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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar a obra 
Evocagëes do poeta catarinense Cruz e Souza de forma a 
criticar sua inadequada interpretação no contexto da lite 
ratura brasileira. - 

Para tal, proponho uma avaliação da fortuna crí- 
tica sobre o autor, sobre sua obra e, especificamente, sg 
bre Evocagoes, para depois analisar os temas presentes no 
livro, a fim de confrontar as interpretaçães apresentadas 
e o verdadeiro teor do trabalho do poeta. 

Pretendo, assim, apresentar a obra de um artista 
"além de seu tempo", que antecipou tematicamente a litera 
turs.contemporãnea ao revelar sua=preocupação com o papel 

ou do ser humano em meio a um.mnndo em transformaçao e evolu 
çao, compondo uma obra não so atual, mas profundamente fi 
losofica.



ARTE IP 

UM MTO 

"O simbolismo de Cruz e Souza não se explica pg lo meio. O simbolismo, aliás, não vingou no Bra sil, e o autor de Missal ficou aqui quase que como o unico grande representante dessa escola Esse simbolismo se explica, no entanto, pelavon tade do poeta de ocultar as suas origens, de su bir racialmente, de passar, ao menos em espíri- to, a linha de cor. É a expressão de uma imensa nostalgia: a de se tornar ariano". 
(Roger Bastide, A Poesia Afro-Brasileira) 

"Os que vierem nos substituir, armados de novas ideias, quando rejeitaram nossas fórmulas, já então caducas e enferrujadas, julgarão se devem respeitar a memoria do poeta negro de hoje ou se ela nada merece da posteridade." 
(Frota Pessoa, "Cruz e Souza")
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l. COHSIDERAQÕES 

Tornou-se difícil redigir este estudo não pelo 
seu tema, mas em função da tendência torturante de repetir 
os mesmos lugares comuns e banalidades que vêm recheando 
os artigos e estudos sobre a vida e a obra de Cruz e Souza 
ao longo destes noventa anos Õä sua morte. 

Lembrado apenas como um poeta negro injustiça - 
do, dificilmente como o artista que foi, Cruz e Souza teve 
sua obra e seu talento inoompreendidos e mal interpretados 
pela maioria dos interessados em Sbubolismo Brasileiro.Pog 
ta visionário, tinha uma consciência artística que o levou 
a ousar uma forxn.poštica antagönica aquela simpática ao 
meio intelectual do Rio de Janeiro do fim do século XIX, 
meio que primava pelo conservadorismo das ideias políticas 
e socio-culturais e repleto de "figur5es“ que insistian em 
ignorar e marginalizar o negro desconhecido que se apresen 

(1)_ tava como poeta 
' Era um.ambiente nervoso, carregado de richas pes 

soais e antipatias ideológicas, como sentimos no desaba - 
fo de Virgilio Varzea em oarta ao amigo Cruz: 

u ' 

_ I Ju Devo te dizer, porem, que nao sei ainda qual o destino que me espera, nesta inclemente cidade , porque se eu não arranjar emprego por estes dois meses mais proximos, largarei imprensa e tudo e ficarei completamente sem recursos, pois já não posso mais. Isto de imprensa é bom para os bur - 
ros, que não se preocupando com a Arte, despejan diariamente carradas de asneiras, que no fin de 

~ contas agradam o publico e lhes fornecem suces - ' 

s°S,,_barat¢e. olha 0 Quinxinz Bocaiúva, 0 Rui Barbosa, o Silvio Romero, o Ferreira de Araujo , atualmente célebres e ricos. Que leve o diabo a Imprensa, que nos esfola e desgraçal” (2) ' 

A situaçao era insegura para os iniciantes que , 

como Várzea, conseguiram assegurar uma oportunidade na im-
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prensa. O espaço cultural fechava-se por si prdprio às no - 
vas ideias, afunilando a atenção do publico leitor que a- 
companhava as publicaçäes, sendo a grande força de veicula- 
ção dos movimentos culturais de então. Era dificil haver 
brechas por onde os novos pudessem penetrar para apresentar 
um estilo que, a principio, mostrava-se como incompreensi - 
vel e oco, falando por abstraçães que depunham contra os 
seus autores, considerados um.punhado de irresponsáveis so- 
nhadores -'os tão desprezados Wnefelibatas".(3) 

Neste contexto apresentou-se Cruz e Souza com uma 
postura literária favorável a utilização do poder sugestivo 
e musical da linguagem.para expressar os mais profundos sen 
timentos e angustias do homem. Resultou dessa tomada de po- 
sição uma obra essencialmente subjetiva que uniu a temática 
universal da procura mística pela plenitude espiritual e .a 
dolorosa realidade do preconceito social vivenciado pelo 
poeta. Impedido pela prãpria sociedade de integrar~se ao 
meio, procurou evadir-se do mundo visível, refugiando - se 
num plano superior, lapidando sua alma para a existência1nnn 
nmndo ideal somente alcançado atraves da sensibilidade dis- 
ciplinada. Já que não foi aceito pelo mundo dos "homens 
brancos", o poeta fugiu para onde todos são realmente i- 

ls. 
.

. 

.A leitura de algumas criticas publicadas por oca- 
sião do lançamento das primeiras obras do poeta catarinense 
deixa claro que o combate ao movimento simbolista foi duro, 
sem treguas. Diante de um.livro como Eiggal, trabalhos em 
prosa poética, a imprensa dividiu-se em duas fortes facçoes 
que iniciaram verdadeira guerra de artigos. - 

Temos, por exemplo, Arthur Azevedo que assina 
flmissalfl em Álbum, revista aa qm em editor. o tearrólogz 
critica o estilo de Cruz dizendo que "o que lhe não falta
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são adjetivos de algibeira e frases torturadas a canivete 
ou cv e ao fogo, tao torturadas e tao retorcidas que deixam de 

ser Arte para ser unicamente caprichos de paciência". Con 
siderando tais frases como "charadas sem decifração", com 
para a obra com.um bife ao qual mastigamos e não podemos 
engolir. ' 

,

, 

V 

Já irtmzr ae mí:-ezzâa, também em março de 1893, 
publica um artigo na Revista Ilustrada, uma das portesvo- 
zes do movimento simbolista, onde fala que o livro tem 
"áureas cintilações de estrelas cadentes e castas letes ~ 
cëncias de luares“, sendo "um triunfo glorioso do Estilo, 
do Ritmo, da Originalidade", no melhor estilo simpatizan- 
te do movimento. O crítico sabia que se tratava de uma 
obra subjetiva e psicolõgica, de dificil compreensão e 
aceitacão, por isso yreviu, acertadamente, a reação da ig 
prensa. 

"É por isso meso que ele marca um periodo äeëfi nascimento e esta copletamente isolado na pseg da literatura americana, mormente brasileira , passara escondido pelas mãos calosas da enzada jornalística, a eterna, a imorredoura, a profun 
z da Eater do terra-a-terra."(4) _ 

O que de mais negativo ficou dessa batalha foi 
justamente a\näo exploração desse aspecto de conscientizg 
ção literária a nivel nacional- Apesar de nefelibatas, a 
busca de uma arte pura e universal fez com que os autores 
simbolistas estivessem mais perto da realidade brasileira 
nas suas atitudes socio-politicas. Andrade Muricy, o espg 
cialista maior do simbolismo brasileiro, tentou recuperar 
esse asoecto dentro do Panorama do EbvimentofSimbolis _ 
^ ` ' 

e, especificamente, em Cruz e Souza ne Obra ta Brasileiro 
Coggleta por ele organizada, comentando trabalhos de cu - 
nho abolicionista e republicano, e a atuaçao politica de



11 

alguns escritores e as leituras e influências dos simbolis~ 
tas mais destacados, abrindo mais a visão em torno do posi- 
cionamento politico-social destes poetas.(5) 

`A luta de Cruz e Souza contra o preconceito ra- 
cial foi muito mais sutil e elegante do que a princípio nos 
faz crer a tradição literária, constando de poemas, editais 
e coferências sobre o assunto.(6)Ào contrário do que tem 
sido pregado desde que o sociólogo Roger Bastide o -colocou 
como expoente máximo do simbolimo brasileiro, Cruz não adg 
tou os aristocráticos modelos europeus para “fazer-se" aria 
no ou para “branquear“ suas formas poeticas.(7)0 simbolismo 
impôs-se como a opção mais adequada a partir do momento que 
o poeta procurou expressar sua angustia atraves de uma poe- 
sia que lhe possibilitasse mesclar o mundo concreto do qual 
fugia com o mundo abstrato ardentemente ansiado como alivio 
para sua dor, e que retratasse a “essência” das formas con- 
cretas, trabalhando-as à nivel simbolico. Através desse no- 
vo movimento, Cruz uniu os dois aspectos para explorar, poe 
ticamente, sua vivência pessoal. Sua poesia fluia de sua 
sensibilidade e era trabalhada pelo seu intelecto com a in- 
tenção do causar o efeito de “sugestão".

_ 

Não se pode falar de uma obra autobiográfica. Sua 
poesia e sua posa tratam de divagações, de sonhos e pesado 
los, de sentimentos. Eão descrevem pessoas ou narram fatos, 
nem criticam açães. O poeta preocupa›se em dar forma a emo- 
çães presentes em si proprio, acções que ele estivesse sen 
tindo no momento de sua criação ou que já houvesse tido a 
oportunidade de sentir anteriormente. Sabendo que não se 
pode dar “corpo” a uma emoção, o poeta tentou "sugerir" ao 
leitor seus sentimentos, tentando reproduzir uma atmosfera 
que pudesse despertar tais experiências em cada sensibilida 
de que o lesse, para finalmente ser compreendido. Hada mais
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oportuno do due aliar-se aos ideais simbolistas que preg - 

vam o poâer sugestivo da musicalidade âas pa,1avras _e a im - 
portância do simbálico na expressão da subjetiviãzaâe.
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2. Fomuaà-1-úrsfifirâ Í 

0 conjunto de artigos e estudos a respeito de 
Cruz e Souza não sofreu muitas modificaçöes desde as prime; 
ras publicações sobre sua obra. Não fizeram os críticos 
justiça ao seu talento ao perderem-se em interpretações pau 
co literárias e de caráter pessoal. Ba verdade, a maioria 
dos trabalhos insiste na importância do problema racial e 
da vida miserável que levava Cruz e sua familia para justi- 
ficar o comportamento rebeladc e a amargura que caracteri - 
zam sua poesia, enquanto É esquecida a verdadeira raiz filg 
sofica de sua obra poética. É comum encontrarmos a expres - 
são desse pensamento em criticas como a de Valdemar Caval - 
canti: 

"Tudo o que ele fez, do berço ao túmulo, foi com o proposito deliberado e terrivel de apagar a sua mancha de sangue africano que ardia nas veias co- mo um ácido. Procurou sempre esquecer o triste 
. de sua origem, raspando da lembrança o estigma da servidão. O passado e a cor eram para ele um tes- tamento maldito de que se quis desfazer por to - 

dos os meios."(š) 

= Percebe-se que o que mais impressiona na leitura 
de Cruz e Souza É a angustia infinita que acompanhava o poe 
ta por toda a obra, levando seu sofrimento aos mais altos 
estágios. A verbosidade hiperbolica e a distribuiçao de neo 
logismos faz dessa leitura uma atividade pesada e cansati - 
va, dificultando ainda mais a interpretação do leitor desa- 
visado. O jogo de palavras e sentimentos que cria não alcan
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ça o efeito lúdico e irônico que a principio parece preten- 
der Cruz e Souza, dando ao leitor a impressão de hermetisno 
e evasão do real. Talvez dai surja a tendência da criticaem 
simplificar a definição da obra usando dois argunwntos: o 
poeta era negro e era pobre, nada podendo esperar de uma 
sociedade preconceituosa, portanto condenou-se š marginali- 
zação que, para a maioria dos críticos, foi denunciada em 
sua produção poética:

, 

"O desespero a se misturar com a brandura, o dose 
quilíbrio a revelar surtos de.gênio, o-horror de 
ser filho da raça negrafe o deslumbramento pelas 
carnes alvas - eis o drama da miséria e da humi - 
lhaçšo que lhe caracteriza a obra."(9) 

Já Fernando Góes explica-essa parte angustiada a- 
tribuindo-a ao masoquismo cultivado pelo próprio poeta, um 
cultor por excelência da dor e do sofrimento, fazendo com 
que o poeta se fechasse para o mundo por causa de um orgu - 
lho estupido que o impedia de aceitar qualquer especie de 
ajuda.(1o)Alienava-se, assim, do mundo que o circundava' ao 
ser cada vez mais repudiado pelos adversários literários em 
função de suas atitudes impopulares, ao mesmo tempo que so- 
fria demais com esse isolamento. Goes definiu-o como o “car 
rasco de si mesmo."(l1) 

ao Algumas criticas sao ingênuas, como a insistência 
de Arnaldo São Thiago em afirmar que 'wenquanto viveu, ofus- 

eu cada era a sua gléria pela negra pigmentaçao da sua epider- 
me."(l2)Essa afirmação pessoal transformou-se em verdade no 
seu livro O Dante Negro, Ou ainda, em um artigo do Brasil 
Temperante, que cita o poema "Canção do Bêbado" como criti- 
ca à vida dramática de um ébrio, sendo considerado um poe- 
ma "anti-alcoÕlico“, seguido de transcriçães de outros poe- 
mas, todos interpretados dessa mesma forma, resultando na 
exaltação ao grande espirito humanitário do poeta, propondo
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um aspecto pouco comum dentre as criticas dedicadas a 
Cruz.(13) 

Certas teses a respeito da penetração do simbo1j_§ 
' { I ou mo entre os brasileiros .contribuiram para a ma impressao 

causada pelo movimento entre os críticos. Kuna delas sur - 
giunem meio a alguns estudiosos, entre eles Silveira Neto, 
sendo uma curiosa teoria sobre a boa receptividade da cor- 
rente simbolista pelos estados do sul do Brasil, em função 
da semelhança de clima com a Europa, auxiliando-os na cor- 
respondência de íntenç'5es.(14)Tasso da Silveira, filho do 
critico paranaense, continuou a divulgação dessa tese, nes 
tes termos: ~ 

"Também o clima frio e as brumas hibernais des - 
ses lugares favoreceram a condensação -do movimen 
to renovador: o simbolismo brasileiro partiu do' 
Paraná e Sania Catarina, propagando-se para todo 
o pais; mas principalmente às terras frescas do 
Rio Grande do Sul e de Ršinas, para atingir seu 
fulgor maior no Bio de Ja.neiro."(15) 

Já. seguindo -a linha de pesquisa literária que ug. 
lizou a sociologia no aunflio ao estudo da literatura nos 
anos 40, o sooidlogo francês Roger Bastide causou (e ain- 
da causa) sensaçãoao divulgar sua -famosa tríade simbolis- 
ta, composta pelo alemão Stephen George e pelo francês 
häallarme ao lado de Cruz e Souza, apresentando-os como os 
três grandes nomes do movimento, em temos mundiais. É pre 
ciso que seja ressaltado que Bastide foi importante enquan 
to divulgador de Cruz e Souza no mundo, levando sua poesia 
para a 1ä1ropa.zO que ãfesagrada porém, em seus estudos é a 
pouca preocupação literária ao demonstrar o valor de seu 
traballio e 'revelar o catarinense como um autor novo, de 
estilo revolucionário, visto que comparando-o a Išallarmé , 

a busca de uma linguagem nova para a poesia segue rumos 
diferentes nos dois poetas,sem :falar da pesquisa linguiist¿:'¿
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ca do poeta alemão, que também difere dos outros autores. Au 
Av gusto de Campos está coberto`de razao ao criticar duramen - 

te esta tríade, dizendo que esta comparação não resistiria a 
uma analise objetiva, já que existem variações de nivel e de 
perspectivas poéticas entre os três, além da distância crono 
lógica, que criem obstáculos âificiimente fie.zzep‹›zzive1e.(167 

A partir de uma visão social da obra de Cruz, Bas- 
tide afirma que o poeta tenta asfienãëratraves de sua arte, 
visto que compreende ser impossível de outra forma. As carac 
teristicas 9n5rdicas“ da corrente ajudam o poeta negro a 
"embranquecer-se" e'@IÊfi¢TaÍiZ&T-Sef ao menos culturalmen- 
te. O sociologo acredita que esse desejo de ser branco e pez' 
tencer a uma sociedade ariana está ligado ã educação germêni 
ca que teria recebido em criança, em Santa Catarina, sua 
terra natal e centro de imigração alemã, fazendo-o distan - 
ciar-se de sua origem africana. Como sintoma, aponta o fato 
de que o poeta passa simbolicamente a cultuar fisicamente a 
mulher branca em sua obra, apesar de manter um amor espiri - 
tual com a mulher negra. Enfim, Roger Bastide expõe seu pon- 
to de vista coerentemente até o momento em que fala que Cruz 
e Souza foi o "cantor de sua raça" ao cantar a noite e 4 seu 
mistério sedutor e o exotismo da mística raça africana, con- 
tradizendo-se. 

Manuel Silva ?into, em carta a Nereu Corrêa, chama 
va a atenção para o fato de que Bastide procurava explica - 
ções demais em fatores extra-literários, onde a "rebusca sus 
piciosa dos fatores sociais e da repulsa social, cujo influ- 
xo na obra dos poetas e exageradíssimo", justificaria parte 
da angustia que É sentida na poesia de Cruz, mas não explica 
ria outros aspectos, como a busca da arte pura e do desejo 
de transcender pela musicalidade poética, aspectos estéticos 
encontrados também em outros poetas simbolistas.(l7) 

DO mesmo modo, Eassaud Moises, baseado nos estudos
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sobre Bachado de Assis, critica a opinião de que a literatg 
ra giraria em torno dos dados psicologicos de um autor, as 
sim como a poesia de Cruz e Souza giraria em torno da pro - 

blemática da cor, especificamente referindo-se ao estudo 
de Bastide.(l8)Concordar com essa hipotese, segundo Moisés, 
seria reduzir a obra a um simples caso de complexo racial , 

negando "talento" ao autor. Sua "obsessão" pelo uso de tona 
lidades brancas, longe de ser um.desejo de "embranquecimen- 
to", revela o desejo do absoluto encontrado nos simbolis - 
tas, europeus ou nao, como em Alphonsus de Guimarães, por

I exemplo, revelando a angústia metafisica que caracterizou 
essa geração. 

ow Contudo, a melhor explicaçao ainda está porvir... 
de acordo com Jose Firmo, o poeta sempre foi mal estudado , 

além de mal ter tido tempo para expandir-se, pois morreu 
prematuramente.(19)Wilson Eartins, assim como Eduardo Por - 
tells, estendeu essa preocupação para todo o movimento sim- 
bolista brasileiro,(20)aplaudindo a edição do estudo de 
Nassand Moisés sobre o assunto, dizendo que "ele modifica 
de forma substancial as estruturas da visao literária; e um 
passo para o trabalho definitivo que consistirá em "ler" 
Cruz e Souza mais do que ”relê-lo", o que implicará na cera 
gem de por provisoriamente entre parênteses toda a mole de 
lugares~comuns criticos que agora nos têm impedido a leitu- 

- 

_ . . » n (21). V ra obgetiva e ingenua . 

ou Eassaud apresenta em seu estudo nao so dados so - 
bre o nmvimento, como também coloca algumas questoes cria - 
das pela propria teoria literária que não ficaram esclareci 
das. Trata~se da cronologia do movimento,discutindc quaisos 
marcos a serem usados como referenciais; a atuação dos crí- 
ticos simbolistas, como Araripe Junior e Reator Victor; e o 

_ . , 22 surgimento de uma nova forma literaria, o poema em prosa. )
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lu 
' Foram preocupaçoes como essas comuns também a An» 

drade Muricy, que observou o simbolismo por um.aspecto des- 
prezado pela maioria dos pesquisadores. Herdeiro da paixao 
de Nestor Victor, um dos grandes intelectuais brasileiros , 

ainda que nao reconhecido como tal, Muricy organizou inigua 
lável acervo sobre o movimento simbolista brasileiro que 

O1 hoje se encontra no Arquivo museu de Literatura da Fundacao 
Casa de Rui Barbosa.zAs conclusões de suas analises sobre 
o assunto estão na "Introdução" do Fanorama do Movimento 
Simbolista Basileiro. O que tornou seu trabalho diferen - 
te foi a referência que tomou para o estudo da evolução do 
nmvimento, que são as influências dos poetas, ou seja, as 
leituras da~epoca e como elas atuaram na criação poéticatmê 
sileira. A busca das verdadeiras raizes do movimento escla- 
rece as "entrelinbasf de uma obra como a de Cruz e Souza, 
onde a intertextualidade com Edgar' Poe, por exemplo, e de- 
terminante para esclarecer algumas de suas caracteristi - 
cas, como o uso de imagens melancõlicas e a composição de 
quadros morbidos em sua prosa poética. A preocupação do 
pesquisador foi detectar como se posicionou a literatura 
brasileira diante da literatura estrangeira e como foi que 
se interligaram no processo criativo brasileiro. 

É nessa seriedade para com a obra do poeta catari 
nense que esta a diferença da pesquisa de Andrade Muricy pg 
ra biografias romanceadas como as de Abelardo Ebntenegro ou 
aammàø rzngainães Jz§niør.(23)Ambas falem às infância e mo- 
cidade do poeta, das suas primeiras tentativas de projeção 
e das amarguras que teve em vida, como se apenas tais acon- 
tecimentos tivessem direcionado o rumo de sua poesia. Ao 
falarem da influência literária de Cruz, esqueceram-se de 
localiza-la no conjunto da obra, preferindo optar por uma 
influência generalizada e sem profundidade, como:
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. 1 

'
' 

~ "Leu também Shakespeare, Molière, Balzac, Victor 
'Hugo, Edgar Allan Poe (na tradução de Baudelaire, 
pois É em francês que o cita), Flaubert, Villiers 
âe L'_Iz.1e Aâzm,.Ibeezz, maeteriinr, e vamo? ou - 
tros, citados em "Espelho contra Espelho". 24 

Os estudos de caráter estilistico são poucos, mas 
coseguem_demonstrar e esclarecer um pouco do processo uti- 
lizado pelo poeta na sua criação. Um dos melhores continua 
sendo o de Antônio de Pádua, sobre a expressão estilisti - 
ca de Cruz, explorando sua expressividade fonetica imitati- 
va e simbolica, a linguagem.ludica e a metáfora na sua poe- 
sia.(25)?ádua salienta a influência de Poe e Baudelaire na 

cv concepçao de arte e de literatura do catarinense. Um estudo 
mais atual e o da Profë Maria Helena Regis, que disseca a 
linguagem apenas de Brooueis.(26) 

Ã 
Ainda outros estudos exploram a questão temática, 

desde Walter Barbosa, que observa a concepção metafisicacqn 
tida na sua poesia, até Henriqueta Lisboa, que se interes - 
sa pela dor e pelo orgulho que são extravasados nos versos 
de Cruz, e Carlos Dante de Eoraes, que introduziu Freud 6 a 
teoria psicanalítica na interpretação da mulher cruzesouzia 
118.. 

São raros os trabalhos mais recentes sobre a obra 
de Cruz e Souza. Temos uma visão nova de Affonso Romano de 
Sant'Anna. Em Canibalismo Amoroso, expõe um poeta fascinado 
e o seduz, jogando-o num conflito alucinante entre a carna- 
lidade e a essência espiritual, que o obriga a transforma - 
la numa casta jovem.morta para fugir do desejo. A morbi - 

au dez e o erotismo do tema sao também vistos com os olhos de 
Freud, mas com o auxilio de Bachelard, explorando o incons- 
ciente emergente do poeta. 

Referindo-se ao problema racial, Paulo Leminski 
compôs um trabalho (28)que expresso como "bonito" dada e
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apresentação simples e poética que o escritor dedicou ao te- 
ma. O autor parte da natureza sensível de Cruz e Souza e faz 
uma ponte entre sua origem africana e o comportamento melan- 
cólico dos negros escravizados no Brasil - o banzo, com o 
comportamento dos escravos negros norte-americanos- blues o . 

Ambos refletem uma tristeza que não poderia ser expressa por 
palavras, mas por um comportamento angustiado que so poderia 
ser compreendido pela sensibilidade. Leminski salienta,ainda, 
o caráter experimental da poesia oruzesouziana ao insistir 
nas_repetiç3es excessivas de termos e construçoes para ex - 
trair delas um.efeito de angustia e tédio, como nos poemas 
"Esquecimento" ou "Tédio", ou a composição "Caveira", com 
pontos de exclamaçao repetidos simetricamente de acordo com 
o numero de estrofes, numa manifestação pré-concretista. 

Entretanto, ainda que diante de tudo isso, Nestor
: Victor continua com razao quando o lemos afirmar que "sua 

obra, essa ainda está por definitivamente julgar-se. A morte 
veio tira-lo do_?resente,_veio transporta-lo para o Futuro 
na pura subjetividade do seu ser".(29) 

E continuam as tentativas...
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3. mómà Do vmcmo 

A partir do fato que, em vida, o poeta participou 
da edição de Missal e Broquéis e que, ao partir para Eänas, 
deixou organizada a composição dos originais de seus trësli 

vv I _ vros editados postumamente, nao ha como negar certa preocu 
paçãc com a coerência temática do conjunto da obra, da par- 
te do poeta. Podemos ver essa coerência na análise separada 
da poesia e da prosa, mesmo conhecendo o fato que não se de 
ve fazer tal separação, pois se trata de duas partes inter~ 
ligadas intimamente.(3o)Ko entanto, percebe-se que a obra 
poética de Cruz e Souza define mais claramente sua intencig 
neiiâeàe, senao e prosa poética um trabalho maisiivre aos 
temas que lhe são mais caros, quando busca aprofunda-los. 

Ao estudar a poesia cruzesouziana em outra oca - 
sião,(3l)observei que a chave para sua compreensão estava 
em Broqueis, nas estrofes 1 e 10 de Éantííona", o poema 
que abre sua primeira obra em verso: 

"Ó Formas alves, brancas, Formas claras 
de luares, de neves, de neblinasl... 
ó Formas vegas, fluidez, cristalina... 

,_ 

Incensos dos turibulos das aras..." (v. 1-4)(32) 

De um lado, tudo É claro e belo, como imagens li- 
gadas a transcendência da alma e à poesia, cantando o ideal 
humano de alcançar a perfeição para atingir a poesia essen 
cial e ascender ao absoluto. Ao ver-se impedido de ascen - 

der, o poeta sofre, surgindo as 

"Flores negras de tédio e flores vagas 
de amores vãos, tantálicos, doentios... 
Fundas vermelhidões de velhas chagas 
em sangue, abertas, escorrendo em rios...V 

' (ÃZE 
(v.3"¡__40> \_z.z z
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que representam o fim do sonho de ascese, que é a dura des- 
coberta da impossibilidade do homem ser livre de seu corpo 
material sem antes conhecer o sofrimento. A cor negra e a 
cor vermelha transmitem a sua idéia de dor e perda, é o luto 
do homem diante de sua derrota. Resta ao homem, então, angug 
vier-se e se *1z‹›z~.*mmr diante ao mistério úneonàável ea ezzez¿ 
cialidade das coisas e do Universo. O poeta passa a cone - 

trair imagens mórbidas e tristes, onde os simbolos tornam-se 
'megros" e “vermelhos” em abundância, transformando-se num 
homem que agora apenas tenta fugir da realidade e do sofri - 
mento que o maltratam atraves de um mergulho sem volta do 
mundo dos prazeres artificiais (os videntes) ou no total iso 
lamento de sua poesia. 

, . I Hesse rumo, as poesias de Broqueis sugerem que a 
poesia torna-se uma forma de espiritualização, com a trans - 
cendência passando a ser uma questão poética e, tal como

~ numa operaçao alquimica, é o poeta que busca transformar-se. 
À epígrafe do livro, citação de Baudelaire, afirma que ao 
poeta basta fazer belos versos que o diferencia dos homens 
pobres de espirito e o elevem acima destes - e isto e busca 
de transcendência.

_ 

-¬ far6is_ mostra um poeta preocupado em compreender 
o mundo e a si proprio, refletindo tal procura em imagens 
fortes e negativas, na maioria dos casos. O poeta compös a 
obra partindo da dualidade corpo-alma para penetrar nos mis- 
térios do universo, utilizando meios artificiais para isso , 

fazendo desfilar uma caravana tëtrica de bêbados, cegos, 
maltrapilhos e loucos, verdadeiro rol de rebelados, como es- 
te: 

"Assim o Deus dos Paramos clamava 
ao Demönio soturno, e o rebelado, 
Capricórnio Satã, ao Deus bradava:
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Se es Deus e já de mim tens triunfado, 
para levar- o Hal do Inferno e a bava 
dá-me o tédio senil do céu :Éechado."(3¿) 

£z'q\1est'š.o poética é colocada num plano ínasoessi- 
vel, apenas desejado. Seu sofrimento sô É aliviado ao atin- 
gir a verdade e a perfeição essenciais, em Últimos Sonetos. 
Ao descobrir a dor e o sofrimento como etapas de evoluçãopa 
ra alcançar a maturidade espiritual, consegue desprender-se 
da causalidade e do unindo sensívelpa consciência de sua 
precária condição humana e superada, voliando-se para a es- 

ou sencialidade da alma humana, possibilitando a tao sonhadaa_s 
cese. As composiçães retomam as paisagens claras, brancas e 

azuis, voltam a se passar nas alturas, iluminadas pelo 
sol, mma ponte para a eternidade, e a poesia e novamente 
o “cadinho" das experië.nc:Las*espirituais do poeta. 

"líorrerš Finder! Desfalecer! que importa 
para o secreto e fundo movimento 
que a alma transporta, submissa e exorta, 
ao grande Bem do grande Pensamento! 

Chamas novas e belas vão raiando, 
H ¬ I .,- vao se acendendo os limpioos altares

V 

e as almas vão sorrindo e- vão orando..."(35) 

Estas obras completam uma trilogia, onde Brofléis 
questiona o destino da alma humana; F8›I'ÕiS tenta. desven - 
dar os caminhos que se apresentam como solução para o poe - 
ta; e Últimos Sonetos -da a temática simbolista em tornoda 
razão de ser da existência hunana.(36) 

Essa preocupação metafísica já dava suas primei - 

ras investidas em sua estreia literária, a prosa poética de 
Tropos e píafniasias, ainda que timidamente. Em "Piano e Cora 
ção", Cruz e Souza faz analogia entre sensibilidade e arte,
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insistindo na importância do sensivel para a compreensão do 
mundo real, um conceito que o acompanhará por todo seu traba 
lho literário. 

"O piano, como o coração, representa um ser com - 
plexo, com os'elementos necessarios, com os ner - 
vos, com os musculos de vitalidade dispostos, pre- 
parados, desenvolvidos, de forma a infiltrar nos 
demais seres, a seiva psíquica, a sangdinidade sim 
pática da arte".(37) 

Não sô preocupações místicas o atormentavam, mas 
também a Arte o preocupa. A sensibilidade mostraplhe como a 
Arte pura é necessária e possivel, fazendo-o respeita-la em 
sua essência, como num noviciado religioso. Em "O Padre" já 
dava mostras de ironia e de desprezo pela arte encomendada e 
sem talento, brincando com a literatura ao fazer comentarios 
que expunham concepçães pessoais definidas, comozl 

uu "Nao é com a ênfase dogmática do didatismo ou com 
a.fraseologia tecnolögica dos cinzelados folhetins 
de Teófilo Gautier que o trabalho da abolição se 
fara. Mas com a palavra educada, vibrante - essa 
palavra que fulmdna - profunda, nova, salutar, co- 
mo as teorias de Darwin." 
IOQÓÍOÕCOCÕQIICOOOÓÓIOÓÚICOIOOOOÓOÓQÓÚIÔOÕIÚOCOOOO 
“Um riso que atravessa séculos como o de Voltairefl 
IIÓÇOÕÕCÕÓO ÓÓÕQOOOOIÓOOI0.0IOIOÓOÓOIOOÓIOÓOOOQOÓOÔ 
u O gy ou Vibra-o (o coraçao) se nao queres que eu te estou 
re na cabeça um conto sinistro, negro de Edgar 
Poe."(38) 

Alguns críticos, como Helio PÕlvora,(39)apresenta- 
vam as obras em prosa poética de Cruz como versões das obras 
em verso, fazendo interligações entre Missal e Broqueis e em 
tre Faróis e Evocaçöes ao comenta-las. Retomando a ideia da 
coerência temática procurada pelo autor, e sabendo que suas 

_, na ._ V su preocupaçoesestao voltadas para a Arte e para o homem, nao 
se pode negar que tais temas são preocupaçöes constantes pe-
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ra Cruz, por isso repetidas em prosa e verso. Isso não faz 
da sua prosa um laboratório experimental de temas politicos. 
A prosa poética de Cruz e Souza complementa seus versos da 
mesma forma que o universo se faz verdadeiro. O gênero, ne§_ 

- :I ou te caso, nao se torna opçao por grau de superioridade ou de 
importância hierárquica, nas se faz importante enquanto «op 
ção de"trabalho poético para ertravasar sua subjetividade 
completamente . 

0 ãënero do poema em prosaadotado por Cruz 8111' - 
giu como reação autônoma contra as rigdas convenções méÍ¡1`§L_ 
cas do classicismo, marcando a liberdade preg8.dB»‹pel0 roma;_ 
cismo. Seu grande valorizador foi Baudelaire, com Petite 
Poemas en Prose (1869)z 'trabalhos redigidos desde 1855 sob 
e influência de oeeparà ae ia unit (1842) oe Gaston Bertrand, 
õivulgador do gênero desde 1827 na França. Trata-se de com- 
posições em prosa impregnadas de lirismo poético sem métri 
ca nem rimas, ricas em riuno, .imagens e musicalidade, cuja 
pouca extensão é compensada pela densidade de expressão pre 
sente. 

Afrânio Coutinho, ao analisar a prosa poética de 
Raul Pompeia, aprofunda-se no gênero através de äizanne Be; 
nard que, estudando a fundo essa :forma em Le Poems en Prose 
- De Baudelaire jusqufaí nos jours (1959), percebeu-lhe a in 
temporalidade, a densidade e a unidade, em composições bre- 
ves, impregnadas de atmosfera iluminadora e encantõria em 
meio aos ritmos we apresenta. Para a ensaista, as rela - 
ções entre o poema em prosa e certa ambição metafísica são 

_ à -à claras: seu modo inacabado e inorganico revela certa tenoeg 
cia a explorar regiões desconhecidas e insdlitas num unive_r_ 
so autônomo e inflexível, ao mesmo tempo que busca se orga- 
nizar enquanto forma nova, o We pode justificar a preferên 

. _ _ - . - . . . .(407 cia da maioria dos simoolistas por este tipo de composiçao.
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Para esclarecer o caráter "fluuzante" de poema em 
prosa em meio aos aspectos prosaico e poético, Mário Fausti 
no estabeleceu a diferença entre os dois polos, consideran- 
do o "prosaico" como o “arranjo de palavras em padrõesafor- 
mais que analisam, descrevem, ilustram, glosam, narram ou 
comentam um objeto". Segundo Faustino, seria prosaico o dis- 
curso sobre um objeto, que pode ser uma ideia, umser ou u- 
ma coisa. O "poético" seria o "arranjo de palavras em pa - 
drões formais que sintetizam, suscitam, ressuscitam, apre - 
sentam criam, e recriam um ob 'eto" sendo o canto a cele - Í Í 

_ _; 

bração, a encantação, a nomeação deum objeto.(41) 
Ao analisamos as Canções sem Metro de Raul Pom - __ __ _, ,V z 

pêia, um das primeiras manifestações entre nós (1883), te- 
mos que o autor procurou observar a estrutura francesa da 
prosa poética, respeitando-a tal qual» a definiu e divulgou 
Baudelaire, o que não se deu com Cruz e Souza que viu no 
gênero novo uma forma de liberdade expressiva e de criação. 
Segundo Massaud Moises, "Cruz e Souza trazia pare. o poemaem 
.prosa toda a desesperaç'ão“:'merente aos seus poemas em verso . 

Provavelmente, a elasticidade da prosa e a maior extensãoal 
csnçavel pelo poema expliquem com que mais fundisse ali 
seus transes tentaculeres e trágicos (...) seu drama e sua 
cosmovisão atormentada atingiam a temperatura do ferro em 
brasa pela fusão da sensibilidade -propulsionada pelos espaâ 
mos da sua desenfreada alucinação e consciência que põe le- 
nha na fcrnalha já de si aquecida diabolicamente. Ainda que 
por vez a palavra se dobre à facilidade do espaço abertoedë 
mostras de certo vazio, por três, no conjunto os poemas re- 
fletem um poeta a arder em calor progressivo, queimados pe- 
las chamas do apetite genesíaco, ou de confissão dos tormeg 
tos de "humilhado e ofendido", mergulhado numa angustia sem 
,Ç ¡°,, (42)
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Os vôos metafisicos dados pelos franceses ornamen- 
taram a prosa poética com acessdrios medievais, liturgicos e 

cabalisticos próprios da temática mística sustentada princi- 
palmente pelos decadentistas. Cruz deixou-se levar em meio 
a esses símbolos, identificando-se com esses "paramsntos de 
joalheria",i'realizando a obra convulsa que é Evocaç5e_§.(43)O 

lv poeta superou as convençoes da tendência e compôs verdadeí - 

ras sinfonias ritmicas e correntes ardentes de "nevrosida - 
des" que fluem por páginas e páginas, parecendo ser a única 
forma de aliviar o artista dos fantasmas que o atormentam e 

o devoram, fantasmas que já se deixavam ver em Missal, atra- 
véá de "Lenda dos Campos", *'.'bIoctam'bulismos" e "Aparição da 
Noite" ou ainda neste trecho: 

"A emoção, a sensibilidade em mim, quase sempre 
desperta uma meditativa amargura, uma grande e 
mística dolência do passado, que enevoa tudo - co- 
mo o indefinido mistério perfumado dessas soberbas 
mulheres de Versailles, .›carna¡ç'óes fidalgas e per - 
feitas que estremecem de luxuria e apaixonadamente 
amaram pelos velhos parques abandonados, rojando 
sobre a areia sonora dss slamedas a cauda astral 
das vestes de Deusas." 44 

› A diferença entre a prosa poética de Missal e Evo- 
cagões \pode,, a princ:Ípio,serdemonstrada biogaficamente para 
esclarecer alguns pontos importantes na obra do poeta. En - 
quanto o primeiro foi escrito na Desterro e durante as pri - 

cv meiras tentativas de projeçao nos meios literários da Cor - 

te (ediiado em 1893), o outro trabalho foi escrito entre 
ou experiências amargas e desilusoes do amadurecimento do cata- 

rinense ja'. radicado no Bio de Janeiro. A linguagem controla- 
da e a estruƒlmra francesa de Missal demonstra-nos como certa na-ou-í_-_ 

maturidade pessoal e artística vai ficando implícita no de - 

senvolver dos seus trabalhos posteriores. Missal foi conside -i-1.... __' 

rado apenas mais um livro de estilo novo e ritmo estranho que
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Ou 
surgia, que tratava da descriçao de sonhos e de quadros in- 
coerentes de mais um jovem aspirante a poeta, sendo visto 
como mais um exemplo de "decadismo". Arthur de mranda ar - 

riscou o adjetivo, "místico" para definir a o`ora,(45 )mas a 

verdade ë gle a crítica rotulou-a como "mn livro de notasim 
pressionista",(46)"repleto de frases oca.s=e dificeis de um 
nefelibata " . ( 47) 

Ka "Introdução" às Obras Completas (1924), Nestor 
Victor apresentou Missal como uma composição álacre e pito.. 

resca, nos moldes dos prosadores portugueses - uma influên- 
cia pouco comentada pelos críticos - de aspecto bucolico e 
' ênuo com sensualismo civilizado a moda inglesa. A rosa 3-nã s P 
poética de Cruz parecia-lhe musical, mas de exagerado verba 
lismo . z 

av 

_ 

A crítica recebeu Evocaçoes como produto de uma 
postura artística madura, consciente de seu talento 9 vi - 

gor. Nelas, o poeta exterioriza sua preocupação com e. Arte, 
tentando desvendar um mistério da criação artística, enquan 
to nndida sobre a Dor de ser que despertou 'sua intuição cria 
dora atraves da vivência e do sofrimento de ser: a Dez- é 

seu "leit-motiv".(48)Às composições deste livro apresentam 
certo caráter confíssional ao tr'atarë\de temas como a dor de 

ou V 

ser negro, sua situaçao de prisioneiro de regras e conven - 

ções, a dor de sonhar e de ser incompreendido, mas sem se 

deixar levar pela auto-piedade; ao contrário procura rea .. 

z ~ 9 gir contra sua propria situaçao. (4 ) 

A revelação de sua angustia produziu pšanas 
cruéis, onde imagens. estranhas e anormais, repletas de sen 
:mentos zzzórbiàoâ, szzgez-izem para <› crítico carlos Dente 
de 'fzíoraes o desabafo de um “psicopata” perdigg por entre 
misérias domésticas e preconceitos sociais. O poeta apr_e_
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sentou certo desespero kierkegaardiano do "eu" reduzido a si 
prÕprio‹eperdido numa solidão infinita cujo tumulto_interior 
foi extravasado inconscientemente - ao deixar fluir seus ing 

ao 

tintos, sua obra ficou repleta de pesadelos e obsessoes. por 
carceres, subterraneos e paredoes negros. 

Cruz e Souza foi um.homem angustiado e aterroriza - 

do, cujo desencanto o levou a compor um diário intimo de pu- 
ro desespero, segundo Fernando Goes. Seus sentimentos se 

mostram antitéticos, flutuantes entre um espírito-platõni - 

co e um.mnndo material que convive na natureza que circunda 
o poeta. ?oeta parece perseguido por uma imagem feminina que 
irradia um feroz erotismo animal, fazendo-o -vacilar ' entre 
uma mulher sedutora que o alucina e uma outra, divina, ete- 
rizada pelo amor espiritual, que o faz se apaixonar profun- 
damente. A mulher negra passa a ser procurada mais repetiti 
vamente por Cruz, como companheira e mulher, o que transfer 
ma a figura da mulher branca em alvo de um desejo brutal e 

azzguetiante, sempre ligaâo e. iâéie ae "seâuçãz", ôaàâ. z sua 
impossibilidade real.(52) 

Interessante é a colocação de Jose Oiticica, def; 
nindo-o como um "filõsofo" que, caso fosse mais maduro, po- 
deria estar entre os chamados "pessimistas", numa alusão a 
sua ligação com Schopenhauer.(53)Nereu Corrêa prefere falar 
de seu caráter Cafiártiüø, carregado de forte tom trágico e 

dramático, revelando sua admiração por Shakespeare.(54) 

Para mim, dentre todas, " transforma-sena Evocacoes 
obra mais fascinante do poeta por revelar emzsua estrutura 
todas as faces de Cruz e Souza, desde o ingênuo poeta que 
representou uma poesia nova e espontânea até o grito do ho- 
mem que desceu ao inferno da realidade social. Dessa forma, 
proponho um.mergulho nos temas desenvolvidos por ele nesta 
obra, a mais forte e densa que escreveu, procurando desveg
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dar o `Signifi'cado de algunas constantes, constzuinfio, assim, 
sua concepção de mundo e sua visão do que é a Arte, posicio- 
nando-o como homem diante âe sua viàa e de sua obra.



ÊARTE II 1 

UM POETA 

"Arte É reprodução do que os sentidos percebem 
I I na natureza,atraves do veu da alma". 

‹(Eâgar .Allan Poe, "De marginšliafl) 

"Porque o real É cheio de brumas do sobrenatu- 
ral, o verdadeiro É cheio de brumas de fantás- 
tico e no fundo original da grande causa esta 
osmmwh 

(Cruz e Souza,"Intuiç5es")
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1. VISÕES DE BHUXD 

II 

Discorrer sobre Evocacoes sem cair no impressionis 
mo dificil quanto 'parar de lê-lo. Uma nova leitura re2 (D

\ 
'dzO 

vela uma imagem, uma palavra ou um sentimento que escapou a 
nossa atenção e permaneceu oculto nas entrelinhas de cada 
um dos poemas. O poder encantatdrio dos quadros descritospo 
Cruz e Souza deixaramfme quase que hipnotizada, fazendo - me 
ficar a mercê do que o poeta procurava sugerir com suas pela 
vras. Ler tais poemas sem se deixar levar pelo encantamen - 
to e pelo delírio e privar-se do prazer de imaginar-se parte 
de seu sonho, ainda que experimentando torturantes momentos 
de angustia e dor, isto porque o catarinense optou por uma 
linguagem que prima pela emoção que é capaz de despertar. Pa 
ra consegui-lo, recorreu a imagens caóticas e oonflituosas 
que atingem o leitor de modo a fazë-lo questionar tanto os 
conflitos que Cruz descreve como sendo seus quanto seus prá- 
prios dilemas e medos, o que transforma o sonho em.pesadelo. 

Em primeiro plano, vejo que É no poder sugestivo 
das palavras escolhidas pelo poeta que está o segredo da at- 
mosfera encantatõria que envolve o leitor durante a leitura, 

lu ` 

sendo que ea.conceituaçaosubjetüwâdo leitor com.relação a» 

tais termos que estabelece o rumo da interpretação da obra, 
criando sua prõpria magia. O poeta quis levar seu leitor pa- 
ra dentro da obra para torna-lo cumplice de suas experiên - 
cias, pois só assim poderia ser inteiramente compreendido.0s 
sonhos e sentimentos descritos, bem como 'o tom confessional 
dos poemas, funcionam como sutis tentativas de ocultar o 
real "personagem" do drama apresentado que é o mundo inte - 
rior existente no ser humano. O poeta se apresenta como um 
ser que sente e sofre camo o leitor quando sua intenção não
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É apenas falar de suas angustias, mas revelar o lado espiri - 
tual dassentimentos que está expondo, despertando o leitor pa 
ra uma outra realidade, ou seja, para o mundo interior dos ho 
mens, poetas ou não. 

Uma das estratégias usadas por Cruz e Souza na com- 
posição do poema para conseguir seu intento É o recurso do 
uso de maiúsculas, por exemplo, caracteristica considertmkâprš 
pria do movimento simbolista, que é restrito a termos que re- 
flitam a ideia de espiritualidade que é o tema maior do livro 
Poderíamos retirar dos poemas alguns deles, que se repetem ao 
longo da obra e que, associados a outros, contribuem para o 
sucesso da mensagem montada por Cruz e Souza: 

Absoluto 
Aspiração 
Concentração 
Concepção 
Crença 
Desconhecido 
Dor 
Esfera 
Espirito 
Emoções 
Entendimento 
Essência 
Esperança 
Existencía 
ré 
Fenômeno 
Formas 
.Glória 
Gozo 
Ideal 
Idéias 
Imaginação 
Imortalidade 

Infinito 
Instinto 
In-cengívei 
Iaténa 
Maternidade 
Korte 
Noite 
Noviciado 
Paixão 
Pecado 4 

Pensamento 
Perfeição 
Pressagios 
Religião 
Saudade 
Sensaçöes 
Sentimento 
Sonho 
Vacuo 
Verdade 
Vida 
Visöes 
Vontade 

Por si mesmos, tais termos 'a estão carre dos de J ãa 
significações, o que o poeta aproveitou para diluir sua prin- 
cipal intenção, limitando-se apenas a "sugerir" um significa- 
do especifico, que deveria ser intuído pelo leitor de acordo
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comva emoçao emergente durante o contato com a obra. Lembre- 
mos que estamos tratando de “prosa poética", o que Vale di - 
zer que devemos olhar o texto como forma poética e como pro- 
sa. As palavras' escolhidas por Cruz e Souza ganham vida pro- 
pria a partir do momento em -que, associadas entre si, fogem 

ou _ ou I . no de seus padroes para criar una ilusao magica que nao perten- 
ce apenas ao seu autor, mas também àquele que as lê, como cg 
loca a Profa hmria Helena Regis ao comentar o pensamento de 
Chklóvski: “como na arte poética, o ato de percepção e um 
fim em si, a escolha dos elementos lezicos, a colocação das 
palavras, as variaçöes do ritmo, as associações semânticas 
marginais, tudo deve contribuir para desautomatizar a percep 
ção e prolonga-la. A linguagem poética torna estranho o habi 
tual, apresentando-o í como uma serie de procedimentos que so- 
brepõem š fala ordinária, dificultando a comunicação 

e); 
força 

` 

» 55 o leitora ter com ofmundo uma relação mais tensa 

Podemos demonstrar tal prática em "Ho Inferno " , 

quando ao cantar louvores ao mestre francês Baudelaire, o 
poeta montou a cena de forma peculiar, através de um jogo de 
palavras e fonems: "Era no exdrmíxulc, luxuoso e luxurioso 

z-\ U1 0\ \`./ 

parque de ƒâombras do-Inferno", ou num trecho de "Inicia- 
do", onde fala da transformação que ocorre nos homens que 

P3 d' buscam desenvolver seus mlentos isticos, fazendo para i§_ 
so qualquer sacrifício necessário, o que causa insuportável 
dor. O poeta usou a palavra DOR de forma reticente, mas seu 
significado ficou determinado antes mesmo de ser escrito , 

nr pois os termos que a antecedem compoem um quadro que suge - 
re uma angustia enorme, horrível: "E tu, então, surgiras pa- 
ra ele como a sombra, o fantasma do que foste, um desvaira - 
do, perdido , errante na Dor".(57) 

Em meio a desabafos e dores, o poeta pede a ajuda 
de figuras :fantásticas que estão escondidas em subterrâneos
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escuros, envoltas em mistérios. São elas duendes, múmias, de- 
mônios, gnomos, bruxas, deuses, feiticeiros, espectros e apa~ 
riçöes que vivem em meio a criptas, covas, sepulcros, túmulos, 
feretros, báratros, sarcdfagos ou qualquer outra designaçao 
que desperte certa sensação de mal-estar, prépria de um pesa- 

- 

I ` ou delo. Cruz e Souza usou-as como metaforas do homem que nao 
desenvolveu sua espiritualidade, preocupando-se em viver mate 
rialmente. Cruz mostrou-as como um espirito amaldiçoado que 
vaga pelo infinito a procura de alivio e que dificilmente po- 
darão encontrar a felicidade interior, como Araldo, que vive 
,, . _. . 1 caminhando pelas florestas como um deus singular ou um indio 

av magnetizador e feiticeiro que, sob a açao de filtros mágicos, 
anulasse todo o poder dos animais selvagens, que se abatiam 
tímidos ante 0 horror doloroso de seu`Espectro peregrinante e

Q 
como que sobre-hnmano".(5“)

_

1 

O modo como Cruz se refere aos homens e sempre res- 
saltando essa busca por alguma coisa que não pode ser defini- 
da por palavras, segundo ele, como se fosse um sentimento que 
os enlaça tão fortemente que não os deixa respirar, sufocando 
-os, tornando-os impotentes para tentarem se explicar; sendo 
assim, comportam›se como loucos ou sátiros, como errantes ou 

ou cegos que nao sabem qual o caminho a seguir, como sonâmbulos 
^~ ou beoados que se alienam do:mundo que os rodeia. É ai que 

surge a figura do poeta, alguem.magnânimo que, iluminado pela 
sabedoria dos tempos sabe explicar esse sentimento. Ele e o 
Eleito, o Impressionado, o Iniciado - o Assinalado, ser amal- 
diçoado com a peregrinação eterna, tal qual o espírito queprp 

. 0 . cura luz, sofrendo com a ignorancia dos homens que temem seus 
conhecimentos e suas palavras. O Poeta e condenado pelo "irre 
mediável pecado ou do crime sinistro de ver, sonhar, pensar e 
sentir um pouco..."(59) V
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Cruz e Souza destruiu a alegria da natureza para 
expressar a morte da vida interior do ser humano, tornando- 
o indefinidamente triste: 

"Ele (o iluminado) observara tudo, descera a es - 
ses subterrâneos fatais,,a essas criptas letífi - 
cas de neuroses e spleeneticas doenças, onde pa- 
rece erraram duendes infernaisie onde como gue u- 
ma lua livida, espectral, d'alem-tmmzlo, tremu - 
la e triste, derrama sonolenta e esverdeada.clar¿ 
dade de augurios medonhos e indefiníveis." 5Q 

As descrições de lugares e situaçoes acompanhames 
se estado de espírito, mergulhando o leitor nessa depressão. 
Outro recurso utilizado pelo poeta para criar essa atmosfe- 
ra tensa e melancdlíca é uma farta distribuição de adjeti - 
vos, notadamente os trissílabos e polissílabos, cuja exten- 
sao intensifica o inmacto causado pela-imagem como nestetre 
cho: 

` "Em torno, dentre os montes longínquos, uma cintg 
lante neblina fria vinha,então harmoniosamente e- 

~ mergindo, emrgindo e, subito, o plenilúniø ci - 
drento, de marfinal claridade mortificada, onduõí) lou e fulgiu sereno sobrezâpaisagem da Hbrte". 

Numa pequena amostragem, çcdemos recolher do tex- 
tozv 

Além-vzmzziar 
Aterrador 
Àugurais 
Avérnico 
Bestial 
Cadaverica 
Clarividente 
Colossais 
Demente 
Demoníaco 
Diabolico 
Espectral 
Estranho 
Execrandos 

Lugubre 
Luznrioso 
Eacabras 
Ealdito 
Ebfistofélicas 
Rbnstruosas 
Ehmificada 
Earcotizantes 
Kervosíssimo 
Prenuncial 
Fressago 
Satânico 
Sinistro 
Sobre-humanos



Extra-humano 
Evocativo 
Eabulo sa i 

Fantástico 
Fxmesto 
Infernal 
Letífica s 
Leviatânico 
Lóbrioa r 

Luciferino 

Sobrenatural 
Sple enétic as 
Subreptrfcios 
Táoito 
Tenebrosas 
Terrível 
Tëtrico 
Tetro 
Tumnlar 
Vampiricos 

Tais estratégias ajustam-se para expor uns. conceg 
ção angustiade de vida que está presente em toda a f obra 
cmzesguziana, Nas inagens criadas para sua prosa poética, 
reconheço a mesma melancolia cšsmica existente nos contos 
de horror de Edgar Allan Poe, havendo .momentos claros de 
inter-ze;-fma3_íâ5_õ_e, como nos trechos a seguir: 

""E a peregrinação boênzia dos teus cães uivantes e 
:conüemplativos no amoroso espasmo do luar, dos 
'teus gatos sonhadores, exilados e rasos estetasfg 
linos deslizando sutis pelos muros, histericos 
da lua, os olhos fcsforescentes como a luz de es- 
tranhos san*telmos!~"(52) ' 

"As mcnstruosas risadas mefistofélicas dos 'teus 
fantamâas 'tenebrosos sao como serešismgzlares , 

verâadeirgs irmaos de m:i.nh'a.lma". " 

"É soícom a martirizante lembraça de que 'talvez 
esse sono seja eterno e eu não ouça, não sinta 
jamais, mmoa mais! as vibraçoes e as chamas da 
tua voz, percorrem-me o corpo todo estranhos cala 
frios, letais pesadelos alucinedores me SU-'50 '- 

Camooo 

"Ro silêncio aflitivo e 'Corvo do ambiente como 
que vagam, num refrair lfigubre, nmza sinistra li- 
tania, errantes, incoeroiveis vozes de Ê.J¡em-'bá1m1- 
lo, crocitando: morto, morto, morto!" 6 

"Como a ave noturna e luciferina do - Nunca mais! 
- desse peregrino e arcangelico Foe -"como essa Ê 
ve no*burna,(g%irou sobre ti a desilusao de todas 
as coisas." '
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ow O." estilo de Poe nao É seguido por Cruz como -fórmu- 
la ideal de express'áo,mas ambos buscavam levar ao leitor u- 
ma realidade interior que era apresentada atraves de jogos 
sutis de imagens, de modo a levar o leitor a sofrer junto 
com apersonagem, ainda que Cruz estivesse trabalhando com 
prosa poética, gênero bem diferente do conto feito por Poe. 

no Através desses fragmentos de Evocagoes, percebo que o fasci- 
nio que Cruz tinha por 1>oe estava na sua mestria em lidar 
com os objetos do mundo real, diluindo-os de forma a dar - 

lhes certo ar de irrealidade que possibilitasse o maior im - 

pacto sobre o leitor, trazendo-o para o texto. 

Todorov, ao estudar Poe, observou essa paixão do 
autor americano pela .imagem exagerada e dispersiva, afirman- 
do que "Poe É o autor do extremo, do excessivo, 'do superlati 
vo; leva cada coisa a seus limites - alem, se for possivel: . 

Interessa-se apenas pelo naior ou pelo menor: o ponto em que 
nr uma qualidade atinge seu gnu superior, .ou entao (mas fre - 

qumtemente isso dá na mesma) aquele em que ela corre o ris- 
. _ 6 _ . co de se transformar em seu contrar1o".( 7)O poder das sine- 

doques, outro recurso fartamente encontrado nos seus contos , 

vu contribue para a composiçao dessas imagens dando vida aosseg 
timentos e ao mundo interior dos seus personagens, como se 
fossem parte de una alegoria, não de um conto de horror, a- 
profundando-se nos mistérios da alma humana, como salienta 
Oscar Ifiaides ao »¢°1fle11'U&1” seus contos: 

"Poe descrevia um medo real, um medo que estava 
dentro dele proprio, autor, porque eram os seus 
terrores, as suas fobias, os seus recalques,reais, 
autênticos, verdadeiramente existentes, que ele 
transfundia em seus personagens, que eram sempre 
projeções dele, Poe e não criaturas tiradas do 
mundo objetivo".(55$ ' 

De mesma forma que Poe projeta-se nos contos, Cruz 
procurou projetar-se em sua obra, mostrando suas duvidas ,



'#39 

suas idéias, seus desejos em cada uma de suas linhas, sem , 

com isso, tornar seu trabalho autobiográfico. Identificou - 
se com as imagens morbidas e melancolicas do marginalizado 
que era o poeta e escritor americano, já que, como ele, vi- 
via na miséria, em constantes desavenças com a critica, in- 
compreendido e combatido, com.medo da loucura, da morte e 
do alcoolismo, mergulhado numa vida sexual totalmente desre 
grade. mesmo tendo problemas diferentes, eram almas irmãs. 

Recorrendo a Lovecraft, pude desvendar o porquê da 
preferência de ambos pelo meso tipo de linguagem. O autor 
demonstra que a literatura fantástica, o obäeto de seu estu 
do,(69)tem.como objetivo atingir o plano emocional do lei - 
tor, criando uma atmosfera que fira o"inconsciente e desper 
te a preocupação inerente ao ser humano com relação aos mis 
térioe ao vide, ae morte e ao próprio Destino, preocupação 
que ele reconhece em Foe, a quem dedica um dos capitulos de 
seu ensaio. Entendo que Cruz e Souza procurou fazer o mes - 
mc, tentando mexer com o leitor e fazendo-o questionar-se 
sobre esses aspectos, até criar a consciência de sua condi- 

ou cao frágil de ser humano diante do Cosmico sem, no entanto, 
fazer de sua prosa poética um conto fantástico. 

Este tipo ae narrativa existe âesàe e antiguidade 
classica, entre latinos e gregos, sendo que sua expansão o- 
correu durante a Idade Media, principalmente em função da 
imaginação popular que, na Europa, viu-se diante da caça 
às Bruxas e aos Tratados de Demonologia e Bruxaria da Inqui 
sição,atacando forças que, apesar de ligadas à natureza, e~ 
ram para eles inexplicáveis e incompreensíveis, como <> são 
ainda hoje. Houve, ainda, a influência de lendas magicas o- 
rientais, rituais primitivos de fertilidade e rituais secre 
tos fieseizas misteriosas que sempre provocaram a curiosida 
de popular. Com a evolução dos tempos, a narrativa íantasti
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ca ligou-se aos fenômenos de fundo psíquico, sendo invadida 
pelo espiritismo, pela mediunidade e pão ocultismo. 

Ao estudar esse gênero de narrativa, Freud foi mais 
O _ 

longe,(7 )afirmando que a simbologia utilizada neste traba- 
lho atinge o leitor despertando algum tipo de angústia re - 
primida, notadamente experiências infantis, como o medo da 
castração e o da cegueira, ligado ao complexo de Édipo, af 
tingindo a realidade psíquica do leitor, fazendo aflorar me 
dos inconscientes. A figura do diabo,por exemplo, estaria 
ligada a idéia de maldade e de loucura, herança das crenças 
medievais, da mesma forma que cadáveres, espectros e espiri 
tos errantes refletiriam a in¢0m@I€enSã0 humana da morte, 
concordando em ambos os aspectos com colocaçoes presentesno 
ensaio de Lovecraft. 

Por outro lado, ao penetrar no campo da psicanáli - 
se, através ao eswâo ae Jean aeiiemin-Rõei, Psicmmáiisz- e 
Literatura, compreendi que o ato criativo, de alguma forma, 
responde a uma exigência simbolica particular que não seria 
atendida por outra atividade, assim como permite ao leitor 
reconbecer.e gozar sua prõpria fantasia. A literatura seria 
uma especie de sublimação recíproca que ele chama de "trans 
-narcísea". O processo de interpretação é feito pelo leitor 
que, ao ler, os posiciona como interprete, colocando-se en- 
tre aquilo que o autor declara literalmente e aquilo que 
se percebe no texto, levando-se em conta as estruturas in - 
conscientes que se deixam manifestar. O pre-consciente do 
leitor assume a multidão de fragmentos que são percebidos 
entre os simbolos apresentados na obra, simbolos esses que 
partem do inconsciente emergente do escritor. 

Desse modo, comecei a entender o sentido das ima - 

gens de Cruz e Souza. Ao apresenta-las, o poeta pretende ez 
primir tanto um forte sentimento de dor e angustia, comosua
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sensualidade e seus desejos reprimidos. Seria explorar o ser 
humano no seu Íntimo a partir de seus proprios conflitos,te§ 
tando liberar o seu verdadeiro "eu" ao mesmo tempo que busca 
conscientizar seu leitor sobre sua fragilidade diante de uma 
verdade cosmica que comandaria o destino de qualquer homem. 

_ 

Para tal, a escolha do poema em prosa como forma ex- 
pressiva caracteriza de maneira ainda mais evidente sua preg 
cupaçäo com o poder sugestivo da sua obra. O poeta quer sugg 
rir uma atmosfena, um sentimento, uma lembrança que sejanmis 
do leitor que dele proprio. Se do Todorov o talento de gun 

, › 

um autar está em conseguir um texto eterno, cujas sucessivas 
leituras nãopercam seu vigor e seu encanto, continuando a 

. ~ . 71) , evocar 0 íntimo e a emo ao do le1tor.( Ao meu ver Cruz e9 

Souza conseguiu um texto eterno ao torna-lo um caminho para 
questionar esses mistérios que atormentaram o imaginário do 

homem desde sempre.
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2. v-*ÉU DE Imsõss 

Contactar com Evocagoes tendo em vista que se está §._ 

nalisando una obra simbolista 5 estabelecer um quadro sim - 
plista demais diante de um trabalho que extrapola o ato de 

... 1 ` ~ criaçao literaria. Ao lermos uma obra como essa, nao estare- 
mos apenas diante de um livro em prosa poética que seguiu 
o queos franceses divulgavam na epoca; estaremos tomando 
contato com as colocaçoes metafisicas de um homem que sofreu 
a incompreensão de seu tempo, antes de qualquer coisa. Quan- 

50 ele se apresenta como aquele que traz “cadáveres funambu- 
lescamente amarrados às costas, num inquietante e interminá- 
vel apodrecimento",(572)o poeta está chamando a atenç'ãoPa1`aa 
figura patética do Jgarginalizado, que pode ser o -negro na so 
ciedade escravagista; ou c pobre na sociedade capitalista em 

na ascensao; ou o intelectual que luta por novas tendências em 
meio a conservadores - e, curiosamente, o poeta enquadrou-se 
nestas três situações. O processo social do qual fez parte 
levou-o a pensar a Arte e a Vida. segundo padrões diferentes, 

}\ 
se comparados aos de seus companheiros.(7"j 

Através do depoimento de seus amigos, passei a con11_e_ 

cer um homem introvertido nas não isolado da dinâmica so - 

cial. Eão prevalece em sua obra a imagem clássica do poeta 
refugiado em sua "torre de marfim", onde se esconde e escre- 
ve; o que temos ‹-É o poeta que luta pelo seu espaço e que se 
revolta com a indiferença com que É traindo e com o desprezo 
que a sociedade lhe devota. 0 homem tímido tomou, assim, a- 
res de leão e gritou pelo seu lugar na sociedade, como homem 
e como intelectual, e essa É a temática central da discussão 
lançada na obra. 

"Não É a opinião deste nem dawele nem mesmo do mun- 
do inteiro que afirma ou que nega, mas sim unica e
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simplesmente a Natureza nas espontâneas, flagrantes 
Revelaçöes. No poder misterioso, na inevitabilidade 
dos seus fenômenos profundos¿"(74) 

O ato deñisolar-se" É metáfora de "meditar". Nos 
seus momentos de solidão e afastamento, o poeta canalimasua 
liberdade para o aprofundamento das questões que o interes- 
sam diretamente parque ao retornar ao convivio social É o- 
brigado a manter-se em posição de defesa e mascarar suas 
ansiedades mais intimas. O conflito entre seu interior e a 
vivência social levamâno a refletir sobre a forma ideal de 
comportamento poético e intelectual. Como vemos no trecho 
acima, primeiro o poeta pensa em demonstrar total despre - 

zo pela incompreensão, decidindo depois transferir-se para 
o lado oposto da questão, isto e, passa a ignorar totalmen- 
te qualquer regra social e começa a observar a realidade a- 
traves dos olhos de quem nada mais tem a contestar,com figu 
ra de "loucos", de "desvairados", de homens ensandecidos pe 
lo sofrimento e pelo desajuste. Os homens presentes nas com 
posições, na sua grande maioria, são seres sensíveis e cria 
tivos que pensam e vivem a realidade travando uma constante 
luta interior-que acaba pordestrui-los em meio š loucura 
e ao tédio, como se fossem anulados pela incapacidade de 
lutar por um modo de ajustar~se à vida que lhes É impcsug 

_ \ como o Mauricio, de "A Nodoa". 

É a partir do turbilhão mental desses homens que 
desfilam em Evocagões que mento o quebra-cabeça proposto 
por Cruz e Souza. Qbservo que esta obra é o fruto de sua 
vida não como autobiografia, nem como o retrato de sua .ex- 

periência essoal e profissional, mas como o "desabafo" de 
um homem que sofre. 

sensibilidade e a criatividade que diferenciam es 
tes "loucos" dos demais homens É que os tornam especiais - 
especiais como o Poeta, o "assinalado" capaz de assimilar e
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desfiendar o mistério do Cosmos. E, de certa forma, e inevitá 
ah: Av vel uma reaçao contrária e de incompreensao por parte dos 

"asininos". Cruz já havia explicado quem é o Poeta, apresen- 
tando e louvando sua imagem: 

"Tu és o Louco da imortal loucura, 
o louco da loucura mais suprema. 
A terra e sempre a tua negra algena, 
prende~te nela a extrema Desventura. 

Mas essa mesma algema de amargura, 
mas essa mesma Desventura extrema 
faz que tu'alma suplicando gema 
e resente em estrelas de ternura. 

Tu és o Poeta, o Grande Assinalado 
que povoas o mundo despovoado, 
de belezas eternas, pouco a pouco. 

Ha Natureza prodigiosa e rica 
toda a audácia dos nervos justifica 

o 

"(7 \ 
os teus espasmos imortais de louco!` 5) 

z Unido aos problemas da criação artística e da vivên~ 
cia social, descubro uma forte preocupação mística, certa 
espiritualidade que revela o desejo de auto-conhecimento pa- 
ra alcançar uma obra artística de valor real. Segundo o poe- 
ta, a criação tende a ser o resultado da harmonia do artista 
consigo mesmo e com a natureza, do mundo interior do poeta 
com os mistérios do universo, da sua sensibilidade com a ma- 
terialidade impossivel de ser banida da experiência social.C 
mergulho que ele dá em seu intimo para descobrir as coisas 
do mundo resulta na descoberta da DOE. ' 

Percebi aqui a identificação de Cruz com O Mundo co- 
mo Vontade e Representação (1819) de Arthur Schopenhauer. A
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angustia quepersegue o poeta identifica-se com a experiência 
no do filãsofo alemao que concebeu, platonicamente, o mundocomo 

uma "representação", isto ê, um ilusão dos sentidos, despre- 
zamo o conhecimento cientifico que colocaria essa ilusão em 
choque. A "vontade" seria uma força írrefletida e cega, we 
impeliria o homem para diante. _O malogro do homem se verifica 
quando, impulsionado pela vonmde, atira-se para a conquis - 

ta desse mundo que ai se revela como ilusão - o "véu de Maia" 
dos hindus. Vem dessa descoberta certo pessimismo, certo cul- 
to-à dor, pela constatação da impossibilidade de se ter o mm¿ 

IU . G . ¬ . do que se supoe real. Sem a existencia dessa cor, a 'vonta - 

de de querer", o resto e tédio e fastio. Fica evidente que 
para Cruz e Souza a realidade É melancólica e tediosa, da 
mesma :forma que o É Schopenhauer. Os homens parecem viver a 
um passo de mergulharem num pessimismo sem volta, sendo a ar- 
te sua ultima forma de cartase. 

Schopenhauer apresentou a contemplação artística como 
Mv 

o caminho para a supressao da dor. Quando o artista descobre 
a “vontade em si mesmo" e consegue expressa-la em sua verdade, 

I . . ¬ ¬ `. - _ a dor e dissipada e surge una verdadeira oora de arte. Ser ar 
tista, para o_ alemão, É encarar a dor e criar a partir do que 
ela desperta intuitivamente atraves da realidade, conhecendo- 
a finalmente. A mesma concepção pode ser observada no catari- 
nense, que mostra o artista como um tradutor da Dor em pala - 

vras. A ascese, quer dizer, a entrada numa Esfera superior de 
conhecimento, É a anulação da vontade, ou seja, o IÊQÊ. Ascen_ 
der ao Iíirvana, o Hada, significa suprimir a dor ao mesmo tem 
po em que significa desvendar e participar do mistério do uni 
verso que É o obejtivo de Cruz e Souza.(76) 

Assim, o grande tema de Evocações 6 a DOR. C poeta 
procurou, atraves de seus trabalhos, uma form de chegar até 
o fundo de si mesmo para compreender-se como homem e como ar- 
tista; ao descobrir que não poderia nunca separa-los, perce -
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beu que a dor de existir e a dor de criar É uma so - e a ar- 
te e a vida estão interligados como o corpo e a alma. A dor 
É seu instrumento de arte e de vida. 

"Vê comoa Dor te -transcendentaliza! 
mas no fundada Dor crê nobremente. 
íišransfigura o teu ser na força- crente 
que tudo tornabelo e diviniza".(77) 

Av Acreditar numa força. superior nao significa aqui a- 
ceitar um destino traçado e impostoycomo se os homens fos- 
sem joguetes de deuses humanamente vaidosos e vulneráveis , 

nem mesmo crer num deus cruel e vingativo que exige respeito 
e sacrifício para alimentar uma vaidade mais humana do que a 
do 'proprio homem. A vida e o universo são, para Cruz e Sou - 

za, um mistério muito maior e revelador do que poderia ser 
imaginado por seres tão pouco desenvolvidos em suas capacidg 

ou des naturais, como os humanos. Ser um artista, entao, seria 
ter como missão divina levar aos homens tais revelações e d_:_L_ 

vulgar entre eles a possibilidade de serem melhores e mais 
felizes caso aceitem conhecer mais profundamente a si mesmos 
e penetrar em outras esferas. 

"Lá, nas celestes regiões distantes, 
no fundo melancólico da Esfera, 
nos caminhos da eterna Primavera 
do amor, eis as estrelas palpitantes. 

Quantos mistérios andarão errantes, 
quantas almas em busca de Quimera., 
lá, das estrelas nessa paz austera 

~ f ('78) soluçarao, nos altos ceus radiantes." 

Conscientizar-se da propria :fraqueza É o primeiro pag
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so para adescobertada dor, que é o reflexo do conhecimento do 
universo na alma humana e a constatação de nossa fragilidade 
diante do infinito. Ao aventurar-se como explorador do cos - 

mos, o poeta transforma-se num ser errante, num viajante eter 
no do universo e do sonho, buscando a si mesmo. 

Com "Iniciado", Cruz abriu as portas de suas angás - 
tias,€IP0I1Õ0-8›§› - com a intenção de chegar até aqueles que, cg 
mo ele, sofressem o destino solitário dos incompreendidos - 
os "assinalados" que povoam suas compcsiçoes. En meio a fan - 

tásticos delírios, o poeta vai penetrando nun labirinto replg 
to de homens que não souberam como seguir sozinhos, :fracos 

demais que eram, o que :faz de seu trabalho poético um instru- 
OV mento de reflexao . 

O processo de descoberta do mundo e das coisas É len- 
to e penoso, so sendo possivel dando-se razão para a "sensibi 
lidade", que e a chave para a compreensão da dor, O sofrimen- 
to a alma e_ ensina a enxergar a realidade e a fazer

~ do homem um ser imoral, conhecendo a beleza e a peri`eiçao,pa_ 
ra poder chegar ao mundo ideal que contêm as respostas que 
vem procurando, como o proprio poeta diz: 

"E essa Imortalidade em que meditas e a das Ideias, da 
Forma, das sensações, da Paixão, cristaiizadas maravg 
lhosamente num corpo vivo, quente, palpitante, que 
sintas mover, que sintas estremecer, agitar-se num 
onda de sensibilidade, fremer, vibrar nas efervescên- 
cias ae 1úz..."(79) 

' As descobertas :feitas pelo homem são alcançadas pelo 
desenvolvimento de sua :intuição ao harmonizar-se com a «nature 
za que o rodeia, pois não basta so o conhecimento intelec - 

tual para chegar ë. esfera superior do conhecimento, mas o de- 
senvolvímento simultâneo do corpo e da mente. Desenvolver os 
sentidos É vital para iniciar o processo de descoberta das 
coisas e harmonizar-se É equilibrar as forças do bem e do
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mal, da ação e da sensação, para penetrar na verdadeira for» 
ma de expressão, que é a'Arte. '

_ 

"Se na luz, se no ar, se na cor, se no som, se no 
aroma tens a fina, _a delicada, a sutil percepção da 
Arte; se sabes ser, ter na Arte uma existência una, 
indivisivel és o Eleito dela, o Inzpressionado, o 
Iniciado."(â0) A 

V

~ 

_ 
Ajudar os 'homens a alcançar a Esfera das Ideias, re 

montando as teorias platônicas, É a missão mística do artis- 
ta. Ele busca conscientizá-los da necessidade de se afasta- 
rem do mundo hipõcrita que os rodeia e fazerem crescer o min 
do interior que está adormecido. 

ao procurar cumprir sua missao. 'Cruz acaba com seu 
sofrimento, pois não esta mais sozinho. Ifáo sente nais a so- 

CJ. W\ É (D vv av lidao que tanto o mago-ava _ se aproxilnou de homens tao 
solitários quanto ele e que procuram se ajudar uns aos ou - 
tros. O desafio do poeta e retornar ao convivio social, mes- 
mo sabendo que É rejeitado por ele. Ser;artista É lutar pela 

ou ou transforznaçao da realidade em crise, nao :fugir dela. Sendo 
assm, É revoltando-se contra a realidade, não a negando,q_ue 
o poeta faz de sua arte a arma para enfrentar seus inimigos, 
mostrando-se firme e inabalável em suas convicções. 

"Eles riem, eles riem e eu caminho e sonho tranqai - 
isa" (81) 

.ão mesmo tempo que *- 
~ É um grito de revolta,‹-É - Dvocacoes l 

um g:rito de alegre liberdade. O poeta transformou-se num ho- 
mem completo ao lutar e resistir, não sendo importante um 

ow _ vitória definitiva, pois nao se pode mudar os homens e o mn 
do com poucas batalhas. No entanto, enfrentar e posicionar-se 
coerentemnte é a vitoria que cabe ao artista. 

O modo como essa revolução ocorreu com Cruz e ë" aê 

vai sendo revelado no desenrolar das oomposiçoes, seguindo
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os passos qúe ele mesmo organizou. Partindo do mndo material 
e dos sentidos para a luta interior de enfrentar suas pro ~ 
prias raízes, o poeta fez um questionamento sobre o sentido 
da viâa e da morte, e analisou como ele se ajustou às pro- 
prias âescobertas.
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3. SUBLIMAQÕES 

É dificil negar que criamos certa expectativa em tor- 
no de uma obra quando a tomamos pela primeira vez por causa 
das informações que a acompanham, e mesmo que proouremos ser 
imparciais, o primeiro contato e cheio de surpresas e/ou de - 

cepçoes. Não foi diferente minha reação ao ler Evocações. Ha- 
bituada š leitura de fragmentos de "Emparedado“ e aos comentá 
rios biográficos dos livros escolares, surgiu a obra em.mi - 

nv nhas maos como o desabafo de um homem so e infeliz que quer 
esquecer-se de tudo e fugir, morrendo e acabando com tudo. A 
morte parece ser a resposta ideal para os-problemas que vão 
sendo apresentados - finitiva, não admite uma contesta - (Ds Q: (D 

ção posterior e permite evadir-se completamente do problema , 

como ele o coloca em "O Sono". Contudo, aoídescobrir um modo 
de solucionar seu dilema através da preparação espiritual , 

Cruz surpreende ao falar da missão mística da arte e do artis 
ta, da maternidade e do dom.da concepção, do amor e do poder 
da natureza, como em "Eater", "ánho Branco" ou "lntuiçoes" , 

compondo trechos repletos de ternura em.meio a soluçcs deses- 
perados, oonw uma promessa de esperança. 

As composições do livro flutuam por cinco\grandes te- 
mas desenvolvidos e interligados na medida em que todos se 
voltam.para a busca frenética pela expiação da angustia na 
qual o poeta está empenhado. Ao analisa-las separadamente,íoi 
possivel esquematizar objetivamente os temas para um melhor 
estudo.

H 

Acompanhar os temas e seguir o processo de aprendiza- 
do vivido pelo poeta para seus ideais de vida e demH 'ÊÊ 
arte. Se a organização do volume tem um criterio cronologico, 
não tenho dados que o indiquem, porem a ordem dos trabalhos
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faz sentidoƒ pois há a exposição de um problema, a apresenta- 
' ~ â I _ av ~ 
çao e varlas opçoes de resoluçao e a escolha por uma delas; 
havenäo uma sequência coerente de idéias. › 

_ 

Preferi analisar os temas por blocos, analisando o 

tema em si, não o üesenvolver äos temas, preocupando-me em 
inierpretar o sentiâo de cada uma das cinco questões apresen 
taãas pelo poeta.
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3.1. A Hora do Amor 

A mulher presente em Cruz e Souza simboliza a duali- 

dade corpo/alma do homem para situa-lo como ser carnal e espi 

ritual em conflito na sua obra. A mulher sedutora, que leva o 

poeta a ter desejos carnais e a afastar-se do caminho de ascg 

se, surge como uma poderosa deusa que desperta estranhos so - 

nbos de mistério e poder. É a "Vulda“ e suas promessas de êx- 
our 

tase e seu poder maligno de seduçao - a fascinação satânica 

que hipnotiza o poeta com seus labios e braços. 

O desejo É apresentado como um sentimento imperdoá - 

vel, que o leva para o nivel de materialidade; a maneira como 

O expõe é iâeelizaâe e ââstzzfze, feizzzâõ às zzznlzer etérea, às 

contornos sensuais e quentes, maaâque está doente, próxima 

da morte, ainda mais inacessível. Em "Seréfica“, ela é apre - 

sentada como pálida, de cabelos e olhos negros sedutores, ne- 

gros e quentes, que contrastam com sua pele branca, de boca 

vermelha e convidativa. O desejo É espiritualizado por causa 
_ ow 

da impossibilidade de realizaçao do ato do amor, sendo coloca 

do platonicamente. 

O tema da amada morta É repetido em "O Sono", desta 
“vez mostrando que a amada morta leva consigo a inspiração do 

av ~ 
poeta, trazendo-lhe grande afliçao. É a solidao do estudante 

de "O Corvo" e dos primos de "Berenice" e "Eleonora" que Poe 

inwrtalizou. O poeta fica perdido, sem rumo, tentado tirar a 
' ^ ¬ ~ 1 u .\ Q ` 

amada desse sono infinito que a separa dele, levando-o a lou-

O ff ,ê 

"Acorda! acorda! acorda! acorda os olhos e e 
mergulha¬me na vida que se derrama delesz" 

^íD fã”-z \/O
N *O 

'ate que se vê irremediavelmente sozinho, perdendo sua amada 

e sua poesia.
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'üäocuro em.vão as formas, as formas, as fugitivas 
formas intangiveis, extremas, ondeantes, sutis, as 
formas de perfume, as formas de luz e as formas de 
som da tua voz, que o emoliente sono levou..."(83) 

deixando perdido para o que lhe restou da vida: 

"deixamsme desamparado, sc, num deserto de silên - 
cio e de frio, tiritando de pavor e desespero, en- 
velhecendo cego, tateando de abandono, de desola - 
mento."(84) 

O poeta apaixonado,por vezes, consegue fugir das 
fentaçõeg de que É vitima, abandonano a causadora de ~seus 

sofrimentos, como o faz em “Adeus!" A mulher que provoca É 
quente e envolvente, mas sua insana volubilidade, seus en - 
cantos sinistros e coração morto°nadanmis são do que mos - 
'trasde um capricho infantil de mulher. Devolvendo-lhe o 
'unico talismã que me deste - a Dori", o poeta despede-se 
com.um "adeus" carregado de paixão e desejo. 

Eorém, nem sempre é possivel fugir desse “vulto de 
nmlher, alta, esgalgada e.lívida, vestida de negro e velada 
pela redoma vaporosa da bruma da lua", com seus cabelos ne" 
gros de um oleoso quente, com seus olhos de treva tensa e 
ondulante, com seu andar de serpente branca e negra..A mu - 
lher É, pra Cruz e Souza, a_imagem fascinante e hipocrita 
de una presença indecifrável que fica oscilando entre os 
dois mistérios que o interessam. 

"Ahlquem era, afinal, essa Visão, essa ave de luto 
e melancolia celeste?! Talvez a Arte?! Talvez a 
z~.-â<›z~rze?z (85

_ 

Talvez o pro rio titulo do ema reflita a res os- P P0 P 
ta - "Talvez a Ebrte?!“ 

A presença da mulher negra na prosa poética de 
Cruz e Souza representa também o respeito por sua raça e 
por sua companheira. á mulher que predomina na obra É bran-
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ca, cuja' palidez contrasta com o cabelo e os olhos muito ne- 
gros, e essa cor negra seduz o poeta pelo calor e pelo encar_._ 

to que iransmite. Ao falar da mulher loira e de olhos azuis, 
o poeta apresenta outros aspectos importantes no tema da mu- 
lher, que É a virgindade e a pureza. feminina. Cantando a 
“via-láctea transfunõida em came ", o poeta defende a sedu - 
ção natural que a mulher exerce sobre o homem, defendendo a 
eroticidade da própria natureza e a provocação natural que 
sua presença imprime. Iva sua opinião, o que cabe às mulheres 
é serem mais ou menos provocantes, pois todas elas o são, cg 
mo o diz em "Anho Branco". 

A Contemplando esta mulher loira, descobre 

“uma fascinação animal, um quebranto delicioso de 
pecado, uma provocante :Elexura nervosa nos quadris 
afelinados, qualquer coisa de inebriante segredo 
selvagem. . . "(36) 

cuja cømmhãg com a natureza o seduz mais do que a imagem de 
mulher, lembrando a harmonia que o homem precisa buscar jun- 
to à natureza para crescer espiritualmente: 

"E ela corria, corria, galgava as ribanceiras,'üI'ãI1§ 
pomares em fmtos, sebes de madressilvas e 

acacias, e perdia-se, perdia-se fantasiosamente pe- 
los infinitos estrelados de flores e de brilhos de 
todas aquelas amplas, sonoras, e prodigiosas re- 
gioes de virgindades campestres." 87) 

Esta ligação com a natureza desperta nele forte emg 
ção erática. O poeta canta a casta beleza "ao mesmo tempo sa 
grade e profana“, cuja "gula farta da boca úmida num viço ru 
bro, exalando lilás e trevo" ou "o coleante movimento dosbr_a 
ços de länguidas nervosidades de áspide" despertam desejos 
violentos e Sangrentos "de fazer sangrar a Íaca, com volúpia, 
com febricitëmte paixão", "rasgando-a com a lâmina acerada e 

aguda em talhos veementes, vivos, gritantes de sangue :fresco 
e fumegante".(88) O tom luxurioso do trecho acentua a imate -
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rialidade we o poeta procura mostrar como vã -e in'tol~erável,d_a 

da sua fugacidade. c 

O sentimento que para ele se mostra verdadeiro é o 

amor pela negra, a noite escura feita mulher para seus braços. 
O que o encanta é o tropical sensualismo africano e o desejo 
selvagem que ele üesperfa-

` 

"O teu amor de :Ímpetos de fera nas brenhas e nas selvas, 
sobre os broncos, graníticos penhasoos, na cáusticasg 
lar de exdticos climas quentes de raças 'bropicaliza - 
das na emoç'š.o,..!'(39) 

g 
Em "Tenebrosa", há carinho e ternura na descrição eré 

tica do corpo da amada, sendo o ato amoroso e o gozo uma %e'¿ 
são natural do sentimento que os invade, tornando-o um amante 
apaixonadamente entregue aos braços da mulher que ama. 

"Os nervos e mzísculos contraidos e os fonmosos seios 
de cetinoso 'tecido elevados como dois pequenos cõmo - 
rosnegros, cheios de narcotismos letais, impudorosa- 
mente nus - nus como todo o cotrpol- excitantes, :Impe- 
'tuosos¿ 'bensibilizados e turgescidos, na;ma1:e1na az 
f:irma<¿â8)sexu.al do leite virgem de procriaçao da espe 
cie!" 

Esse amor É inspiração, como se "desse a arte que 
cultvralznente venero, ›a pompa larga e bravia desse “beu 
lesco “õemperamento", sendo ao mesmo tempo “carnal e.e'bereo,' hi; 
mano e divino", mostrando-l_`ne a Dor "a consagração, a perfeita 
essência do Amor", como o É na Arte. 

O erotismo da mulher negra é impregnado de misticis - 

mo, onde a vagina, local de amor, É comparada ao crisol alqui- 
mico. O amor É místico no sentido de “transformar o ser hum - 

no, fazendo-o dar ao parceiro o que tem de melhor dentro de si 
para também poder transformar-se.
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"E que a tua vulva veludosa, afinal! vermelha, acesa 
e fuzilanze como forja em brasa, santuario sombrio 
das transfigurações, câmara magica das metamorfoses, 
crisol original das genitais impurezas, fonte tene - 
brosa dos ëxtases, dos tristes, espasmádicos suspi - 
ros e do Tormento delirante da Vida; que a tua vul - 
va, afinal, vibrasse vitoriosamente o ar com as 
trompas marciais e triuníantes da apoteose soberav - 
na da Carne!"(9l) 

Por este amor, o poeta deixa-se levar, alcançando a 

Espiritualidade da beleza ideal e descobrindo a magia da cria 
ção, revelada pelaz descoberta da maternidade. Ao fazer analg 
gia entre a Dor do parto e o sofrimento da criação artística, 
o poeta apresenta ambos os atos de criação como transcenden - 

tes. A dor sentida durante o milagre do surgimento da vida é 

a própria dor do mundo, que a tudo pode transformar: e 

"a amargura infinita do majestoso aparato da Vida 
prestes a surgir do caos, da chama palpitante, pres- 
tes a irromper da treva..." (92) 

› A mais forte imagem apresentada pelo poeta do aspec- 
to feminino é o da mulher-mãe, apresentada em "Hater". A ma - 
gia da maternidade ensina a doar o que as pessoas tem de me -

A lhor, que e a propria existencia. É atraves do ato de amamen- 

É quando a mulher parece desprender-se, libertar-se 
suave e secretamente da argila que a gerou e criar 
para si, solenemente, uma esfera perfeita e eleita 
de ahnegaçäo infinita e de resignação sublime."(93) 

esmo a paternidade transforma o poeta: 

"Força estranha, que eu até ai não conhecia, circu- 
lava com veemência nos meus nervos, dava-lhes tens; 
bilidade e vibratibilidade mais leve, mais fina e , 

grandes asas diáfanas de Aspiração e Sonho, alavan- 
me.às supremas serenidades da Piedade e do Amor"§94) 

Pensando neste mistério, c poeta pensa no Anwr e 

tação que aprendemos a abnegação. 
n ›

* 

' ` r~ 

percebe que a maternidade o une espiritualmente a amada para
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sempre, no infinito, e isso É o que ele busca aräentemente. A 
força de um sentimento verdadeiro como o amor entre duas pes - 

soas tem a capaoidañe de espiritualizar o homem e levá-lo à 
Iãealideâe. É esse mesmo amor que, em "O Sonho do Idiota",con§ 
cientiza o idiota âe sua condição inferior no corpo material e 
sua superioridaäe espiritual, âemonstrando-nos como os homens 
são vulneráveis fisicamente e pequenos espiritualmente ao se 
âeixarem levar por emoçöes fugazes.
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3.2. A Hora deflenascer 

Outro modo de atingir a Espiritualidade É através da 
Morte do corpo material e a liberaçãoádo espirito no cosmos . 

Para Cruz e Souza, morrer e alcançar a idealidade puxa livran 
do-se dos dissabores que conheceu em vida. Ao pensar-se como 
um morto, em ".ê.brindo FéI`€"¡71`0S"z o poeta consegue a paz que 
sá havia conhecido quando se a.'fastav¬a e se introvertia, esoog 
dendo-se do mundo, a .fim de meditar.

_ 

"Já estou, afinal, longe dos perturbadores, vampiri- 
cos contatos egecrandos Posso,talvez, fechando-me nos 
meus secretos isolamentos, nas minhas solenes a`bstra_ 
ções, concentrando-me, afinal, penetrar serenamen - 
te 'no Alem, debruçar-me transfigurado no lzíiste - 
ri0."(95) 

A ansiedade pela morte aparece junto com o desejo 
de fugir da realidade que suíoca o homem. Segundo Schopenhauer, 
todo o desejo que nos dilaoera,a “vontade de querer", trans - 
forma a Dor no fundo de toda vida humana. O querer frustra - 
do desperta o medo de viver, levando o homem a negar a pró - 
pria vida, preferindo a morte E- continuar sofrendo, pois a 
vontade e a forçazinterior que constitui a ação e os movimen- 
tos do homem» Ao ver-se contrariada, a vontade tende a perder 

\I sua intensidade ate que cessa totalmente.(96)
I 1>z-oov_z~o.r~o morto wmv 2» Sama para todos Os nossos 

problemas e angústias surge como uma solução pratica e plena- 
mente aceitável, ate mesmo no caso do poeta, quando começamos 
a compreender a angústia metafísica que o envolve, mas penso 
no porgzê de um artista deixar-se levar pela morte quando in- 
sistiu em apontar que a arte É um instrumento de luta. Creio 
que seria, dessa forma, contraditõrio optar pela morte ao ser 
um artista. 

Foi tecendo tais considerações que avaliei a presen-
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ça da morte como pouco atuante em Evocagões. A morte apareceu 
concretamente em duas oportunidades: a primeira, quando Cruz 
pensa nas pessoas que amou e que já morreram, acreditando po- 
der encontra-las após sua prápria morte, numa dimensão dife - 
rente; e o caso de "Abrindo Feretros" e de "A Sombra". De- 
pois, temos a amada morta de "O Sono “ e o doloroso errantede 
"Iãorto" que representam o medo da morte como o fim de tudo , 

sem esperanças de uma continuidade, :rum outro modo de 
Heste .sentido ., a morte e o fim das alegrias da carne, nega- 

av _ çao da vida mnndana e dos prazeres carnais. 

ëšo entanto, a ideia mais coerente a respeito da mor- 
te É dada pelo autor quando 'a apresenta como forma de purifica 
ão do e :Írito como se :fosse o filtro da alma ra corri ' 

! 3 

-la dos erros cometidos em vida, para a elevar até a idealid_e¿ 
de e mostrar, finalmente, qual o mistério que a envolve. 

"... ele, purificaào, ao Espíz-1150, perfectinzaâz aa 
Alma., remido e libertado da Materia, ficou simboli - 

Í _ . zando,no.entanto, o unico' ser verdadeiramente livre 
e legitimamente ser, o mais belo, o maior, o mais 
alto ser ainda que desolado e sombrio, vitorioso da 
Terra! "(š7) 

Ainda que veja o isolamento em vida como uma forma 
de morrer, é comparando a morte ao sono mle consegue eIPI`_es -Í 

"' 
n n 1 - ¬

l sar melhor sua concepçao de 'morte . Em 'Um homem dormino.o..." 
Cruz e Souza desenvolve esteltema. Durante o sono ele dizS 

que um homem renuncia o mundo a sua volta. .Izo sonhar, percor- 
re um mundo muito mais complexo que este, o do seu psiquie - 
mo, para che@ até o'_a`osoluto e e. idealidade com que constam 
temente sonha. 

` "Porque mesmo não há alma nenhuma, por mais vã, por 
mais humilde, por mais obscura que seja, que nao as- 
pire subir (...) 2- pura perfectíbilidade; penetrar , 

consolada, alheiando-se de tudo, nas transcendental; 
zantes auroras boreais do Sentimento, satisfazendo as 
sim, e::à`oorš.`inconscientemente, a ansiedade do lnfi - 

"(0 ` nato... /W '
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O sono, produto de uma fadiga aniquiladora, colocaria 
os tormentos do homem em suspenso: seus problemas, suas frus_- 
traçoes, suas procuras. Dormir seria uma maneira de descansar 
da angústia que nos acompanha, mas trata-se de um descanso pas 
sageiro. Ansiar pela morte libertadora que revela o verdadeiro 
descanso da alma é o ardente desejo do poeta, pois ao acordar 
os problemas retornam ao seu convivio. 

"...essa horrivel escala humana de desventuraãe mise- 
rias,tudo está, por um pouco, sem.movimento, inerte , como os animais de emboscada, a socapa, eternamentede 
espreita na vida desse homem, esperando que ele de ng 
vo acordâgpara de novo assalta-lo e para de novo ven» 
cê-lo."

. 

Retomo dai o isolamento a que o poeta se condena, co- 
rw forma de precaver-se contra a angústia que circunda o viver 
humano enquanto espera a hora de morrer. 

"Era mister que me deixassem ao menos ser livre no 
Silencio e na Solidao".(10O 

A solidão é um outro modo de deixar-se morrer, enquan 
toopão '»- a ' «Jabá " ¬ "" ç propria, nas po e vir a ser, am am, uma conoenaçao 
a que se vê destinado quando o homem não se ajusta ao meio em 
que vive. - 

"Ele não vive a vida externa dos homens,nãopsrticimà 
de fato, do meio ambiente ~ antes o seu estado vital 

¬ "' ' , ó e a morte, por uma conoenaçao perpetua e logica de , . todos os varios elementos da materiavcontra ele con ~ 
clamados... Isolado do mundo, :xa exilio da concentra 
ção, solitário".(l0l) 

Em todas essas concepçoes de morte, percebo uma ansig 
dade que se mostra um tanto medrosa, como se o poeta tivesseng 
do de descobrir que a morte que imaginou não existe tal qual 
não existe a idealidade que tanto busca. Tem.medo de desco - 
brir que o que há, na verdade, e um grande vazio que poderá en 
golir todos os seus sonhos, levando-o a esconder-se, como medi



6” a. 

I
. 

da de segurança, em meio aos seus sonhos,mesno dormindo: 

"...venoiâo de sombra, desceu ao poço cheio àe cis - 
mas e pesadelos do Hada para no Eada~dormir ansian - 
ão, para no Nada viver dormindo, para no Nada dormir 
SOB-han-â0ooo"(lO2)

.

\
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3.3. A Hora de Descobrir-se 

n o , alcançar uma esfera superior de conhecimento e, para 
Cruz e Souza, uma consequência natural do desenvolvimento do 

cu espírito. Contudo, vejo que o poeta nao se preocupou muito com 
a capacidade intuitiva que ele proprio mostrou acompanhar o ta 
lento artistico, sendo que 0 mencionou poucas vezes. Uma delas 
I _ e quando afirma que: 

"O Desconhecidome arrebatara e surpreendera e eu fui 
para ele instintiva e intuitivamente arrastadoš\rg_ 
sensível entao aos amtos az fr1v01z;âeâe,..."(1° 1 

Hoto que a intuição e tratada pelo poeta como certa 
curiosidade natural que alguns possuem pelo Indefinido e pelo 
Iesconbecido, e que se manifesmapor›si mesma, em.vôos de tem- 
peramento, levados por emoções que não se podem conter. Por 
vezes, o poeta-fala de uma força que capta "esses inexprimi - 
veis segredos que vagam.na luz, no ar, no som, no arom, na 
cor e que se a visao delicada de um espirito artistico assina- 

cu _ _ ` ¬ la"S *)mas nao lhe da um nome. No "Enparedaco", quando apre - 
senta o artista como um "super-civilizado dos sentidos" o poe- 
ta explica esse especial talento conm um dom do homem que pre- 
cisa se isolar do meio onde vive por não saber adaptar-se, eg 
trando constantemente{em conflito com os que o cercam, sem sa- 
ber como definir a emoção que o suíoca e queíbge de qualquer 

_ ou ciassificaçao que ele conheça. 

Araldo, personagem presente em "Hirvanismos", É apre- 
sentado cono um homem.que foge do tédio caminhando atraves de 
florestas intermináveis, a procura de paz. O poeta explica que 
sua peregrinação eterna tem como objetivo reaver a esperan - 

ça que ele perdeu na vida e nos homens. Araldo preferiu optar 
pela solidão e
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"mergulhou no mistério, pairou no maravilhoso, va - 
gueou no Sonho, eterificando-se, diluindo-se em lá- 
grimas, em gemidos abafados, quase perdendo todas as 
qualidades ingênitas que o prendiam faltamente ë. 

matéria . "(105 1. 

Ao acompanharmos o desenrolar da peregrinação de A- 
zaldc, temos certeza de que se trata de um "louco" que vaga 
pelo mundo, sem ter onde ficar ou quem cuide dele - mas os 
seus delírios refletem o desejo de comunhão com a Noite, ou 
seja, seus sentidos ficam supe1=exciu.=.dos a ponto 'de o leva- 
rem a comungar com a Natureza em perfeita harmonia, tornando 
-o parte dela ainda que por poucos instantes como num estado 
de transe que o leva ao uma lucidez surpreendente. 

iv Quero mostrar, através da comparaçao entre o artis- 
ta que Cru e Souza apresentou no "Ezzlparedado" e Araldo, que 
ambos atingem o mesmo plano, isto ‹-Ê, ambos atingem um estado 
especial, quando a mente une-se ao Cosmos e se harmoniza com 
o universo, resultando disso uma experiência '5níca,inacess:Í- 
vel aos demais homens. A "intuição '; enquanto forma natural de 

ou ¬. conhecimento do Universo, nao tem a credibilidade total do 
poeta. Ele prefere falar da loucura. como uma :forma "especial" 
de lucidez. Da mesma forma que apresenta Araldo como um lou- 
co que atinge a Idealidade num momento de loucura, Cruz. fala 
do Idiota que, mm momento de delírio, apaixona-se e toma 
consciência de sua desformidade, transformado que é pelo a- 
mor que 

"t1:'a.nscendentalizava-o e dava-lhe ao obtuso idioti_s_ 
como que -super-visão da sua visë,o,certa re- 

gularização lúcida e nobre, fazia-o por instantesv_i 
ver,reflexamente,na origem ignota de uma especial 
percepção mental e de uma extravagante emoção ".(10Ô 

Ao Idiota foiconcedida um "intuição cosmica"; a 

mulher pela qual se apaixona parece despertar-lhe lembran - 

ças de experiências passadas, vividas em lugares e 'C€1`fiI>05 

distantes,
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"parecia-lhe que já 21 havia encontrado outrora,nou 
tros orientes longinquos, noutras regiões de sol e 
de néctar, de estrelas e açucenas, sob outra for- 
àivina."(l07) 

Compreender que É um homem doente mentalmente, "u- 
ma alma presa na dor, tando o corpo como masmorra e o cere - 
bro deformado", ao mesmo tempo faz sofrer e lhe da afcerte- 
za de que "mesmo acordado, continuaria eternamente e amarga- 
mente a sonhar..."£lo8)como se ele se resignasse ao desti - 
no que lhe coube. 

É diferente a forma ae âeiírio que está em "A Nó - 
doa", que mostra o problema de um outro personagem - Mauri - 
cio. A aflição que Mauricio sente ao ver uma nôdoa negra 
que aparece em sua.mão tem fundo psicologico, dando ao poema 
certo caráter alegorico ("era a profunda, a incoersivel, a 
grande nodoa negra simbolica da sua propria vida"(lo9)). Ne- 
le, Cruz discorre sobre o sofrimento do homem como fruto da 
úenàência natural às auto-flagelar-se. mauricio é . mostraâo 

0 A ` ' Q U u ~, 1 'como um bebado melancolico e misantropo, cugo desespero 1- 
lustra o desmoronamento do ser humano cuando 'á nao ode 2 ._ J P 

` Ap diferenciar realidade e imaginaçao. 

O desenvolvimento da trama lembra muito os contos 
psicológicos de Edgar Allan Poe. Mauricio e mito parecido 
com alguns dos personagens do escritor americano, tais como 
os narradores. (sem nome) dos contos "O Gato Preto" e "More- 
la". Ho trecho transcrito abaixo, podemos observar a identi- 
ficação da narrativa de Cruz e Souza com os textos de ?oe.No 
entanto, em função dessa preocupação psicológica que fica 
evidente, "A Rodoa" sai dessa linha mística e cósmica que af 
naliso aqui, ainda que o tema central seja a loucura, sendo 
uma abordagem psicolõgica.

.
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"Entretanto, como se uma diabólica força oculta no 
seu pobre cerebro demente insistisse, agisse den - 
tro dele com perversa e feroz tenacidade calcula - 
da, fisgando-lhes as arestas cruas e agudas de 
cerrada argumentação casuística, mas em certos pla 
nos,de certo modo, irrefutável, Mauricio colocou - 
se diante de um espelho oval que havia no aposen - 
tc, e mirou-se bem.nele, com atenção, com.minu - 
cia."(11°) 

Uma outra forma de lucidez É a "Velhice”. Através 
da personagem Lucia, de "Sensibilidade", a figura angelical 
de uma velhinha demonstra que a Dor do mundo, ainda que pa- 
reça insuportável, não mata a esperança dos que já viveram 
muito, pois a experiência da idade assegura que a vida e 
sábia e o destino de cada um esta traçado pelo poder do 
Cosmos. A sensibilidade e novamente colocada como a 

1 
chave 

para a compreensão do mundo, sendo preciso sofrer por ele 
*Õ para aprender-se a compreence~lo completamente.

A 

Finalmente, temos em "Região Azul* " uma experiência 
de composição de um poema em prosa bem de acordo com os mo; 
delos franceses. Num texto rápido e todo composto a partir 
de simbolos místicos, o autor fala da Idealidade. Ao invo - 
car a cor "azul" lembrando Eallarme, a Esfera superior com 
a qual sonha e descrita como um paraiso harmonioso ondeconyi 
vem águias e astros, “na quintessência do azul" e na "eteri 
ficacão das formas". x 

._ . Q z _¿-¡ entretanto, a sensibilidade que parece ter lascina 
do Cruz e Souza É a sensibilidade dos "loucos", cuja luci - 
dez os leva para a "Região azul" que o poeta tanto procurou 
alcançar e sd o pode fazer com.sacrificio e dor.
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3.4. A Hora Mística 

Para isolar-se, o poeta não procura pensar apenas -win- 
lugar tranquilo e silencioso que lhe permita meditar. 'Procura 
também um momento ideal que o inspire e fecunda., A Noite É a 
hora mística da contemplação e da Espiritualidade, apresentam 
do a serenidade e a majestade ideais, cobertas pela capa do 
mistério que fertiliza o :fazer poético, levando o poeta a um 
transe hipnõtico. ' 

"Todos os quebrantos da noite fascinam-me, elevam-me 
e eu me surpreendo arrebatado por uma transfiguraçao 
que nao sei de onde parte, que nao sei de onde 

_ 

vem, 
mas que me enche a alma como de uma crença maior, c_‹_>_ 

mo de um revigoramento de mares picantes, como de um 
largo e belo sopro natal de revivescencias juve- 
nis! "(111) . 

A negritude da noite imprime na alma do poeta uma 
sensação premonitõria da morte que o deixa fascinado, levado 
pelos segredos e mistérios que poderia vir a conhecer atraves 
delac `

_ 

A idéia de purificar-se da materialidade ao morrer já 
não mais o perturba, sendo a morte quase que ansiosamente es- 
perada pelo poeta, para que ele possa desfrutar desses segre- 
dos o mais rapidamente possivel. Ter um mundo idealizado como 
meta não faz de Cruz e Souza um poeta que busca evadir‹-se da 
realidade simplesmente. 

uv ao analisar .outras composiçoes, principalmente as 
poesias de Últimos Sonetos, .observo que para o poeta a espiri_ 
tualidade e parte tão importante do homem quanto seu corpo 
material e o desejo de morrer não corresponde ao mesmo desejo 
de evasão que seria a de um pessimista exacerbado, por exem «- 

plo, atraves do suicidio. morte É o destino :fatalde todohg 
mem, nas na alguns cuja sensibilidade os faz procurar _, em 
vida, prepararam-se para recebe-la.
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se 

- Crer no poder da alma humana não significa apenas a 
creditar na existência de uma energia que acompanha o corpo 
do homem e que sobrevive a ele. Acrediiar que a alma conti - 

nue nas Esferas superiores o aprendizado que aqui iniciamos 
e ter fe numa relação superior de cada homem com o univer - 

so, nuns grande manifestação de harmonia e espiritualidade. 

"1>‹›z;que mao está na eâpiritgeiiàaàe, na alma. :mag 
esta em fazer da alma nova hostia, um sol incompara 
vel, a quintessência do sentimento, para que a alma 
seja mais eterna que a luz, mais forte que os bron- 
zes, mais etereal do que os astros."(112) 

Transcender É alcançar as esferas superiores e des- 
frutar do conhecimento disponível em todo o Cosmos. No entan 
to, pergunto-me qual foi o motivo que levou Cruz e Souza a 
entregar-se com tal força a esse processo de interiorização 
e coneço a pensar em Baudelaire e sua busca pelo «Absoluto- 

Baudelaire começou a preocupar-se com seu interior a partir 
do momento em que o mundo exterior iniciou uma forte pressão 
sobre o poeta francês, ao massacrš-lo com transformações ra- 
dicais e novas referências de comportamento social. 

Quando críticos como Santa Rita salientam a identi- 
ficação de Cruz e Souza com escritores como Baudelaire na 

\ - busca pelo Absoluto e pelo Perfeito,(ll3'talvez nao houves - 
' Í ou ou 

sem, na epoca, percebido a extensao dessa preocupaçao. Atual 
mente distanciada oue estou do choque direto dae.transforma 2 - 
Á u .I çoes causadas pelo advento da modernidade, percebo essa preg 

cupação como uma forma de pensar o homem como um ser cadavez 
mais distante de sua natureza, perdido em meio a luzes arti- 
ficiais e desacreditado como o ser que e, cercado de artifi- 
cios que, ao invés de ajuda-lo, surgem para tomar seu lugar. 
É a crise do mundo que se moderniza atuando sobre a poesia 
de Baudelaire que "intuiu" uma revolução que iria alem da 
transformação puramente social para premeditar uma revolução 
espiritual.
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Esta mesma impressão É apresentada por Marshall Be; 
man em seu ensaio sobre a modernidade, ao concentrar-se na 
prosa poética do poeta francês. O ensaista americano afirma 
que ao falar sobre a modernidade, o que realmente intencionê 
va Baudelaire era definir o papel do artista diante da revo- 

, I _ ` ao 04 luçao‹3u:estava ocorrendo,3a que EBSHO-essa Õ€f1fl1Ça° na° 
conseguiria acompanhar a rapidez com que as transformaçõeseg 
tavam ocorrendo. Em "O Pintor da Vida Moderna", Baudelaire 
lançou tal ideia ao questionar se a arte moderna deveria ou 
não recitar para si as transformações que a ciência e a tec- 
nologia estavam promovendo. 

Berman avalia essa=linha de pensamento, e vai mais 
longe: 

"O verdadeiro objetivo do artista moderno consisti- 
ria em rearticular tais processos, inoculando sua 
prõpria ala e sensibilidade, através dessas trans- 
formaçães, para trazer è luz, em sua obra, essas 
forças explosivas. mas ccmo?"(1l4) 

O choque da arte diante do fenômeno da modernida - 
de foi muito mais do que de adaptação. O artista teve que ía 
zer uma reformulação instantânea de conceitos, ou seja, o 
artista precisou "modernizar" seus conceitos para poder man; 
festar suas impreseöes de maneira "moderna?, mas não teve 
tempo de meditá-las e adaptar seu modo próprio de entender o 
mundo. Segundo Berman, apenas no seculo XX, com.movimentosc9 
nm o cubismo ou o dadaismo, com- o cinema, o verso livre e 
outras formas transformadoras de expressão, o artista pode 
comçar a questionar c mundo moderno segundo seus prõprios 
conceitos, sem auto-violentação. 

Fcis bem, essa violência contna o artista fez cres- 
cer em Baudelaire um conflito intimo que o jogou cara a cara 
com convicções que se tornaram.evidentes em sua obra, desmaâ 
carandc c catolioo fervoroso que sofria com seus pecados e



-70 

delírios, auto-flagelando-se em cada poema ao cantar um dese 
. ' 4 

jo que ele entendia ser um erro imperdoavel, resignando - se 
ao auto-proclamar-se um pecador convicto. Walter Benjamintam. 
bém leu Baudelaire sob esta Õtica e concluiu que a modernida 
de atraiu o artista justamente por questionar suas crenças- 
mais intimas, quem sabe até inconscientemente. 

"Seu coração e sua sensibilidade o encaminharam .de 
maneira irresistível para ae luzes brilhantes da cida 
de, as belas mulheres; a moda, o luxo, seu jogo de su 
perficies deslumbrantes e cenas grandiosas; enquanto 
isso, sua consciência marxista esforçou-se para man - 
tê-lo à distância dessas tentações, mostrou-lhe que 
esse mundo luminoso é decadente, oco, viciado, espiri 
tualmente vazio, opressivo em relação ao Pfflletafiä - 
do, condenado à historia. Ele faz repetidos comenta - 
rios ideoldgicos para não ceder a tentação parisiense 
- e para evitar que seus leitores caiam em tentação-¬ 
todavia não resiste a lançar um ultimo olnar ao bule: var ou as arcadas; ele quer ser salvo pdreminão ha 
pressa."(l15) 

O conflito de Cruz e Souza explode em função do pre - 
conceito racial e do desprezo pela raça negra vivenciados 
num momnto em que está ocorrendo a Abolição da Escravatu - 
ra (1888) e o advento da Republica (1889) e os conflitos que 
resultaram disso (1893 e a data de publicação de Missal e 

šêzesàfi
n 

O processo de interiorização a que Baudelaire submete 
sua obra importa-se com o homem como ser social e como ser 
espiritual; ainda que com experiências e intençoes diferen - 
tes, ambos os poetas importamfse com o homem enquanto ser 

ou em revoluçao dentro de seu prdprio meio. 0 que ambos vêm a
I ter em comum É o fato de pactuarem contra o sistema e fugi 

rem dele através do mergulho profundo no seu interior. En - 
quanto temos em Baudelaire a auto~punição, Cruz e Souza dá 
vôos mais altos, procurando respostas para questões mais am- 
plas, como a relação entre a vida.naterial e a vida espiri -
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tual diante da vida social a que o homem se submete. Cruz 

não procura sofrer, ao contrário do poeta francês que cada 
vez mais se angustia, até que acaba por deixar-se levar 

' 1 
pelo sofrimento. O que o poeta catarinense procura fazer e 

entender e explicar o tormento que vive. 

O rumo da busca espiritual de Cruz torna-se de ime 
portância vital para sua obra a partir do momento em quese 
apresenta como uma forma de depuração da poesia. Aos pou - 

cos, sua prosa poética vai se transformando junto com 
suas convicçoes iniciais, como se cada poema fosse um de - 

grau da escada que o leva para a Grande Verdade que tanto 
ow f . procura, sendo possivel, entao, levar consigo o leitgy, 

transformando-o também.

/

\
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3.5. :À nom az. ozúagão 

,?ara ser artista, não basta 
imaginar um belo quadro 

e descreve-lo ou sugeri-lo em 
toda sua grandeza. Conceber 

artisticamente É muito mais do que 
um.trabalho de polimento 

de palavras e imagens. O poeta deve deixar sua mente 
alcan- 

çar» zfzifzuâes inâmagzmáveis e âisfõâneias infinitas, 
harmoni- 

zar-se com os poderes da natureza 
e soltar os laços que os 

une a realidade, para descobrir 
a forma ideal de Beleza e 

Yerfeição que o levem a compor um 
belo trabalho poético que 

expresse a verdade que está no 
Universo, ben ao seu alcan

- 

ce, mas que a vida material 
absorvida em mil afazeres impe- 

de que sua Sensibilidade capte.
_ 

Ao definir a Arte dessa forma, 
como o fruto da pura 

experiência da natureza, estou 
repetindo as lições que Cruz 

começa em "Iniciado" e vai deixando aos poucos surgir 
em 

seus poemas. Uma das primeiras lições 
que da É a necessida- 

disciplinar a sensibilidade para que 
as idéias sejam 

Q) (D Ç: (D 

expressas com firmeza, ainda que 
procurem sugerir um senti- 

N I ø~ 

mento terno ou uma abstraçao. O 
importante e que a emoçao 

destrua a clareza da imagem que o 
artista desega transmitir

x 

"Eas, para livremente chegares a 
esse resultado ar- 

tistico, É mister que preceda a tudo isso 
um.siste- 

ma de principios integrais, fecundos 
e profundos na 

tua natureza, dando-te, por esse 
modo, uma firme - 

za e uma serenidade emotiva.” 
(115) 

A importância de fazer-se entender 
esta no fato 

de que o artista que se expressa de 
maneira clara e sincera 

sera naturalmente diferenciado 
do artista vazio e vulgar , 

tanto pela qualidade do que expõe 
como pela forma que o 

faz. Os artitas que se deixam 
arrastar por sentimentos du

- 

bios e vagps refletem suas duvidas 
em seu trabalho, o que 

fatalmente os afastara dos leitores.
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"Parece que falta a esses seres_mais um grau de Wi 
são para abrangerem o complexo todo psíquico ou 
que aiguzzes aee suas células não têm a jntensiàaâe 
una, a energia pronta, a espontaneidade essencial 
e igual para manifestar por completo as sensações 
que experimentam..."(l17) 

O mau poeta descrito em “Capro" sofria por ter a 
sensação e não conseguir expressa-la ou dar-lhe uma forma 
esoria sendo e curava nos razeres da carne uma sai 1 _ 
da para seu tormento, o que o fazia afundar-se cada vez 
nais, levando-o a um sofrimento implacável. 

"Ah! era o eterno; o tremendo e incognoscivel so- 
'C 1 ¬'o w frer oa dor das Ideias, implacavelmente, no tormen 

to profundo das mais acerbas agonias."§118) 

A Arte Suprema ê o resultado do vôo da imaginaçao, 
do bater de asas da mente e do espirito, para chegarem até 
onde vivem o Desejo, o Sonho e a Forma em seus estados na- 
turais - e viajar mentalmente até a Idealidade e alcançar 

~ _ 1 ° a Aspiraçao Superior .( 1))
V 

Colocar a tristeza como um sentimento presente ^em 
toda a Natureza não tem a intenção de fazer da arte um 
produto da Dor, mas a aceita como o produto da "meditação" 
a que o poeta se sente levado pela melancolia que observa 
em tudo a sua volta. 

“À tristeza medita... E é poderosa e sagzada, por- 
que simboliza a rofundidade dos Fenômenos e nos uzo) P 
rodeiam." 

Esse sentimento desperta no artista a paixão abs - 
trata que da base solida para o conhecimento,que as "For- 
mas impecaveis, as Correções extremas, as Ferfectibilida - 
¬ . z _ N (121) . z . _ f des impereciveis , sem esquecer a importancia do meto 
do: 

na "Tudo está em saber acordar, com estilo e emoçao, 
esse sonho, onde ele exista, ou na alma do selva- 
gem ou na alma do culto."(l22)
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e nem o papel fundamental da sensibilidade na-criação de u- 

ma obra de arte: 

"A observação, a análise, a psicologia, depuradas , 

filtmadas pela Sensibilidade, produzem, em essen - 
cia, a Abstração."(123) ` 

Ser artista e optar por uma vida de sacrifício e 
OU resignaçao, como se a Arte lhe pesasse demasiado aos om- 

bros, como se fosse um fardo tão pesado quanto o sofrimento 
OU! O à 

a que o leva a mergulhar numa vida de criaçao e meditaçao.O 
artista É um "alquimista da Dor", um "predestinado" que não 
pode fugir ao seu destino de alcançar o estágio superior da

x Perfeiçao. 

Cabe ao artista criar e divulgar suas idéias, sendo 
estas a marca que deixará como legado, enquanto que seu co; 
po de mortal partirá. Na expressão artística fica impressa 
a alma do homem.que lhe deu vida, como um Óleo sagrado que 

penetrará na alma do mundo. 

"E esse Óleo luminoso e secreto, escorrendo com a~ 
bundancia pelo maravilhoso parque do Inferno, forma 
va então os rios fosforecentes da Imaginação, onde 
as almas dos Ebditativos e Sonhadores, tantalizadas 
de tédio, ondulavam e vagavam insaciavelmente..."Ú29 

Em "Espelho contra Espelho", a definição de poeta 
e feita com tal maestria que pode ser considerado um poema 
feito como homenagem aos poetas e demais artistas. Cruz de- 
fine o Poeta como una alma eleita cuja "sede de Espaço, an» 
siedade de Infinito e fascinação pelo Desconhecido“ o faz 
falar pelos outros homens, como se procurasse interpretari 
suas queixas para amenizar-lhes a dor. O Poeta conhece todo 
tipo de sofrimento, material ou espiritual, sagrado ou pro- 
fano, sendo a sensibilidade a mola propulsora de seu entu - 

siamo de criar. Cruz e Souza lembra seus mestres mais que-›
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ridos, Homero, Virgílio, Shakespeare, Dante, Hugo, Plaubert, 
Zola, Goncourt, Baudelaire, Poe, Vílliers, Verlaine, Ibsen, 
Eaeterlinck, homenageando-oe ternamente. 

FÉ precisamente um trabalho de alquimia da Emoção, para dar cristalinidade astral ao Espírito e a Por» 
ma, que no organismo artistico intuitivamente e in- 
visivelmente se opera."(125) 

Surge aqui a figura do Asinino, o pseudo-poeta que 
quer se comparar ao Poeta, em condições iguais; porém, seu 
trabalho demonstra que lhe falta a harmonia interior que so 
o verdadeiro talento possui: 

"sem-.irásno .êsíninø e imitação eo teu silêncio, ê. imitação da tua Sombra - sombra e silêncio d'espe - 
lho, sombra e silêncio refletidos do teu.silëncio e da tua sombra, sombra e silêncio reproduzidos d'es~ 
pelho contra espelho."(l25).

A 

O Asinino apenas "reproduz" o que observa na sua 
realidade, sem aquele toque do Absoluto que a veia poética 
canta intuítivamente em sua dor como se fosse a imagem dis - s ~ __ 
torcida de um espelho quebrado, a imitação de uma sombra , 

não do objeto. Enfim, o Asinino ficará sempre a acompanhar 
os passos do poeta, sem nunca conseguir produzir algo de 

. P 
. .

' seu, pois o Poeta e un: ser especial,
_ 

"que tão sagnadamente te revoltas, na majestade '- 
deal das águias e dos leões e que na candidez, ingenuidade casta e santa da tua alta nobreza 
Arte atinge com a ponta das asas espirituais a pon- ta das asas dos Anjos!"(127) 

Não so o falso talento perturba o autor catarinen - 
se, como também o desprezo que sua raça recebe da socieda - 
de. Ao contrário do que a grande maioria da critica procu - 
rou divulgar, Cruz não procurou negar ou fugir de sua ori - 
gen negra. À angustia que sentia era gerada pela nao aceita 
ção de sua raça e de seus irmãos de cor como seres humanos
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iguais aos de outros povos do mndo, rejeitados que eram cg 
mo inferiores, sem nem sequer haver um motivo concreto que 
justificasse tal atitude. ` ` 

O poeta enfrentou o preconceito de ter uma alma de 
artista e pertencer a "uma raça que a ditadora ciência de 
hipoteses negou em absoluto para as funçoes de Entendimento, 
e, principalmente, do entendimento artistico da palavra es - 
crita"£l28)sentindo nas veias o pulsar da Arte. 

"Artista?! Lucura! Pode lá isso ser se tu vens des~ 
sa lqngínqua região desolada, lá do fundo _ exdtico 
dessa .África sugestiva, gemente..."(l29) 

A condenação do artista negro é feita por puro pre - 

conceito racial, não por questoes ideologicas ou artísticas. 
av O poeta sofreu essa discriminaçao não apenas por ele, mas 

por toda uma Historia que o acompanhava, repleta de humilha- 
çoes. No entanto, não na como conter o trabalho do poeta, já 
que a obra, quando É verdadeira, permanece,. inâependentemen 
te de quem a criou. - 

O poeta nao negou a dor sobre-humana que atingiu o 
homem.negro, nem as civilizaçoes que continuam a esmagar 
os negros, principalmente por ter presenciado as mentiras da 
Abolição. Seu grito de revolta fica sem resposta. 

"Qal e a cor da minha forma, do meu sentir€”Qual É 
a cor da tempestade de dilacerações que me abala? 
Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos meus de- 
sejos e febres?"(13Õ) 

Em "Àsco e Dor", Cruz descreve um grupo de carnava - 
lescos que atrai atenção das pessoas quezacompanham os folk- 
guedos da cidade. O que o atraiu nesse grupo, fica implici - 
to, foi o total abandono a alegria que os participantes de - 
monstravam. Ao descreve-los, de modo totalmente deformado , 

quis o poeta analisar o conflito mxahavia em seu intimo pois
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estava diante de um grupo onde eram "todos da mesma origem 
de onde eu vim, negros, sobre a lua selvagem e sonolenta 

_ .' 
. _ _ 31) dos desertos, no seio torcido das areias desoladas...Ál 

A vontade de participar desse grupo fazia o poe- 
ta sofrer ao mesmo tempo que lhe dava vergonha de encarar 
a realidade social. Ao querer assumir sua negritude, sur - 
giu novamente o deseáo de continuar escondido para não 
ter mais porquê sofrer. A forma como a sociedade reagia a 
esse tipo de manifestação popular, como espetáculo ridicu- 
lo e decadente, retraiu qualquer tipo de reação que o poe- 
ta pudesse ensaiar naquele momento. Assim, ele ficou alí 
parado, inerte, olhando... e sofrendo, sem saber como a- 

OO gir 
"E a minha alma circunvagava, ia e vinha alucinada, 
atraves de adormecidas zonas de sonho, oscilantecg 
um um pêndulo de pesadelos, numa aflitiva ondula - 
ção de nevroses, meio dividida entre a bárbara tu; 
ba mascarada e meio dividida entre a natureza, cir 
oundante..."(132) _ 

Apenas_sua condição de artista pode lhe dar a sai- 
da para esse conflito ao possibilitar que superasse suaoor 
atraves da Arte, ao mesmo tempo que o fez abraçar sua "Ê 
frisa - o estandarte do Inferno" e assumir-se diante do 
mundo como e como homem negro, completando-se, afi - 

nal, para a Vida.



PARTE III 

O HOMEM 

"Sim, sou alegre, como Deus; entediado, inveè 
jando o Inferno; sou triste, como o Diabo, aä 
rependido e sonhando, querendo voltar para oI Ceu". ~ 

(Cruz e Souza,'Intuiç3es")
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1. ` IDEALIDÃDE 

Desde as primeiras linhas, Cruz e Souza deixa tran§_ 
parecer que seu compromisso poético esta V01t&Õ0 para os v§_ 
lgres 'ue correspondäwao seu desejo de alcan ar uma obraQ 
artística que supere a preocupação com critica ou com pfibli 
co e que se volte para si mesmo, enquanto obra poética. Is- 
so nao significa que o autor catarinense desvinculou-se das 
propostas de renovação na qual seus companheiros estavam en 
gajados, mas não existe em sua obra nenhum.momento onde se 
possa reconhecer a tentativa de tornar-se um.novo pregador 
de regras poéticas. 

O culto à forma não está em primeiro plano para 
' :U Cruz. Existe o respeito ao estilo e a preccupaçao com a cce 

rência entre forma e conteudo, contudo podemos sentir que o 
poeta mergulha admiravelmente na busca frenética pelo con ~ 
tendo ideal que refletisse o que se passava no interior de 
quem escreveu sobre o homem e sobre os seus sonhos e pesadâ 
los. Em primeiro plano está o Homem e a 81€ deve ser dedica 
da a Arte Pura. e 

Os conceitos de arte e de vida que Cruz revela são 
demasiadamente pessoais e não há intenção de formar escola 
a partir de seus enunciados. O poeta não busca adeptos, mas 
verdades que possam contribuir para seu crescimento inte - 
rior que, consequentemente, estarão desenvolvendo também 
sua criação artística. Desse modo, rotular ou classificar 
Evocacöes tira da obra o brilho que seu autor quis lhe dar. 
ao discutir temas como a morte, o preconceito racial e a pg 
sição social do artista, Cruz revela muito mais do que uma 
consciência artística que precisa pensar a realidade em 
crise, o artista revela-se porta-voz da sociedade, unindo 
o homem e o poeta para discutir o mundo e seus problemas en
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favor da reve1ação_de propostas que possam modificar essa rea 
lidade recheada de injustiças sociais e morais. O poeta não 

quer apenas denunciar, mas discutir o que sente ao sofrertais 
discriminações e incertezas. Evocacöes é muito mais do que 
um livro,.e o retrato de uma época onde os valores espiri - 

tuais deixaramsse esmagar pelos materiais, relegando ao homem 
.~ ¬'. I. . . uma condiçao secunaaria em seu proprio meio meio e.o ser huma 

no foi totalmente esquecido como ser espiritual que deveria 
S81? ¢ 

_ ao I . . A proposta de Evocacoes e recuperar o lado espiritual 
da Arte.

\
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2. O I'5ITO^E O POETA 

O julgamento do tempo e, realmente, o unico que fun- 
ciona. Ivíesmo assim, nossos preconceitos continuam sendo mais 
rápidos que nossas mentes e acabam por pegar outro livro da 
e stante .

t 

Qiando um artista prop'5e uma obra a respeito de um 
av assunto universal, e seu talento ajuda, a identificaçao com 

as pessoas que tomarem contato com seu trabalho será imedia- 
ta. O homem é um tema universal. 

A prosa poética de Evocagões surpreende no sentido 
de procurar respostas para questões metafisicas caminhando sp 
bre áglãs pãeticas, isto É, Cruz. e Souza aventura-se a dis - 
cutir o homem diante do enigma da sua propria origem, utili- 
zando como v:Ínc'ulo a prosa poética, um gênero que em seu tem 
po gerou muita polêmica, dando motivo duplo para consterna - 
ção. Relutšncias de neg,ro. Quem sabe? 

øv O texto de Evocagões atua mais como sugestao do que 
' A: opiniao. Em nenhum momento o poeta toma uma posição com rela_ 
nf au _ çao a qualquer assunto que nao seja defesa de sua raça. A 
lagar: tensa não tem a intenção de chocar, mas de desaba- 
far a angustia que o sufoca. O isolamento que defendia foi 
a defesa de seu direito ao silêncio. 

A Dor, o Orgulho, a Incompreensäo - Cruz e Souza e 
o melhor crítico de si mesmo. 

"A minha vida :ficou como a longa, muito longa véspe- 
ra de um dia desejado, procurado atraves do deserto 
dos tempos, com angústia, com agonia, com esquisi - 
ta e doentia nevrose, mas que não chega nunca, nun - 
¢az:«(133J
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Utilizo como ponto referencial para o estudo da época a 
obra literatura como Missão, de Nicolau SEVCENCO. Esta 
obra analisa o meio intelectual do Rio de Janeiro do fi 
nal do século passado, enfocando Lima Barreto. Outro 
aspecto que a obra.aborda e a problemática racial no 
meio literário. 
Uma visão pessoal sobre o meio intelectual da Desterro 
dos anos 1880, anos em que Cruz e Souza atuou na terra 
natal, é âaâa por Lostrioo mnriiannx em A obra Inéâirz 
de Carlos de Faria; situando melhor o poeta nas suas

¬ primeiras atividades literárias, baseada na extraordiná 
ria obra de Osvaldo Rodrigues CABRÀL,pioneiro entre os 
:que escreveram sobre a capital catarinense, Nossa Senho~ 
ra do Desterro, perfeito retrato social da cidade. 

Carta de Virgilio Várzea para Cruz e Souza, datada do 
Rio, 26/nov/1890. O grife e do próprio Varzea. Tomei a 
liberdade de atualizar a grafia. O original se encontra 
no Arquivo do Eàseu de Literatura da Fundação Casa de 
Rui Barbosa. 

Um balfanço sobre o movimento simbolista está nos arti - 
gos de§ABAEIPE JR, reunidos em O Ebvimento de 1893. A 
critica contrária do movimento está refletida nos dois 
grandes críticos da época: José VERÍSSIMO e seus Estu - 
aos ao Literature Brasileira o síivio aomsao com ais _' 2 9 " 
torre oa Literatura Brasileira. A posição âoâteo ôois 

~ _ I . - . . . criticas reproduzem a visao do simbolismo por entre a 
irroiooroaiiâoâo ao então. mosoo.âo srtvrial foz um oo- 
lanço da critica sobre Cruz e Souza num artigo do suple 
mento autores e Livros, "Entre Nestor Victor e Eoger 
Bastide" de 01/abr./1951 e na Revista Brasiliense de 
Ear/1946, "Cruz e Souza e'a Critica".
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Arthur de naaànnà. "nissalfl in Revista Ilustraâa, mar/ 
1893.

` 

Andrade MURICY defende a atuação politica, negando a 
alienação da qual diziam ser os autores simbolistaspar 
tidários na "Introdução" de seu Panorama do ,Movimento 
fiimbolista Brasileiro, pp, 56-dd. Na "Introdução Ge- 
ral" a Obra Cogpleta do poeta, faz citaçoes do Panora- 
ma e discute a atuação politico-social de Cruz e Sou - 

ZE.. 

Alguns trabalhos relacionados ao Abolicionismo e š Be- 
públíca estão comentados por Andrade EURICY no `item 

IV da "Introdução Geral", “Páginas Abolicionistas",pp. 
29-32. Novas descobertas vêm sendo conhecidas através 
do trabalho de pesquisafdo escritor e jornalista Iapo- 
nan Soares, em seus artigos do Diário Catarinense. 

Roger BÀSTIBE. "A Nostalgia do Branco" in: A Poesia À- 
fro-Brasileira. 

Valdemar CAVALCÀHTI. "C poeta negro que tinha a poesia 
branca" in: O Jornal, 2&/mar/1948. 

"Cruz e Souza" in: A Gazeta, 24/nov/1941. 

Existem alguns depoimentos que comentam atitudes anti- 
páticas do poeta diante de ofertas de ajuda, rejeitan- 
do-as por considera-las "esmolas". Para ilustrar, pode 
mos citar a oferta de Coelho Neto, rejeitada por moti- 

+ I _ ~ vos pessoais. Esta passagem esta documentada por Joao 
PABAGUASSÚ no correio aa manhã ae 26/jun/1967. 

Fernando GOÉS. "Introdução" in: Obras. 

Arnaldo S10 THIÀGC. "Cruz e Souza - êmulo dos maiores 
poetas da humanidade" in: Jornal do Comercio, 24/mar / 
1961.
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"Página dos Poetas Temperantesfi in: Brasil Temperante, 
set/1960. ` 

, _
S 

SILVEIRA Noto. "o rerená o o simbolismo" in: “Jornal 

do Commercio, 19/jun/1938. - 

Tasso da SILVEIRA. “Apresentação” in: Poesia, 

Augusto de CAMPOS. "Simbolismo sem retoque".in: Cor - 

reio da Hanna, 27/abr/1957. 

manuel silva PINTO em oarte õirigiâo a morou corrêa,ââ 
tada de Campos, datada de Campos, 25/mar/1950. 

Massaud ECISÊS. "Cruz e Souza e a angústia da cor" in: 
O Estado de São Paulo, 31/out/1959. 

Jose FIHEO. "Cs escritores do passado precisam ser me- 
lhor ostuâaâos" in: Jornal ao Brasil, ll/mor/1955. 

Eñuardc PORTELLÀ. "Aventura e desengano da periodiza - 

ção literária" in: Jornal do Commercio, 23/ago/1959. 

wilson mâfirrfls. "Floresta ao símbolos" rn: o Eetaâo 
ao são Paulo, 22/jul/1957. 

maosaaâ rolsâs. c simbolismo. 
A questão cronoldgica, por exemplo, É centrada na atua 
ção de Cruz e Souza. O autor parte da paráfrase "O Bal 
cão" (1872) de Carlos Ferreira, lembra Tropos e Fanta- 
sias, prosa poética de Virgilio Várzea em parceriacon 
Erg; (1885), obra nitidamente influenciada pela prosa 
simbolista, tal qual o revolucionário Cangões sem Em - 

tro (1883) de PauléPompeia, a introdução definitiva do 
gênero entre os brasileiros, para fala: do simbolismo 
no Brasil. A edição de Eissal (1853) seria o momento 
de força do movimento, representando bem sua afirmação 
nos meios intelectuais daqui. Finalmente, propše a mor 
te de Cruz e Souza (1898) como o marco de ruptura en -



23- 

24- 
,_MU! 

26- 

27- 

28- 

29- 

30- 

Lu ¡.J 

32- 

'\"| JJ- 

34- 

C0 \T1 

tre os vários grupos simbolistas a partir do qual caãa 
grupo procurou desenvolver~se separadamente, rumando 
para o que seria o modernismo e suas Íenäênüiaâ- 

Respectivamente, Cruz e Sguza e o Movimento Êimbolis - 

tape ipesia e Vida Qe Cruz e Souza. 

Eaimunâo EQGALHÃES Jr. op.cit. p. 173. 

Antônio ãe PÁDUA. À Margem do estilo de Cruz e Souza. 

maria Helena camargo Bfiers; Linguagem e yegsificaçäoem 
Brocueis. 

Eespectivamente, "Aspectos Metafisicos no Simbolismode 
Cruz e Souza" in: Correio Braziliense, 10/Ear/l972;'G§ 
leria Poética" in: Diário de Minas, 16 e 23/out/1949 
e "Simbolismoz variações sobre um poeta nego" in: 
Três Fases da Poesia- 

Paulo LEEINSKI, Cruz e Souza -Wo Negro Branco. 

Nestor viemos. "cruz e souza" in: o País, 2o/mz;/1895. 
' H "' 

as Eâuarco PORTELLA. Compreensao de Cruz e Souza in: 
Jornal ao oommércio, 29/mar/1959. 
O autor também defenãe a interligação da prosa com a 
poesia na procura às originaliãade e ão absoluto, acrg 
äitanãø ser impossivel estuda-las corretamente ao sepa 
rá-las, com o que concordo totalmente. 

Eonografia de disciplina intitulada À Trilogia Poética 
de Cruz e Souza. 

As citaçoes da obra ão poeta corresponâe'aoe trabalhos 
8° 3. é,ä eêitaâos na Obra ~-_ organizaâa por Anàraàe Ehri- 

, p. 69. cy (Aguilar, 1961). "ántifona", Brooueis 

Iàem, p. 70. 
'- -. "Spleen ãos Deuses", F2r01S› V- 9-l4› P~l51-
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"Renascimento", Últ' os Sonetos, v. 5-ll, p. 218. 
a 

_ 

im 

Anna BALAKIAR. O Simbolismo, p. 12. 

Ào definir o Movimento simbolista, a autora cita uma cg 
locação de BOWRA sobre o aspecto da linguagem simbolis- 
ta que esclarece a preocupação metafísica do movimento, 
visto que os poetas "tentaram manifestar uma experiên - 

cia supernatural na linguagem das coisas visíveis e as- 
sim quase toda a_palavra É um simbolo que É usada não 

ev 
em seu.sentido comum, mas em associaçao com aquilo que' 
ela evoca de uma realidade situada alem dos sentidos". 

"Piano e Coração", Tropos e šantasias, p. 376. 

Respectivanmnte, "O Fadre", Tropos e Fantasias, pp. 

353; e 386. Lu cn Lu 

Helio FÓLVOBÀ¬ "Cruz e Souza" in: Jornal do Brasil, 9/ 
Emi/197 J) 0 

Afrânio COUTINHO. "Introdução" in: Cangöes sem metro. 

Eério FÃUSTIEO."Poema em Prosa"-in; Poesia-Qšgeriên - 

cia. 

massauê mozsás. s=-' ' 
- 

, p. 222-223. 
4 

Onawdiam 
Afrânio COUTINHO. “Simbolismo” in: A Literatura no Bra- 
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