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A relação entre MÍSTICA e POESIA é de caráter 
analógico e se baseia no fato de que ambas trabalham com as 
forças obscuras do mistério: - a Mística procurando, pela 
contemplação interior, a face invisível de Deus; e a Poesia 
construindo, pela linguagem, o caminho na direção da Beleza, 
que é primordialmente uma das faces de Deus. Vejamos, pois, 
alguns tópicos no sentido da teoria (da contemplação) dessa 
dupla investigação. 

I- A MÍSTICA 
Em português o termo Mística é uma substantivação do 

adjetivo místico e é empregado para designar o estudo das coisas 
divinas ou espirituais; geralmente misteriosas; secretas; a es
sência de uma doutrina. Em sentido mais restrito é o conjunto 
de doutrinas e cerimônias religiosas ou filosóficas que só eram 
conhecidas e praticadas pelos iniciados, como a iniciação nos 
mistérios de Ísis e de Elêusis. 

Vejamos primeiramente a etimo/ogia1 de Mística. A raiz 

indo-européia -mu (-my) aponta para o latim mütus, -a, -um, 
isto é, o mudo, o silencioso, o que não tem fala ou que não 
pode falar. Mas curiosamente aponta também para o grego 
(J.UW� ou (J.UW7tOÇ (míope), cuja raiz é ·(J.UW, aquele que precisa 
fechar os olhos para ver ou aquele que só vê por dentro, com 
1 Com:ultnmos os seguintes dicionários ctimolút.,ricos, além dos brasileiros mais conhecidos: R. 
GRANDSAIGNES D'HAU'IERIVE. Dicttonnairc des Racines dcs Langucs Européenncs. Paris: Laroussc, 
194R.; P. CHANTRAINE. Dictionnairc JÓ.rymologique de la Langue Grecquc. Paris: Klincksi<ek, 1990,2 v.; A. 
ERNOUT Dictionnaire Étymologit.Juc..· de la Langue Latinc. Paris: Klinck.siech, 1985. E tambt:m os principais 
dicionários de antropologia, rclig;ão <: csrética. 
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os olhos fechados. Além disso, o termo fA.IJ(Htot significa beber 
de um só gole, de uma vez, ou seja, aceitar sem questionar. 
Daí porque fi.OCJ"t�Ç, o iniciado, é aquele que tem os olhos fe
chados e os lábios cerrados e, portanto, capaz de guardar o 
segredo. Mocn�QtoV era o ritual fechado em honra de Eleusis 
e de Deméter. 

Assim, o místico é aquele que derriora a ver com os 
olhos de fora, até compreender com os olhos de dentro; ou 
então bebe o ensinamento de uma vez só e tem depois os lá
bios cerrados, e fica mudo, não revelando a sua visão interior, 
quando se tratava da filosofia pitagórica ou órfica. 

No cristianismo, a Mística contempla o mistério e quer 
ver além dele - quer chegar à presença de Deus; assim como 
a Poesia quer contemplar a Beleza, que se deixa envolver pela 
áurea religiosa, pagã e cristã . .  O termo Mística aponta para 
toda atividade espiritual que aspira à união da alma com a di
vindade, através de variados procedimentos: a.rceti.rmo, devofãO, 
amor, contemplarão e o êxta.re poético. Para isso, a alma se despre
ende de tudo que é obscuro e sensível, isto é, o obscuro e o 

sensível se tornam iluminados por uma luz interior. 
O fenômeno místico indica primeiro um movimento para 

um objeto que está além dos limites da experiência empírica. 
A mística cristã se caracteriza pela relação com o mistério de 
Cristo, com o desígnio divino de reunir todas as coisas em 
Cristo, conforme está na Epístola aos Efésios (1,9-10) e na aos 
ColoHen.res (1,20-27). 

Apesar de o termo místico aparecer entre os pi
tagóricos e os órficos, foi a partir do Pseudo-Dionísio que ele 
foi conhecido na Idade Média. E o que acabamos de mostrar 
pode ser documentado pelos primeiros filósofos e teólogos do 
cristianismo, a começar com: 

PLOTINO- Filósofo grego do II séc. d.C. , com grande 
êxito em Roma. Os seis volumes de sua Enneadas foram publi
cados pelo seu discípulo Porfírio no ano 305. Para ele, "nenhuma 
alma poderia ver a beleza, .rem se tornar bela. Faça-.re, primeiro, deiforme 
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e todo belo, se tem a intenção de contemplar a Deus e a Beleza" (1, 6,9). 
Além da Beleza está o Bem, isto é, Deus (1, 6,9,32-39). 

PSEUDO-DIONÍSIO- era um grego que se converteu 
ao cristianismo depois de ter ouvido a pregação de S. Paulo; ou 
um estudioso que viveu na passagem do séc. III para o IV; ou 
ainda um homem que nunca existiu. O certo, porém, é que no 
séc.IV se reuniu em seu nome uma série de escritos de origem 
pitagórica, órfica, neoplatônica e plotiniana, que leva o nome 
de Corpus Dionysiamm. Constitui uma série de textos extrema
mente ricos em conteúdo filosófico e estético, especialmente 
um tratado com o título de Dos nomes Divinos, retomando no 
cristianismo a preocupação hebraica e bíblica com o nome de 
Deus - o luminoso tetragrama, tal como aparece numa man

da/a esotérica dos primórdios do cristianismo. Esse Pseudo
Dionísio foi o primeiro a falar em "teologia mística", apesar 
de haver uma tradição a esse respeito, como se pode ver em 
termos como !AlHrtYjQWV [mysterion] e !AOGTtxoç [o escondido, 
o secreto, o que não pode ser dito] . 

Para ele, só Deus se conhece a si mesmo, só ele é quem 
pode dar-se a conhecer a quem o busca. Por isso a Escritura 

está cheia dos nomes de Deus, como unidade, beleza, amor, 
soberania e outros. A sua tese fundamental é a seguinte: É 
impossível alcançar Deus ou ter qualquer comunicação com ele 
por intermédio do conhecimento humano. Mas há uma relação 
original, primitiva entre o homem e Deus. Para atingir essa 
"relação" o homem inicia um proceJso de aJCenJào, a partir de 
um estado de êxtase (isto é, a saída de si em direção de Deus) 
obtido pelo Pensamento (que procura as imagens de Deus nas 
coisas, os sinais de Deus); pela Medi!afàO (o recolhimento da 
alma na busca de Deus); e pela ContemplafàO (que é o ato de se 
transfundir no ser contemplado). Nesse procedimento ascético, 
o homem se vê diante da Beleza, a face visível de Deus. 

Para o Pseudo-Dionísio todo este processo culmina 
com a identificação de Bem e Beleza em uma Unidade. Assim, 
a Beleza é vista como o Absoluto e por isso passa a ser algo 
supraexiJtencial, como ele escreve em grego 'onE::QOOO'Íov xocÀ.oç 
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ou 'uneQXIXÀov - o belo dos belos, a perfeição total, potência 
infinita, arquétipo supremo. 

SANTO AGOSTINHO - No séc. IV (354-430) é o 
ponto de chegada dos neoplatônicos e plotinianos e o ponto 
de partida para as exegeses e hermenêuticas não só da Idade 
Média como também de nossos dias. Santo Agostinho está 
preocupado com a harmonia, com a ordem e com a unidade, 
com os elementos da mesma raiz etimológica de Arte (Cf. grego 
CXQEt�, aretê). Em De Vera Religione, por exemplo, escreve: "Eu 

me deleito na .ruma igualdade, que não perc-ebo com oJ olho.r do corpo, mas 
com os da mente; por eles julgo que Jão tanto melhores a .r miJas que percebo 

com os olhos comun.r quanto mais se aproximam .regundo sua natureza 
da .r coisa .r que percebo com o eJpírito". 

HUGO DE SÃO VÍCTOR- No sec. XII, O cônego 
augustiniana, professor na abadia de San \Tictor, em Paris, 
especializou o seu pensamento na preocupação de recolher o 
máximo de conhecimento tanto das ciências sagradas como 
das profanas para aplicá-los na contemplação, valorizando 
o conhecimento em si. Ele concebeu o conhecimento como 
uma cadeia que parte da leitura para chegar à contemplação 
mística. Escreveu que "Toda.r a.r coi.ras vi.ríveis .re apreJentam como 

.rímbolo.r, isto é, como imagens, para refletir e man�jútar as invisíveis . . .  
São .rinais e imagen.r da.r coúaJ invisíveiJ, que subsistem na ex.-elsa e 
infinita natureza de Deu.r, acima de todo entendimento". [Hieran·hia 
Coe!e.rte] 

SANTO TOMÁS DE AQUINO - No séc. XIII, no 
momento em que os tradutores de Toledo trazem a público as 
principais obras de Aristóteles, considera compatíveis e com
plementares o ensino dos filósofos gregos e o que propõe a 
tradição teológica cristã. Na sua Summa Theologiae, quando 
trata da Beleza escreve coisas assim, dentro de toda a tradição 
que estamos documentando: "Entre os outros valores que podemos 
citar Je encontram o prazer, a utilidade e, ainda, um certo valor religioJo 
pelo qual a arte pode Jer conJiderada como um in.rtrumento adequado 
para glorificar a divindade". 
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DANTE ALIGHIERI - No séc. XIV, a coroar toda 
essa especulação filosófica e teológica a respeito da Mística e 
da Poesia, a obra de Dante se vale da Beleza (de que os místi
cos se serviam para chegar a Deus e os poetas para conseguir 
a expressão da Beleza Absoluta), e, tanto na prosa como na 
poesia da Divina Comédia (de 1307 a 1313), exprime o momento 
em que a Poesia dá um nó nas tradições filosófico-religiosas 
e se sobrepõe soberana sobre o pensamento medieval. Numa 
passagem do Inferno (XI, 97), o narrador do poema diz que "a 
tua arte é quaJe neta de Deus". Dante termina o seu poema com 
esta bela imagem tanto poética quanto teológica:- "A beleza 

que vi não só ultrapa.rsa toda a nossa perceprão, como eu creio que 
só o seu autor a pode gozar inteiramente. Neste ponto, me reconhero 
vencido ... ". 

Assim, a ficar só com esses estudiosos, a pesquisa do 
mistério valorizou o sentido místico, levando a Mística à especu
lação de outros universos e às dimensões simbólicas do homem, 
lugar onde se dá a sua maior aproximação com a Poesia. 

II -A POESIA 
A respeito da origem da palavra Poesia é bom lembrar 

que bem antes do grego 7tOt'VjO"tÇ, ("fazer qualquer coisa, um 
poema") , havia no grande culto de Ísis (que em certos lugares 
foi compara-da a Nossa Senhora) a palavra Phonoishi [de Pho
no = boca, fala; + Ishi I Ísis = sagrado: daí a boca sagrada, 
do oráculo, do poeta (vate), daquele que dizia a palavra divina. 
O termo grego note-r�ç seria uma transliteração de Phonoishi 
> I <pwteÇt I > I notenç I > note-r�ç.Cf. as etimologias de 
Profeta (falar em nome de alguém, anunciar, pronunciar); e 
Vate (o adivinho, o oráculo. Vaticanum era um deus etrusco 
que presidia ao aprendizado da fala pelas crianças - o que 
faz falar). Assim, pela sua origem etimológica, a Poesia se 
relaciona profundamente com os sistemas religiosos de gregos 
e romanos e, claro, com o do cristianismo. 

Os modernos estudos de semiologia [semiótica], seguin
do a tradição de Santo Agostinho e de Orígenes (por sua vez 
retomada dos sacerdotes egípcios em torno do culto a Ísis I 
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Osíris) , têm sido aplicados à análise de textos bíblicos, como 
Roland Barthes fez com os A tos dos Apóstolo.>, 1 O. Eis alguns 
métodos de interpretação dos textos poéticos na Antiguidade 
e na Idade Média: 

Segundo HERÁCLITO, a respeito dos Ver.ros Aureo.r de 
Pitágoras, os sacerdotes egípcios utilizavam três maneiras de 
expressão do pensamento: a simples, a simbólica e a hiero
glífica (sagrada). Assim, a mesma palavra tinha três signifi
cados: um próprio (simples); um figurado (simbólico); e um 
transcendente (sagrado) . Viam no termo EVA três níveis de 
leitura: a mulher comum, a universal e a idéia de mulher, num 
esquema de pensamento que lembra o de Platão. 

ORÍGENES- [ II séc. , "muito sábio e medíocre escn
tor", como no Dictionnaire des Littératures, de Ph. Van Tieghem, 
III v, 1968)] ,  nos seus Héxaplas2, apresenta o texto hebraico 
da Bíblia, acompanhado de diversas traduções gregas e ex
plica a sua exegese do Cântico dos Cântims, dizendo que toda 
interpretação deve concentra-se em três sentidos: o literal 
(sen.rus somaticu.r); o figurado ou alegórico (sensus psychicus); e 
o espiritual (Jensus pneumaticus). Mas a significação espiritual 
só pode ser alcançada por aqueles que, além da preparação 
cultural, tem também a preparação mística. E Paulo, na Primeira 
Epístola aos Coríntios, 15, 44, diz que "Se há corpo natural, 
há também corpo espiritual". 

E para SANTO AGOSTINHO- [em Princípios de Dia/é
tica, 387; A Doutrina Crútã, 397, texto fundamental em todos os 
sentidos; e em Sobre a Trindade, de 415, além de outros textos] , 
nos signos lingüísticos se podem encontrar rastros da presença 
2 Poeta, crítico c professor de Teoria da Literária e Literatura Brasileira na PU C-RS e no Centro Superior de Juiz 
de Fora (CES-J f-). Consultamos os seguintes dicionários erimolôgicos, além dos brasileiros mais conhecidos: 
R. GRANDSAIGNES D'HAUTERIVE. Dictionnairc des Racines des Langucs Européennes. Paris: Larousse, 
1948.; P. CHANTRAINE. Dictionnaire Étymologigue de la Langue Grecgue. Paris: Klincksieck, 1990, 2 v.; A 

ERNOUT. Dictionnaire Étymologiquc de la Langue Latine. Paris: Klincksiech, 1985. E também os principais 
dicionários de antropologia, relib,fão e estética. 
O título Héxaplas f'e�a.nÀà Btblla.L isto �. "Bíblia sêxtupla", assim chamada poryue em seis colunas paralelas 
contendo vários textos do AT A r"' coluna continha o texto hebraico em caracteres hebraicos; a 2• o texto em 
hebraico mas com caracteres gregos; a 3• trazia a versão grega de Áquila [discípulo de Paulo]; a 4a a versão grega 
de Símaco [tradutor do AT ao grego, no fim do século I]; a s• a dos Setenta [72 judeu, cm Alexandria, a partir 
de 250 a.C.]; e a 6a a de Teodocion [? II d. q, considerada uma revisão da dos Setenta. 
* Estamos nos valendo aqui do livro de José Luis Espinel. La Poesia de Jesús.Salamanca: Editorial San Estcban. 
1986, no seu capítulo inicial. 
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de Deus, daí a necessidade de interpretá-los corretamente para 
assegurar a transmissão da verdade divina. 

Para além do aspecto lingüístico, pode-se dizer que toda 
discussão sobre a Poesia implica a crença em outra margem do 
real, uma terceira margem (diria Guimarães Rosa), ainda que 
saibamos que poesia não se faz com idéia, mas com palavra, 
segundo a resposta de Mallarmé. Implica acreditar na revelação, 
se não mística ou religiosa, pelo menos em uma "revelação" 
poética. É como se dentro da linguagem cotidiana, bastante 
prosaica, o ser se sentisse constantemente oprimido e, nas 
palavras de Octavio Paz, "de repente se recordasJe de sua identidade 
perdida". 

É dessa recordação que emerge esse "outro" que é 
ele mesmo, pois "A cada passo o homem é outro e ele mesmo". A 
"outridade" está no próprio homem e é isso que o impulsiona 
para a frente: uma flecha [���] sempre em movimento� 
o ser é e quer ser outro, que é ele mesmo, isto é, o seu desejo 
de plenitude. Esse desejo de ir adiante ultrapassa a vida e vai 
além da morte � é a esperança da eternidade que só pode ser 
oferecida pela Poesia e pela mística religiosa. O homem é assim 
um ser duplo, no sentido de que está ao mesmo tempo voltado 
para o real e para o sobrenatural (ou surreal). E xis te nele um 
"princípio de realidade" e, ao mesmo tempo, um "desejo" de 
superar a sua realidade cotidiana, que o aborrece mas que o 
leva a querer sair em busca de novas aventuras. Para isso, vale
se do sonho, do devaneio (sonhar acordado), das drogas, da poesia 
e do miJtüiJmo, alto e baixo: vale-se de qualquer possibilidade 
de sair da sua vida comum. 

Nos grupos arcaicos, sem escrita, as relações com o 
sobrenatural se dava através de todas as formas de expressão 
mímica- corporal e oral. Todo rito faz que a linguagem seja 
desviada de sua função comum. É pelas práticas religiosas que 
o homem toma consciência do poder da linguagem como objeto 
de meditação e de prazer. Na Grécia havia um equilíbrio entre 
o filósofo e o poeta - de um lado está o sábio e de outro o 
poeta, o homem inspirado - a divindade o deixava livre para 
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dizer o que quisesse. Também os latinos faziam assim, mas com 
a chegada do cristianismo o inspirador do poeta passa a ser o 
Espírito Santo. Surgem novas relações entre Poesia e Religião 
(Mística) , como se pode ver em alguns pensadores, como : 

SWEDENBORG - Conforme escrevei em Vanguarda 
européia e modernúmo braJi/eiro, a respeito do poema "Correspon
dances", de Baudelaire, a partir do renascimento retomou-se 
a idéia de uma identidade superior entre as diferentes lingua
gens artísticas. Havia a crença em uma linguagem universal 
e mágica, através da qual a impressão percebida por um dos 
sentidos era transmitida aos outros, como numa sinestesia. 
Essa crença se generalizou com as teorias formuladas por 
Swedenborg, por volta de 1750, quando desenvolveu também 
um sitema de comunicações pessoais com os esputtos e com 
os anjos, chegando logo ao misticismo. A sua doutrina pode 
ser assim resumida: 

a- Trata-se de um sistema tripartido: 

1) O terceiro céu ou mundo terrestre, onde existe tudo 

o que é material, todos os seres, sem distinção de reino: 

2) O segundo céu ou mundo da verdade - é o reino 

intelectual: os seres são aqui percebidos através de leis 

que os ligam; 3) O primeiro céu ou mundo celeste ou 

íntimo - é o reino de Deus. 
b -Como Deus não varia, a sua per

manença motiva as leis do segundo mundo, as guais 

estão relacionadas com o terceiro mundo através do 

homem que é, ao mesmo tempo, corpo, alma e inte
lecto .. Assim os três céus se refletem nele:o homem é 

. . 
o microcosmo e o universo o macrocosmo. 

PAUL CLAUDEL- Católico quer dizer universal e 
o primeiro artigo do Credo nos ensina que o universo é feito de 
duas partes: as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Sabemos das 
coisas inviJíveis pelas luzes da razão e da fé. E sobre as coisas 
visíveis nós somos instruídos pelas luzes da razão, da imaginação 
e dos sentidos. [ . . .  ] As coisas visíveis não devem ser separadas 
das coisas invisíveis. Todas em conjunto constituem o univer
so de Deus e possuem entre si relações claras ou misteriosas. 
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O Apóstolo [Paulo] nos diz que por umas somos conduzidos 
ao conhecimento das outras. [ . . .  ] A ciência só se ocupa das 
coisas visíveis. [ . . .  ] É um poder da wnJtatação e não de criação. 
A ciência tenta classificar, sistematizar e utilizar o que está 
em torno de nós, e por isso ela não tem necessidade de pôr 
em jogo todas as faculdades do espírito humano, da alma e 
do corpo, da inteligência e do coração. E é bem diferente ver 
uma coisa e fazê-la. O domínio próprio da arte e da poesia é 
o do fazer. De alguma coisa que era simplesmente percebida 
pelos sentidos, o homem faz alguma coisa que a razão pode 
compreender e a sensibilidade pode usufruir, de uma coisa 
material ele faz um ser espiritual. 

HENRI BRÉMOND - em La poésie pure (1926), 
escreve que "O papel primeiro da intuição e da crença na 
descoberta experimental não diminui a incontestável crença 
no sobrenatural e não impede a mística religiosa de adotar as 
verdades racionais e experimentais que ela reencontra fora do 
seu caminho, ou mesmo no seu caminho" 

III- O SORTILÉGIO DO VERBO 
Como a Religião é a forma por excelência da revelação, 

do encontro do homem com o sobrenatural, com o que o rodeia 
e ele não tem olhos para ver, como se diz em várias passagens 
da Bíblia, a Poesia está por isso intimamente ligada à Religião, 
tal como este termo se liga ou se religa a uma tradição cultural. 
Existe, primeiro, o sentido de uma raiz obscura, que Cícero 
relacionou com relégere [relegere, de re = !egere], isto é, re-co
lher, colher de novo o melhor, uma "flor" e, figuradamente, 
um "texto", vis to como uma "flor" ( cf. florilégio, antologia) . 
No fundo de légere está o termo grego léxis [l..é!;tç] , uma das 
designações da "palavra". Isso explica o significado de "relei
tura" na origem do significado de Religião". Mas há também a 
etimologia mais divulgada, a de que o termo "religião" provém 
de religare, ou seja, a presentificação e glorificação permanente 
dos deuses e dos santos na cerimônia do culto religioso. 

Sempre existiu uma aura de sagrado nas funções de poe
tas, vates, bardos e profetas. E essa aura passou ao poema. Daí 
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porque poesia e religião deixam-se ler como formas culturais 
fundadoras: tanto em uma, como em outra, o imaginário atua 
na criação do mundo, por intermédio da linguagem. Às vezes 
elas se juntam, como no início do Génesis (1,3) ,  ou no Evan
gelho segundo João QO, Prólogo, 1-18) . Começo e fim de um 
discurso que se volta sobre si mesmo, como na linguagem dos 
mitos. Nessas duas passagens, a linguagem se faz absoluta, 
como foi em todos os inícios, quando "pronunciar" significa 
"fazer". Está assim no começo do Código de Hamurabi, que 
diz: "Eu nasci quando os deuses pronunáaram o meu nome". Está 
na Bíblia. Um poeta como Carlos Drummond de Andrade 
sabe que "Tudo é teu, que enuncias". E sabe mais, sabe que "O 
nome é bem mais do que nome: o além-da-miJa, / c·oisa livre de c-oisa, 

árc-ulando". E eu mesmo já escrevi que "O nome é que nos punge, 
e permanece". 

Assim, tanto a Religião como a Poesia são formas de 
revelação do encontro do homem com o sobrenatural, com 
o que o rodeia e ele não tem olhos para ver, como se diz em 
várias passagens da Bíblia. A linguagem da Religião está fun
dada no símbolo, quer dizer, é absoluta e vertical, totalitária, 
de cima para baixo, impositiva; ao passo que a Poesia parte 
do .rigno, é horizontal como o discurso e se abre democrática 
para o imaginário de cada um. Para Octavio Paz (E! arco y 
la lira) , a Religião acena ao homem com a vida eterna, mas a 
noção de eternidade aí é para depois da vida, é para o fim dos 
tempos. A Poesia, ao contrário, é uma forma de revelação mas 
a partir da linguagem de cada cultura: ela "no.r abre - diz o 
poeta mexicano - uma posJibilidade que não é a vida eterna das 
religiões nem a morte eterna das jilosofia.r, ma.r um viver que envolve e 
c-ontém o morre,-J'. 

A Poesia é por isso o exercício maior da nossa liberdade 
de ser: através dela tomamos contato com uma categoria de 
"sagrado" que não é bem o sobrenatural, mas uma saída do 
comum, da linguagem comum que nos achata, que nos faz 
igual a todo mundo, que ilude a nossa individualidade. A li
berdade de que falamos está na possibilidade de escolhermos 
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as nossas palavras e de organizá-las segundo o nosso gosto, 
de investir nelas as significações mais caras às nossas emoções 
e ao nosso imaginário. Aí está a criafão na poesia: o poeta 
foge da linguagem de todo mundo, ordenando-a de outra ma
neira, construindo dentro dela o seu cosmo particular, que é 
o poema, objeto verbal artisticamente estruturado. Nisso ele 
procede como Deus: parte do caos da criação para o cosmo do 
poema e da poesia. Ele também pronuncia, mas para dentro 
da escrita. 

O paralelismo entre as experiências mística e poética 
nada tem a ver com as tentativas de automatismo psíquico 
ou com as experiências da escrita automática dos surrealistas. 
Mas está com certeza relacionado com as práticas esotéricas 
e gnósticas (Cf. grego eawtEQOÇ = o mais íntimo, de dentro), 
com o orfismo e até com o hermetismo de certas linguagens 
encantatórias, inclusive surrealista, no que este movimento 
possa ter sido contaminado pela concepção da "poesia pura" 
e do sortilégio do verbo, na década de 1920. 

Um dos recursos para atingir a "poesia pura" é o de 
transformar a linguagem em magia musical, em litania, em 
enunciá-la bem, em pronunciá-la conforme o ouvido dos deu
ses, como queria Pânini com os velhos textos védicos. Essa 
melopéia encantatória vem dos mais remotos tempos e atinge, 
com Mallarmé, a mais alta concepção, como se depreende da 
leitura de La MuJique et les Lettres, de 1895. É daí que vem a 
teoria do abade Henri Brémond, para quem dentro da poesia 
há uma realidade misteriosa e a linguagem poética deve ser esse 
encantamento obscuro, que não depende do sentido e sim da 
musicalidade do verso. O poema é assim uma expressão que 
transcende as formas do discurso e não se deixa reduzir ao co
nhecimento puramente racional. Ele provém de um ritmo que 
passa pelo mais íntimo do poeta, repercute no cosmo cultural 
e toca, em última instância, o Lógos do Criador. Um ritmo que 
se faz musicalidade para revelar os estados inconscientes ainda 
não tocados pelo sentimento ou pela razão, um ritmo mágico 
e, por isso mesmo, de prece. 
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Para concluir, podemos dizer que o poema provém 
de um ritmo que passa pelo mais íntimo do poeta, repercute 
no cosmo cultural e toca, em última instância, o Lógos [Aóyoç] 

do Criador. Um ritmo que se faz musicalidade para revelar os 
estados emocionais e inconscientes ainda não tocados pelo sen
timento ou pela razão, um ritmo às vezes secreto, misterioso e 
mágico, que fascina como um sortilégio na linguagem, um ritmo 
sagrado que se torna litania, oração, e prece. Assim, entre a 
Mística e a Poesia, entre o mistério e o segredo, há sempre o 
silêncio do mudo e o olhar fechado e concentrado do míope que 
vê para dentro, iluminado pela Beleza que, segundo o verso de 
Dante, não se conseg1,.1e ver em toda a sua plenitude. 

IV- A POESIA DE JESUS* 
A linguagem de JESUS provém de uma longa 

tradição em que se misturavam mitos, lendas, profecias, poemas 
e a forte tradição judaica do Velho Testamento. O discurso 
de Jesus relê oralmente os principais sentidos dessa tradição, 
principalmente nos ditos e parábolas, formas simbólicas já 
fora de uso no seu tempo. Coletadas e recriadas cinqüenta e 
tantos anos depois, pelos apóstolos, constituem a matéria dos 
Evangelhos, tanto os sinópticos como o de João e, por 1sso 
mesmo, a base do Cristianismo. 

A maneira como foi escrita a sua mensagem está 
carregada de poesia, não como recurso pedagógico ou sim
plesmente ornamental, mas porque era a linguagem adequada 
à nova doutrina. Jesus lançou mão de ritmos da sua língua 
oral (o arameu / aramaico) e de processos como paralelismo, 
aliteraçào, assonância, paronomásia, comparação, metáfora, 
símbolo, parábola e uma série de figuras de linguagem. Jesus 
falou como profeta, isto é, como quem bebia diretamente de 
uma profunda experiência. O verbo em que ele se encarnou 
saía de sua boca com a naturalidade poética de quem havia 
tido grandes vivências. Daí a estrutura peculiar e poética de 
sua fala. 
"'Estamo!' no� valendo al)ui do livro de José Luis Espind. La Poesia de .Jesús.Salamanca: Etlitorial San 

Estcban, 1986, no seu capitulo inicial. 
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Pode-se dizer que em toda situação mítica ou épica 
que envolva o maravilhoso e o humano, a linguagem apropriada 
tem sido a da poesia. No início da Bíblia, a poesia foi a condu
tora da revelafàO. Através da linguagem poética se expressaram 
os mitos, as liturgias, os oráculos proféticos, as lamentações, 
os exorcismos, os credos e a sabedoria, como se comprovam 
nas seguintes passagens: "O testamento de Jacó" (Gên. , 49), 
"O cântico do mar" (Êx. , 15), "O oráculo de Balam" (Núm. , 
23-24), "O cântico e a bênção de Moisés" (Dt. , 32-3) e "O 
cântico de Débora" Oz. , 5). 

O discurso oral de Jesus, que sobrevive na escrita dos 
apóstolos, utiliza os recursos retóricos da poesia bíblica, mas a 
sua linguagem difere da dos mestres de seu tempo, porque estes 
são investigadores da Lei de Moisés e estão sempre absorvidos 
pelo casuísmo e, ainda que crentes fervorosos, não sentiram a 
necessidade deforFara linguagem , pois queriam ser fiéis ao que 
está escrito na Lei. Jesus, pelo contrário, está levando a Lei 
à sua culminância, ele não faz leitura de superfície, interroga 
de novo o Espírito, fonte direta da profecia e da poesia. Jesus 
descobre os íntimos desejos dos textos antigos, à luz da visão 
de um reino de Deus próximo do homem. 

No tempo de Jesus os mestres da Lei já haviam 
abandonado a parábola como meio de ensinar. Jesus recupera a 
linguagem dos profetas, como a de Ezequiel, por exemplo, que 
fala do 'filho do homem". Jesus põe de novo a parábola em ação, 
dando-lhe maior expressividade, infundindo nela um sentido 
absoluto de certeza natural e de clarividência sobrenatural. 
Pela parábola e pelo recurso do paralelismo da narração o 
povo compreendia a relação do natural e do divino. Quando, 
por exemplo, Jesus prega as bem-aventuranças e o amor ao 
próximo (Mt. 5, 45) , dizendo para amar o inimigo, ele usa o 
paralelismo poético para dar ênfase à sua voz, dizendo que o 
Pai c eles te 

faz nascer o seu sol sobre maus e bons, 

e vir chuvas sobre justos e injustos. 
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E depois, por intermédio do paralelismo de perguntas, 
ele sugere a novidade, o mais importante de sua doutrina: "E 

se xaudardes somente os vossoJ irmãos, que fazeis de maiJ? Não fazem 

os gentios também o meJmo? " 
Para concluir, podemos dizer que o poema provém 

de um ritmo que passa pelo mais íntimo do poeta, repercute 
no cosmo cultural e toca, em última instância, o Lógos [Aóyoç] 
do Criador. Um ritmo que se faz musicalidade para revelar os 
estados emocionais e inconscientes ainda não tocados pelo sen
timento ou pela razão, um ritmo às vezes secreto, misterioso e 
mágico, que fascina como um sortilégio na linguagem, um ritmo 
sagrado que se torna litania, oração, e prece. Assim, entre a 
Mística e a Poesia, entre o mistério e o segredo, há sempre o 
silêncio do mudo e o olhar fechado e concentrado do míope que 
vê para dentro, iluminado pela Beleza que, segundo o verso de 
Dante, não se consegue ver em toda a sua plenitude. 

Como nada é conclusivo, continuamos em busca 
de elementos novos para a construção, não definitiva, do que 
poderá ser um dia uma possível Filosofia da Criação envol
vendo Mística e Poesia. 

V- 50 ANOS DE LITERATURA 
Dentro das comemorações dos 50 anos de publicação do 

seu primeiro livro, Alvorada, de poesia, Gilberto Mendonça 
Teles leu e explicou os diferentes modos de composição de 
alguns seus poemas, entre os quais: 
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TEORIA 
Minha paixão teórica 

é muito mais que paixão; 
não está longe nem próxima, 

está no ar e no chão. 

Tem seu real, mas é órfica 
como o sim, como o não; 

sua antena parabólica 



capta só distração. 

Nunca exibe o seu código 
livre na palma da mão, 
embora sempre erótica 
no seu tempo e viração. 

Minha paixão teórica 
segue o exemplo da inflação: 

sobe e desce sem órbita, 
é mais que bala - é balão. 

2 

Deixe que venha o poema 
como um telefonema. 

Deixe que o poema venha, 
mas ponha fogo e lenha. 

Que o poema venha, deixe, 
mas com molho no peixe. 

De lenha e telefonema, 
de peixe e algum dendê, 

pode-se ter um poema, 
dependendo de você, 

que é capaz de ver anjo 
voando de mini-saia, 

sem se dar conta do arranjo 
ou do rabo-de-arraia. 
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3 
Eu não sei se sou leigo ou laico, 
sei que este poema é prosaico. 
E sei que em matéria de poema 
melhor é não criar problema. 

Cada um escreve o que pode: 
este aqui tem barba e bigode 

e pode até não ter cabelo, 
mas não é preciso dizê-lo. 

O leitor, que hoje está na moda, 
é que deve fazer a poda 

e colher o que mais lhe agrade, 
mesmo que seja tempestade. 

Mas se eu não for laico, for leigo? 
E se o meu poema for meigo? 

Onde é que fica o meu conceito, 
se ainda não matei o sujeito? 

E acho mesmo que além de tudo 
um poema, mesmo sisudo, 

pode até ser (tecer faz mal?) 
um poema sentimental. 

[& cone de sombras, 1995] 

CRIAÇÃO 

O verbo nunca esteve no início 
dos grandes acontecimentos. 

No início estamos nós, sujeitos 
sem predicados, 

tímidos, 
embaraçados, 



às voltas com mil pequenos problemas 
de delicadezas, 

de tentativas e recuos, 
neste jogo que se improvisa à sombra 

do bem e do mal. 

No início estão as reticências, 
este-querer-não-querendo, 

os meios-tons, 
a meia- luz, 
os interditos 

e as grandes hesitações 
que se iluminam 

e se apagam de repente. 

No início não há memória nem sentença, 
apenas um jeito do coração 

enunciar que uma flor vai-se abrindo 
no seu dia de festa, ou de verão. 

No início ou no fim (tudo é finício) 
a gente se lembra de que está mesmo com Deus 

à espera de um grande acontecimento, 
mas nunca se dá conta de que é preciso 

ir roendo, 
roendo, 
roendo 

um osso duro de roer. 
[Álibis, 2000] 
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NARCÍSICA 

Num dia de muita graça, 
de muita luz na caverna, 

quando a forma se equilibra 
numa arte antiga e moderna, 
meu braço foi-se estendendo 

como quem manda e governa, 
tentando agarrar a imagem 

da vida eterna. 
Mas a imagem, muito viva 
na sua espessura interna, 

pegou meu braço e puxou-me 
para o fundo da cisterna. 

[ Caixa-de-fósforos, 2000] 

NOS ÚLTIMOS 20 ANOS 

Nos últimos vinte anos, muitas coisas 
tiveram seu princípio -

Uma lagarta 
começou a comer o talo verde 

de uma folha esculpida na parede 
do edifício mais próximo. 

Uma aranha 
teceu e desteceu a sua renda 

à espera da odisséia de um inseto 
CUriOSO. 

Um beija-flor impaciente 
começou a amolar o longo bico 

no metal do verão. 
Recém-nascido, 

um menino berrava o seu natal 
mijando indiferente. 



Entre greves, censura e terrorismo, 
um relâmpago veio da internet, 

riscou no movimento o próprio site 
e se perdeu na pós-modernidade 

do milênio. 
Enquanto isso, o amor abria 

seus e-mails (sem vírus), a sua flor 
de signos, suas formas, a sua arte 

de escandir as vogais, tanger os ictos, 
dizer o beabá e, por um triz, 

não revelar na consoante o nome 
que floresce por dentro, no mais íntimo, 

no mats fundo desejo de poesia. 

[Inédito em livro] 

GOIÁS 

Só te vejo, Goiás, quando me afasto 
e, nas pontas dos pés, meio de banda, 
jogo o perfil do tempo sobre o rasto 
desse quarto-minguante na varanda. 

De perto, não te vejo nem sou visto. 
O amor tem destes casos de cegueira: 

quanto mais perto mais se torna misto, 
ouro e pó de caruncho na madeira. 

De perto, as coisas vivem pelo ofício 
do cotidiano - existem de passagem, 

são formas de rotina, desperdício, 
cintilações por fora da linguagem. 
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De longe, não, nem tudo está perdido. 
Há contornos e sombras pelo teta. 

E cada coisa encontra o seu sentido 
na colcha de retalhos do alfabeto. 

E, quanto mais te busco e mais me esforço, 
de longe é que te vejo, em filigrana, 

no clichê de algum livro ou no remorso 
de uma extinta pureza drummondiana. 

Só te vejo, Goiás, quando carrego 
as tintas no teu mapa e, como um Jó, 

um tanto encabulado e meio cego, 
vou-te jogando em verso, em nome, em GO. 

[Saciologia goiana, 1982] 

LIRA GOIANA 

Repartam meu corpo pelos rios de Goiás: 

a mão esquerda acariciando as águas do Araguaia, 
a direita desenhando os rumos do Paranaíba, 

os pés brincando nas águas do Aporé e do Verdão, 
a cabeça na junção do Araguaia e Tocantins 

(quero governar daí as artimanhas e latifúndios), 
os joelhos no Rio dos Bois e no Caiapó, 

o sexo bem enterrado na lama do Meia-Ponte. 
Mas deixem minha alma no Rio das Almas, 

deixem meu coração batendo no Rio Turvo, 
deixem minha língua nas areias do Corumbá 

e meus olhos secando nalguma lagoa 
para a alegria dos bagres, dos lobós 

e das piranhas traidoras. 



Ah! deixem também meu cachimbo fumegando 
nos borrifos de luz da Cachoeira Dourada: 

quero ser como um instante de arco-íris 
nos olhos das mulheres de Goiás. 

[Saciologia goiana, 1982] 

RITUAL 

Para Laíla e Erley 
O mormaço envelhecia as folhas 

da mamoneira e punha brilho de foice 
nas árvores do quintal. 

Era o princípio 
de setembro, o sufocado estio, 

o pressentido medo de se ficar sem ar 
na tarde ressequida, no ermo 

das ruas marginais do povoado. 

Em breve, a chuva apagaria 
as cinzas das coivaras. Os aceiros 

se cobririam de formigas 
e os cupins ressurgiriam festivos 

no cheiro sensual da terra molhada. 

Em breve o pai abriria as primeiras covas 
para a canção do milho. 

E em breve 
eu me deitaria no chão para escutar 
o silêncio da plantinha crescendo, 

crescendo mais alto que a personagem 
nos confins de outra estória. 

[Saciologia goiana, 1982] 
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ANGULAR 

Ao Dr. Walter Pinheiro Nogueira 

Há quem ajunta pedras no meio do caminho 
quem atira pedra nos telhados de vidro 

quem se arma de paus e de pedras 
quem chega com quatro pedras na mão 

quem se transforma em pedra de escândalo 
quem gosta de pôr uma pedra por cima 
e quem nunca deixa pedra sobre pedra. 

Eu, não: sou calculista, 
de cal e pedra. 

Cultivo pedra nos rins e na língua 
e sei que pedra que rola não cria limo. 

Às vezes, tomo chá de quebra-pedra; 
outras, saboreio uma sopa de pedra. 

Nos momentos de crise, descanço a cabeça 
numa pedra filosofal. 

Numa pedra de toque (ou de amolar) 
fundei pacientemente o meu silêncio 

e aprendi a brunir as sete pontas 
do dia D da minha dor, 

ma1or, 
bem maior- me garantem- que a do parto . .  

[Palavra, 1990] 



RECOMEÇO 

Todos os dias, meu amor, eu passo 
para te ver e amar, ser teu marido, 
teu amante fiel no tempo escasso 

mas tão cheio de forma e de sentido. 

O melhor, o mais belo, não tem sido 
o que ficou sem ritmo e sem compasso; 

e sim este desejo instituído, 
esta ternura pelo teu regaço. 

Todos os dias, meu amor, alento 
o desespero de ficar, sentindo 

que o absoluto da vida tem seu preço. 

E quanto mais apuro o pensamento 
mais me dou conta de que tudo é lindo 

porque partimos sempre do começo. 

[Álibis, 2000] 
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