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MIŁOSZ CONTRA A POESIA DA BOHÈME
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Resumo:  A bohème reunia toda sorte de “desclassificados” a que
os  simbolistas  franceses  tinham  orgulho  de  reivindicar  e
pertencer.  Fruto  do  grande  cisma  no  interior  da  cultura
europeia, buscava na afirmação de certas práticas o orgulho de
estar  acima  do  tipo  burguês.  Como  isso  se  refletiu  na  arte?
Aprofundando-se radicalmente sua autonomia desprovida de valores
comuns.  Este  artigo,  primeiramente,  explora  dilemas  de  um
Stéphane  Mallarmé  conectado  com  tais  questões.  No  segundo
momento realiza leitura da posição filosófica de Czesław Miłosz,
poeta polonês que argumenta contra essa nova forma de arte.

Palavras-chave: Poesia moderna; Stéphane Mallarmé; Crise da
arte;  Czesław Miłosz.

Abstract:  The  bohème consisted  of  all  sort  of  "disqualified"
people that French Symbolists claimed to be proud of belonging
to.  Born  of  the  great  schism  within  European  culture,  they
sought  the  pride  of  being  above  the  bourgeoise  in  the
affirmation of certain practices. How did it reflect on art? By
radically expanding its autonomy, devoid of common values. This
article begins exploring Mallarmé's dilemmas about such issues,
and then goes on to consider the philosophical stance of Czesław
Miłosz, Polish poet who argued against this new form of art.

Keywords: Modern  Poetry;  Stéphane  Mallarmé;  Art  crisis;
Czesław Miłosz.

Como se deu que ser poeta no século XX signifique adestrar-se em
todo tipo de pessimismo, sarcasmo, amargura, dúvida?

Czesław Miłosz

 A química da obra de arte renunciou à perseguição dos longos fracionamentos
que detêm os corpos puros e à preparação dos cristais que só podem ser

construídos e crescer na calma. Ela se devotou aos explosivos e aos tóxicos.
Paul Valéry

Cette bohème-là, c’est mon tout, ma richesse
Charles Baudelaire
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I

Em poucas décadas muita coisa mudou no panorama francês de

fins do séc. XIX. Sendo o fator mais decisivo a hegemonia das

ideias científicas e do progresso civilizatório. A filosofia é

deixada  de  lado  para  a  criação  da  sociologia  unificadora  de

Augusto Comte; nas cidades temos o experimento urbanístico do

barão  de  Haussmann,  que  praticamente  inventou  a  periferia  ao

demolir casas dos trabalhadores no centro de Paris e transferi-

las  para  bairros  distantes;  na  política  o  avanço  brutal  da

colonização  em  África,  ocupando  o  norte,  leste  e  centro  do

continente africano; e na literatura há o desvio do realismo

para  outro  movimento,  mais  radical,  mais  fechado,  mais

doutrinário  –  o  naturalismo.  As  novas  ideias  passeiam

triunfalmente nas ruas e nos  boulevards, sempre orgulhosas de

si,  enquanto  pintores/  poetas  mirrados,  e  sem  dinheiro

(frequentemente),  fecham  os  olhos  para  sonharem  com  um  mundo

perdido qualquer. Alguns se suicidam, outros vendem seu talento

para  os  jornais,  alguns  caem  na  solidão  absoluta  etc.  No

princípio  do  desenrolar  acelerado  da  época  temos  Charles

Baudelaire, Gérard de Nerval... No fim dela temos a morte de

Stéphane Mallarmé.

Se em Charles Baudelaire a poesia ocupava “mais ou menos o

lugar de sempre” (CALASSO, 2012, p. 288), como para Horácio ou

Racine, no caso de Mallarmé há uma transformação. O que antes em

Baudelaire tinha sido atmosfera, estado de espírito, em Mallarmé

tornara-se método. “Um livro não começa nem termina: no máximo

ele simula”8, é uma frase de Mallarmé que Baudelaire nunca teria

levado  realmente  a  sério.  Porque  em  Baudelaire  o  projeto  de

8 “un livre ne commence ni ne finit : tout au plus fait-il semblant” (Le
livre).
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escrever um grande livro teve extensão e largura bem definidas.

Mas, em Mallarmé, ganha as proporções do ideal – como no “Fauno”

que abandona as ninfas e aspira pela essência mesma de Vênus,

como quando escreve que a “Beleza” é um pretexto para seguir em

direção à “Poesia” (MALLARMÉ, 2014, p. 24). A literatura é uma

operação de transposição do fato ao ideal. Admitir a suficência

do fato,  para alguém como ele (fin-de-siècle) que  não crê num

deus9, seria admitir que a cadeia arbitrária de acontecimentos é

tudo que resta ao espírito. Os romances naturalistas, cuja base

é a força do enredo, seriam o destino da literatura, ou seja,

ela  poderia  ser  confundida  com  o  palavrório  de  notícias  do

jornal.  Seria  reduzida  a  um  simples  documento.  (Paixão  dos

positivistas franceses, horror dos decadentistas). Nada causava

mais desespero em Mallarmé do que a trivilidade do cotidiano,

tão  tematizada  pelo  realismo  francês,  desprovida  de  uma

significação,  um destino, que fosse sublime e inalcançável. A

variedade das intuições de Baudelaire, poeta cujo espectro de

interesses ia mais longe, foram melhor sistematizadas no projeto

de  Mallarmé.  Isso  não  significa  que  Mallarmé  tenha  tido  um

projeto-sistema, mas que apanhou as iluminações baudelairianas

em  proveito  próprio.  Quando  diz  da  tragédia  de  Swinburne

(MALLARMÉ, 1891, p. 232, tradução do autor): “[...] traçada com

impecáveis linhas sobre o modelo antigo, mas inspirada num sopro

de agora”10, ele está referindo-se explicitamente à formulação de

Baudelaire no pintor da vida moderna.

Baudelaire utiliza de exemplo o pintor C. G. (Constantin

Guys),  um  pintor  menor,  ao  invés  dos  acadêmicos  e  dos

consagrados, para dizer que a arte moderna é a arte que une

transitório com o eterno. Se antes Arte = Eterno, agora Arte =

9 “Mas antes de ter acesso àquele 'significante fechado e secreto', que iria
ser a sua obra inteira, Mallarmé havia passado por uma feroz, silenciosa,
prolongada  dramaturgia  mental,  culminando  numa  'luta  terrível  com  aquela
velha e malvada plumagem, felizmente abatida, Deus'” (CALASSO, 2004, p. 77).
10 “[...]  tracée  avec  d’impeccables  lignes  sur  le  modèle  ancien,  mais
s’inspirant d’un souffle de maintenant”.
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Eterno + Transitório. Antes pintava-se a natureza, o rosto, o

mito. Agora as cidades mudam muito rapidamente, assim como os

gostos e as visões das coisas, então torna-se necessário sair às

ruas  pela  manhã  e  escrever/pintar  à  noite,  entre  os

livros/quadros, para ir assimilando um elemento no outro.

O que significa dizer que um duro golpe arremessou para

longe toda estabilidade do conceito clássico e neoclássico de

arte.  No  desespero  do  chão  incerto  em  que  agora  os  artistas

pisavam houve quem preferisse negar e refugiar-se no passado,

houve quem desejasse crer apenas no folhetim diário de notícias

e de contos bem descritivos. Já o efeito que isso causou nos

mais visionários poetas e pintores foi de radicalizar tanto do

lado  eterno  como  do  provisório:  um  apego  cheio  de  paixão  no

antigo navio que, a qualquer momento, daria sinais de naufrágio.

A  solução  encarada  por  alguns  simbolistas  foi  pôr  dúvida  na

realidade para torná-la menos real. Com isto estaria melhor e

mais seguro o lugar do eterno.

Charles Baudelaire, ainda antes, por sua vez, não percebia a

realidade como teia de ilusões, o mundo como “miragem brutal”,

embora pudesse sentir isso uma hora ou outra. Mallarmé mencionou

ter encontrado a Beleza após encontrar o Nada. Estava convencido

do Nada. Ao menos desde 1866 quando de sua crise em Cannes, onde

assistiu, diz-nos, “[...] a terrível visão de uma obra pura”11

(MALLARMÉ,  1995,  p.  380,  tradução  do  autor). Na  semana  que

passou em Cannes o poeta tomou conta de que Deus não existia,

nem de que havia qualquer realidade na religião. Mas negou-se a

cair naquela espécie de niilismo dominante da matéria: “Sim, eu

sei, não somos nada além de formas vácuas da matéria, mas somos

bem sublimes, já que inventamos Deus e a nossa própria alma”

(MALLARMÉ, 1995, p. 297-298, tradução do autor)12. Estava seguro

11 “[...] Arrivé à la vision horrible d'une Oeuvre pure”.
12 Em carta à H. Cazalis 28 abril 1866 (MALLARMÉ, 1995, p. 297-298): "Oui, je
le  sais,  nous  ne  sommes  que  de  vaines  formes  de  la  matière,  mais  bien
sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami! Que je
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do poder da imaginação para animar as marionetes de carbono e

amoníaco  que  somos  nós  mesmos.  Dentre  o  arsenal  de  armas

encantatórias temos o poder da palavra. Se ela estava gasta,

falsificada  pela  língua  utilitária  dos  jornais  e  dos

naturalistas, Mallarmé havia aprendido com Edgar Allan Poe uma

contraparte. Provocar o efeito. Nisto reside o ponto de partida

para a colocação de construir o efeito das coisas ao invés de

pintá-las.  “Jamais  oferecer  o  objeto,  mas  sim  a  sua

ressonância”,  diz-nos  Calasso  (2004,  p.  83).  O  poeta  desenha

então o perímetro destinado a eternizar a poesia, embora tivesse

consciência de que o transitório havia crescido o bastante para

devorar mais e mais rapidamente do que Baudelaire supunha. Não

importa. Afastado do mundo ele precisava construir a Obra com

paciência  e  devoção,  enquanto  as  mercadorias  eram  pensadas,

fabricadas, distribuídas e consumidas pelo público. Enquanto a

matéria envelhecia e perecia. Mallarmé agarrou-se na ideia de

que há um Poema a ser escrito, um Poema-Mãe, localizado depois

do  Nada,  de  onde  tudo  toma  forma,  generalidade  da  qual  toda

poesia deriva.

O primeiro momento da crise, que às vezes também é chamada

de  “crise  de  Tournon”,  coincide  com  a  escrita  dos  versos  de

“Herodíade”  [Hérodiade],  em  que  recupera  o  mito  bíblico  de

Salomé  para  uma  perspectiva  historicamente  nova.  O  plano  de

Mallarmé  é  o  de  extrair  as  noções  transcedentais  e  firmar  o

poema como uma experiência do humano e do mistério. Herodíade é

a dançarina cuja força da beleza é irmã da destruição (o poema

funde mãe e filha numa só). Ao mesmo tempo seu corpo é intocado,

símile  do  puro,  uma  pálida  névoa  incrivelmente  alheia  e

veux  me  donner  ce  spectacle  de  la  matière,  ayant  conscience  d'elle,  et,
cependant,  s'élançant  forcenement  dans  le  Rêve  qu'elle  sait  n'être  pas,
chantant  l'Ame  et  toutes  les  divines  impressions  pareilles  qui  se  sont
amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant devant le Rien qui
est la vérité, ces glorieux mensonges! Tel est le plan de mon volume Lyrique,
et  tel  sera  peut-être  son  titre,  La  Gloire  du  Mensonge,  ou  le  Glorieux
Mensonge".
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constituída  para  a  impressão  da  contemplação.  A  força  de

Herodíade reside na pureza e na virgindade – não porque o autor

desejasse cristinalizá-la, antes porque arquitetou em sua imagem

a  imagem  do  Nada.  Ao  olhar-se  no  espelho  o  reflexo  apenas

desmente o fútil entorno: “Ó espelho!/ Água fria pelo tédio na

tua moldura gelada”13 (MALLARMÉ, 2014, p. 69, tradução do autor).

O  contraponto  do  Nada  de  Herodíade,  no  entanto,  é  a

representação do Belo ideal. Herodíade sente horror ao perceber

o toque dos próprios cabelos sobre a pele. A realidade fútil

corrompe a beleza; a matéria e as sensações degradam e arrastam.

O ideal é o único veículo para a plenitude, vizinha do mesmo

Nada. O ideal destrutivo é petrificante e quer escapar do tempo.

Há  uma  lógica  oculta  que  compete  destruição  com  permanência,

pois o paradoxo que rege Herodíade é o desejo de destruir o

transitório e o impermanente. As sensações corporais (fugazes),

portanto, agem no campo inimigo. Por isso diz (MALLARMÉ, 2014,

p.  72,  tradução  do  autor):  “Me  creio  só  em  minha  monótona

pátria”14. Farta das coisas do mundo, que aprisiona a tudo e a

todos  dentro  da  finitude,  Herodíade  possui  como  única

alternativa  esperar  por  algo  ainda  não  conhecido15(MALLARMÉ,

2014, p. 73). Guardando a beleza apenas para si própria, como a

certa altura do diálogo, em tradução de Dante Milano (MALLARMÉ,

2004, p. 329):

N.

Comment, sinon parmi d'obscures

Épouvantes, songer plus implacable encor

Et comme suppliant le dieu que le trésor

De votre grâce attend ! et pour qui, dévorée

D'angoisse, gardez-vous la splendeur ignorée

Et le mystère vain de votre être ?

13 “O miroir!/ Eau froide par l'ennui dans ton cadre gelée”.
14 “Je me crois seule em ma monotone patrie”. 
15  “J'attends une chose inconnue”.
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H.

Pour moi.

A.

Como, senão em meio a obscuras

Ânsias, imaginar como implacável seja

E suplicante o deus que o tesouro deseja

De tuas graças! E para quem, devorada

De angústias, guardarás a beleza ignorada

E o vão mistério do teu corpo?

H.

Para mim! 

Na  leitura  de  Yves  Bonnefoy,  que  é  acompanhada  da

interpretação do que seria “cavar o verso”  [creuser le vers],

nos termos de Mallarmé, Herodíade representa o sonho desiludido

de uma busca da palavra em dotar de sentido o mundo e as coisas.

Quando a visão medieval chega completamente ao fim, a visão de

que  as  flores,  por  exemplo,  possuem  um  significado  pleno,

interna  e  externamente,  o  Nada  transforma  tudo  em  domínio

próprio.  Qualquer  sentido  intrínseco  desaparece.  A  solução

buscada por Mallarmé foi a de “cavar o verso” até encontrar a

presença da Ideia, a “noção pura” e essencial que une ao invés

de desunir: “[Com a] noção pura, de fato , a coisa pode se

identificar ao vocábulo”16(BONNEFOY, 2011, p. 401, tradução do

autor). O drama autêntico da mesma crise é reconhecer depois que

não há nos versos cavados mais que uma fossa vazia (BONNEFOY,

2002, p. 72-3). Porque no fim das contas o poema se atraca na

própria subjetividade do poeta. Não existe o abandono ao mar

revolto do Ser, mas unicamente o sonho delirante de um único

homem separado do mundo, cônscio de que, numa cultura instável,

não  seria  possível  uma  arte  estável.  Futuramente  Mallarmé

16 “Notion pure, en effet, la chose peut s'identifier au vocable”. 
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renunciaria os “primeiros sonhos”, como diz Bonnefoy, em nome do

projeto da despersonalização completa. Marcos Siscar iria além,

convertendo a “crise de Tournon” para algo mais que a virada de

Mallarmé, ele a denomina de “uma passagem para a crise” (2010,

p. 75). Crise da qual o poeta não mais se libertaria.

Agarrar O POEMA torna-se o horizonte e a tarefa. De tal

maneira que, antes de morrer, Mallarmé solicitou à mulher e à

filha que, fosse como fosse, queimassem tudo que tinha escrito

em vida. Para o poeta tudo havia sido fracasso e perda, pensava

assim enquanto chorava e jurava que dentro dele, escondido por

detrás  da  muralha  de  silêncio,  havia  algo  realmente belo  e

perfeito a ser dito.

O silêncio foi a herança que pensou ter deixado. Uma obra

moderna foi o que de fato deixou. No meio dela as pistas com mil

visões do Eterno e do Poema. O desespero autêntico de Mallarmé

foi o último fôlego da poesia ainda inteiramente confiante na

existência da sua metade eterna. Nenhuma gota de niilismo nesse

aspecto.  Apenas  o  desespero,  último  trunfo  do  Poema  e  sinal

formidável de fé humana. No centro da conferência que deu em

Oxford, no ano de 1894, ele nos diz, afirmativamente, “Sim, a

Literatura existe e, se quiserem, sozinha, excetuando-se tudo.”17

JAMAIS

QUAND BIEN MÊME LANCÉ DANS DES CIRCONSTANCES
ÉTERNELLES

DU FOND D’UN NAUFRAGE

[…]

17 A conferência chama-se "A música e as letras" [La Musique et les Lettres]
e é facilmente encontrada na internet. "–Oui, que la Littérature existe et,
si l'on veut, seule, à l'exclusion de tout".
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JAMAIS

MESMO QUANDO LANÇADO EM CIRCUNSTÂNCIAS

ETERNAS

DO FUNDO DE UM NAUFRÁGIO

Anos depois, neste famoso [Un Coup de dés] o poeta monta o

cenário de naufrágio onde um sujeito hesita em lançar seus dados

sob o céu estrelado, por cima do mar revolto18. Dos projetos mais

ambiciosos foi este o verdadeiramente concluído. Nele arquiteta-

se  o  plano  bem  feito  de  libertação  completa  do  “eu”,  da

supressão do “eu” e de toda consciência pessoal. Mallarmé havia

dito que desejava criar pelo método da eliminação. Ocorre que a

visão de mundo – fundada desde o princípio da crise em Tournon –

que  o  poeta  constituiu  com  minúcia,  esperança  e  desespero,

possuía  uma  fraqueza  irreparável:  o  absoluto  possível,  que

deveria  emergir  do  texto,  o  absoluto  em  plena  existência

provisória, necessitava da abolição do acaso (próprio do “eu”).

O acaso impedia as vias de realização DO LIVRO. O acaso, o eu, a

circunstância.

A  negação  de  si  mesmo  é  a  condição  prévia  à
criação  da  obra  e  à  ressurreição  à  verdadeira
vida, que não é a imortalidade do eu no mais além
mas o ato pelo qual o infinito absorve o acaso e
fixa-o  numa  constelação:  uma  figura,  uma
configuração em rotação. (PAZ, 2009, p. 193-4)

É como aparece no ensaio de Octavio Paz sobre Mallarmé e o

soneto em ix. Daí resulta uma crise irreparável, porque tudo

leva às aporias modernas. Paul Valéry testemunha que no fim da

vida o poeta retorna aos momentos inconclusos de “Herodíade”,

18 Para  uma  leitura  minuciosa  do  poema  nós  sugerimos  o  incontornável
“L’archive du Coup de dés – Étude critique sur la réception d’Un coup de dés
jamais  n’abolira  le  hasard,  de  Stéphane  Mallarmé,  1897-2007” de  Thierry
Roger, publicado em 2010.

69



Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

aquela fase em que pela primeira vez revelou-se-lhe a Ideia,

para demover todos os sinais do acaso, para aplicar a geometria

nova que havia descoberto. Mas “É possível que a poesia apenas

tenha respondido em sua forma habitual [...]”, escreve Bonnefoy

(2002,  p.  44,  tradução  do  autor),  “[...]  tanto  por  meio  das

trevas  como  do  resplendor  [...]”,  a  quem,  por  fim  “[...]

desejava dar-lhe todo o rigor de uma álgebra”19. Não é por acaso

que  o  destino  de  Mallarmé  fosse  escolher  o  silêncio.

Dolorosamente.  A  existência  do  Nada,  pelo  menos,  continua

garantida. Enquanto houver o Nada o sonho do Poema não poderá

ser desperto.

II

Czesław  Miłosz  é  tido  por  muitos  como  o  maior  e  mais

importante poeta da Polônia no pós-guerra. Em 1983 realiza uma

série  de  palestras  na  Universidade  de  Harvard  cujo  ponto  de

partida sintetiza-se na pergunta: o que trouxe de novidade o

século XX às formas poéticas? Trouxe principalmente o seu “tom

sombrio”.  Já  bem  longe  daquele  “grande  tom  do  século  XVII”

falado  por  Auerbach.  A  expressão  repetida  pelo  autor  em

praticamente todas as conferências é “tom sombrio”, “tonalidade

sombria”.  Para  este  a  poesia  contemporânea  dá  notícias

fundamentais sobre o estado de espírito humano. O pensamento de

Miłosz  ampara-se  inicialmente  na  raíz  cristã-romântico-

simbolista contra o positivismo e a supremacia da matéria sobre

a alma. Assim como na revisitação aos temas de despedida dos

mitos e desencantamento do mundo. “A arma atômica trouxe consigo

uma possibilidade que parecia inteiramente inverossímel, isto é,

a destruição da Terra” (MIŁOSZ, 2012, p. 86). É então que a perda

19 “Es posible que la poesía sólo respondiera em su forma habitual, tanto por
medio de la tiniebla como del resplandor, a quien quería darle todo el rigor
de un álgebra”.
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dos  mitos  significa  a  perda  da  infância  da  humanidade  e  o

desamparo completo do poema – segundo ele, a natureza do poeta

tem algo de infantil. Ideia que já encontramos em Novalis e no

romantismo alemão. Miłosz distingue-se ao situar o poeta-criança

no mundo que agora tornara-se adulto: “havendo tomado a ciência

como  guia  a  espécie  humana  agora  alcança  a  maturidade?  É

provável” (MIŁOSZ, 2012, p. 87). A humanidade envelheceu muito no

século XX, e isso será irreversível até que ela volte ao encanto

das coisas. Por ora, os descendentes da  bohème permanecerão no

beco das trágicas inquietações modernas, despojado da “grande

família humana” – expressão de outro autor de origem polonesa;

impotentes e sem verdade alguma a transmitir ou a relegar. “O

poeta do séc. XX é uma criança treinada no respeito à nudez dos

fatos  por  adultos  iniciados  de  forma  excepcionalmente  cruel”

(MIŁOSZ, 2012, p. 87), “A diferença fundamental entre os séculos

XIX  e  XX  consiste  talvez  no  cruzamento  de  um  certo  limiar:

coisas  demasiado  atrozes  de  se  pensar  não  pareciam  possíveis

outrora” (MIŁOSZ, 2012, p. 85). Com o século XX a Europa se

descobriu capaz de massacrar tanto [os outros europeus] quanto

já fazia há séculos nas colônias. Foi a revelação súbita de um

reflexo/ auto-retrato que o narcisismo ocidental sempre tentou

ocultar de si mesmo. Agora encontravam-se pelas ruas do velho

mundo os náufragos e sobreviventes: “E eles parecem [pareciam]

os  náufragos  e  os  sobreviventes  de  todos  os  naufrágios  e

guerras”  (BERARDINELLI,  2007,  p.  164).  Hesitante  entre  a

nostalgia de reinos perdidos e o desaparecimento dos leitores e

espectadores,  a  voz  do  poeta  não  embargou-se.  Foi  cortada.

Depois  de  citar  alguns  versos  de  Wisława  Szymborska,  conclui

Miłosz (2012, p. 79): “a poesia [já] não é mais que um sussurro

interrompido, um riso que logo emudece”. É então que ao pousar

os  olhos  no  miolo  da  tradição,  ao  invés  de  confortarem-se,

poetas enchem-se de angústia. O classicismo guarda os antigos

significados  da  arte,  mas  a  realidade  circundante  tornou-se
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estéril.  O  porto  seguro  do  classicismo  continua  firme,

duradouro,  ancorado  nos  grandes  livros  da  história,  porém  a

cidade  por  detrás  do  porto  tornou-se  uma  cidade  fantasma.  A

única solução para as velhas formas é apelar ao contorcimento

barroco. W. H. Auden logo em 1947 publica  A era da ansiedade,

cujo  subtítulo  é  nada  menos  que  “écloga  barroca”.  Na  outra

margem  do  atlântico,  Lezama  Lima  investiga  o  singular

barroquismo latino-americano, o mais plenamente realizado, como

dizia. Toda aparição do clássico no pós-guerra surge disforme.

Todavia  ele  resiste,  porque,  “o  classicismo  é  um  paraíso

perdido, […] pressupõe uma comunhão de crenças e sentimentos que

unem o autor e seus receptores” (MIŁOSZ, 2012, p. 38). Em outra

ocasião também escreve Miłosz (2012, p. 38): “Sempre se impõe de

novo, portanto, ao menos a mim, a seguinte questão profissional:

como  um  poeta  de  hoje  deve  lidar  com  o  classicismo?”. Na

tradição norte-americana encontramos o epíteto de Pound “faça-o

novo” “faça o novo” [make it new] como contraponto ao clássico.

Miłosz prefere seguir outra via e contrapô-lo singularmente ao

realismo.

O clássico é o campo da convenção. Quando falamos dele nós

falamos do tratado comum em que os poetas se mediam e circulavam

por entre as esferas do artístico. O que existe para além do

tratado?  Toda  uma  realidade  que  se  move,  que  se  recria,  e

inventa novas coisas com o avançar das datas. O dilema crucial

que  enfim  domina  o  poeta  moderno  é:  continuar  seguro  na

tradição/ obter maior (mais comunicável) ressonância estética ou

procurar  nomear  o  novo,  o  que  ainda  não  foi  transformado  em

palavras? Aquilo que, em última análise, ainda não é considerado

poético ou matéria de poesia? Charles Baudelaire foi o primeiro

a utilizar termos urbanos no poema, e vários outros tipos, como

“cérebro”  [cerveau] por exemplo. O que gerou diversos embates.

“Esta é uma longa história de querelas com a ruptura das formas

existentes e sua imediata coagulação em formas tão 'artificiais'
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quanto as anteriores (MIŁOSZ, 2012, p. 103). Czesław Miłosz cita

um poema próprio de 1957 para ilustrar seu posicionamento diante

da questão (2003, p. 43-45):

Nie więcej

Powinienem powiedzieć kiedyś jak zmieniłem
Opinię o poezji i jak się stało,
Że uważam się dzisiaj za jednego z wielu
Kupców i rzemieślników Cesarstwa Japonii
Układających wiersze o kwitnieniu wiśni,
O chryzantemach i pełni księżyca.

Gdybym ja mógł weneckie kurtyzany
Opisać, jak w podwórzu witką drażnią pawia
I z tkaniny jedwabnej, z perłowej przepaski
Wyłuskać ociężałe piersi, czerwonawą
Pręgę na brzuchu od zapięcia sukni,
Tak przynajmniej jak widział szyper galeonów
Przybyłych tego ranka z ładunkiem złota;
I gdybym równocześnie mógł ich biedne kości
Na cmentarzu, gdzie bramę liże tłuste morze,
Zamknąć w słowie mocniejszym niż ostatni grzebień
Który próchnie pod płytą, sam, czeka na światło.

Tobym nie zwątpił. Z opornej materii
Co da się zebrać? Nic, najwyżej piękno.
A wtedy nam wystarczyć muszą kwiaty wiśni
I chryzanetmy i pełnia księżyca.

Não Mais

Preciso contar um dia como mudei
Minha opinião sobre poesia e por que
Me considero hoje um dos muitos
Mercadores e artesãos do Império do Japão
Compondo  versos sobre a floração da cerejeira,
Sobre crisântemos e a lua cheia.

Se eu pudesse descrever as cortesãs
De Veneza, como incitam com uma vareta o pavão no
pátio
E desfolhar do tecido sedoso, da cinta nacarina
Os seios pesados, a marca
Avermelhada no ventre onde o vestido se abotoa,
Ao menos assim como as viu o dono das galeotas
Arribadas aquela manhã carregando ouro;
E se ao mesmo tempo pudesse encerrar seus pobres
ossos
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No cemitério, onde o mar oleoso lambe o portão,
Em palavras mais duráveis que o derradeiro pente
Que entre carcomas sob a lápide, só, espera pela
luz

Não duvidaria. Da resistência da matéria
O que se retém? Nada, quando muito o belo.
Então devem nos bastar as flores de cerejeira
E os crisântemos e a Lua cheia. 

Desta vez o que nos interessa é a sugestão teórica do poema.

De  início  ele  retorna  ao  ambiente  do  Japão  imperial  onde  os

versos faziam parte da existência das pessoas comuns. Na segunda

estrofe  volta-se  para  o  quadro  italiano  de  Carpaccio  que

descreve cortesãs à beira do mar. E por fim, a estrofe final,

conclui  algo  revelador  num  diálogo  colorido  de  paisagens  e

perfumes.

“Não  mais”  é  um  protesto  pela  separação  do  belo  e  do

verdadeiro.  Traduzir  a  realidade/  a  “mímesis perfeita”  é

impossível – “A descrição das cortesãs no poema está inserida

entre 'Se eu pudesse' e 'Não duvidaria'. E a dúvida provém do

fato de que a matéria resiste à posse amorosa do verbo” (p.

110). Miłosz define a poesia como “uma busca apaixonada pelo

real”, em diversos momentos, porém tal busca é necessariamente

fracassada, porque as palavras e as coisas são equidistantes.

Logo,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  afasta  da  unidade  belo-

verdadeiro, o autor polonês desautoriza o impulso mallarmaico de

“cavar” o verso até o alcance do ideal.

Podemos reconhecer as três frentes de contenda dessa poética

nos seguintes aspectos: 1. Contra a bohème simbolista que elevou

a  literatura  acima  do  real.  2.  Contra  a  tradição  mimética

clássica. 3. Contra o realismo aniquilador e anti-topoi.

Para que lugar Miłosz leva sua poesia? Para as fronteiras

onde o clássico não nutre mais ilusões a respeito de si mesmo.

Mas onde, também, a busca apaixonada pelo real não abre mão da

hierarquia dos temas.
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[…] o poeta descobre certo segredo, a saber, o de
que  ele  só  pode  ser  fiel  às  coisas  reais
dispondo-as  hierarquicamente.  Caso  contrário,
como  ocorre  com  frequência  na  prosa-poesia
contemporânea, encontramos tão-só uma “pilha de
imagens despedaçadas onde o sol arde”, um punhado
de  fragmentos  gozando  cada  qual  de  perfeita
igualdade e sugerindo assim a relutância do poeta
em fazer uma escolha. (MIŁOSZ, 2012, p.  105)

Essa fala serve tanto contra os que tentaram dispersar a

arte na vida quanto aos que tentaram afastá-la do mundo. Se a

bohème quis  assegurar  o  eterno  na  estética,  desfazendo-se  da

fidelidade  ao  real,  então,  estamos  diante  de  uma  autonomia

extrema da arte. A crítica a essa modalidade de literatura é

comum no campo dos antimodermos. No documentário20 de Alexandr

Sokurov  sobre  o  romancista  russo  Soljenítsin,  há  uma  fala,

embora mais pesada e soberba, que se aproxima das críticas de

Miłosz.  O  escritor  diz  não  se  interessar  pelos  franceses

decadentes  do  fin-de-siècle porque  suas  obras  constituem

natureza  simplesmente  bela  e  compara-as  com  bolhas  de  sabão,

flutuantes, fáceis de estourar, vagando rumo ao nada. Ele recusa

essa poesia.

A tradição da bohème francesa nasce na época do romantismo e

perdura  no  tempo  como  esteriótipo  moderno.  São  os

desclassificados que se vestem de ódio à burguesia em roupas de

farrapos. Originalmente se consideravam herdeiros do espírito e

da arte, tinham a vaidade de não possuírem público e por estarem

separados e isolados do mundo social. Será entre os da  bohème

onde encontraremos Charles Baudelaire. Também Stéphane Mallarmé.

Mas  poderíamos  eleger  Paul  Verlaine  –  autor  do  epíteto

"malditos"  [Les Poètes maudits]  – como o poeta da  bohème por

excelência. Orgulhosa de si em sua miséria e intuição estética,

20 O documentário lançado no ano 1998 possui o título provisório em português
"Diálogos com Solzhenitsyn", em russo o título original transliterado é "Uzel
- Besediy s Solzhenitsynym".
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Miłosz olharia retrospectivamente para essa tribo francesa sem

demonstrar grandes simpatias.

Entretanto os ataques não são disferidos contra a forma ou

formato dos poemas. O autor polonês preocupa-se mais com o todo

e  a  própria  autossuficiência  estética  formulada  pela  bohème,

submissa apenas a suas próprias leis e constituindo, a rigor,

autêntico antimundo.

Ela parte do pressuposto de que a verdadeira arte
não pode ser entendida pelas pessoas comuns. Mas
quem são essas pessoas comuns? Toda uma estrutura
social  encontra-se  refletida  nessa  teoria
(MIŁOSZ, 2012, p.  59). 

A indignação de Miłosz é uma resposta àquela ideia de que o

conteúdo da arte destinaria-se tão-somente aos grupos seletos.

Podemos imaginá-lo divagando a respeito e concluindo que, se a

frase se verificasse, hipoteticamente, seria melhor abandonar a

poesia. Para ele a condição pessimista dos poemas do século XX é

o sintoma profundo desse desgarramento. Mas a desconfiança de

Miłosz com a modernidade era suficiente para que não se rendesse

às ideias estapafúrdias dos marqueteiros e dos mercados. Antes

compreendia que a única chance do poeta reencontrar-se com a

"hidra  da  multidão"  é,  afinal,  reocupando  as  esperanças.  Ao

comentar  o  soneto  de  Mallarmé  "O  túmulo  de  Edgar  Poe"  [Le

Tombeau  d'Edgar  Poe],  que  lê  como  um  manifesto  simbolista,

Miłosz  encontra  uma  específica  mutação  da  herança  romântica,

que, ainda distanciada, nutria sonhos de comunhão com seu povo:

"Se no romantismo, contudo, o poeta tinha por tarefa profetizar,

liderar,  mover  os  corações,  aqui  se  manifesta  uma  ideia  de

pureza e de defensiva, em oposição à vulgaridade e à sujeira"

(MIŁOSZ, 2012, p. 131). Na interpretação do poema, em especial

dos dois últimos versos, Miłosz contra-argumenta.
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Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur21.
(MALLARMÉ, 2014, p. 99)

Ao utilizar  "para sempre" [à jamais] no sentido de marco

eterno, numa oposição fixa ao reino da blasfêmia, Mallarmé está

cedendo que o poeta e a multidão, a hidra e o anjo do poema,

contradizem-se mutuamente e eternamente. Isto, segundo o autor,

revelou-se falso no século XX. Apesar do influxo de desprezo que

dedicou à sua época, no sonho azul de saltar para além do tempo,

e da gélida missão de procura, grandiosa, pelo POEMA, a visão de

Mallarmé foi sensivelmente atingida pelas condições históricas

em  que  viveu.   Miłosz  acredita  que  o  antagonismo  atemporal

registrado no "túmulo de Edgar Poe" comete a ingenuidade de crer

no mundo como elemento imóvel, quando o século XX demonstrou de

todas as formas que as verdades sociais oscilam na história. Ela

é  capaz  de  derrubar  qualquer  mito  concreto.  "À  luz  dessa

experiência o soneto de Mallarmé se revela uma obra típica do

século XIX" (MIŁOSZ, 2012, p. 133), diz-nos.

Enquanto o poeta francês buscou, desesperadamente, cavar o

verso  para  dar  de  encontro  ao  Ideal,  Miłosz  debruçou-se  nas

ruínas  de  seu  próprio  país  tentando  encontrar  respostas.

Mallarmé procurou ligar-se ao Todo numa espécie de libertação do

"eu", uma tarefa impossível de ser feita de forma solitária. O

legado desse "anjo", no entanto, permanece. Foi o que tentou ir

mais longe na nuvem das próprias divagações. Se o caminho foi

trapaceado ao longo do tempo, isto apenas serviu para torná-lo

mais sentido e humano. Talvez assim tenha aproximado a "hidra"

também. Está claro que a grande lição utópica levada a cabo por

Czesław Miłosz é de que o destino da poesia é íntimo ao da

história. E, por sua vez, encontra-se do lado de fora da arte.

Procurar saídas para os poemas sem ligar-se ao mundo já pode ter

21 Uma possível tradução deste poema (MALLARMÉ, 2010):
 
Que este granito ao menos mostre o seu batente
Ao negro vôo blasfemo esparso no futuro. 
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rendido, em algum momento, versos memoráveis, como aqueles de

"Herodíade", mas não há um absoluto onde o poeta cansado possa

descalçar os sapatos e meditar em paz. A única chance da poesia

é reencontrar um circuito social comum. É a hipótese. Miłosz

alimentou sua utopia particular a todo tempo. Sem utopia mesmo

os melhores versos, infelizmente, terão difíceis ressonâncias.
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