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SÍNTESE PRELIMINAR
. . .ils nous disent, ou plutôt, ils nous suggèrent, dos choses que lê langage n'etait pás
fait pour exprimer.
(BERGSON, Lê r ire, 160).
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l . Foi sobre os despojes dos., mármores parnasianos que brotou a floração, estranha do simbolismo.
Havia precursores dessa renovação poética; e, entre eles, cumpre salientar EDGARD PÕE e.BAUÒELAiRE.
Quando apareceram "Lês' Fteurs du Má/'Y'VicTÒR HUGO
afirmou que "un-fíisson nouveau" vinha sacudir a poesia francesa..
Os mestres do simbolismo seriam esse mesrno BAUDELAIRE e, mais diretamente, VERLAINE e MALLARMÉ
que haviam pertencido ao parnasianismo e eram agora
os corifeus da poética nova.
Por volta de 1880, em torno dessas figuras se reuniram "tous lês auíeurs difficiles, tous lês discutes,
tous lês passionés d'ecriture artiste, ou plutôt d'ecriture
expressive et de formes nouvelles, lês occultistes, lês
symbolistes, lês anarchistes. . .", é o que nos relata GusTAVE KAHN, em seu livro "Symbolistes et Décadents".

ANTÔNIO DE PADUA

Os grupos iniciais do movimento apresentavam
nomes extravagantes: havia os "Hydropathes", os "Hirsutes", o "Chat Noir". . . A denominação irônica de
"decadentes" (da qual, aliás, se orgulhavam como de
um penacho guerreiro) lhes veio daquele verso de VERLAINE:
Jc suis 1'Ernpire à Ia fin clc Ia décadcnce. ..

2. REMY DE GOURMONT, cujos estudos sobre o
movimento simbolista revelam uma penetração admirável, definiu-o assim: "cest même excessive, même intempestive, même pretentieuse, 1'expression de 1'individualisme dans Tart'' (Lê Livre dês Masques, 13).
O simbolismo correspondeu a uma transformação
por que passou o pensamento nos fins do século passado: a revivescência do idealismo.
Como os parnasiamos (ao lado dos realistas na
prosa) foram um reflexo do positivismo filosófico, do
cientificismo, os simbolistas reagiram, num retorno à
subjetividade,- à contemplação interior das imagens do
mundo.
A fórmula de Schopenhauer: "o mundo é minha
representação" — assenhoreava-se dos domínios da arte e
da literatura, incentivando o individualismo, o desconvencionalismo estético.
3. Já se disse do romantismo que foi a "revolução francesa das letras".
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Na verdade, rompendo com os cânones artísticos
do classicismo, os românticos rejuvenesceram a literatura, renovaram gêneros e processos.
Entretanto, no que diz respeito à linguagem, muito mais profundo e considerável foi o influxo reformador do simbolismo. E houve nisso imposição de fatores psicológicos: "ei afán de que Ias sensaciones analizadas fueran raras, esquisitas hasta malsanas, propias
de temperamentos refinados o patológicos y, como consecuencia, um estilo atormentado, ahilado, y alambicado,
en busca febril de Ia expresión conveniente ai matiz
quintaesenciado de Ia sensación: (AMADO ALONSO e
R. LIDA, El impresionismo en ei lenguage, 184).
RIEOT, um dos mestres da psicologia moderna, em
seu livro "Essai sur 1'irnagination créatrice", tem algumas páginas luminosas sobre os aspectos psicológicos
do simbolismo.
Ncs poetas do simbolismo, segundo a doutrina dêsse notável autor, prepondera o que ele denomina imaginação diiluente; ao passo que, nos artistas de outras
escolas (românticos ou parnasianos, por exemplo), há
predominância da imaginação plástica.
O que caracteriza fundamentalmente a difluência
imaginativa é o amor às formas vagas, a tentativa de
traduzir os estados inefáveis, as impressões fugitivas.
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Ora, é claro que a língua, instrumento de expressão artística, teria de ressentir-se com isso; daí as transformações ou influências que vieram atingir, não somente a técnica do verso, como também os vários setores da língua.

Há em geral nas suas criações, principalmente da
primeira fase, além do conteúdo espiritual amargurado
e obscuro, um grande virtuosismo expressional.

4. O movimento simbolista entre nós não apresenta a amplitude, nem a riqueza, que revela em outras
literaturas, como a francesa, por exemplo. Legou-nos,
porém, duas figuras de inegável merecimento: ALPHONSUS DE GUIMARAENS e CRUZ E SOUSA.

Não nos interessa, neste trabalho, discutir a questão da superioridade de um ou de outro; mas convém
acentuar que, de acordo com a opinião da maioria dos
nossos críticos, podemos colocar em primeiro plano o
poeta dos Faróis.
Ainda não há muito, um professor francês, ROGER
BASTIDE, ora no Brasil, em excelente livro, mostrou o
valor da poesia de CRUZ e SOUSA e não teve dúvidas
em colocá-lo junto de MALLARMÉ e STEFAN GEORGE,
como um dos maiores poetas modernos.
JOSÉ OITICICA foi outro autor que soube analisar
profundamente o sentido e a beleza misteriosa da inspiração do Poeta Negro.
5. Quase inexplorada até hoje, a obra de CRUZ
E SOUSA; tanto em verso, como em prosa, é um campo
riquíssimo para a investigação estilística.

Neste meu breve trabalho serão estudados alguns aspectos da expressão de CRUZ E SOUSA, a saber :
a)
b)
c)

a expressividade fonética;
as metáforas e
a criação neológica.

II — EXPRESSIVIDADE E LINGUAGEM
LÚDICA
l. Música e poesia foram, no princípio, inseparáveis. Com a evolução normal do fenômeno artístico,
tomaram rumos diverso'3. O espírito humano, entretanto, os poetas, sobretudo, nunca esqueceram essa íntima ligação primitiva.
Musica e pcesia son due sorelle. . .

diz o verso gentil de um poeta italiano. E através
dos tempos elas aparecem como idéias normalmente
associáveis. Veja-se a influência da nomenclatura musical no vocabulário poético : a lira, a frauta, a tuba, e
muitos outros são emblemas de poesia.
O simbolismo foi dentre as escolas literárias a que
mais se vinculou com a música. WAGNER teve seu nome inscrito num dos estandartes gloriosos dos "decadentes". Recebeu em França, das mãos de Baudelaire,
a coroa de sagração; o poeta maldito analisou-lhe compreensivamente a beleza da inspiração sibilina que reviveu a mitologia nórdica. STÉPHANE MALLARMÉ pretendeu transpor em verso o lirismo wagneriano.
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Esse admirável MALLARMÉ idealizara poemas que
fossem ao mesmo tempo sinfonias. Outro simbolista, o
angelical e perverso PAUL VERLAINE, pôs, como preceito capital de sua irônica "Art poétique", isto:

R; pour lês flütes, lês graciles L simples et lês
enfantins J et l'F soupirante, pour lês orgues, lês
M et N prolongeant un mouvement muable lourdement. . . (pág. 33-45).
A doutrina pode ser muito engenhosa, mas artificial. Alcançar essa musicalidade, tal como pretendia
RENÉ GHIL, só ilusòriamente; mesmo que o poeta a
sentisse na realidade, para o leitor ela é imperceptível.

De Ia musique avant totlte chose. . .
De Ia musique encere et toujours !

A poesia é uma arte feita para o ouvido, consoante o programa estético do simbolismo.
Houve urn grupo de poetas dessa época, os chamados "instrumentistas", que chegaram a exageros originais, tentando fazer música da poesia. Teorizavam

Há porém uma verdade inegável, resumiu-a M.
BRAUNSCHVIG, assim: "Dans lês vers lês mots sont aussi capables d'éveiller en nous par Ia nature même de
leurs sons dês suggestions d'un caractère poétique".

e aplicavam.

Nisso justamente consiste a música particular da
poesia; e melhor seria dizer musicalidade.

Um deles, RENÉ GHIL, que foi o chefe do "instrumentismo", em curioso livro (Traité du verbe, Paris,
1887), estabeleceu a correspondência instrumental dos
fonemas:

O trabalho do artista (consciente ou subconsciente, pouco importa) é não só combinar de modo harmônico os elementos fônicos das palavras, como também escolhê-los, valorizá-los expressivamente.

A, lês orgues, E, lês harpes; I, lês violons;
O, lês cuivres; U, lês f lutes. E as consonâncias:

Os fonemas adquirem, pois, valores expressivos.

pour lês harpes, lês T et D stériles et l'aspiré H, et lês G durs et mats; pour lês violons
lês S et lês Z Icin aiguisés; et lês LL mouillés et
dolents et lês V priants; pour IP.S cuivres, lês ápres

E note-se com GRAMMONT, ("Traité de Versiíicaíion Franç&se", 129), que "lês phonémes ne sont expressifs qu'en puissance et n'expriment reellement
quelque chose que si 1'idée qu'ils recouvrent est susceptible de mettre en lumieré leur pouvoir expressit".
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2. A expressividade fonética pode assumir um
caráter imita flvo ou simbólico.
No primeiro caso, procura-se reproduzir, ou melhor, sugerir um som de natureza qualquer. E' o princípio da onomatopéia, da harmonia imitativa.
No segundo caso, a expressividade resulta de uma
analogia subjetiva, feita entre fonemaâ e uma abstração: idéia, sentimento ou, também, impressão de outro
plano sensorial.
Em sinopse:
(imitativa;
expressividade fonética (
( simbólica.
3.

Cumpre-me ainda fazer algumas observações,

antes de objetivar.
Pus de parte, em meu trabalho, os efeitos expres
sivos, quando isolados.
Demais, é geralmente pela repetição combinada
dos fonemas (assonâncias e aliterações) que os escritores realizam a expressividade. ''II y a un signe auquel nous pouvons reconnâitre Ia valeur attribuée à uii
son: c'est que 1'auteur exploite volontiers l'effet phonique en redoublant lê son . . (MAROUZEAU, Traité de
Stylistique Appliqué au Latin, 25).
12
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EXPRESSIVIDADE IMITATIVA

4 — Já conceituamos atrás o que se deve entender por expressividade imitativa .
Ajuntemos ainda, para firmar uma noção importante, que a reprodução dos sons pela palavra é aproximada, relativa. Age menos por imitação que por sugestão.
Passemos à exemplificação:
a ) E' comum aparecerem, na obra de CRUZ E SOUSA, vozes nasais (ã, õ, ê.. .), para sugerir sonoridades
instrumentais (principalmente de instrumentos de corda):
Ah ! plangentes violões,, dormentes, mornos. . .
(Poesias, 188)
Quando os sons dos violões vão soluçando,
quando os sons dos violões nas cordas gemem,
e vão dilacerando e deliciando,
rasgando as almas que nas sombras tremem. . .
(Poesias, 189)
Nos lânguidos bordões, plan^endo passa. . .
(Id., 191)
Esses violões nevoentos e tristcnhos. . .
(Id., 190).

Note-se, nesses exemplos, além do efeito preponderante das assonâncias, o emprego auxiliar de consoantes nasais (m, n . . . ) e sonoras (l, v, d . . . ) .
Ainda nestes :
13
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Tem-se aí no final, nitidamente, a impressão de um
eco surdo que se esvai. Como nestroutro, a impressão
do rebôo:

Guzlas gementes, bandolins saudosos,
plangências magoadíssima dos ares. . .
(Id., 122)
E como que no azul plantem e choram
cítaras, harpas, bandolins, violinos. . .
(Id., 115).

Sentem os artistas, por intuição, que as nasais têm
ressonâncias mais prolongadas e por isso aparentemente maiores.
fo) No poema em prosa "Dor negra", um dos mais
característicos da inspiração alucinada de CRUZ E SOUSA, há este caso curioso de expressividade :
desvairadas gargalhadas estalaram, rolaram, retumbantemente, pelo espaço afora, como atroantes
excormínhões. . .
(Prosa, 234).

Reparar na seqüência final de vozes labiais, algumas delas nasais, que estão como que fazendo eco
às vozes abertas do início. E demais disso, a aliteração
auxiliar das explosivas: reíumbaníemeníe e arroanres.
Nesse mesmo trabalho do poeta, encontramos, a
seguir, exemplo semelhante :
risadas de escárneo que rolavam, rolavam, pela
noite a dentro, de eco em eco, com o clangor monstruoso de turbilhões. . .
(Prosa, 235).

14

em que abismo infernal de trevoso horror, rolou, voou...
(Id., 207).

Compare-se a isto de Verlaine:
Roule, roule ton flot indolent morne Seine. . .

, 5. Examinemos em seguida os casos de expressividade imitativa por meio de consoantes (aliterações).
Estes são mais comuns.
a) Dou, em primeiro lugar, o exemplo mais original (quase precioso. . .) de aliteração que conheço
em língua portuguesa:
Vozes veladas, veludosas vozes,
volupias de violões, vozes veladas,
vagam nos velhos vórtices velozes
dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. . .
(Poesias, 189).

Difícil será dizer-se aqui qual foi a sonoridade imitada pela repetição da fricativa sonora: talvez os violões, talvez a surdina dos ventos noturnos.
b) Noutro passo do mesmo poema de CRUZ E
SOUSA :
15

ANTÔNIO DE PÁDUA

DO ESTILO DE CRUZ E SOUSA

E sons soturnos, suspiradas, mágoas,
mágoas amargas emelancolias,
no sussuro monótono das águas,
noturnamente, entre ramagens frias. ..
(Poesias, 189).

e) As consonâncias r e rr servem, no exemplo
seguinte, de imitar um ruído de percussão :

Nesses casos, a harmonia imitativa é vaga, difluer:te (para usar o termo de Ribot); resume um complexo
de percepções auditivas, presentes todas na emoção do
poeta. Chamo a atenção para a variedade aliterativa:
s-s-s, m-m-m, n-n-n.
c) Outro magnífico trecho, em que se pode notar uma verdadeira escala de aliterações (o poeta descreve o desencadear de uma tempestade):
os ventos, como íirãs despenhados,, sopraram
rorvos, arroantes, trovejamenfos, enquanto grasncs
corvejantes de bruxas iam sarcàsticamente crocitando ríspidas, rápidas risadas,, através das /inas e
sensibilizadas casuarinas si/lantes. . .
(Prosa, 314).

Depare-se na gradação: t-t-tr, r-r-r, s-s-s, v-f-íl, onde as sibilantes e fricativas nos dão a idéia do zunir
do vento.
d) Para sugerir o ruído de casas, CRUZ E SOUSA
se vale da consonância /, combinada com a vibrante r:

alegre rufo bizarro de um tambor de guerra...
(Prosa, 114).

/) Para os ruídos marinhos, enccntra-se a aliteração da consonância m, a "littera mugiens" de Quintiliano:
Do imenso mar maravilhoso, amargos,
marulhosos, murmuram compungentes
cânticos virpens. . .
(Poesias, 127).
morno mar marulhoso e maravilhoso dos gemidos...
(Prosa, 276).

E' quase imperceptível o efeito imitativo, Marouzeau registra coisa semelhante em Vergílio:
magno misceri murmure pontum
(Aen., l, 124).
B

EXPRESSIVIDADE SIMBÓLICA
6 — A idéia tem raízss longínquas.

as suas asas fulgurantes, /urta-cores e /ortes,
ru//avam,, relampejavam.. .
(Prosa, 324).

Platão, no Crátilo, apontara a Hermógenes a natureza simbólica dos fcnemas (o dulcíloquo filósofo
crismava letras); atribuía a cada uma qualidades latentes de expressão. Pensava ele : "D'abord Ia lettre

16
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rh me semble être 1'instrument propre à exprimer toute sorte de rnouvement. . . L'auteur dês noms avait vu,
je pense, que Ia langue dans Ia prononciation de cette
lettre loin de demeurer en repôs s'agite.. . Sans doute
aussi il aura jugé que, par Ia pression qu'ils font éprouver à Ia langue, lê d et lê t sont parfaitement propres
à imiter 1'action d'enchainer (cfes-mós) et de se reposer (stásis) ..."

se aprende que o "r é fulvo, o / cristalino e transparente, o m brando, etc.".

Um velho gramático de nossa língua, FRANCISCO
EVARISTO LEONI, tratou também desse assunto, e deixou algumas explicações inte!4gentes. O trabalho vem
no "Gênio da língua portuguesa" e compreende um bosquejo eu ensaio sobre o gênio imitativo do nosso idioma.
Transcrevo o que nos ensina: "Cabe-nos ainda
notar que, independentemente do imitativo das palavras, pode qualquer discurso, tanto em prosa, como em
verso, ser rico de onomatopéias, uma vez que neles
predonrnam as sílabas correspondentes às interjeições
que exprimem os afetos que queremos promover" (Op.
cit, 296).
Assim, para LEONI, se quisermos exprimir um sentimento doío.cso, empregamos as vozes o e u, que aparecem nas interjsições oh! e ui!
Em 1898, um autor francês, J. E. BLONDEL, publicou uma fcnologia estética da língua francesa, onde
18

BECQ DE FOUQUIÉEES, em seu "Traité de versification", foi o primeiro a apresentar o assunto criteriosamente .
Enfim, chegamos a GAMMONT. Esse, em obra notável (Lê vers français e Traité de phonétique'), estabeleceu as bases definitivas para o estudo do que chamou íonética impressiva. Trabalhando com riquíssima documentação da poesia francesa, mostrou-nos
GRAMMONT como os artistas relacionam, sutilmente, os
fonemas e as idéias.
No entretanto a classificação gramontiana só relativamente pode ter um caráter universal.
O valor expressivo-simbólico dos sons é condicionado.
Vejamos em CRUZ E SOUSA.
7. a) A líifuida / aparece freqüentemente (é
o fonema preferido do poeta) ligada à idéia de movimento flexuoso, fluidez, luminosidade frouxa, etc.:
Mas ah ! és da agonia a noiva triste
que os longos braços /ívidos abriste. . .
(Poesias, 89)
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Dos etéreos turíbu/os de neve
claro incenso aroma/ límpido e leve
ondas nevoentas de visões levanta. . .
(«., 70)

E desço e entro do inferno a furna hórrida e escura.
(W. 238)
Nas espirais tremendas dos suspiros
a alma congelará nos grandes giros
rastejará' e rugirá rolando. . .
(Poesias, 314)

seus braços longos, lentos, /ânguidos. . .
(Prosa, . . . )
Névoas e névoas frigidas ondu/am,
alagam lácteos e f u/gentes rios. . .
(Poesias, 90)

um soluço estrangulador guilhotinavam-me a voz,
desarticulava-me a língua e apenas rouco, surdo,
absurdo som ininteligível como o grunhido animal
de um surdo, rolava, arrastava, rangia asperamente,
pedregosamente, na garganta, o seu torvo tartamudismo. . .
(Prosa, 396)

E a lua vai clorótica fulgindo
nos seus alperces etereais e brancos
a luz gelada e pá/ida di/uindo. . .
(«., 92)
finíssimas dalmáticas de neve
vestem as longas árvores sombrias,
(Poesias, 89)

Croton selvagem, tinhorão lascivo.
planta mcrtal, carnívora, sangrenta,
de tua carne báquica rebenta
a vermelha explosão de um sangue vivo. . .

surgindo a /ua nebu/osa e leve. . .
(Id., 92)

ò) As vibrantes r e rr, às vezes combinadas com
t, nas idéias sombrias de angustia, desespero, sofrimento, obsessão sexual, etc.
Note-se o efeito conseguido pela repetição da vibrante, na primeira quadra do célebre soneto "Acrobata da dor", um dos mais pungentes de Cruz e Sousa, e também nos outros exemplos:
•
Gargalha, ri, num riso de tormenta,
Como um palhaço que, desengonçado,
nervoso, ri, num riso absurdo, inflado
de uma ironia e duma dor violenta. . .
(Poesias, 121)
Quando as garras cruéis e horríveis da desgraça. . .
(W., 236)

Nesse lábio mordente e convulsivo,
ri, ri risadas de expressão violenta
o amor trágico e triste e passa lenta
a morte, o espasmo gélido e aflitivo. . .
(Poesias, 71).

c) As fricativas, combinadas a líquidas, aparecem também nas idéias de fluidez, leveza. . .:
as finíssimas gazes lácteas da /ua flutuavam. . .
(Prosa, 93)
E /ria, //uente, /rouxa claridade
flutua, como as brumas dum letargo. . .
(Poesias, 91)

Em alguns casas predominam as sibilantes, como
neste:

20
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Na nitidez do ar frio, de finas vibrações cie
cristal, as estrelas crepitam...
(Prosa, 81).

de sil/os, leves, sensuais, lascivos. . .
(/</., 114).

d) As bilabiais b, p e m nas idéias eróticas, excitação sexual. . . :
braços nervosos, brancas opulências,
brumais brancuras, fúlgidas brancuras. . .
(Id., 78)
pureza hostial e púbere de pomas. . .
(.Id., 151)

8. Deixei propositadamente para o fim a expressividade simbólica das vozes; o problema é sutilíssimo e, ao menor descuido, a rainha Mab põe-se a
trabalhar.. .
a) Grammont classificou de brilhante a voz a;
ela sugere assim, claridade, resplendor, alegria. . .

as mornas e magas magnólias embriagantes dos
seios. . .
(Prosa, 202)
Na seda branca e pulcra dos teus braços. . .
(Poesias, 101).

Recorde-se aquele verso em que Castro Alves descreve a aparição esplendorosa da "Deusa Incruenta":
"alva, grande, ideal, lavada em luz estranha

Toda a mórbida música plebéia
de requebros de fauno e ondas lascivas,

E leiam-se estes exemplos de CRUZ E SOUSA :
branca do alvor das âmbulas sagradas. . .

a langue, mole e morna melopéia
das valsas. . .
(Poesias, 195)

Os psicanalistas explicarão que é influência do
erotismo oral.
Em Augusto dos Anjos há isto:
brancas bacantes bêbedas o beijam. . .
(Eu e outras poesias, 6." ed., 41)

e) Verdadeiramente curioso é o exemplo em que
o poeta nos sugere a cintilação das estrelas, combinando a vibrante r com a voz ;:
22

.Ave de prata e azul, ave dos astros. . .
Santelmo aceso a cintilar nos mastros
(Poesias, 79)
E as águias da paixão brancas, radiantes,
voam, revoam, de asas palpitantes. . .
( I d . 236)
Claros e altos voariam flamejantes. . .
( I d . 226)
Canta e te alaga e se derrama e alaga
Num rio de curo, iriante. . .
(Id., 83)
À luz lirial da lua abre a tua alma. . .
(Prosa, 192).
23
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£>) As vozes o e u são sombrias (Grammont);
aparecem nas idéia» de angustia, obsessão sexual, desespero . ..:

C — LINGUAGEM LÚDICA

Mudas epilepsiss, mudas, mudas,
mudas epilepsias.
Masturbações mentais, fundas, agudas,
negras nevrostenias. . .
(Poesias; 167)

9. Ainda com relação à fonologia, cumpre considerar um aspecto interessantíssimo do estilo de CRUZ
E S°USA : o ludismo fonético.
A questão foi estudada de um modo geral pelo
Prcf. ANDRÉ OMBREDANE, em trabalho escrito pára "Mélanges offerts à Pieire Janet", 1939. Intitula-se o mesma "Lês usages du langage", e nele o mestre francês
expõe a sua teoria sobre os usos da linguagem, a saber:
afetivo, lúdico, prático, representativo e dialético.

Porco lúgubre, liíbrico, trevoso,
do tábido pecado,
fuçando co'.O3sal, formidoloso,
nos Iodos do passado.
(Poesia, 168)
corro um dobre agudo, cortante, arripiando e
pirngindo: — morto, morto, morto l . . .
(Prosa, 297).

c) AS vozes e e i raramente aparecem em CRUZ
E SOUSA com valor expressivo simbólico. Colhi entre
tanto:
o infinito gemido dos gemidos. . .;
(Poesias, 316).

tal ccmo naquele verso de RACINE:

"Cês usages, — escreve o prof. OMBREDANE, ne sont pás de même niveau, c'est à dire, qu'ils correspondent à Ia fois à dês moments successifs de l'evolution et à dês degrés successifs d'organisaticn de Ia
fonction".
Esses usos, que vão aparecendo conforme o processo de desenvolvimento humano, são cumulativos:
coexistem portanto iid linguagem do adulto, com predominância dos últimos, e se manifestam em proporções variadas, segundo as circunstâncias.

cm que Mareei Braunschvig acha uma "impressão de
langor doloroso1'.

O uso lúdico, que é o que nos interessa aqui, surge
no período infantil das lalações. Caracteriza-se pela
verbalização exagerada, quase irrefletida (nos alienados, a logorréia), em que o indivíduo se apraz, ao fa-
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lar, em fazer jogo de palavras, aliterações, assonâncias, rimas. . .
A respeito desse fato lingüístico, observou Nyrop
em sua notável "Grammaire historique de Ia langue
françaisé", 1904, pág. 445: "L'alliteration employé
comme pur amusement poétique a produit lê vers lettrisé qu'on appelait tautogramme ou paranomeon".
Tais assonâncias e aliterações não encerram, portanto, nenhum conteúdo lógico, nem delas ressalta qualquer expressividade.
Vejam-se estes exemplos do poeta:
tantalica tentação de seus braços tentaculosos. . .
(Prosa, 194)
verde, viva e viçosa vegetação dos vergéis virgens. .
( I d . 145)
esdrúxulo, luxuoso e luxurioso parque. . .
(/tf. 323)
Trindade de tristes e de trêmulos. ...
(W., 304
pomos pomposos de pasmos sensibilizantes. . .
( I d . , 391)
hino viçoso, verde e virgem. . .
(Id., 163)
torvo, trêmulo e triste. . .
( I d . , 25)
finos frascos facetados. . .
(Id., 125)
força fina e fria. ..
(Id., 26)

26

brusco e bronco biombo. . .
( I d . 94)
força fina e fria. . .
( I d . , 16)
águas turvas e tristes. . .
( I d . , 26)
lua trêmula e triste. . .
( I d . , 193)
duas raras rosas...
(Id, 157)
rara rosa opulenta. . .
( I d . , 23)
ricos e raros resplandeceram. . .
(Id., 43)
estados soberbos e soberanos. . .
(Id., 271)
tabernáculo severo e sombrio. , .
(Id., 263)
esteta soberbo e sublime. . .
(Prosa, 196)
soberbos e solenes soberanos. . .
(Id., 28)
surdos, soturnos e subterrâneos desesperos.
(Id., 288)
níveas névoas de incenso...
(Id., 51)
torre torva. . .

(Id., 329)
langue lesma negra...
(Id., 337)
caprichosas, confusas e complicadas. . .
(Id., 382)
27
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maravilhoso mórmore móvel. . .
(W., 298)
o ar livre e leve
(Id, 279)
só, silencioso e sombrio
(7cf., 299).

III -

Dispenso-me de citar mais: isso que aí fica é o
suficiente para mostrar a freqüência do ludismo, o fonológico1 em Cruz e Sousa.

l.

METÁFORAS

Há, naquele famoso soneto de MALLARMÉ -

"Lê tcmbeau d'Edgard Poè", — um verso que encerra
uma das mais significativas preocupações do estilo
simbolista:
Donner un se p!us pur oux mots de Ia tribu. . .

Seguindo o rumo aberto por FLAUBERT e pelos
irmãos GONCOURTS, os escritores do simbolismo propunham-se cumprir uma altiva profissão de fé : aristocratizar o estilo.
Ser diferente, obscuro, precioso, nefelibata; mas
nunca escrever como os outros.
Foi esse individualismo insubmisso (onde GOURMONT buscou as origens do simbolismo) que gerou a
tendência à originalidade. O escritor precisava marcar-se estilisticamente para existir.
Os simbolistas criaram o misticismo do estilo.
29
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2. Consoante uma teoria fecunda do psicólogo
FR. PAULHAN, compreende a linguagem duas funções:

A - - SIMBOLIZAÇÃO

3.

uma significativa e outra sugestiva.
A linguagem-sinal manifesta-se como finalidade
normal e prática de intercomunicação humana.
A linguagem-sugestão é um instrumento de arte.
Revela misteriosamente. . .
As palavras nesse caso, "ne tendent plus simplemente à faire connaitre, mais à faire agir, à reproduire et à symboliser une réalité dejá existente, mais à
créer une réalité nouvelle, leur role n'est plus d'identifier, d'assimiler lês esprits, mais au contraire de lês
differencier".
A língua dos simbolistas é essencialmente sugestiva. Para eles o ideal de expressão estética será antes sugerir os objetos, os estados de alma, que descrevê-los .
Fazem tudo por velar o segredo luminoso do poema. Daí à predileção da metáfora. ORTEGA Y GASSET, referindo-se à poesia iniciada com MALLARMÉ,
disse que era "ei álgebra superior de Ias metáforas".
Examinemos esse ponto na obra de CRUZ E SOUSA.
30

O símbolo representa na arte, desde as ori-

gens, um papel essencial.
Os psicanalistas (ver BAUDOUIN, Psychanaiyse de
1'Art) mostraram as relações profundas do símbolo
artístico com os mistérios da vida interior.
O SímD0l0 é uma síntese espiritual e emotiva;
contém por isso um extraordinário potencial evocador.
Para BERGSON, o claríssimo filósofo, o símbolo se
origina da necessidade de exprimir o inefável. Q símbolo, só ele, pode dar forma aos anseios obscuros, às
percepções indistintas dos sentidos mórbidos e extremos.

Em psicologia normal se define símbolo: "tomarse um objeto sensível como sinal de uma coisa que não
afeta os sentidos, em virtude de uma analogia feita
pela imaginação".
A definição é do dicionário de HATZFELD-ÜARMSTETER-THOMAS, citada e aceita por GEORGES DUMAS.
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4. Começaremos por examinar o simbolismo das
cores, cuja chave é, mais ou menos, esta :
branco (lírio)
• azul
vermelho
. amarelo ;" ,
roxo :.
negro

l ...

pureza, virgindade.. .
sonho, alegria mística,
elevação. . .
luxúria, luta. . .
tédio, angústia. . .
tristeza. . .
dor, angústia. . .

iluminando todo o azul sidéreo
da sagrada saudade...
(Id., 273)
vermelhas orgias. . .
(Prosa, 54)
púrpuras de luxúria. . .
(ld., 65)
ironia rubra. . .
(ld, 321)
demônio sangrento da luxúria. . .
(Poesias, 105)
paixão purpúrea. . .

(ld., 95)
tédio amarelo. . .
(Prosa, 48)
nevroses amarelas. . .

Exemplifiquemos:

(Poesias, 169)

volúpia branca dos cânticos. . .
(Prosa, 42)
arte branca. . .

há rios maus, amareles...
de presságios, de flagelos...
(ld., 216)

(ld, 153)

ó rio rcxo e triste, ó rio morto,
rio do esquecimento. . .
(ld., 184)

virgindade lirial. . .
(M, 121)
sonho celestial e branco. . .
(Poesias, 157)

cruzes negras do tédio...
(Prosa, 404)

os sonhos brancos que não são da terra.
(ld., 143)
as brancas, imortais ressureições. . .
(ld., 271)

a sombra dos supremcs sofrimentos
que te abalarem ccmo negros ventos...
(Poesias, 154)
o vinho negro do imortal pecado...

asas brancas de clemência. . .
(ld., 191)
do sonho as mais azuis diafaneidades. . .
(Poesias, 63)
purificou-se nos azuis do encanto. . .

(Poesias, 342)
és a chr.ma do amor, negro-vermelha.. .
(Poesias, 370)
esverdeadas invejas...
(Prosa, 288)

(l d., 157)
32
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as asas de minha alma estão abertas
Podes-te agasalhar no meu carinho. .,
(Id., 349)

A seguir, os demais casos de simbolização, entre
os mais interessantes:

com a lâmpada do sonho desce aflito
e sobe aos mundos mais imponderáveis. .

formas do amor constelarmente puras. . .
(Poesias, 67)
punhais de f rígidos sarcasmos. . .
(Id., 72)
as águias imortais da fantasia. . .
(Poesias, 73)
o branco sacrário das saudades. . .
(Id., 88)
o alampadário imenso
das recordações vagas.. .
(Id., 144)
no poente da saudade amortalhada. . .
(Id., 98)
as pálidas nintéias da saudade. . .
(Id., 191)
neblinamento de saudade. . .
(Id., 219)

(Id., 369)
tudo se envolve num luar amargo
de saudade, de dor, de esquecimento.

(Id., 284)
consciências hirsutas de bandidos,
vesgas, nefandas e desmanteladas. . .
(Id., 335)
a comoção crepuscular desse adeus. . .
(Prosa, 220)
luminosas volúpias da arte. . .
(Id., 175)
as transfiguradoras montanhas do sonho.

( I d . , 319)
B

ANIMISMO (PERSONIFICAÇÃO E VIVIFICAÇÃO)

5. Vem do fetichismo primitivo que personifi
cava e animava o mundo ambiente; existe ainda hoje
em nós, acentuadamente nas crianças e nos artistas.

um luar de perdões. . .
(Id., 225)
a caravana das ânsias. . .

(Id., 244)
as águias da paixão, brancas, radiantes. . .
(Id., 256)

A arte muito lhe deve. "L'esprit imagmatíf ei
poetique, - - explica-nos JAMES SULLY —, est continuellement en quête de signes de vie, de conscience et
d'émotion dans Ia nature".

arrebatado pelos ígneos carros
do augusto pensamento. ..
(Id., 275)

"A paisagem é um estado da alma", disse AMIEL,
antecipando em síntese aquela concepção alemã — Einfühlung —, consoante a qual, o sentimento estético

ah ! só da dor o alto farol supremo
consegue iluminar, de extremo a extremo,
o estranho mar genial do sentimento. . .
(Id., 313)
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decorre de uma identificação emotiva com o universo,
de uma auto-projeção sentimental.

lua anelante e álgida. . .
(Prosa, 49)
luas trágicas. ..
( I d . , 141)
emoção dos angelus espiritualizados. . .
(Prosa, 142)
amoroso espasmo do luar. . .
(Id., 166)
luar emoliente e lascivo. . .
(Id, 130)
luas amarguradas e taciturnas. . .
(Id., 327)
espasmo branco do luar. . .
( I d . , 414)
êxtasis de ocasos. . .
(Id., 156)

Vejamos isso em CRUZ E SOUSA, apontando em
primeiro lugar aqueles solenes vocativos do poema
"Monja negra", personificação da noite:
ó grande Monja negra e transfiguradora
ó negra Monja triste, ó grande soberana
(Poesias, 204-5).
E observe-se, nos exemplos adiante os requintes
de vivificação, tão comuns na obra do poeta:

trespassante angústia crepuscular. . .
(Id., 94)
a luz vibra nervosamente. . .
(Id., 19)
dolorosa névoa. . .
(Id, 77)
desgrenhados invernos lívidos. . .
(Id., 220)
sóis em febre. . .
(Id., 166)
luas augurais, mórbidas e sonolentas. . .
(Id., 343).

dolências de lírios e de rosas. . .
( I d . , 67)
ó lua, lua triste e amargurada
a tua nívea luz ciliciada. . .
(Id., 75)
os ópios de um luar tuberculoso. . .
(Id., 71)
e a lua vai, clorótica, fulgindo. . .
(Id., 92).
Clarões tristes e enfermos. . .
(Id., 93)
insônia morna e doente dos espaços. . .
( I d . , 169)
ó lua voluptuosa. . .
(Id., 374)
astros sombrios, luz amarga e aflita. . .
( I d . , 213)

C — CORRESPONDÊNCIAS (SINESTES1A)

6.

Para a sensibilidade vivíssima de poetas co-

mo os simbolistas, existe uma afinidade íntima entre
36
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voz colorida e chamejante. . .
( I d . , 27)
claridade clarinante. . .
(/d., 62)
vermelhos clarinantes. . .
( I d . , 171)
a cor cantava-me nos olhos...
( I d . , 426)
uma eterea música que passa em fios sutilíssimos
de luz e de aroma pela sua transparência diamantina, e velada, ccmo um líquido fragrante. . .
( I d . , 126)
trancas sonoridades de cascatas. . .
(Poesias, 114)
cai a luz em antífonas, em trenós. . .
(Id., 91)
aveludadamente azul. . .
(Prosa, 125)
aromas mornos e amargos. ..
(Id., 328) 328)
claridade viscosa. . .
(Id., 229)
odores íravorosos. ..
( I d . , 200)
cheiros salgados. . .
(Id., 182).

todas as coisas do universo; eles descobriram a trama
obscura das analogias.
"Lês couleurs et lês sons se repondent". . .

escreveu BAUDELAIRE.
Estuda-se já de muito em psicologia o fenômeno
curioso da audição colorida, assim como de outras interpenetrações dos campos sensoriais: a sinestesia.
Define-a WERNER, em sua Psicologia Evolutiva pág.
74: o fato de se conjugarem e confundirem numa só
vivência, percepções oriundas de diferentes territórios
sensoriais, determinadas por um único estímulo.
Entretanto, conforme observa judiciosamente »
DWELSHAUVERS, a sinestesia das correspondências poéticas, em geral, é aparente; resulta de uma associação
intelectual, enquanto que a verdadeira sinestesia é fenômeno inconsciente. Posto isto, passemos à exemplificação:
vozes claras, luminosas. . .
(Prosa, 41)
a luz sonoriza e doura. . .
(Prosa, 194)
a música enevoada das casuarinas. . .
(Ir., 43)
a luminosidade sonora do luar. . .
( I d . , 27)

D — IMAGENS

7.

DUMAS distingue imagem de símbolo: aque-

la resulta de uma analogia entre duas coisas igualmente concretas.
38
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o céu é o braço das estrelas brancas
que dormem de cansaço. . .
(Id., 182)

CRUZ E SOUSA foi um magnífico criador de imagens:

IV

sangue luminoso que o ocasa derrama. ..
(Prosa, 36)

8.

o chicote elétrico do vento. . .
(Id., 43)

— CRIAÇÃO DE PALAVRAS

A criação neolóéica é uma das formas por

por que se manifesta a influência literária nas línguas.

as brancas establactites fulgurantes da luz...
(Id., 91)

FLAUBERT, o atormentado de "Salammbô", disse
uma vez que as palavras eram poucas para as coisas. . .

mãos liriais e diáfanps. . .

(Poesias, 108)

Talvez seja isso, e mais a tendência e gosto da originalidade. "Lês écrivains, — comenta DAUZAT — en
s'efforçant de créer un style personnel, travaillent frequémment à enrichir leur vccabulaire et recherchent
souvent lês mots rares, lês termes nouveaux, lês vocables
qui n'ont été, ni uses ni vulgarisés".

tenebrosa serpente de cabelos. . .
(Id., 118)
as luas virgens dos teus seios brancos. . .
(Id., 130)
cabelos torrenciais e dolorosos...

( I d . , 91)
as magnólias do teu seio...
(Id.,
)

Numa das teses sobre língua poética do Círculo
Lingüístico de Praga, atestam os filólogos eslavos "o
valor poético das palavras inusitadas: neologismos,
arcaísmos, etc". (Travaux du cercle linguistique de
Prague, I, 1929).

finíssimas da'máticas de neve
vestem as longas árvores sombrias,
surgindo a lua. . .

(Id., 90)
o sol, no poente, abre tapeçarias...
( I d . , 104)
cabelos!

EMILE VERHAEREN, grande épico de inspiração
moderna, enriqueceu o léxico francês. Mas VlTOR
HUGO, embora se arrogasse o título de libertador da
língua, (J'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire) condenou veementemente o neologisnio.

auréola negra, majestosa, ondeada.. .
( I d . , 250)
Teus olhos, langues aquários,
adormentad'o3 de cisma. . .
(Id., 265)
40
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CAMÕES foi buscá-los na fonte clássica, por contigência do assunto.
Não pretendo, como fez aquele padre DESFONTAINES, do século XVIII, discutir as vantagens e prejuízos
da criação das palavras. Valha-me o julgamento dos
maiores.
Para GUSTAVE LANSON, en "Conseils sur 1'art
d'écrire, Paris, 1909, "lês néologismes, Ia plupart du
temps, ne prouve que líignoranca de celui qui s'en sert".
É uma opinião simplista e radical. Nosso LAMEIRA DE
ANDRADE, mais conciencioso, nesse particular, que o
mestre francês de literatura : "o único preceito que se lhe
deve impor (ao inovador) na elaboração de tais riquezas é a congruência e a sobriedade, e a mais atenta
observância em evitar os hibridismos desagradáveis,
guindados e malsoantes" (Tese, 32).
Malsoantes, eis o essencial, do ponto de vista literário .
Adiante vão os neologismos (não todos), que colhemos na obra de CRUZ E SOUSA.
a)

Substantivos:

Prosa, 306: crespusculamento
Id., 10: empurpuramento
tá., 87: enlanguescimento
42

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

348:
201:
349:
115:
387:
283:
296:
419:

nirvanecimento
purpurejamento
arcangelismo
borboletismo
bizarrismo
medalhismo
suinice
remotividade (de remoto)

ò) Verbos:
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

222:
115:
414:
264:
423:
423:
210:
423:
93:

brechar
enlabaredar
liriar
romeirar
sideralizar-sa
sonolentar
suinar (de suíno)
tentacularizar
vertiginar
266: virginar
347: violinar
: flexibilizar-se
: vitralizar-se
: lesmar

c) adjetivos:
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

199:
248:
246:
221:
262:
109;
222:
416:
426:

afelinado
condorizado
fatalizado
gargalado
maternizado
montalizado
panterizado
soturnizado
sonambulizado
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Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

Id., 194: torporizado
Id., 56: alvoral
Id., 414: cirial
Id., 240: clarinal
Id., 277: evidenciai
Id., 314: marfinal
Pões., 151: hostial
Id., 159: juncal
Prós. 91: noivai
Id., 140: purpural
Id., 226: ritmai
Id., 325: tesourial
W., 175: monjal
Id., 249: falenoso
Id., 303: larvoso
W., 241: mormaçoso
Id., 59: murmurejoso
/d., 203: rubinoso
Id., 46: rutiloso
Id., 292: sargaçoso
/d., 244: torvelinhoso
Id.,
: espumaroso
Id., 28: agulhante
Id., 396: cegante
Id., 171: clarinante
I d., 77: magoante
Id., 230: palejante
7d., 90: trepadeirante
Id., 307: transluzente
Id., 121: burbônico
/d., 400: betovínico
7d., 320: elixírico
/d., 341: leviatânico
Id., 297: silhuético
Id., 225: bufalesco
/d., 45: clownesco
Id., 46: gwimplainesco (de Gwimplaine).
Prós., 418: rei-leariano

418:
326:
243:
326:

tannhauseriano
fascinativo
chamejativo
fulminativo

d) Advérbios:
Id., 12: brumalmente
/d., 242: espiralmente
Id., 151: mediterrâneamente
7d., 331: reptilmente
/d., 248: ritmalmente
Id., 128: relicariamente
Id., 170: sibaritamente,

e)

Compostos:

Prós., 392: aço-azulado
Id., 240: fluido-vagante
Id., 383: hiper-católico
Id., 108: hiper-histérica
Pões., 155: flami-fortes
Prós., 271: nevro-histérias
Pões., 370: negro-vermelha
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