos, confirmando o olhar sábio do poeta. Nesse sentido, destacamos o
texto escrito para Aldemir Martins, revelando as linhas reluzentes advindas do
nordeste árido:
No Estado do Ceará, onde nasceu Aldemir Martins, não existem
grandes tradições artísticas. E no entanto a região é rica em contrastes
naturais – ora duma fertilidade prodigiosa, ora duma aridez total, de bíblico
flagelo, já descrita por romancistas e pintores. Despertando cedo nele a
vocação de desenhista, Martins voltou-se para o lado folclórico da região
natal, ao mesmo tempo que ia buscar no Rio e em São Paulo os
instrumentos técnicos que lhe permitiriam transpor em chave plástica o
mundo da sua infência e adolescência, sob o duplo signo da observação
direta e da imaginação recriada. (MENDES, 1961, p. 07).

No trecho sobre Aldemir, encontramos também traçados do poeta, em seu
duplo signo da observação e da imaginação. Em Virginia Dorazio, destacamos os
muros alegóricos que brotam do texto muriliano, sugerindo a imagem de “força” e de
“fragilidade”. A força e o poder são classicamente vistos nos muros, aqueles que
separam, mas Murilo, talvez como Virginia, viu neles o frágil da humanidade que
precisa dos muros, ou ainda dos muros que facilmente se tornam ruínas.
Os muros são pintados como atrativos do olhar, podendo sinalizar, pela
observação e pelas asas da imaginação, o quanto do homem se solidificou na
construção de cada muro particular.
Muro é ordinário, é cotidiano, é plural, entre históricos e anônimos, não se
separam no foco da câmera de Virginia, e assim merecem também o verbo de
Murilo, que remonta a Góngora, resgatando a tradição na memória do poeta, e
revelando “abstração e concretude” ou abstração na concretude, através dessa
inscrição de reminiscências e de diálogos na imagem concreta que caracteriza a
obra de Virginia – muros – e outras muitas idéias ali inseridas.
Vemos o poeta dos espaços relegados e da arte “popularizada” que merece o
seu apreço e que instiga novas conversas ou novos discursos portáteis no espaço
social das metrópoles dos contrastes e das diferenças. Aprendendo a nova teoria
social dos espaços plurissemantizados e da convivência dos diferentes, Murilo

revela um trânsito cultural que não se resume à sua passagem do Brasil à Itália, ou à
Europa, mas uma transitoriedade permanente entre as faces que aprendia da cultura
e aquelas dos regressos às raízes ou à espiritualidade. Relembramos aqui Walter
Benjamin, em sua Passegen-werk, traduzida na Itália como I “passages” di Parigi:
Tra la teoria delle corrispondenze naturali e la rinuncia alla natura sussiste
una contraddizione che si scioglie allorché le impressioni vengono slegate
nel ricordo dall’ esperienza vissuta, sicché l’ esperienza in esse contenuta
79
diviene libera, e può cosí essere aggiunta al patrimonio allegorico.
(BENJAMIN, 2002, p. 378).

Entre os naturais enraizamentos patrióticos, entre as vivências da natureza e
da cultura, existe uma história poética e prosaica, em ambos os sentidos. Essa
história revela em Murilo uma manifestação dos seus laços naturais colocados em
uma forma de jogo de linguagem, associados àqueles ensinamentos apreendidos da
cultura formal, e ainda, das culturas estrangeiras pelas quais percorreu e conduziu
grande parte de sua história literária e biográfica, deixando marcas de uma
“alegorista”, vagante entre a técnica e o sonho que o movimenta de Juiz de Fora a
Pequim, de Paris a Delft.
O

poeta

deixa

assim

um

legado

literário

que

ressalta

o

extenso

intercruzamento de tendências, mapas e espaços. Revela os impulsos naturais e o
mundo construído pela cultura, em experiências espontâneas e em reflexivas
leituras, apontando para uma personalidade que busca fazer-se consciente a todo
momento dos condicionamentos impostos. Transita em substâncias intelectuais
elitizadas e em sensíveis manifestações da vida e da natureza, indicando, em seus
deslocamentos, sutilezas e particularidades.
Entre 65 e 67, Murilo escreve Carta geográfica, obra que se identifica com a
literatura de viagem, na qual discorre sucintamente sobre cidades distintas do
mundo, dispostas sem um critério aparente. O poeta elabora uma espécie de
cartografia pessoal das suas direções de navegação, com peculiaridades de cada
lugar que visitou e que despertou sua atenção. Também nessa obra, podemos notar
as passagens abruptas e a imagética impactante do seu verbo, buscando produzir
retratos e cruzamentos entre os espaços, vislumbrando ou almejando um mosaico
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Entre a teoria das correspondências naturais e a renúncia à natureza subsiste una contradição que se dissolve
tão logo as impressões são abandonadas na lembrança da experiência vivida, se bem que a experiência contida
na lembrança se faz livre, e pode assim ser adicionada ao patrimônio alegórico.

de espaços, tempos e formas: “Prefiro que não exista o enigma de Delft. Prefiro ver
Delft assim, decifrada, traduzida pela sua luz exemplar, que – impossível – gostaria
de receber no último instante cruzada com as de Córdoba e Ouro Preto”. (MENDES,
1994, p. 1086).
O enigma é uma imagem constante nas obras murilianas e nos remete ao seu
fascínio declarado por tudo que transcende as imagens e seus significados
imediatos. E aqui percebe-se o cruzamento dos espaços que ele propõe e que
marca não somente sua obra, mas sua história. O paradoxo da grandeza e da
pequenez, que faz parte das contradições humanas, é mostrado nos choques das
passagens por elementos distantes, desenhando um lugar imaginário peculiar e
heterogêneo, em concordância com sua construção mental e literária. Entre enigmas
profanos, vozes da cultura e mitos da religião, Murilo traz à tona muitos muitos
espaços, geográficos ou não, no seu desejo de reunificação da diversidade e de
liberdade ampla, inclusive temporal.
Diante do tema do espaço, que não se separa do tempo, para o poeta ou
mesmo para Walter Benjamin, nos remetemos às reflexões T.S. Eliot:
It is true that religion feeling varies naturally from country to country, and
from age to age, just as poetic feeling does; the feeling varies, even when
the belief, the doctrine, remains the same. But this is a condition of human
life, and what I am apprehensive of is death. It is equally possible that the
feeling for poetry may disappear everywhere: which might perhaps help to
facilitate that unification of the world which some people consider desirable
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for its own sake. (ELIOT, 1957, p. 25 )

Dessas preocupações de Eliot, Murilo Mendes sente algumas ressonâncias
deixadas entre muitos “vales” (como diz seu “Poema aberto”) ou crateras de
desconhecimento

e

de

desumanidade.

Reconhecendo

as

mudanças

de

direcionamentos na vida humana, ele perpassa tanto a religião como a poesia por
uma

diversidade

de

tendências

acatadas

como

verdades

parciais,

momentaneamente, reconhecendo a impossibilidade de capturar a verdade.
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É verdade que o sentimento religioso varia naturalmente de um país para outro, e de uma época para outra,
exatamente como o sentimento poético faz; o sentimento varia, mesmo quando a crença, a doutrina, permanece a
mesma. Mas esta é a condição humana, e da qual me sinto apreensivo em relação à sua morte. É igualmente
possível que o sentimento pela poesia possa desaparecer em todos os lugares: o que poderia talvez ajudar a
facilitar a unificação do mundo que algumas pessoas consideram desejável para os seus próprios interesses.

Contra a morte da poesia ou o empobrecimento da linguagem e da voz do
homem ficam versos e prosas líricas marcadas pela percepção do universo da
cultura, da arte e da poesia atemporalizada. Esses aspectos produzem o
reconhecimento do Murilo, moderno intelectual, e cidadão do século XX, mas
dialeticamente um poeta sem século. Como todos os experimentos e experiências
da modernidade passam pelo crivo do seu olhar poético e pela crítica de sua mente
analítica e contestadora, Murilo Mendes marca um espírito catalisador da cultura
universal.
Por outro lado, será pela mesma qualidade que se afasta em muitos
momentos, e em diversos aspectos, das correntes e das ideologias que se ressaltam
no século XX. O poeta envolve em sua obra características de diferentes grupos
literários que marcaram o movimento modernista brasileiro. Desenvolve, porém, um
método de conhecimento, análise e seleção de idéias, que passam pelo modernismo
europeu, e pela história filosófica, refletindo sobre as novas imagens que transitavam
na cultura mundial.
Em L’occhio del poeta, Murilo poetiza a obra de Piero Dorazio, um de seus
pintores preferidos e grande amigo, a cuja obra dedicou vários textos. Um de seus
textos sobre o pintor, escrito em Roma, em 1962, assim se inicia:
“Essere o non essere me stesso; valere per me stesso o non valere: that is
the question. Che hai tu a che fare con me? Io sono irredentista, voglio la
mia autonomia, ma non domani: oggi adesso”.
Ecco ciò che dice a Piero Dorazio il quadro che egli sta dipingendo.
Entrando nel suo studio, è il quadro che vedo dinanzi al quadro.
(Ricordamoci che i futuristi non volevano stare di fronte al quadro, ma
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dentro di esso) . (MENDES, 2001, p.82)

Murilo dialoga com a fala de Dorazio, para iniciar o seu texto sobre a obra do
artista, mas nesse percurso reflete sobre a obra de arte, o sujeito, suas dúvidas e
angústias existenciais; dialoga com Hamlet e com Shakespeare, transportados ao
ambiente do homem e da arte modernista. E por que, afinal, os futuristas não
queriam estar à frente do quadro e, apesar de futuristas, também não se colocarem
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Ser ou não ser eu mesmo; valer ou não valer por mim mesmo: eis a questão. O que você tem a ver comigo?
Eu sou resistente, quero a minha autonomia, mas não amanhã: hoje agora”. Eis o que diz a Piero Dorazio o
quadro que ele está pintando. Entrando no seu estúdio, é o quadro que vejo diante do quadro.
(Recordemo-nos que os futuristas não queriam estar à frente do quadro, mas dentro dele).

à frente daquilo que viam, mas dentro da obra, como parte de algo maior que eles
mesmos, para alcançar as vozes do “eu” que ultrapassa o corpo e a tela?
Talvez, como diz o poeta em Ipotesi, no poema “Informazione”: “mi nascondo
dietro un segno / strutturale di ferro / sconosciuto a me stesso, / a Barthes e a
Cassirer”.82 (MENDES, 2004, p. 38). Assim, buscam os sinais, as cores, as margens
da tela ou da palavra para revelar o desconhecido.
Catalisador é uma imagem que usamos para falar de Murilo e sua obra, ou
ainda, difusor e crítico dos diversos paradigmas que se colocam aos cidadãos de
seu tempo. Ele também se revela como dessacralizador dos sistemas sociais,
políticos, econômicos, filosóficos, culturais ou artísticos, previamente elaborados,
investigando-os e desestabilizando-os conceitualmente.
Poetizando obras de arte, já que não se dizia um crítico, a consciência das
vanguardas e das correntes artísticas do século se exalta no olhar de Murilo. Ao
condensar em imagens poéticas a representação conceitual de cada uma das
correntes e dos artistas estudados, Murilo ressalta a acuidade do seu olhar poético,
elegendo pintores que posteriormente se tornam “nomes”.
Em um jogo lúdico e sério, bastante particular, ele brinca com sistemas sociais,
culturais e artísticos, ultrapassando e reorganizando a peculiaridade de cada um.
Não cristaliza um tempo ou um estilo, deslizando por várias influências, nas suas
afinidades particulares, atemporais e universais. Confessando sua afinidade com
Piero Dorazio, que confirma o apreço especial do poeta pelos pintores que o
visitavam freqüentemente, mais que pelos escritores, Murilo analisa em um texto de
Invenção do finito:
Sabendo que na casa da arte são muitas as moradas, aceitando propostas
até muito diferentes, vejo Dorazio, servindo-se de instrumentos
expressivos tradicionais, mas rico em reinvenções de cor e lirismo
polêmico, cooperar como os que tentam sabotar a vulgaridade do século,
além do limite de todas as siglas políticas e ideológicas. O poeta, o
inconformista, o franco-atirador Murilo Mendes saúda em Piero Dorazio um
companheiro desta aventura perigosa, excitante, que consiste em suportar
a carga do nosso tempo com seus contrastes, suas dilacerações, suas
cores violentas, seus gritos ampliados pela técnica, sua promessa de
mudar o diagrama da vida. (MENDES, 1994, p. 1313).
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Escondo-me atrás de um signo / estrutural de ferro / desconhecido de mim mesmo, / de Barthes e de Cassirrer.

Vemos a fala do poeta em coro com o companheiro de arte e amigo de vida
Piero Dorazio, que marcou a pintura modernista italiana. Nessa fala companheira,
notamos a intenção de “sabotar” o simplismo do fechamento em “siglas” políticas ou
ideológicas, e a abertura a realidades paralelas. Por isso, ele agarra-se à liberdade
de reinventar na língua o dilaceramento do mundo, reunindo seus cacos em
poéticas-mosaicos do mundo moderno:
Nasce um menino já provido de uma apólice de seguro contra acidentes
de viagem aos planetas, mais o medo de logo ser mudado em mineral. O
aeroplano “D-Galaxy 9”, transportando toneladas de napalm e mil
soldados, com um álibi previsto pelo Pentágono, esparge gasolina no
corpo e acende um fósforo, em sinal de protesto contra a guerra no Vietnã.
Aterrorizada (contestando Pascal) pelo rumor formidável dos espaços
interestelares, exausta de pensar, temendo o novo golpe do cosmonauta,
a lua fecha o televisor e deita-se. Uma mosca invisível na trama de trilhões
de séculos tenta em vão voar: sou eu, és tu, é ele, etc. Um calculador
eletrônico se eclipsa diante do quadro “Tutto a Punta” de Dorazio, que
tempestivamente sucede ao texto. (MENDES, 1994, p. 1313).

Nas pequenas imagens surgem grandes ironias e resistências: o fósforo
contesta o massacre explosivo do Vietnã. O poeta se espraia pelos grandes
sistemas em pequenos raios formados na retina de seu “globo ocular”. O
modernismo de Murilo se propaga em ondas dos novos radares que surgiam em
cada espaço do século, em cada muro construído, pintado e/ou destruído. Na terra
esfarelada dos tijolos, o poeta encontra a matéria para a amálgama literária com a
terra nutrida pelas raízes das árvores milenares e pelo “pau-brasil”, passando pelas
naturezas-mortas dos quadros do impressionismo ao expressionismo, ou pelos
urinóis de Duchamp, na revolução dadá, ou pelas cores e formas do surrealismo
espanhol de Miró, que não elimina o aprendizado do drama barroco espanhol,
alemão, ou de um “protobarroco” brasileiro. Nos interstícios das galáxias
“interestelares” ou nos ‘buracos negros’ do universo, o poeta repousa sobre eclipses
de pinturas e palavras, voando em muitos séculos que não entrariam na “tela do
televisor”.
O poeta, através da pintura de Dorazio, acompanha olhares entre “aeroplanos”
e galáxias do século, evocando uma “mosca invisível” que produz zumbidos nos
seus ouvidos e nos arredores do que ultrapassa os sentidos humanos, nos trânsitos
existenciais, temporais e espaciais, entre a(s) outra(s) voz(es) da poesia muriliana
que ressona “sou eu, és tu, é ele”.

5.2. Relâmpagos de uma carta geográfica

Lyotard, em La condition Postmoderne, ressalta os problemas de legitimidade
pelos quais vem passando a ciência atual, sublinhando o conhecimento científico
como um jogo de linguagem instaurado em tempos remotos. O conhecimento
legitimado pelos cânones ocidentais foram se reforçando ao longo da história.
Segundo Lyotard, a época contemporânea coloca em questionamento todos os
referenciais dominantes e abre uma lacuna para novas visões e posicionamentos.
Nesse sentido, podemos refletir sobre uma grande rede de idéias que se
tornaram lençóis subterrâneos para o conceito de pós-modernidade de Lyotard, que
reflete sobre o novo status do conhecimento e da ciência, trazendo à luz as
vanguardas artísticas do século XX, como o dadaísmo e o surrealismo, que abriram
espaços, livres, para o fluxo dos novos postulados da sociedade contemporânea.
Lyotard expande um fragmentado diálogo com Duchamp, Chirico, Cézanne,
impressionistas, expressionistas, além dos críticos da Escola de Frankfurt,
especialmente Walter

Benjamin.

Assim,

revela

as

rupturas

defendidas

e

estabelecidas nos modernismos propostos em diversas culturas, para desestabilizar
os paradigmas da ciência e ampliar os espaços do conhecimento, do saber, da arte
e da cultura. Ao considerar o aprendizado como um amplo e infindável meio de
interseções, que não é mais possível se resumir ao conhecimento e à ciência oficial,
ele engloba as possibilidades tecnológicas, artísticas e industriais como partes da
nova formação do homem contemporâneo e determina um lugar, já dessacralizado,
para a ciência. Assim categoriza: “science is a subset of learning” (LYOTARD, 1994,
p.18).
Como lugar de múltiplas e intermitentes vozes, sujeitos e práticas, a ciência
perde a segurança da verdade absoluta, como já questionava Benjamin em seus
ensaios. Lyotard reafirma a ausência da realidade dentro da própria realidade (the
“lack of reality” of reality)83 e a coexistência da permanente possibilidade de
invenção de realidades paralelas.
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Comentários feitos na página 77, da edição inglesa.

Essas reflexões nos remetem às críticas do poeta Murilo Mendes ao sistema
tecnológico, quando este massacra o humano. O discurso muriliano, certamente, se
diferencia do pensador francês, afastando-se no contexto, na forma, no tom;
coincidindo, porém, no ataque a formulações fechadas, e na defesa da originalidade.
Em “Le Corbusier”, de Retratos-Relâmpago, Murilo se exprime:
Eu “adorava” a linha da baía; ajudado por ela escrevera muitas poesias.
Mais tarde, com as alterações, temia que as Erínias punissem o homem: já
que, segundo Heráclito, perseguem até mesmo o Sol, e o desalojariam,
caso ele ousasse ultrapassar seus limites. (MENDES, 1994, p. 1273).

Vemos no trecho o resgate de Heráclito, uma referência constante do poeta,
que traz o pensamento filosófico de tempos remotos ao encontro das linhas originais
de seu texto, convergindo para conceitos de Lyotard de um “pós-modernismo” que
acolhe vozes do passado, em um processo de reciclagem. Ao acolher as
simultaneidades temporais e espaciais, ele prenuncia muitas propostas da arte atual,
que se abre a esse processo.
Por outro lado, o poeta crítico se indaga sobre os parâmetros do novo homem,
privado do contato interior, da reflexividade, bem como despido da sede de
conhecimento e de uma sensibilidade estética. Para ele, essas qualidades se
desenvolvem com o uso constante do instrumento da razão, através da busca do
conhecimento e da percepção da cultura e do universo. Entretanto, ele entrevê,
como poetas e filósofos do século XX, a solitária compulsão ao progresso, além da
inibição das potencialidades humanas e artísticas.
Como vimos observando, a exploração dos potenciais artísticos e imaginários
são para Murilo Mendes as qualidades que impulsionam a verdadeira liberdade do
homem. Retornemos a um trecho do texto já parcialmente citado “Lo Zodiaco”, de
Conversa Portátil:
Vivaldi nos introduz numa nova e imensa arca de Noé de onde assistimos
ao espetáculo formidável de elementos de mito e de “realidade” se
digladiando, “autonomi dalla testa vuota”, “Eros (che) si scatena in cielo /
seguendo le orme de Venere”, “una pioggia infiammata di pupille”, “la
vendita all’ incanto delle stragi”, “la mano che scocca la freccia / verso l’
invisibile”. O galo cai de joelhos por amor, vogais rolam no asfalto,
constelações entram pela porta aberta. Todos aguardamos a vinda
irrevogável do Drama, da Coisa Trágica. “allora arriva o no questo colpo di
sicure?” Os poderes hipnóticos do poeta conduzem-nos à planetização da
imagem.

Vivaldi excede na criação de uma atmosfera loplop. Explico-me. Em 1929
Marx Ernst publica (com prefácio de Breton) seu maravilhoso livro de
fotomontagens La femme 100 têtes, de que um dos personagens é Loplop,
o pássaro encarregado de fornecer o elemento noturno aos lampiões de
Paris. Fascinado pela palavra loplop, transformei-a em adjetivo, para
designar pessoas, coisas, artistas, poetas, etc., de caráter ou forma
insólitos, bizarros, enigmáticos. Exemplos: uma pessoa loplop: Cogliostro.
Uma coisa loplop. O cometa Halley. Um artista loplop: Bosch, ou Max Ernst.
Um poeta loplop: Lautréamont. Uma pessoa banal pode também conter
elementos de loplop. (MENDES, 1994, p. 1477).

No capítulo anterior, apontamos para o fascínio de Murilo pela imagem dos
peixes; aqui ficam em destaque os pássaros, “Loplop”. E assim relembramos a
lúcida anotação de Gérard Genette, em “O universo reversível”, sobre a capacidade
de os pássaros e os peixes se locomoverem além dos limites do homem ou dos
outros animais. A vida nessas duas imagens seria, para Genette, privilegiada por um
tipo de mobilidade e liberdade que não fazem parte da anatomia humana.
Os pássaros, e ainda mais intensamente o “Loplop”, extrapolam em muito as
limitações humanas e são manifestações da liberdade ampla, bem como da
transposição de espaços e da eliminação de barreiras. Poderiam assim ser vistos
como expoentes da poesia muriliana.
A criação “Loplop” de Marx Ernst, inspiração do inusitado em qualquer
manifestação ordinária, faz parte, para Murilo, da fantasia ilimitada de um pintor que
brilhantemente colocou em formas criativas, em limites materiais, o material
inteiramente ilimitado.
Murilo Mendes declara muitas vezes sua admiração por Breton, por Ernst, pela
exploração das incríveis nuances da criação humana que podem aflorar do
inconsciente, nas revelações dadá ou surrealistas, dando forma aos pássaros que
sobrevoam, ultrapassam e alimentam as luzes da sociedade e da comunidade
artística. Maurice Blanchot, em A parte do fogo, ensina que “quando os surrealistas
falam em “liberar” as palavras, tratá-las não apenas como auxiliares, é uma
verdadeira reivindicação social o que têm em vista”. (BLANCHOT, 1997, p. 91).
Do surrealismo de Breton, podemos reconhecer a imersão “part time” do Murilo
Mendes defensor da invenção como primado da humanidade. Os métodos de
revelações inconscientes das faces adormecidas do homem, em figuras deslocadas
na conformação da expressão racional, podem associar-se ao procedimento

alegórico, que exprime humanidade, sem fronteiras de temporalidade ou
espacialidade.
Dessa forma, o surrealismo manifesta-se murilianamente como meio de
alegorizar o homem atemporal, (des)configurado em inúmeras facetas, em impulsos
e sensações que compõem a imaginação, as angústias, as libidos e as alegrias
reveladas na poesia. Esse caráter plural se espalha pela impossível limitação do
conteúdo, do espaço, do tempo ou da forma modernista, já que esta (re)assume um
significado cada vez que o ordinário é tocado pelo inusitado e pelo impulso
renovador e, ao mesmo tempo, escapa ao significado quando a inovação se torna
estabelecida como moderna.
Talvez por isso “Loplop”, filho adotivo do poeta, sobrevoa os lampiões da
cidade que acompanhou a explosão moderna, necessitando alimentar-se nas
sombras das noites, quando durante o dia não se acendem os lampiões. “Loplop”
vaga no invisível, pois invisível se tornam todas as modernas incandescências em
algum momento; e luminosos se tornam os pássaros quando passam por luzes
noturnas ou, mais ainda, quando as deixam para trás, tendo asas para se
aproximarem da luz do sol; esta luz, o homem pode avistar ou almejar, construindo
incessantes aparatos tecno-espaciais que perseguem em vão a natureza das
estrelas e das galáxias, além do vôo de seus aviões e mesmo dos conhecidos
pássaros.
O surrealismo de Murilo é alegoria do desconhecido, do inatingível e do
disforme, constantemente mutável, que baila em seu texto e nos mundos-textos do
homem assistido pelo poeta, sempre inacabados aos seus olhos, marcado pelas
colagens dos pensamentos e sistemas de idéias que podem vagar em diversos
instantes e em estâncias, para não findar na crueldade e no massacre organizado:
Este é o nosso mundo lacerado, filho do tampão com a ditadura. Da
ditadura que de vez em quando toma férias, engordando para voltar à
carga. Da predominância do efêmero. Das teorias rapidamente esgotadas.
Dos objetos rapidamente consumidos e consumados. Que, desejando
recuperá-los, nós colamos e fotomontamos. O mundo onde as coisas,
laceradas pela espada do tempo ou do ditador, talvez finalmente COLEM.
Eis um dos aspectos positivos desta problemática poliédrica: a vontade de
recuperação dum mundo onde a crueldade, se não desaparecer de todo,
ao menos não se torne organizada como neste século sinistro-grandioso;
cientificamente organizada. (MENDES, 1994, p. 1020).

Murilo busca escapar aos totalitarismos, permitindo apenas a totalidade do ser
sonhado na poesia, a inteireza flutuante entre emoções e pensamentos. Dessa
forma, as vanguardas questionadoras e revolucionárias surgem como uma de suas
armas poéticas no século das grandes guerras. Marcado pelo surrealismo, sem se
deixar rotular, o poeta alegoriza intensos processos sociais em explosão.
José Guilherme Merquior, mais uma vez, nos fornece uma relevante
observação a partir dos estudos de Walter Benjamin que, assim como Murilo,
analisou e considerou seriamente as inovações do surrealismo:
A idade do serrote (1968), primer volumen de la importante y sabrosa
memorialística de Murilo, debe algunas de sus mejores páginas a la
associación libre. ? Y qué? – tal vez se pregunten – Drummond usa y abusa
(como anotó el maestro Othon Moacyr Garcia) de la palabra-arrastrapalabra, y, sin embargo, no es llamado surrealista. El surrealismo es, a lo
más, parte de un todo – una dimensión expresiva inserta en la poética
moderna, y no un factor de filiación estilística. Pensando en Kafka, tanto o
más que en Breton, W. Benjamin no estuvo lejos de idenitificar la actitud
84
surrealista con la moderna estética de la alegoría . (MERQUIOR, 1978, p. 13)

A atitude surrealista, que promoveu as liberações dos meandros do
inconsciente, aflorando com as revoluções cerebrais as descobertas freudianas e
aplicando-as às artes, vem assim encontrar tantas imagens adormecidas. Imagens
que as alegorias do barroco, com suas sombras, impulsionaram, e que eclodiram em
poéticas modernistas, com o precoce Baudelaire explorado por Walter Benjamin. Ou,
como consideramos, o inventivo Murilo Mendes “loplop” na prosa e na poesia sem
século nem estilo de época, que estiliza uma intensa modernidade particular e avantgarde diante de tantas vanguardas.
Liberando no século das descobertas tecnológicas, que buscaram na razão a
felicidade humana, a alegoria surrealista dos refugos da mente racional, nos quais o
homem deposita muito de sua história, traz à tona constelações afastadas na órbita
das revoluções terrestres. É assim que Saturno aproxima-se, e os temperamentos
saturninos exploram as experiências e reflexões que os homens práticos tentam
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A idade do serrote (1968), primeiro volume da importante e saborosa memorialística de Murilo, deve algumas
de suas melhores páginas à associação livre. E daí? – talvez se perguntem – Drummond usa e abusa (como
anotou o mestre Othon Moacyr Garcia da palavra-arrasta-palavra, e, todavia, não é chamado surrealista. O
surrealismo, além disso, parte de um todo – uma dimensão expressiva inserida em uma poética moderna, e não
um fator de filiação estilística. Pensando em Kafka, tanto ou mais que em Breton, W. Benjamin não esteve longe
de identificar a atitude surrealista com a moderna estética da alegoria.

encobrir. Dando continuidade à sua análise da poesia muriliana, em edição
castelhana, Merquior observa:
La óptica surreal es cómplice de ese ánimo saturniano. De ahí la subversión
completa en la figuración de los viejos temas biográficos-familiares de
nuestro lirismo:
‘Mamá vestida de enjes
Tocaba piano en el caos.
Una noche abrió las alas
Cansada de tantos sones,
Se equilibró en el azul,
Embobada no más mira
Ni a mí ni a nadie, y cae
En el álbum de retratos.’
El súbito presente histórico (cae) refuerza la gara intimista del visionario
libre, su capacidad de suscitar “iluminaciones profanas” (Benjamin)
deialécticamente ligadas a la espesura psicológica de la vida burguesa. Los
versos arriba citados pertenecen al volumen O visionario (1930-33,
publicado solamente en 1941), que, practicando bastante el metro corto, se
mantiene fiel a la musa hiperbólicamente erótica. Eros psicopompos rige
toda una cosmogonía:
“El mundo comenzaba en los senos de Jandira”
(MERQUIOR, 1978, p. 16).

85

O eros muriliano é aceso, com o humor, com a angústia, com a melancolia,
com o desejo de totalidade, com a visão paradisíaca, misturando as sensações, as
alegorias, os surrealismos dos afetos e das razões alucinadas em sua forma
arrazoada e trabalhada. Eros e Psiquê se unem em um poeta dos avanços
apaixonados, mas comedidos pelo olhar armado e pelo senso crítico.
Apolo e Dionísio saem das mitologias para as formas sociais e artísticas em
meio ao caos e à confusão, ao bombardeio de imagens, idéias e granadas, em meio
às charruas lingüísticas da poesia e aos seios do amor pela humanidade e pela
liberdade na palavra do poeta.
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A ótica surreal é cúmplice dessa alma saturnina. Daí a subversão completa na figuração dos velhos temas
biográfico-familiares do nosso lirismo: “Mamãe vestida de rendas / Tocava piano no caos. / Uma noite abriu as
asas / Cansada de tanto som. // Equilibrou-se no azul / De tonta não mais olhou / Para mim, para ninguém! / Cai
no álbum de retratos”. O súbito presente histórico (cai) reforça a garra intimista do visionário livre, sua
capacidade de suscitar “iluminações profanas” (Benjamin) dialeticamente ligadas à espessura psicológica da vida
burguesa. Os versos acima citados pertencem ao volume O visionário (1930-33, publicado somente em 41), que,
praticando bastante o metro curto se mantém fiel à musa hiperbolicamente erótica. Eros ‘psicopompos’ rege toda
uma cosmogonia: “O mundo começava nos seios de Jandira”.

Uma “liberdade-poesia” se revela, ainda que entremeada pelas picadas das
novas ideologias ambíguas e transtornadas pelos excessos das realizações
iluministas, embasadas na bandeira de uma razão ofuscada, talvez, pelo exagero
das luzes lançadas. A barbárie se confunde por trás das ondas luminosas, as
alegorias a fazem aflorar, seja pelo surreal ou pelo real-concreto da forma que as
absorve. A liberdade incorpora novas formas, as formas artísticas, sob o domínio de
várias nomenclaturas. Observemos os “Fragmentos de Paris”, de Carta geográfica:
No ato de bombardear Paris destelhavam a casa do meu pai.
O surrealismo, se não nasceu propriamente na cartesiana Paris, foi
definido aqui.
O vento voando sobre o Sena rasga com cuidado páginas de Apollinaire.
(MENDES, 1994, p. 1107).

Vemos se reforçar a ligação de Murilo com o surrealismo, com a literatura
francesa e seus cânones. Ressalta-se, entretanto, a expansão de uma liberdade
gerada ou proporcionada pelo domínio e o uso expressivo da linguagem e das
diversas potencialidades humanas, que foram adormentadas com o avanço veloz
dos tanques de guerras, dos computadores e das “cápsulas espaciais”, como o
poeta aborda também em Poliedro, abrindo ao leitor os “Pontos de interrogação”:
Quem acende as luzes do pão aberto para o homem, quem acende as
luzes do paço demolido?
Quem convida para um longo baile os anônimos, os esquecidos, os párias
da grã-cidade?
Quem solta os navios amarrados ao porto, quem desamarra os homens do
porão?
Quem agride a manopla dos artífices da crueldade?
Quem disturba a distração de Deus, provocando-o com um grito em favor
dos “ausentes” já não digo do mundo inteiro, mas do seu bairro?
Poucos, talvez nenhum: a começar por mim e por ti, “hypocrite lecteur,
mon semblable, mon frér”’. (MENDES, 1994, p. 1021).

Ao lançar o olhar sobre o cotidiano, ele é capaz de ver nos objetos o reflexo
das conquistas tecnológicas da sociedade pós-industrial, assim como as vê nos
homens que passam a formar uma massa. Entretanto, por trás dos objetos que

bailam nos quadros surrealistas, dadaístas ou futuristas, ou nas vitrines das
passagens parisienses, vê o efeito destrutivo dessas ocorrências na produção
intelectual do homem, bem como na sua compreensão e capacidade de apreciação
das artes, dos grandes pensamentos, das filosofias e ainda da espiritualidade, além
da ausência de ação social-solidária.
Trilhando a ausência de realidade como paradigma atual do conhecimento,
Murilo produziu sistemas de questionamentos, ou “pontos de interrogação” em
alegorias

surrealistas,

concordando

com

o

conhecimento

agregado

pela

necessidade das experiências particulares de que fala Lyotard e “modernos
contemporâneos” como Deleuze. Podemos assim entender o trânsito muriliano por
tempos e espaços múltiplos e a sua vontade de beber não apenas no novo, no
moderno, no contemporâneo, mas também na tradição. O poeta busca alimentar o
seu potencial, a sua criatividade, e principalmente, a sua capacidade de fazer-se
humano e consciente do seu mundo e dos mundos outros, do ego, do superego e da
alterego. Diz-nos o primeiro texto de Invenção do finito, dedicado a “Gastone Biggi”:
Sujeitos ao tempo e ao espaço, acontece-nos de vez em quando esquecer
estas duas categorias, e situar-nos num território insólito, fora da faixa dos
teólogos e dos poetas. Os tecnocratas de toda a espécie que nos rodeiam,
os “duros”, aplicam a esse estado de espírito o nome de “evasão”,
condenando-o severamente.
O desejo de evadir-se da realidade pode ser substituído por outro: o de
mudar de realidade. O defeito maior do “realismo socialista” reside em
reduzir a realidade a um esquema único. Ora, a realidade é poliédrica,
inumerável, ambígua. (MENDES, 1994, p. 1299).

Aumentar o conhecimento é, para o eu poético, também expansão da
consciência, da humanidade e da criatividade lingüística e artística. Em muitos
momentos, vemos o Murilo atormentado pelo descontrole da história da
humanidade, debruçada sobre o emblema do progresso, trazendo à luz as teses de
Walter Benjamin sobre a história. Em ambos, muitas pontadas políticas permanecem
latentes, e algo do “socialismo” revolucionário e particular permanece, talvez como
desejo de contestar o rumo da sociedade, sem exatamente pretender formular um
sistema político, até porque não seria a intenção de um poeta ou de um pensador
anti-convencional. Essa história “intrigante” e bárbara é narrada por Benjamin como
a corrida de olhos vendados, desenfreada busca do progresso. Numa reflexão

fragmentada sobre as correntes fascistas que marcaram o século, Benjamin é capaz
de sintetizar o processo que marcaria todas as décadas sucedentes:
Nosso ponto de partida é a idéia de que a obtusa fé no progresso desses
políticos, sua confiança no apoio das massas e, finalmente, sua
subordinação servil a um aparelho incontrolável são três aspectos da
mesma realidade. (BENJAMIN, 1994, p.227).

Relembramos as teses da história benjaminianas e o Angelus Novus de Paul
Klee, que continua abruptamente empurrado pela tempestade chamada progresso,
assistindo à busca arrogante do homem de produzir a sociedade criada e dominada
por

invenções

que

assinalam

um

narcisismo

e

uma

pretensão

de

perfeição/superação do humano, deixando marcas dolorosas.
O ensaio de Benjamin “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade
técnica” revela um otimismo em relação à democratização do acesso à cultura e à
arte através dos instrumentos advindos do progresso, apesar de, em muitos
momentos, o autor contradizer essa visão. Murilo Mendes elabora a crítica às novas
técnicas, prevendo sinais de uma outra forma de domínio. As possibilidades de
acesso à arte pela tecnologia impulsionam outros instrumentos de controle, limitando
o desenvolvimento artístico, como o poeta expressa em seus temores.
O instrumento ideológico do poder e do capital não abre mão dos seus
parâmetros de controle, produtores de uma figuração fictícia da popularização da
cultura, que se traduz na massificação das idéias advindas das altas classes. São
esclarecedoras desse aspecto as palavras do poético ensaio de Benjamin
“Brinquedo e brincadeira”: “Muitas vezes, a chamada arte popular nada mais é que
um bem cultural vulgarizado, procedente das classes sociais dominantes, e que se
renova ao ser acolhido numa coletividade mais ampla”. (BENJAMIN, 1994, p. 252).
Benjamin introduz complexas ramificações de idéias sobre o status da cultura e
da arte no século XX, num momento de crise e transição da modernidade em seus
desdobramentos. Da mesma forma, Murilo Mendes revela a intensa vivência dessas
questões, traduzindo em imagens conturbadas suas indignações contra a destruição
da criatividade, da diversidade e da subjetividade.
No poema de Murilo “Linguistica”, da obra Ipotesi, vemos um Kafka
conhecedor da cultura humana, questionador do status da realidade e da

imaginação, da realidade asfixiante. São ambos talvez guardiões-críticos e
verdadeiros inovadores de uma modernidade permanente-reciclável, como revela o
poema de Ipotesi:
Franz Kafka conosce perfettamente
il tedesco il ceco il francese l’inglese
ma prima di tutto il kafkese.
Quale lingua parleremo nell’ “eternità” ?
Sull’ argomento occorre consultare Roman Jackobson.
Spero che nell’ “eternità”
l’ inglese sia abolito:
dovrei usare la traduzione simultanea
86
riportandomi ai peggiori tempi terrestri.
(MENDES, 2004, p. 152)

Através da figura de Franz Kafka, o eu poético evidencia o seu apreço pelas
personalidades que não se entregam às condições vulgarizadas ou banalizadas da
existência. Conhecendo as múltiplas faces da cultura universal, o eu lírico fortalece o
conhecimento e a capacidade de discernimento crítico através da poesia, fazendose notar na representação literária dos múltiplos espaços cotidianos, inseridos numa
linguagem além do cotidiano. O poeta exprime um sentimento de desgosto diante da
imposição de uma única cultura dominante, que o faz remontar aos “piores tempos
possíveis”.
“A liberdade”, nome de um microtexto de Poliedro, reforça o seu apreço pela
mobilidade e pela possibilidade de não se fechar em totalitarismos de qualquer
espécie, uma característica que o poeta de alguma forma relaciona à sua origem:
“Ser senhor de seus narizes constituiu para mim, desde cedo, o máximo da
felicidade. Modo de ser bem brasileiro. Com efeito os brasileiros em geral são pouco
inclinados ao totalitarismo. Sadiamente anárquicos” (MENDES, 1994, p. 1020).
Como mostra o poema “Linguistica”, Murilo elege Kafka como um modelo da
invenção e da insubmissão ao sistema, um tipo também anárquico, um “loplop” do
seu vocabulário. Como Kafka, Murilo se envolve em um extenso trânsito lingüístico e
cultural, mas revela a sua ácida crítica à supremacia de um dominador. Expressa o
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seu espírito inovador, além da sensibilidade ao processo globalizante que oprime a
individualidade. Persegue a resistência a esse processo, dando ênfase à linguagem
como instrumento que desvela e transforma o universo.
O eu poético sugere a capacidade única de cada indivíduo, reforçada quando
este expande o conhecimento. Assim, busca ampliar o seu universo, através do
envolvimento com muitos saberes, ou com distintas visões artísticas. A
individualidade, crescentemente exaltada pelos séculos da modernidade, mostra-se
fragilizada pelo mesmo processo que a defendeu, na visão do poeta, que busca
assim apontar para o lugar da imaginação, que não deixa de beber na tradição, na
reconstrução desse “indivíduo”.
O eu lírico muriliano denuncia ameaças ao homem moderno. Resgata
humanidade, conhecimento e imaginação como motores para a produção de uma
poética rica em diversidade, em subjetividade, em formas expressas para além da
ciência, como analisa Lyotard, diante do pós-moderno.
Lyotard ensina que: “in an amazing acceleration the generations precipitates
themselves. A work can become modern only if it is postmodern”87 (LYOTARD, 1994,
p.79). Podemos notar no moderno, e na sua “história aos saltos”, uma relação
cognitiva problemática e antagônica. O significado da palavra moderno esvazia-se
em si mesmo, devendo passar a algo que está além, que é pós, que está em um
lugar depois, que ultrapassa o significado de ser moderno, deixando, portanto, de
sê-lo, mas que ao mesmo tempo o quer deter, porque ser moderno se tornou ideal
do homem, em consonância com o fato de produzir sempre progresso, de andar
sempre à frente, avante, e estar além. Entretanto, esse além se torna um lugar
vazio, já que é somente “além de”, e não exatamente um “ser”.
Desse ser moderno, faltante, incompleto em sua própria nomenclatura, nos fala
a poética muriliana. Atento a novas conformações da arte e da cultura
contemporânea, o poeta pensa o lugar do homem moderno, que se arrisca ao
inexistente, pois quer estar alguns passos à frente de si mesmo, sem conhecer o
que é, o que foi, e o que vem a ser. Assim se apresenta a poesia de Murilo,
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Gerações inteiras se precipitam numa incrível aceleração. Uma obra só pode ser considerada moderna se é
pós-moderna. (Relembramos que usamos a obra traduzida para o inglês, porque já fizemos uma leitura anterior
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refletindo sobre o tempo do homem que não se concretiza, não se define, mas que
se renova diante do imprevisível e do indefinido:
Aguardamos algo de insólito, mas não o que nos aguarda.
Por excesso de atenção ao tempo, Menemósine perde a memória.
O labirinto recusa-se a orientar o conformista.
(MENDES, 1994, p. 1344)

Em alguns momentos Murilo teme o vazio do homem e o vazio da arte: “a arte
moderna está sendo condenada pela própria inteligência na qual ela pôs seus fins”
(MENDES, 1994, p. 880), mostrando que a modernidade deve ir além de suas
propostas. Anunciando o caos e o vazio atômico-potencial, ele se preocupa com
muitos efeitos da inteligência e da razão, assim como da desrazão que parte do
excesso da proposta racional-progressista, seja para a arte ou para a humanidade:
“700 milhões de homens com a bomba! Será que também prenotais o fim do
mundo?” (MENDES, 1994, p. 1033)
Sua reflexão é aquela do homem moderno que desconhece qualquer limite
classificatório, ou qualquer confiança na certeza, a não ser aquela do que vemos,
momentaneamente: “L’espace ouvre ses yeux convergents et découvre les
manoeuvres du temps, sa fable”. (MENDES, 1994, p. 1600). Caminhando na arte,
como paixão pelo visível do “olho precoce” declarado na obra autobiográfica, “todas
as coisas implicam signo, intersigno, alusão, mito, alegoria” (MENDES, 1994, p.973).
Alegorias como interfaces do conhecimento são também partes das novas
reflexões sociais acerca da ciência contemporânea, em um mundo que caminha em
trilhas mais obscuras. Assim, retornamos ainda ao pensamento de Lyotard que,
apesar de um otimismo diante das novas conformações sociais que demandam uma
ciência capaz de acompanhar pluralidades comunitárias, apresentando argumentos
para o avanço do homem em relações mais livres e mais dinâmicas, também sugere
a perda de alguns potenciais reflexivo-criativos – um paradoxo diante da ampla
permissibilidade para que tudo isso aconteça:

The emphasis can be placed on the powerlessness of the faculty of
presentation, on the nostalgia for presence felt by human subject, on the
obscure and futile which inhabits him in spite of everything. The emphasis
can be placed rather on the faculty to conceive, on its “inhumanity” so to
88
speak.... (LYOTARD, 1984, p. 79)

Lyotard revela que esse homem atual realmente sente a falta ou a perda de
uma identidade humana capaz de preencher espaços mais amplos e não facilmente
alcançáveis em uma sociedade que atingiu, com o progresso desmedido, uma certa
banalidade cotidiana.
Retornando ao poeta Murilo Mendes, podemos notar que, vislumbrando os
horizontes de desumanidade nos quais o homem moderno se debruça, caminhando
em direção a um nada que o enche de sofrimento, pela dor da constatação de uma
sociedade “humana esvaziada” da capacidade de sentir e de reconhecer a própria
dor, ele exprime certo desencanto com o mundo, e também a esperança na sua
redenção: “O olho armado me dava e continua a me dar força para a vida”
(MENDES, 1994, p. 974).
O poeta viveu a literatura e as artes plásticas como forma de reencontrar o
homem e a cultura, o outro e ele mesmo, o seu país e o mundo inteiro, transitando e
reconhecendo na poesia o espaço da liberdade de pensamento e de preenchimento
dos vazios artifícios da sociedade. Retornamos ao homem e ao poeta Murilo
Mendes, dizendo desse intelectual e desse sujeito desalinhado e, paradoxalmente,
alinhavado na curva do seu tempo.
Esse paradoxo da compreensão e ao mesmo tempo da dispersão consciente
dos dilemas modernistas o coloca como poeta defensor da atemporalidade, nas
expressões de uma arte messiânica para o seu eu poético – a fraternidade faz-se
possível no acolhimento das divergências em harmonias estéticas. Poeta
inclassificável, sujeito cindido culturalmente, historicamente, geograficamente, como
dissemos, local e cosmopolita, modernista do novo que não abole o velho, o
aprendizado, a tradição.
Nesse movimento de acolher a tradição e a novidade, podemos notar a
multiface da poesia muriliana. Sabemos da influência, bastante observada89, do
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essencialismo desenvolvido por Ismael Nery – pintor brasileiro de vida precocemente
interrompida, amigo do poeta, uma influência que converge para o seu catolicismo
de raízes na infância. Paradoxalmente, se apega a um surrealismo que escapa à
ortodoxia bretoniana, revelando a influência dos conceitos freudianos. Podemos nos
estender por um futurismo italiano de facetas muito brasileiras, ou seja, levando a
particularidade nacional para a vanguarda internacional. Em suas primeiras obras,
percebe-se ainda os frutos de sua relação com o grupo “Festa”, de orientação
literária espiritualista, e durante todo o seu percurso encontramos elementos de um
marxismo que caminha para a inconciliável aliança com o metafísico. Nas obras
mais maduras, relembramos os indícios de um pré-concretismo, que esboça um
aspecto de antecipação nas tendências literárias, uma tendência que se choca com
sua raiz surrealista e que, entretanto, harmoniza todas elas. Mostramos ao longo
desta tese outros diálogos, e poderíamos ainda nos estender na sua caminhada por
manifestações distintas, buscando os avanços que transitam no meio artístico,
formando uma lista inconclusiva de tendências, momentos e idéias que delinearam a
modernidade.
As palavras de Nullo Minissi, conhecedor da personalidade e da obra de
Murilo, seu contemporâneo no período em que vivia em Roma, apresentam fortes
argumentos sobre esse trânsito universal do poeta, destacando, entretanto, a
expressão literária de maneiras brasileiras, com características, linguagens e
coloridos particulares, mas intensamente inserido nos movimentos que marcavam o
mundo:
Il sistema non è per Murilo una scoperta del momento.Tutta la sua opera
infatti ne è pregna. Qui sta anzi la forza d’una poesia che, come una larga
parte della poesia dell suo tempo, di più in Brasile e meno in Europa, è sí
ricerca letteraria, spesso esperimento non di rado sconfinato nel giuoco,
90
ma trascende la letterattura. (MINISSI in MENDES, 2004, p. 22).

São pontuadas na crítica literária a intensidade e profundidade do caráter
erudito e criativo que impelia Murilo para uma pesquisa literária envolvida
diretamente com as ciências humanas em seu conjunto. Sua obra termina por
90
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traduzir um manifesto poético que transcende as escolas literárias e o próprio campo
literário, na reivindicação de uma sociedade mais justa. A forma poética permanece,
todavia, como orientação da obra muriliana, é fonte de suas pesquisas e suas
experimentações, que avançam de uma corrente artística a outra, procurando ver a
crítica adiante do tempo e do espaço em que se localizam cada uma delas. Murilo
se imerge no estudo de cada vanguarda, buscando sempre encontrar o aprendizado
e também os reversos de cada corrente ideológica. Percebemos na sua poesia o
jogo literário aliado à reflexão filosófica sobre os acontecimentos.
Nos esboços de personalidades, correntes e idéias, elaboradas pelo poeta,
que se destacam na obra Retratos-Relâmpagos, notamos não somente os contornos
dos padrões estéticos, culturais ou ideológicos por ele identificados, mas
constatamos as suas disfunções e as suas proezas analógicas e, ao mesmo tempo,
a desconstrução das analogias e das ilusões lógicas. Assim, ele ressalta a
incompletude de todos os sistemas criados pelo homem.
Nessa trilha o poeta se encontra com Baudelaire, reconhecendo por caminhos
diversos a inegável e determinante efemeridade e limitação do humano, do homemsujeito mundano. Mesmo que em Murilo Mendes esse sujeito mundano busque
incessantemente se reconciliar com o divino, através do reconhecimento e do clamor
à vida espiritual, também esta espiritualidade surge como manifestação de suas
inquietudes existenciais: a angústia acentuada do poeta remete à condição humana
terrena, transitória, e condenada pela atrocidade, pela barbárie, pelo esgotamento e
limitação, tanto mental como física, tanto espacial como temporal.
Reconhecendo e também (des)conhecendo o seu antecedente poeta-profeta
francês, naquele olhar que procura o afastamento para obter a visão, Murilo
alegoriza a sociedade, a humanidade, a materialidade, a finitude, mas esvai-se
também no profético em aliança ao poético, como busca de escapar à frustrante
condição efêmera e como reivindicação de um status de divino no humano – aquele
que promove a superação dos limites dos potenciais latentes, aquele que viabiliza o
sonho da liberdade e a palavra da Poesia Liberdade.
Dentro desse caráter produtor de confrontos de diversas facetas, o poeta
revelou-se permanentemente aberto às novidades, desapontando aqueles que o
simplificam com sua classificação de poeta católico, como um guardião-conhecedor

da tradição. Revela o “eu implícito” da poesia, da prosa e do ensaio, uma angustiada
busca de encontro do ser humano e do ser da poesia.
O aspecto muriliano catalisador de distintos círculos de interesses, grupos,
tempos, espaços e culturas mostra um conceito inovador do próprio modernismo,
balizando e deslizando no conceito de moderno e talvez ultrapassando as questões
levantadas por teóricos, como Lyotard, para o qual o moderno é somente possível
sendo já pós-moderno, já que na visão contemporânea, de rupturas com as
tradições do passado, o moderno se esgota quando se torna rapidamente passado.
O moderno de Murilo se abre em leques, temporais e espaciais, usando a imagem
de Giulio Carlo Argan, no prefácio de L’occhio del poeta. Apesar de admirar os
grandes modernistas brasileiros que inauguraram o movimento, ele se afasta à
medida que caminha para o universal atemporal, sem excluir o local, e o curioso
próprio de seu tempo ou de outros.
É assim que ele se alia à tradição, como forma de conhecê-la, de beber a
sabedoria acumulada, mas de desmascará-la e de negá-la naquilo que se interpõe à
evolução humana. Ele observa em O discípulo de emaús: “Recolhamos da tradição
o que é espiritualmente vivo – e queimemos suas formas caducas”. (MENDES,
1994, p. 880).
O tempo não enclausura, o espaço não se petrifica no trânsito muriliano. O
poeta sintoniza o século XX, se aprofunda em suas máquinas e enigmas, nas
guerras e nos pacifismos, movimentando-se como espectador-ator-lingüístico do seu
tempo e das contínuas mutações advindas ou por vir. Seu conceito de moderno só
se encontraria em suas Ipotesi ou na historiografia alegórica, das ruínas, das
caveiras e das estrelas que iluminam a noite. Ele confronta Apolo e Dionísio,
deixando os pontos de interrogações, sorrindo em intensas angústias que sabe
conduzir ao nada inexorável. Revela uma totalidade vislumbrada em constelações
que se formam na poesia, de um eu poético que se reconhece “feito de nada exceto
solidão”. Solidão que é também própria do universo das coisas, da natureza e dos
objetos, solidão que é o vácuo que se abre para todas as formas que chegam ao
zênite.
Ainda como alternativa aos métodos opressores da sociedade do seu tempo –
ditaduras, fascismos e torturas – é expressa na obra muriliana a intensa defesa de
uma integração dos sentidos e de uma interação global entre as mais diversas

culturas e sociedades. E pensamos “global” aqui no sentido literal e preciso do
termo, fora de qualquer conotação ligada ao contexto emergente hoje, que nos
impulsionaria para direções de significâncias muito diversas e, provavelmente,
incoerentes com a busca de expressão do poeta.
Observamos aqui o caráter “universal” de um poeta que procura uma ausência
de fronteiras, no âmbito de todos os espaços que possam implicar a humanidade.
Nesse ponto, Murilo se revela um poeta que exprime um conceito avançado de
espacialidade,

conceito este que passaria a se expandir nas últimas décadas.

Relembramos Edward Soja em suas “Geografias pós-modernas”91, que observa as
correntes minoritárias que crescem em proporção à força de dominação e que
acentuam as espacialidades da história, bem como os conflitos daí decorrentes.
O sentimento de pertencimento a um mundo inteiro, múltiplo, complexo,
habitado pelos mais diversos espaços físicos, culturais, raciais, sociológicos e
ideológicos é uma das características que podemos evidenciar na obra do poeta e
que se fará consoante com toda essa noção de uma organização social caótica e,
conseqüentemente, de uma linguagem que é também organizada dessa maneira,
numa espécie de jogo mimético com o real palpável, sentido e acolhido pelo olhar.
Remetendo-nos a uma intensa alegoria da realidade exacerbada no século XX,
de desconcertantes relações e reações interculturais, o poeta critica os
desencadeamentos nocivos gerados nesse ambiente e revela um sentimento de
empatia com os deserdados e uma solidariedade como as minorias raciais.
Sabemos que essas imagens não deixam de indicar a sua visão cristã, mas
vale sublinha-las como linhas do pensamento individual do poeta, mais que uma
simples ideologia religiosa, visto que também a religião, especialmente a católica, da
qual era adepto, é alvo da análise crítica de Murilo Mendes.

Mostrando essa

condição de desgosto com as barbáries cometidas contra os “irmãos” espalhados
pelo mundo, devemos observar alguns versos do poema “O poeta nocaute”, de O
visionário:
Assassinam chineses meus irmãos
Fuzilam russos meus irmãos
Impedem o menino Jesus meu pai
De nascer na Rússia
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Os brasileiros tomam pileques de futuro
Não sou brasileiro nem russo nem chinês
Sou da terra que me diz NÃO eternamente
As ondas suspendem a respiração por um minuto
Em homenagem a um peixe que morreu
O Soviete suspende a respiração das locomotivas por um minuto.
(MENDES, 1994, p. 241)

Ressalta-se no poema a idéia da fraternidade, evidenciada nas repetidas
alusões aos “irmãos” de outras nacionalidades, também oprimidas. Entretanto, o
poeta revela, além disso, a preocupação com o bloqueio e o confinamento do
homem em barreiras criadas para isolar os seres humanos. Muitas dessas barreiras,
sejam elas espaciais, geográficas, culturais ou raciais, são identificadas em sua
extrema mediocridade e expostas como condição menor da manifestação da
qualidade de ser humano.
O eu lírico reclama a absolvição do homem de um constante estado de
negação, uma negação muito contundente de direitos e da própria humanidade.
Vemos a insatisfação com a condição de desrespeito ao ser e à integração entre os
seres, que evidencia o estado da sociedade moderna caracterizado como uma
negação do ser em sua humanidade, gerada pela insistência da transgressão da
fraternidade em sua essência.
Nos versos a concepção cristã de fraternidade é trabalhada sob vários
ângulos, sobrepondo a esta concepção uma questão político-social consolidada no
século em que viveu – o desrespeito ao ser em sua essência, massacrado por
dilemas raciais, pelo poder, pela guerra e pelo avanço imperialista.
Podemos ler, em “O poeta nocaute”, um eu lírico que nos conduz direta e
profundamente a uma condição de negação revelada pelo mundo externo, e uma
situação interior de conflito com as possibilidades exteriores. Esse eu poético podenos apontar diversas direções na terra que continuamente diz “NÃO” ao poeta e
principalmente à poesia. Afinal, como seria possível pensar a poesia numa condição
social de freqüente e intenso conflito e ataque aos princípios básicos elaborados
pelos poetas?
Apesar da melancolia evidenciada nessa postura, o poeta se desloca para um
estado de fortalecimento do eu lírico e de combate a esse estado caótico através
das armas da arte e da poesia. Trava uma luta contra a barbárie social através do
encontro das cores e dos sons do homem, através da poesia, da pintura e da arte.

Revela sua postura inconformista e sua luta contra a melancolia marcada na imagem
da modernidade, dialogando com o sol negro apontado por Kristeva, em suas faces
dialogísticas com a beleza e a alegoria artística benjaminiana. O poema dedicado “A
Dürer”, de A invenção do finito, consolida assim o diálogo com a imagem tratada por
Benjamin para representar a alegoria, também anjo de Dürer:
O consolável, o inerói, o amareloso.
Supero o sol negro da melancolia.
Que suspendeu Nerval no alto da rua.
(MENDES, 1994, p. 1316)

O poeta transita nas diversas instâncias artísticas, analisando o reflexo do
social nessas artes, também produzindo descontinuidade entre essas duas
instâncias, as quais são vislumbradas em direções conflitivas. De um lado, existe a
“marcha da história” e do progresso desenfreado, que carrega nesse compasso a
violência e a confrontação com os principais valores humanitários, bem como com a
necessidade de humanização da sociedade. Do outro lado, existe um ser poético
que leva consolo a esses campos destruídos da existência, pela imersão na música,
na pintura, na dança, na sensorialidade e na religião.
O “desnível” entre o campo da arte e o campo do real-social é reconhecido
pelo eu lírico, no plano prático, como desmoronamento das qualidades poéticas e do
espaço do poeta na sociedade. Entretanto, torna-se também na poesia uma das
imagens destinadas a manifestar a revolta contra a ausência dos princípios de
fraternidade, inclusos nas raízes da poesia.
Diante dos impasses vislumbrados, é ressaltada a condição da sociedade em
guerra no período em que escrevia os versos. As imagens são impactantes e
indicam perplexidade, através da ênfase e da visualidade com que o eu lírico
expressa os conflitos; deixam um efeito de suspense e de uma cumplicidade com a
sua luta interna e sua indignação diante da condição social.
A denúncia do estado de barbárie elaborada pelo poeta revela a mesma
perplexidade que irá permanecer nas obras posteriores, nas quais expressa em
contextos e formas diversas a subordinação do homem à supremacia da barbárie.
Nessas obras do período inicial de Murilo, o caos é mais intenso ainda. Em Poesia
Liberdade faz-se notável a incisiva presença do apocalipse, que foi apresentada em

As metamorfoses (1938-41), apenas como ameaça ou como esboço. A ameaça do
fim dos tempos, advinda do choque sofrido com as grandes guerras, é vista em
Poesia Liberdade como realidade expressiva. Percebido primeiramente como
possibilidade, o apocalipse avança em suas obras, manifestando-se como realidade,
ou como a condenação do homem à sua limitada capacidade de julgamento e de
libertação do espírito para suas instâncias mais elevadas, nas quais seria livre das
barreiras e dos limites existenciais criados para o confinamento da matéria humana.
Essa idéia reflete o essencialismo de Ismael, e ainda a influência da obra de
Teillhard de Chardin.92
A obra de Murilo Mendes ressalta as alegorias do seu tempo, dos espaços
complexos do homem e de um estado confuso de “modernidade”. São essas
imagens carregadas de dilaceramentos de alma, de horrores noturnos, de fobias e
de constatados massacres, mas uma poesia que se superpõe à barbárie munindo-se
de imagens transfiguradas em possibilidades de linguagem, de anjos e de serpentes
transmutadas em um intenso jogo dialético e lúdico.
Transitando nas direções a que os versos citados nos conduzem, é preciso
não apenas relembrar a condição da sociedade atormentada pela guerra, mas a
própria guerra da poesia, e ainda a própria guerra individual do poeta, que pode ser
expressa na afirmação: “não sou brasileiro nem russo nem chinês / Sou da terra que
me diz NÃO eternamente”. As conotações desses versos nos conduzem a campos
escorregadios, mas não escapamos à observação da referência à sua condição de
poeta no século que “esquecia a poesia” e exaltava a substituição por novos valores
da sociedade pós-industrial.
Podemos ainda ler um poeta que não se encontrava nos padrões sociais do
seu contexto espaciotemporal. Esse é um ponto polêmico, porque “a terra que o
nega” nos remete também a uma sociedade que renega e exclui os homens por
critérios inaceitáveis, muitas vezes marcados por uma visão de época limitada, como
acontece com Benjamin, e como aponta suas teses sobra a história; ou ainda, a
terra que tenta abolir a poesia de sua função social, ou seja, também uma negação
do poeta em si.
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Como observamos nos espaços expostos pelo poeta e nos dilaceramentos
produzidos, testemunhamos uma avalanche de conflitos, tensões sociais e
ideológicas marcadas na obra de Murilo Mendes. O poeta expressa com intensidade
a captação das imagens da cena social, política e cultural do século XX. Contudo, a
imagem “Alegoria” de Sonetos Brancos, que abordamos anteriormente, é “senhora,
de violeta e cinza engrinaldada” e “cortina de enigmas”.
As figuras femininas assumem papel decisivo na obra muriliana, talvez
configurando a alteridade e a imagem das polaridades, dramas da alegoria. Assim,
surge “Léa” em outro texto das margens poéticas murilianas. Léa, jovem trágica,
morta aos vinte e três anos, e renascida na poesia de Murilo (em 68), é aqui
revisitada quase trinta anos depois, para nos relembrar muitas imagens que se
multiplicam fotograficamente, marcando a revivescência do ser, na efemeridade e na
fragilidade incontroláveis do homem-mulher-cadáver, cheio de vida e de morte:
Qual a resistência da linguagem diante da morte?
Quem poderia resumir a queda duma nuvem
De uma andorinha ou magnólia
Semelhante a Lea?
Quem manifestaria pureza fragilidade doçura
Na sua íntima essência?
Quem explicaria o sonho da gota d’água?
Quem sobrevoaria o núcleo do cristal
Ou traçaria o roteiro do ritmo?
A morte extremo limite da linguagem
Nasce com o nascimento do homem,
Nasce com o amor. Vivem abraçados.
Nem Deus poderá separar estes gêmeos:
Ele mesmo certeiro os criou
Construção-destruição, princípio-fim.
Vida e morte são emprestadas ao homem
Que nascendo nu morrerá nu.
Sim: ninguém pertence a ninguém.
(Murilo Mendes, “Léa”, manuscrito anexo)

Como a jovem Léa, a linguagem não é totalitária, não é fixa, não é resistente, é
vida e é morte. Como jovem, a linguagem é enérgica e é transformadora, é moderna
em uma das mais antigas buscas do homem: comunicar-se, expressar-se, exprimirse, exteriorizar-se.
Podemos perceber no poema uma pintura de signos mutantes, que se
movimenta entre a feminilidade, fragilidade, doçura, amor, morte. Como texto escrito

em homenagem à uma jovem morta aos 23 anos, o poeta promove o renascimento
da jovem nos detalhes de seu caráter.
O trânsito das imagens de Murilo parte de diversas direções, que de alguma
maneira lhe despertam a paixão e a curiosidade. Em “Léa”, os complexos elementos
lingüísticos exprimem em pequenos, ínfimos, traços as grandezas da alma que se
revela e que morre no seu corpo, transcendendo-se nos signos impressos na poesia,
repletos da vida que passou, em relâmpagos, em retratos, em estrelas, em
momentâneas modernas alegorias do ser, que somente ama, nasce e morre nu.
Muitas cores e roupagens seus signos transitórios lhe fornecem, para buscar o
seu ser inatingível e o atingível “morrer-sendo”, poema, “palavra circular”, que corre
espaços e tempos. “Reverteremos ao ovo, ao osso, ao horto antigo, às estrelas
esferóides, ao átomo-caverna, ao texto total que gira sobre si mesmo. Ao T.”
(MENDES, 1994, p. 1047).
“Ao T” não sabemos onde caminha, mas encontramos muitas hipóteses
inacabadas, muitos sinais de que o passado renova-se a cada traço da linguagem,
indicando que os signos da arte conduzem algo de possível, ainda que marcados
nas condições do impossível, do provisório, do finito. A transitoriedade permanece
como hipótese(s) da modernidade, para Murilo inconclusiva e renovável a cada nova
expressão artística que procura revelar algo do humano.
Esse humano, que é para ele tão incalculável em tempo quanto em
possibilidades de existências, faz-se válido quando ultrapassa seus próprios limites
de morte, seja pela fé, pela ciência, pela arte, pela espiritualidade, pela literatura. A
literatura moderna não termina, a modernidade não se esvai. Pressupondo a finitude
em seu próprio termo, assim como o homem pressupõe a efemeridade, o moderno
entretanto pode sobreviver quando as convivências se ampliam.
Novas hipóteses surgem. Ao acompanhar a renovação da vida, a literatura e a
arte modernas conferem cada vez mais sentidos à modernidade, renovando-se em
imagens que se multiplicam, por séculos ou por espaços, forward ou rewind, na
visão do eu lírico muriliano. Ainda se ouvem muitos sons dissonantes, imagens se
esboçam e a música se faz sempre mais dissonante, os sons se expandem. Ainda
se escutam sinfonias de Mozart, junto aos reggaes, raps e funks, que provocam
sorrisos e temores.

CONCLUSÃO

AS DOBRAS DO LEQUE

Georg Simmel, em “Metropolis and mental life”93, reflete sobre os caminhos
em trânsito da modernidade. Tratando do homem nas grandes cidades, Simmel
observa que preservar a autonomia de sua existência é o problema maior da vida
moderna, diante das pressões das forças sociais, culturais, históricas e ainda das
novas técnicas.
As chamadas da história para que o homem crie condições favoráveis ao
crescimento humano, como liberdade e democracia, vêm sendo constantes por todo
o período da modernidade, de maneiras diversas. O iluminismo e o positivismo,
criticados por Benjamin em muitos aspectos, carregaram essa bandeira. O século
XVIII foi decisivo nesse caráter, pedindo fraternidade e liberdade, e buscando
romper com amarras históricas e religiosas. O século XIX acrescentou à liberdade
individual a exacerbação do sujeito único e incomparável. O século XX e ainda o XXI
continuam buscando o exercício da liberdade de formas diversas, em meio a
conflitos intensos e variados, tensões que encontraram seu apogeu no século XX.
Em Murilo, a tecnologia, associada à destruição e às forças contrárias aos objetivos
humanitários, foi, ao longo de sua obra, em prosa ou verso, poeticamente
questionada.
Ao transitar e refletir sobre diferentes espaços da moderna cultura, Murilo
revela-se poeta de caminhos solitários, mas solidário aos diferentes movimentos da
arte. Em versos apocalípticos e, ao mesmo tempo, anunciadores de novos percursos
e de propostas ainda não compreendidas, ele manifesta-se como poeta do devir,
das hipóteses inacabadas, que não se limita ou não estabelece uma modernidade
que se exaure em si mesmo.
O eu lírico revela um homem moderno-contemporâneo, aquele que se define
“contemporâneo do dilúvio”, mas também aquele que aborda aspectos críticos da
revolução
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signos

confusos,

desencontrados, de um ser poético ainda (e sempre) disforme, inovador e
nostálgico.
Assim,

poeta

católico-marxista,

surrealista-concretista,

ou

barroco-pós-

moderno, é ainda prosador-poeta-crítico das artes plásticas questionadoras e
cosmopolitas do final do século, brasileiro e/ou europeu, já que na sua arte-poema a
cultura é transnacionalizada antes que os conceitos de hibridismo cultural venham à
tona. Mostra-se poeta de olhares atentos às diferentes culturas, com suas
peculiaridades, e especialmente às diferentes artes, desde que se mostrem criativas,
espontâneas, originais. Faz-se instrumento poético “intermédio” entre as alegorias
de muitos séculos e nações, marcando uma modernidade intensa e particular, pelo
caráter revolucionário de sua obra.
Relembramos aqui a alegoria do pensador moderno exposta no texto “A
tartaruga”, de Poliedro, onde, citando o nome de Benjamin, Murilo fala da tartaruga
que carrega, em seus passos lentos, a própria casa, o abrigo e a sustentação. Uma
imagem que nos transmite o ser faltante da modernidade. Sem abrigo ou segurança,
a sustentação e o equilíbrio fazem-se cada vez mais precários.
Tomado por uma avalanche de acontecimentos e informações, o homem
moderno perde seu próprio passo, como nos aponta constantemente Murilo,
sugerindo um caminho trilhado pela sociedade, em que os indivíduos parecem
seguir em descompasso com o “eu” interno, com a “casa” de cada um. A imagem da
tartaruga faz-se, por isso, sugestiva na obra muriliana, e relacionada ao nome de
Walter Benjamin, deixa vestígios sobrepostos de uma aguçada crítica.
No contexto da modernidade, o poeta transitou livremente, do barroco ao mais
avançado modernismo, ressaltando um estilo particular e refletindo sobre uma fase
que não pode se esgotar na sucessão temporal e estilística que marca a época. Ao
constatar que o novo não exclui nenhuma tradição, o poeta valoriza a percepção do
saber momentâneo, firmando a imagem de uma busca de conhecimento somente
possível como formação temporária, marcada por centelhas – uma pequena
claridade na escuridão do conhecimento. Por isso, sua obra em prosa e verso, em
português e em italiano, expõe a todo momento novas correntes de pensamento na
arte, na filosofia e na sociedade, que são por ele reviradas, ou “relativizadas”.
Assim, o moderno para Murilo se torna possível quando se desdobra e se
multiplica em idéias e pensamentos “inconclusivos”, cada um deles um pequeno

vaga-lume na história da arte e do conhecimento, que não pode ser extinto, para não
comprometer o delicado equilíbrio do universo, no qual se insere o humano.
O poeta busca na arte o terreno para reflexão. Percorrendo inúmeros espaços,
territórios geográficos, culturais, lingüísticos e artísticos, esboçados sem limites
visíveis, Murilo ressalta e defende a supremacia da arte, marcada pelo mesmo
heroísmo sonhado por Baudelaire. Na “fictio” dos signos, as sugestões do real vêm à
tona, dilacerando o homem-poeta que tenta proteger-se em hipóteses: “qualcuno é
un romantico irreversibile / la cibernetica non cambierà la sua mente” (MENDES,
2004, p. 37); ou ainda em paradoxos: “Qualcuno é assurdo / lucido / nutrito de Kafka
/ Descartes” (MENDES, 2004, p. 37).
Devido às contingências históricas, o modernismo foi um movimento que
buscou romper não somente com as estéticas do estilo de época anterior, mas com
ideologias do passado e tradições. Dessa forma, nas expressões artísticas, temas
como Deus, amor, morte, eternidade, espírito, dúvida, ambigüidade, sentimentos,
mistérios, foram de certa maneira subestimados pela primeira corrente modernista
brasileira, assim como o fez a inteligência avant-garde universal.
Ressaltamos porém que as principais correntes modernistas brasileiras, que
diante de um país jovem e periférico, não inserido na grande tradição, concentraram
os esforços em encontrar uma voz exclusiva, autêntica e particular, que se validasse
ao mesmo tempo na história do pensamento universal.
Assim exalta-se a palavra cotidiana, o prosaico, o usual, o simples que se
afasta e nega a fala eloqüente dos parnasianistas, e uma espécie de “dialeto
brasileiro”, que marcou os primeiros modernistas em geral. Esse aspecto encontrou
terreno ainda na poesia de Murilo. Ao acatar parte das idéias de grandes
vanguardas do século XX, o poeta deixou traços de princípios comungados com
Mário e Oswald de Andrade, denotando paixão pelo encontro com as raízes, pela
paisagem e pela incorporação na literatura do falar da gramática desajustada e dos
trejeitos brincalhões.
Por outro lado, afasta-se das classificações temporais bem delimitadas.
Podemos entrever no humor muriliano, resguardadas as proporções, vestígios da
personagem jocosa do drama barroco, que insere a graça “ferina” em meio à
tragédia. Alguns tons de sua poética mostram esse aspecto como um traço do

inconformado que ostenta um desajuste cultural evidente no contexto histórico de
um país marcado pela dominação.
Murilo degusta na modernidade o prazer da arte sem fronteiras, dos espaços
sem limites, das poéticas de múltiplos signos. Transitar entre as culturas é sua
maneira de alegorizar os caminhos cada vez mais plurais da moderna sociedade,
seja em um país ou outro, seja em uma língua ou outra, seja nas muitas artes que
lhe alcançam os olhos e os ouvidos. Como comenta Giulio Carlo Argan, tratando de
seus textos sobre as artes plásticas, “il suo apparecchio critico sensibilissimo si
metteva in movimento soltanto in presenza di ciò che era, non importa se
modestamente, autentico e originale. In questo non solo il suo intuito, ma la sua
inclinazione morale, erano infallibili”94 (ARGAN in PICCHIO (org), 1984, p. 15).
Ao buscar a originalidade, em si mesmo, e em seus companheiros de
literatura e de arte, a sua curiosidade não cessa, acolhendo espaços não
alcançados e receando o domínio dos impérios cristalizados.
O poeta revela seu interesse pelo oriente, reclamando uma metade
desconhecida. O eu lírico se move pela angústia da incompletude do ser, do
conhecer, do viver e do poetizar, buscando um alcance maior da compreensão do
universo e do homem impreciso e plural. Nesse processo, observa as polaridades e
as manifestações da diversidade da vida e da arte. O poeta abre-se a visões que se
enlaçam irregularmente,

talvez como “teia de aranha”, usando a expressão de

Cesare Segre, na coletânea de ensaios “Letterature d’America”.95
O seu estilo solitário e eclético se reflete em entrevistas, ensaios, aforismos,
prosa e poesia, ressaltando-se em suas obras do período italiano, em que ele
intensifica a busca de compreensão do lugar do poeta, e das angústias humanas,
sem endereço, apesar de particulares em cada cultura. Assim nos mostram os
caminhos que percorremos, reforçados nos versos do poema de Ipotesi, “E.E
Cummings”:
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Un poeta spezza il testo
Cambia la sintassi
Tronca il discorso
E sa interrogare:
“who dares to call himself a man?”
Un poeta definisce il nostro nulla fatto di parentesi reticenze
Quando ci descrive in modo scarno
Il suo incontro segreto con il Cristo
“made of nothing
except loneliness”
Potrei offirti
Una zampogna / una zangola / una zana?
No.
Ma neppure una poesia-oggetto
Una poesia non-oggetto
Una “stravaganza” tipografica
Simile alle tue invenzioni.
Forse gradiresti
Una comunicazione matematica di segni
96
Uno strumento per annullare la distanza fra la mano e il cervello.
(MENDES, 1994, p. 1561)

O eu poético muriliano ressalta os seus freqüentes diálogos, nos quais
manifesta suas próprias reflexões através do olhar para o outro poeta. “Entre a mão
e o cérebro” movimenta-se: a caneta na mão delineia signos de uma poesia que
procura incorporar modernos sistemas e o homem contemporâneo, inserindo-os em
uma visão crítica, que exibe as características de cada objeto-pensamento por
imagens poéticas corpóreas-incorpóreas, enigmáticas-notáveis, distantes-próximas –
alegorias que promovem o resgate das várias faces de cada manifestação acolhida
em sua poesia e prosa. Movimenta-se do humano ao transcendente, da
sensibilidade ao cérebro-racionalidade, do artesanal ao intelectual, da poesia aos
comentários sobre as artes plásticas.
A lição do poeta é aquela do homem “made of nothing except loneliness”, que
olha ao redor e acena, antes de subir em um bonde, parando em cada um dos
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Um poeta despedaça o texto / muda a sintaxe / trunca o discurso // E sabe interrogar: // Quem ousaria se
chamar um homem? / Um poeta define o nosso nada feito de parêntesis reticências / Quando o descreve de modo
descarnado / O seu encontro secreto com o Cristo // Feito de nada / exceto solidão. // Poderei oferecer / Uma
gaita / uma batedeira / um berço? / Não. // Mas nem mesmo uma poesia-objeto / uma poesia não-objeto / uma
extravagância tipográfica / similar às tuas invenções. // Talvez apreciarias / Uma comunicação matemática de
signos / um instrumento para anular a distância entre a mão e o cérebro.

degraus que se multiplicam, contornando as passagens parisienses, o Pantheon
romano, as passarelas brasileiras, e outras geografias, para buscar, com a luz dos
poetas, consolar as histórias do que foi, do que não foi e podia ter sido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA 97

De Murilo Mendes 98

MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa. (Org. Luciana Stegagno Picchio). Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
MENDES, Murilo. Aspetti della cultura brasiliana. Roma: Casa do Brasil em Roma,
1957. (Conferenza tenuta da Murilo Mendes, al Circolo Filologico a Milano il 3
dicembre 1957).
MENDES, Murilo. Murilo Mendes: Antologia Poética. (Seleção de João Cabral de
Melo Neto e introdução de José Guilherme Merquior). Rio de Janeiro: Fontana;
Brasília: INL, 1996.
MENDES, Murilo. Alberto Magnelli. Roma: Edizioni dell’ Ateneo, 1964.
MENDES, Murilo. Conflito de culturas em três poetas brasileiros. (A cura di Giuseppe
Carlo Rossi). In: Annali del Instituto Universitario Orientale, Pisa, gen. 1961.
MENDES, Murilo. Finestra del caos. Traduzione italiana da Giuseppe Ungaretti.
Milano: All`Insegna del Pesce d`Oro, 1961.
MENDES, Murilo. Janelas Verdes. Lisboa: Quasi Edições, 2002. (Prefácio de
Luciana Stegagno Picchio e posfácio de Eucanaã Ferraz).
MENDES, Murilo. Ipotesi. (A cura di Luciana Stegagno Picchio). Roma: Ugo Guanda
Editore, 1977.
MENDES, Murilo. Ipotesi. (A cura di Luciana Stegagno Picchio e Introduzione di
Nullo Minissi). Roma: Sallustiana Editrice, 2004.
MENDES, Murilo. La virgen imprudente y otros poemas. Traducción de Rodolfo
Alonso. Estudio y notas de Santiago Kovadloff Madrid: Talleres Gráficos Lamadrid,
1978.
97

Parte das referências citadas foram decorrentes da pesquisa em Roma.

98

Em grande parte raras ou esgotadas.

MENDES, Murilo. Le metamorfosi. A cura di Ruggero Jacobbi. Milano: Lerici Editori,
1964.
MENDES, Murilo. L`Occhio del Poeta. (A cura di Luciana Stegagno Picchio). Roma:
Gangemi Editori: 2001 (a).
MENDES, Murilo. Melhores poemas. Seleção e prefácio de Luciana Stegagno
Picchio. São Paulo: Global, 1997.
MENDES, Murilo. Metamorfozele. (Edição Romena). Trad. Mairan Papahagi.
Bucuresti, Romenia: Editura Univers, 1982.
MENDES, Murilo. Mondo Enigma. Traduzione di Carlo Vittorio Cattaneo.
(Introduzione di Ruggero Jacobbi). Torino: Giulio Einaudi Editore: 1976.
MENDES, Murilo. Office Humain. Traductions di Dominique Braga et Saudade
Cortesão. Paris: Pierre Seghers, 1957.
MENDES, Murilo. O visionário. (Prefácio de Luciana Stegagno Picchio). São Paulo:
Roswitha Kempf Editores, 1984.
MENDES, Murilo. Poesia. (Apresentação de Maria Lúcia Aragão). São Paulo: Agir,
1983.
MENDES, Murilo. Poesia Libertà. A cura di Ruggero Jacobbi. Roma: Accademia –
Sansoni Editori, 1971.
MENDES, Murilo. Siciliana. (A cura di Anton Angelo Chiocchio. Prefazione di
Giuseppe Ungaretti). Roma: Salvatore Sciascia Editore, 1959.
MENDES, Murilo. Tempo Espanhol. (Pref. Júlio Castañon Guimarães). Rio de
Janeiro: Record, 2001 (b).
MENDES, Murilo. Transístor: antologia de prosa. Seleção do autor e de Saudade
Cortesão Mendes. Introdução de Luciana Stegagno Picchio. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1980.
MENDES, Murilo. Júlio Castañon Guimarães (org). Murilo Mendes: 1901-2001. Juiz
de Fora: CEMM, UFJF, 2001 (c).
MENDES, Murilo. Recordações de Ismael Nery. São Paulo: Edusp, 1996.
MENDES, Murilo. Formação de discoteca. São Paulo: Edusp, 1993.

Catálogos de arte:

MENDES, Murilo et al. Aldemir Martins. Arnaldo Pedroso d’Horta. Roma: Casa do
Brasil a Roma, 10 – 30 novembro 1961.
MENDES, Murilo. Antônio Calderara: pitture dal 1925 al 1965. (A cura de Giovanni
Scheiwiller. Col. Arte Moderna Italiana, n. 52. Milano: All’ insegna del pesce d’oro,
1965.
MENDES, Murilo. MILLIET, Sergio et al . Incisioni e disegni brasiliani. (A cura de
Giovanni Carendente). Roma: De Luca Editore, 25 giugno – 25 agosto, 1962.
“Mostra organizzatta dall’ Ambasciata del Brasile a Roma”.

Sobre Murilo Mendes (Seleção)

ARAGÃO, Maria Lúcia G. Poggi de. Murilo Mendes. Ensaios sobre escritores
brasileiros e portugueses. Rio de Janeiro: Educom, 1976.
ARAÚJO, Laís Corrêa de. Murilo Mendes. Petrópolis, RJ: Vozes, 1972.
ARAÚJO, Laís Corrêa de. Murilo Mendes:
correspondência. São Paulo: Perspectiva, 2000.

ensaio,

crítica,

antologia,

ARGAN, Giulio Carlo. L’ occhio del poeta, ovvero i ventagli di Murilo Mendes. In:
PICCHIO, Luciana Stegagno (org). Letterature d`America: Rivista Trimestrale.
“Brasiliana: Murilo Mendes”. Ano V, n. 23, Roma: Bulzoni Editori, estate 1984.
ARGAN, Giulio Carlo. I ventagli di Murilo Mendes. In: PICCHIO, Luciana Stegagno.
L’ occhio del poeta. Roma: Roma, Gangemi Editori, 2001.
ARRIGUCCI, Davi. O cacto e as ruínas. São Paulo: Duas Cidades, 2000.
BANDEIRA, Manuel. Murilo Mendes. In: Apresentação da poesia brasileira. Rio de
Janeiro: Tecnoprint (Ediouro), s.d.
BARBOSA, Leila Maria Fonseca; RODRIGUES, Marisa Timponi Pereira. A trama
poética de Murilo Mendes. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2000.
CANDIDO, Antonio. Poesia e ficção na autobiografia. In: A educação pela noite e
outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987.
CARPEAUX, Otto Maria. A luz da perfeição. In: Livros na mesa. Rio de Janeiro: São
José, 1960.

CARVALHAL, Tania Franco. La intermediación de las cartas: Murilo Mendes a
Guilhermino Cesar. In: Quadernos Literários, ano 1, n. 2. Lima: Fondo Editorial de la
Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2003.
FRIAS, Joana Matos. Tempo e Negação em Murilo Mendes. (Tese-Mestrado).
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1998.
GARCIA, Wladimir Antonio da Costa. O cometa e o bailarino: a modernidade em
Murilo Mendes. (Tese-mestrado). Florianópolis: UFSC, 1990.
GUIMARÃES, Júlio Castañon. Territórios/Conjunções: poesia e prosa críticas de
Murilo Mendes. Rio de Janeiro: Imago, 1993.
GUIMARÃES, Júlio Castañon. Murilo Mendes. São Paulo: Brasiliense, 1986.
GUIMARÃES, Júlio Castañon. (org). Murilo Mendes: 1901-2001. Juiz de Fora:
CEMM, UFJF, 2001.
IPOTESI: Revista de estudos literários. Universidade Federal de Juiz de Fora, v. 6,
n. 1, jan/jun 2002. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2002, p. 138.
JACKSON, Elizabeth Anne. Murilo Mendes: from modernism to microprose. (Tese,
doutorado). University of Texas at Austin, maio 1990.
JACOBBI, Ruggero. “Da questa finestra interrogativa”. In: L’Europa letteraria e
artistica. Anno 1, nn. 7/9, Settembre/dicembre 1975. Firenze: Elvetica Edizione.
LECOMTE, Mia. Postfazione: Cittadini della poesia. In: MENDES, Murilo. Ipotesi.
Roma: Zona Editrice, 2004.
LUCAS, Fábio. Murilo Mendes – poeta e prosador. São Paulo: Editora Giordano,
2001.
MAIMONE, Raul Henriques. Murilo Mendes: tempo, história e linguagem poética.
São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 1994. (tesedoutorado: orientação: Prof. Dr. João Luiz Machado Lafetá).
MENDES, Oscar. “Murilo Mendes”. In: Poetas de Minas. Belo Horizonte: Imprensa
Oficial, 1970.
MERQUIOR, José Guilherme. “Introdución libre o la poesia de Murilo Mendes”. In:
MENDES, Murilo. 29 poemas. Traducción de Carlos German Belli. Lima, Peru:
Centro de Estudios Brasileños, 1978.
MERQUIOR, José Guilherme. Murilo Mendes ou a poética do visionário. In: A razão
do poema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.
MERQUIOR, José Guilherme. “A pulga parabólica”. In: A astúcia da mímese,
ensaios sobre lírica. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.

MINISSI, Nullo. Introduzione. In: MENDES, Murilo. Ipotesi. Roma: Zona Editrice,
2004.
MINISSI, Nullo. L’ oscuro mito. Trad. Daniela Neves (cedido pelo autor: tradução
nossa a ser publicado; original italiano no prelo, em coletânea do autor; já publicado
na Macedônia).
MOURA, Murilo Marcondes de. Murilo Mendes: a poesia como totalidade. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Giordano, 1995.
MOURA, Murilo Marcondes de. Três poetas brasileiros e a segunda guerra mundial:
Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles e Murilo Mendes. São Paulo: USP,
1998 (Tese de Doutorado).
NEVES, Daniela. Murilo Mendes: o poeta das metamorfoses. Belo Horizonte: Editora
PUC Minas, 2001.
NEVES, Daniela. Religião, Resistência e modernidade nAs Metamorfoses de Murilo
Mendes. Belo Horizonte: PUC Minas, 2000 (Dissertação de Mestrado).
NEVES, Daniela. “O motivo feminino na poesia de Murilo Mendes”. In: Anais do I
Colóquio Poesia e passagens. Santa Catarina: UFSC (no prelo).
PEREIRA, Terezinha Maria Scher. “Cartas e poemas de Murilo Mendes: breve
notícia”. In: Skripta: v. 6. n. 12. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.
PICCHIO, Luciana Stegagno, Dipartamento de Studi Americani dell’Università di
Roma “La Sapienza” (org). Letterature d`America: Rivista Trimestrale. “Brasiliana:
Murilo Mendes”. Ano V, n. 23, Roma: Bulzoni Editori, estate 1984.
PICCHIO, Luciana Stegagno. La poesia in Brasile: Murilo Mendes. In: Estratto da
Rivista di Letterature Moderne e Comparate. Firenze: Sansoni, marzo 1959, v. XII, n. I.
PICCHIO, Luciana Stegagno. Introduzione. In: MENDES, Murilo. Ipotesi. Roma:
Zona Editrice, 2004.
PICCHIO, Luciana Stegagno. “Murilo Mendes poeta italiano”. In: Skripta: v. 6. n. 12.
Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.
RIBEIRO: Gilvan Procópio (org). Murilo Mendes: o visionário. Juiz de Fora. EDUFJF,
1997.
SCHNAIDERMAN, Boris. “Bahktin, Murilo, prosa/poesia”. In: Estudos avançados. n.
32, v. 12, jan/abril 1998, p. 75-81.
SEGRE, Cesare. “Poesie di Murilo Mendes”. In: PICCHIO, Luciana Stegagno,
Dipartamento de Studi Americani dell’Università di Roma “La Sapienza” (org).
Letterature d’America: Rivista Trimestrale. “Brasiliana: Murilo Mendes”. Ano V, n. 23,
Roma: Bulzoni Editori, estate 1984.

SILVA, Francis Paulina Lopes da. Murilo Mendes: Orfeu transubstanciado. Viçosa:
UFV, 2000.
SUSSEKIND, Flora. “Murilo Mendes: um bom exemplo na história”. Revista
Encontros com a Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, n. 7, p. 147-179, jan. 1969.
TELES, Gilberto Mendonça. “Murilo Mendes”. In: Estudos de poesia brasileira.
Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 1985.
UNGARETTI, Giuseppe. “Siciliana”. In: MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
ZAGURY, Eliane. “Murilo Mendes e o poliedro”. In: MENDES, Murilo. Poliedro. Rio
de Janeiro: José Olympio, 1972.

Edições anotadas pertencentes ao acervo de Murilo Mendes, em Roma

COUTINHO, Afranio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1955. 4
volumes.
COUTINHO, Afranio . Introdução à literatura no Brasil. Rio de Janeiro. Livraria São
José, 1959.
MELO, Gladstone Chaves de. A língua no Brasil. Rio de Janeiro: Livraria Agir
Editora, 1946. (Exemplar com dedicatória a Murilo Mendes).

Edições anotadas pertencentes ao acervo de Murilo Mendes, em Juiz de Fora

BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal. Paris: Gallimard, 1965.
CALDERÓN DE LA BARCA. La vida es sueño. Buenos Aires: Imprensa Linari y Cia,
1939.
MANN, Thomas. Cervantes, Goethe, Freud. Buenos Aires: Editorial Losada, 1943.
OVIDE. Lés Métamorphoses. Paris: Ernest Flammarion, 1946.

Obras Gerais (com contributo à tese)

ADORNO. T. W. Introdução à controvérsia sobre o Positivismo alemão. In: Adorno,
Coleção “Os Pensadores”. São Paulo: Nova Cultural, 1999.
ADORNO. T. W. La ideología como lenguaje. Trad. Justo Peres Coral.
Taurus, 1971.

Madrid:

ADORNO. T. W. Lírica e sociedade. In: Benjamin, W. et al. Textos escolhidos.
Coleção “Os pensadores”. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo. Abril,
1980, p. 193-208.
ADORNO. T. W. HORKHEIMER. Conceito de iluminismo. In: Adorno. Coleção “Os
Pensadores”. São Paulo: Nova Cultural, 1999.
AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da
história. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
AGAMBEN, Giorgio. Categorie Italiane: studi di poetica. Venezia: Marsilio Editore,
1996.
AGUIAR, Melânia Silva de. “Henriqueta Lisboa: memória do vivido / imaginação do
transcendente”. In: Skripta: v. 6. n.12. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.
AGUIAR, Melânia Silva de. “João Cabral de Melo Neto e Juana de Ibarbourou: um
exercício de estilística comparada”. In: ANAIS do I e II Simpósios de Literatura
Comparada, v. 1, Belo Horizonte: UFMG, 1987.
ANCESCHI, Luciano. Le poetiche del Novecento in Italia: Studio di fenomenologia e
storia delle poetiche. Venezia: Marsilio Editori, 1990.
ANTELO, Raul. Transgressão e modernidade. Ponta Grossa, Paraná: Editora UEPG,
2001.
ARAÚJO, Murilo. Quadrantes do modernismo brasileiro. Rio de Janeiro: Ministério
da Educação e da Cultura, 1958.
ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. Trad. Denise Bottmann. São
Paulo: Companhia das Letras, 1999.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro:
Forense, 2001.
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Trad. Pier Luigi
Cabra. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

ATHAYDE, Félix de. Idéias fixas de João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro. Nova
Fronteira: FBN, 1998.
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Trad. Antonio de Pádua Danesi. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
BAHKTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
BANDEIRA, Manuel. Noções de História das Literaturas. Rio de Janeiro: Editora
Fundo de Cultura, 1960.
BANDEIRA, Manuel. A poética do devaneio. Trad. Antonio de Pádua Danesi. São
Paulo: Martins Fontes, 1988.
BARILLI, Renato. Luciano Anceschi: tra filosofia e letteratura. Bologna: Editrice
Clueb, 1997.
BARTHES, Roland. A câmara clara. Trad. Júlio Castagñon Guimarães. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. São Paulo: Signos, 1953.
BARTHES, Roland. Mitologias. Trad. Rita Buongermino et al. Rio de Janeiro: Difel,
2003.
BARTHES, Roland. O Prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva,
1999.
BARTHES, Roland. O rumor da língua. Trad. António Gonçalves. Lisboa: Edições
70, 1987.
BATAILLE, George. O erotismo. Trad. Antônio Carlos Vianna. Porto Alegre: L&PM,
1987.
BAUDELAIRE, Charles. Poesia e prosa, volume único. Trad. Ivan Junqueira. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1995.
BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Trad. Tânia Pellegrini. Campinas, SP: Papirus,
1992.
BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. Trad. Zulmira Tavares. São Paulo:
Perspectiva, 2004.
BAUDRILLARD, Jean. “Simulacra and simulations”. In: Selected Writings. Stanford,
Stanford University Press, 1988. (p. 166-184).
BELLUCCI, Valentino. Walter Benjamin: la duplice genealogia del simbolo e della
verità. Milano: Edizioni Ghibli, 2004.

BENJAMIN, Walter. Opere Complete. Traduzione italiana Marisa Bertolini et al.
Torino: Giulio Einaudi Editori: 2001. 9 volumes.
BENJAMIN, Walter. I “passages” di Parigi. A cura de Rolf Tiedman. Traduzione
italiana: Renato Solmi et el. Torino: Giulio Enaudi Editori, 2002. (2 volumes).
BENJAMIN, Walter. Os sonetos de Walter Benjamin. Trad. Vasco Graça Moura.
Porto: Campo das Letras, 1999 (a).
BENJAMIN, Walter. Wille Bolle (org). Documentos de Barbárie. Documentos de
cultura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1986.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I: Magia e técnica, arte e política. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II: Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense,
1995.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III: Charles Baudelaire, um lírico no auge do
capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989.
BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984.
BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos. Trad. Heindrun Krieger Mendes
da Silva, Arlete de Brito e Tania Jatobá. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.
BENJAMIN, Walter. O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão. São
Paulo: Iluminuras, 1999 (b).
BENJAMIN, Walter. SCHOLEM, Gershom. Correspondência. Trad. Neusa Soliz. São
Paulo: Perspectiva, 1993.
BENJAMIN, Walter. Imaginación y sociedad. Trad. Jesús Aguirre. Madrid: Taurus,
1999 (c).
BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro:
Rocco, 1997.
BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. São Paulo: Cultrix, 1988.
BOLLE, Wille. Fisiognomia da metrópole moderna. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2000.
BOLLE, Wille. "Grande sertão: cidades". In: Revista USP, n. 24. São Paulo: Edusp,
1995.
BORGES, Jorge Luís. Obras completas I. São Paulo: Editora Globo, 2000.
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2000.

BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix, 1998.
BUCK-MORS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das
passagens. Trad. Ana Luíza Andrade. Belo Horizonte: UFMG: Argos, 2002.
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. La vida és sueño. España: Ediciones Fraile,
1994.
CALVINO, Italo. Perché leggere i classici. Italia, Verona: Mondadori Printing: 2006.
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. Trad. Ivo Barroso. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
CARDOSO, Sérgio (et al). Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das
Letras, 1987.
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Trad. Vera da
Costa e Silva et al. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da Modernidade. Trad. Cleonice
Mourão et al. Belo Horizonte: UFMG, 1996.
COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. Cleonice Mourão et al. Belo
Horizonte: UFMG, 1996.
DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. SP: Editora 34, 2000.
DELEUZE, Gilles. Guattarri, Félix. Mil platôs. V. 1. Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia
Pinto Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2002.
DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza
da Silva. São Paulo: Perspectiva, 1995.
DERRIDA, Jacques. Enlouquecer o subjétil. Trad. Geraldo Gerson de Souza. São
Paulo: UNESP, 1998.
DESIDERI, Fabrizio et el. Walter Benjamin: Tempo, storia, linguaggio. Roma: Editori
Reuniti, 1983.
DEWEY, John. “A arte como experiência” In: James, Dewey, Veblen. Col. “Os
Pensadores”. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São
Paulo: Editora 34, 1998.

DOLFI, Anna (org). Diciotto saggi su Ruggero Jacobbi. Atti delle giornate di studio,
Firenze, 23-24 marzo 1984. Firenze: Gabinetto G. P. Vieusseux, Palazzo Strozi,
1987. (Com dois ensaios importantes: um de Luciana Stegagno Picchio e outro de A.
Dolfi, que abordam a relação de Jacobbi com as correntes artísticas do século,
incluindo o surrealismo e também Murilo Mendes).
DONZI, Mauro (org). L’angelo malinconico. Walter Benjamin e il moderno. Roma:
Lithos Editrice, 2001.
DUARTE, Rodrigo. “Expressão estética: conceito e deslocamentos”. In: DUARTE,
Rodrigo; FIGUEIREDO, Virgínia (org). Mímesis e expressão. Belo Horizonte: UFMG,
2001.
DUARTE, Rodrigo. FIGUEIREDO, Virgínia (org). As luzes da arte. Belo Horizonte:
Editora Opera Prima, 1999.
ECO, Umberto.
1968.

La struttura assente. Milano: Casa Editrice Valentino Bompiani,

ELIOT, Thomas Stearns. Four quartets. London: Faber and Faber, s.d.
ELIOT, Thomas Stearns. On poetry and poets. London: Faber and Faber, 1957.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. São
Paulo: Martins Fontes, 2000.
FOUCAULT, Michel . Resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982). Trad.
Andréa Daher. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. José Octavio de Aguiar Abreu.
Rio de Janeiro: Imago, 1997.
FREUD, Sigmund. Obras completas. Trad. (para o espanhol) Luis López-Ballesteros
Y de Torres. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1948.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo:
Editora Perspectiva, 1999.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie . Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio de
Janeiro: Imago, 1997.
GENETTE, Gerárd. “O universo reversível”. In: Figuras. São Paulo: Perspectiva,
1966.
GINZBURG, Carlo. Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância. Trad.
Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Trad. Federico
Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Trad. Luiz Sérgio Repa.
São Paulo: Martins Fontes, 2000.
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Trad. Álvaro Cabral. São
Paulo: Martins Fontes, 2000.
JACOBBI, Ruggero. Poesia brasiliana del novecento. Ravvena: Longo Editrice,
1973.
JACOBBI, Ruggero. Lirici brasiliani: dal modernismo ad oggi. Milano: Silva, 1960.
JACOBBI, Ruggero. Immagine del Brasile (a cura di). Roma: Ars Nova, s.d.
(Catálogo).
JAMES, William. “Ensaios em empirismo radical”. In: James, Dewey, Veblen.
Coleção “Os Pensadores”. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
JAMES, William. Gli Ideali della vita. Traduzione dall’inglese: G. C. Ferrari. Torino:
Frattelli Bocca, 1916.
JAMESON, Frederic. Pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. Trad.
Maria Elisa Cevasco. São Paulo: Ática, 1991.
JANNINI, P. A. Storia della Letteratura brasiliana. Milano: Nuova Accademia Editrice,
1959.
JANNINI, P. A. Le piú belle pagine della letteratura brasiliana. Milano: Nuova
Accademia Editrice, 1959.
KRISTEVA, Julia. Sol Negro. Trad. Carlota Gomes. Rio de Janeiro: Rocco, 1989.
LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades: conversações com Jean Lebrun. Trad.
Reginaldo C. C. de Moraes. São Paulo. Fundação Editora da UNESP, 1998.
LIMA, Lezama. “A curiosidade barroca”. In: A expressão americana. São Paulo:
Brasiliense, 1988.
LYOTARD, Jean-François. The postmodern condition. Trad. (from the french) Geoff
Benington and Brian Massumi. United Kingdom, Manchester University Press, 1984.
MACQUEEN, John. Allegory. London: Mathuen & Co Ltd, 1970.
MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. Trad. Rubens
Figueiredo et al. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MARQUES, Reinaldo. BITTENCOURT, Gilda Neves (org). Limiares críticos. Belo
Horizonte. Autêntica, 1998.

MERQUIOR, José Guilherme de. Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969.
MONTALE, Eugenio. Tutte le poesie. Milano: Arnoldo Mondadori Editori, 1984.
MURICY, Katia. Alegorias da dialética. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1988.
NAVA, Pedro. O círio perfeito. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
NEVES, Flávio. Bach, Beethoven, Wagner: 3 conferências. Belo Horizonte: UFMG:
FAFICH, Imprensa Universitária, publicação n. 603, s.d.
NICHOLLS, Peter. Modernisms: a literary guide. London: Macmillan Press, 1995.
NOVAES, Adauto (org). O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
NUNES, Benedito. Hermenêutica e poesia: o pensamento poético. Belo Horizonte:
UFMG, 1999.
NUNES, Benedito. “A máquina do poema”. In: O dorso do tigre. São Paulo:
Perspectiva, 1969.
OTTE, Georg. Linha, choque e mônada: tempo e espaço na obra tardia de Walter
Benjamin. Belo Horizonte, FALE / UFMG: 1994. (Tese de Doutorado).
OTTE, Georg; OLIVEIRA, Silvana Pessôa de. Mosaico Crítico: ensaios sobre
literatura contemporânea. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
OTTE, Georg. “Vestígios de um materialismo estético em Walter Benjamin”. In:
DUARTE, Rodrigo; FIGUEIREDO, Virgínia (org). Mímesis e expressão. Belo
Horizonte: UFMG, 2001.
OVIDIO. Metamorfoses. Trad. Bocage. São Paulo: Hedra, 2000.
PAES, José Paulo. Os perigos da poesia e outros ensaios. Rio de Janeiro:
Topbooks, 1997.
PAZ, Octavio. A dupla chama: amor e erotismo. Trad. Wladir Dupont, São Paulo:
Siciliano, 1994.
PAZ, Octavio. A outra voz. Trad. Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1993.
PAZ, Octavio. Convergências: ensaios sobre arte e literatura. Trad. Moacyr Werneck
de Castro. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
PAZ, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Economica, 1998.
PAZ, Octavio. Signos em Rotação. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo:
Perspectiva, 1996.

PEREGRINO JÚNIOR. O movimento modernista. Rio de Janeiro: Ministério da
Educação e da Cultura. Serviço de documentação: Os cadernos de cultura n. 69,
1954.
PICCHIO, Luciana Stegagno. Antologia della poesia portoghese e brasiliana. Roma:
Gruppo Editoriale L`Espresso – Divisione la Repubblica, 2004.
PICCHIO, Luciana Stegagno. La Letteratura brasiliana. Firenze: Sansoni, Milano:
Academia, 1972.
PICCHIO, Luciana Stegagno (org). Letteratura popolare brasiliana e tradizione
europea. Roma: Bulzoni Editore, 1978.
PICCHIO, Luciana Stegagno . Profilo della letteratura brasiliana. Roma: Editori
Riuniti, 1992.
PICCHIO, Luciana Stegagno. Brasile in scena. Roma: Bulzoni, 2004.
RAYMOND, Marcel. De Baudelaire ao Surrealismo. Trad. Fúlvia Moretto e Guacira
Marcondes Machado. São Paulo: Edusp, 1997.
RELLA, Franco. Miti e figure del moderno. Milano: Feltrinelli, 2003.
ROSENFIELD, Denis (org). Ética e estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
ROUANET, Sérgio Paulo. A verdade e a ilusão do pós-moderno. As razões do
Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
SANTIAGO, Silviano. Nas malhas das letras. Rio de Janeiro: Rocco, 2002.
SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978.
SARLO, Beatriz. Paisagens imaginárias: intelectuais, artes e meios de comunicação.
Trad. Rubia Prates e Sérgio Molina. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo,
1997.
SCHIAVONI, Giulio. Walter Benjamin. Il figlio della felicità: un percorso biografico e
concettuale. Torino: Giulio Eunaudi Editori, 2001.
SCHWARTZ, Jorge. Vanguarda e cosmopolitismo. São Paulo: Perspectiva, 1983.
SIMMEL, Georg. “The metropolis and mental life”. In: The sociology of Georg
Simmel. Trad. Kurt H. Wolff. New York: Free Press, 1964. p. 409-424.
SIMMEL, Georg. Simmel e a modernidade. Jessé Souza e Berthold Ölze (org.).
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2005.
SOJA, Edward. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social
crítica. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993.

SONTAG, Susan. Sob o signo de saturno. Trad. Ana Maria Capoville. Porto Alegre:
L&PM, 1986.
SOUZA, Eneida Maria (org). Modernidades tardias. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1976.
TOLIVER, Harold. The past that poets make. London: Harvard University Press,
1981.
UNGARETTI, Giuseppe. Vita d’un uomo. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1966.
WITTE, Bernd. Walter Benjamin: introduzione alla vita e alle opere. Trad. Petra dal
Santo. Roma: Lucarini Editore, 1991.
WOLIN, Richard. Walter Benjamin: An Aesthetic of redemption. Los Angeles:
University of California Press, 1994.

ANEXOS

*

*

(Os originais pertencem ao Acervo da Profª. Drª. Luciana Stegagno Picchio, em Roma, e
sua reprodução e publicação foram autorizadas pela mesma)

Primeira entrevista com
LUCIANA STEGAGNO PICCHIO
sobre a obra de Murilo Mendes
ROMA, Itália
Via Civita Vecchia, 6
janeiro de 2004

DN: Por todos os anos de convívio, não apenas com os textos, mas com o poeta e o
homem Murilo Mendes, pergunto como era a personalidade de Murilo Mendes e
como foi o convívio com ele? E a visão do poeta relativa ao seu trânsito nos diversos
topos físicos, ideológicos e artísticos?

LSP: Demorou muitos anos a publicação do livro da Nova Aguilar e, durante
anos, tentei publicá-lo sem obter resultado. Mas me empenhei, porque eu e
Murilo éramos muito amigos. Murilo me ligava todas as noites. A casa dele em
Roma era um ponto de encontro, mais que dos escritores, dos pintores, que
freqüentavam o apartamento na Via del Consolato. Este era o grande referencial
dos artistas e intelectuais durante os anos em que ele morou em Roma.
Promovia longos debates artísticos e filosóficos.
Murilo Mendes não parecia brasileiro, era muito delicado, muito formal,
elegante, a pessoa mais elegante que conheci! Um gosto incrível, nunca errava
uma gravata. Havia um faro para tudo. Pode-se dizer: um senso estético.
Era um homem à antiga, não usava nem barbeador elétrico; mas, por outro
lado, uma pessoa moderníssima!

DN: O que diria sobre o conceito de poesia em Murilo, considerando o seu trânsito
por diversas áreas? Estaria esse fator ligado à singularidade da prosa muriliana?

Murilo Mendes era um homem muito moderno, não aquele modernismo de
Oswald de Andrade. Era também um grande surrealista, mas não como Breton –
era um sujeito do mundo.
Em idéias, era o mais moderno, diversamente moderno. João Cabral era a
pessoa mais perto de Murilo Mendes. Cabral tinha o dom da invenção que fazia
criar uma nova forma. Não tinha o molde antigo do soneto, pensava que devia
criar a sua própria forma; e Murilo o admirava muito por isto.
Primeiro, Murilo demonstrava muito humor em sua poesia. Depois veio a
guerra que o fazia perplexo. Sentia sempre a necessidade de expressar a sua
revolta contra Hitler. Há inclusive uma frase sua muito curiosa na qual expressou
esse protesto em nome de Mozart.
Era uma personalidade única. José Montello contava que Murilo Mendes
estava com ele quando, de repente, caiu um lampadário; e Murilo não disse
nada. Depois de alguns minutos, diante do estranhamento gerado por ele ter
permanecido imóvel, Murilo apenas disse. “Tenho uma certa confidência com o
transcendente”.

DN: Além da famosa frase de Murilo sobre os amigos que “não pensam que 2 e 2
são 4”, o que mais o ligava profundamente à Itália? Poderíamos pensar em Roma
como uma eleição do poeta por ser um espaço de reunião do antigo e do novo, um
aspecto que o fascinava, pelo que podemos perceber em sua obra?

Na Itália, Murilo era um sujeito triste, doído da ditadura, por ser um católico
esquerdista. Ipotesi, sua obra italiana, é um livro melancólico. Ele não era um
homem melancólico, mas carregava a dor da ditadura, a dor do Brasil.
Havia uma influência importante e múltipla entre João Cabral de Melo Neto e
Murilo Mendes. Entre os escritores brasileiros, Vinícius de Morais também esteve
freqüentemente com Murilo na Itália. Havia ainda a presença de Giuseppe
Ungaretti, Alberto Moravia e o pintor Piero Dorazio, os quais mantinham uma
intensa admiração mútua por Murilo.
Entretanto, em Roma, sua ligação mais forte sempre foi com os pintores. Um
novo pintor sempre levava um quadro à casa de Murilo Mendes.

Houve ainda aqui a convivência com Antonio Candido, Pablo Neruda, Rafael
Alberti – toda essa gente eu conheci na casa de Murilo Mendes. Murilo Mendes
ensinava em Roma e em Pisa. Era muito amigo de Ruggero Jacobbi e de
Cattaneo.
A casa de Murilo era um lugar de muitos encontros. Um fato curioso é que a
atriz Audrey Hepburn, casada com um famoso médico psicanalista italiano,
também esteve na casa da Via del Consolato, onde vivia Murilo Mendes, e ele
encantou-se ao encontrá-la ainda no elevador.

DN: Quais os marcos ou referenciais presentes na poesia de Murilo Mendes? Teria
Murilo

antecipado

no

modernismo

a

própria

“desconstrução”,

no

sentido

derridadiano? Quais os olhares que ele lançava sobre a filosofia revolucionária da
época? Em particular, alguma leitura de Walter Benjamin e as idéias de vanguarda
sobre tempo e história?

LSP: Murilo sempre tinha uma atitude de poeta, mas um poeta cultíssimo. Sabia
tudo sobre os movimentos europeus. Conheceu também Roman Jackobson em
minha casa. Como uma pessoa culta, teve contato com textos de Walter
Benjamin, mas este não era seu filósofo de cabeceira.
Penso que Murilo é um poeta de muitos símbolos e metáforas. Poemas
profanos como “Igreja-mulher” são metáforas. Há em sua poesia muitas imagens
ligadas ao conceito de modernidade e também muitos retratos de personalidades
artísticas, como de Fernando Pessoa. Em relação à discussão tempo e espaço,
eram temas que estavam presentes em grande dimensão nas idéias da época.
*
Murilo era grande amigo de Alberto Bèguin. Era defensor do catolicismo, mas
um catolicismo pobre, nada que se possa comparar ao catolicismo dominante.
Murilo, quando viu o Papa Pio XII em seu trono episcopal, ficou horrorizado. Era
um católico muito especial, um católico da pobreza; a prostituta, por exemplo, era
uma imagem do catolicismo muriliano, assim como o pobre e o pescador.

DN: Podemos então perceber uma dialética de prazer e desprazer diante do
moderno nos espaços construídos ficcionalmente. Como um sujeito crítico diante da

explosão tecnicista, um poeta que assim finca o pé no encontro dos tempos e nos
espaços culturais múltiplos, o que ainda diria sobre sua literatura e sua visão de
mundo?

LSP: Ele gostava muito de Piranesi. Era poeta de muitas variantes e imagens.
Em suas muitas variações, mudavam as cores, os registros; os peixes, por
exemplo, sempre passavam do azul ao vermelho. O peixe era recorrente, porque
é uma de suas maiores fixações, é um símbolo primário para o cristão.
Mas, Murilo cita muitos nomes e teorias, cita todos, porque era um homem
cultíssimo.

DN: Concluindo...?
LSP: Morreu repentinamente, em Lisboa, passava férias na casa de seu
sogro, Jaime Cortesão. Deixou muitos papéis desorganizados. Foram, assim, 18
anos para organizar e conseguir publicar sua obra completa.

