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Uma grande borboleta verde orlada de branco: a ilha de Guadalupe, 
a maior de um arquipélago de nove ilhas no mar do Caribe. Nela nasceu 
um dos maiores poetas de nosso século: Saint-John Perse, cujo nome 
era Alexis Saintléger Léger. Viveu de 1887 a 1975, percorrendo grandes 
extensões do mundo, foi diplomata na China e sua cidadania francesa 
cassada em 1940 pelo governo de Vichy. Refere-se E.M Cioran ao fato 
de ignorarmos os "detalhes e vicissitudes" de sua existência. O próprio 
poeta dissera: "Não há outra história a não ser a da alma". 

Os críticos que balizaram este trabalho são autores de livros essenciais 
sobre Saint-John Perse e sua obra; entre eles destaco Roger Caillois, 
Albert Henri, Gabriel Bounoure. No entanto, começarei dando a mão a 
uma ama indiana do pequeno Alexis. Ela o amava ternamente e o 
considerava uma reencarnação de Shiva, o Senhor da Dança. Há um 
belo bronze indiano medieval que representa a dança cósmica de Shiva 
Nataraja, o Senhor da Dança. Ao mesmo tempo maravilhosa e terrífica, 
ela representa tanto a criação como a destruição do mundo, numa 
verdadeira alegoria figurada. Shiva tem quatro braços. Seu lado direito 
corresponde a seu poder criativo, enquanto o esquerdo, à sua 
destrutividade. 

A primeira mão direita segura um tamborzinho em forma de ampulheta, 
que percute o som mágico do nascimento de todas as coisas do mundo. 
A primeira mão esquerda, também erguida, segura uma chama, símbolo 
da destruição de tudo o que vive. A segunda mão direita avança em 
direção ao devoto (ou espectador) no gesto que quer dizer: - Não temais! 
A segunda mão esquerda aponta o pé esquerdo erguido, cujo significado 
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é o da mudança de nível do ser, enquanto o pé direito calca o demônio da 
ignorância. A linha mediana da figura bela e majestosa de Shiva mostra 
sua impassibilidade total diante do choque terrível dos opostos, que é o 
fundamento mesmo de sua dança cósmica. A estátua de bronze é rodeada 
por um anel de chamas e corresponderia ao nosso AMEN (assim seja). 

Mas por que essa indiana obscura, cujo nome não se encontra nos 
livros, é a primeira criatura que cito e cuja mão retenho um momento nas 
minhas? É pelo fato dela ter dado a chave do sentido mais profundo da 
obra de Saint-John Perse. Este une em sua obra monumental o mundo 
dos elementos e da percepção ao âmbito sempre crescente da cultura. 

O seu gosto pela coisa táctil, sua percepção e apercepção se originam 
de sua vivência islenha das coisas sagradas e consagradas. Veja-se estes 
fragmentos de poemas escritos entre os seus dezesseis e vinte anos: 

"peixes de um raro azul como barcos de oferenda" 

e esta evocação dos serviçais mestiços, na névoa da memória: 

"os rostos insonoros, cor de papaia e de fastio 

imóveis atrás de nossas cadeiras, como astros mortos". 

Adolescente, Perse já é um poeta de Mar (como o Pessoa de Ode 
Marítima e o Valery de Le Cemitiere Marin). 

Mas o que é o Mar neste contexto? É preciso ressaltar seu significado. 
Não se trata apenas do mar onde a Terra - eterna navegante - desliza 
suas placas, configurando continentes, J1has, apagando-os e 
transformando-os através da imensidão dos tempos. O Mar que Perse 
celebra é Fonte e Origem, com a qual sua poética e ele mesmo se 
identificam. O Mar em nós e fora de nós, o mar fundamento de tudo 
porque é o mais próximo da vida e do pensamento, graças à sua pulsação, 
fluxo e refluxo, frêmito meditativo ou ímpeto violento, ascensões 
vertiginosas ou quedas e fragor sobre seus próprios flancos. 

Gaston Bachelard diz que o ser "votado à água" morre a cada minuto, 
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uma vez que incessantemente se esvai algo de sua substância. Isto não é 
válido para o poeta de mar que é Saint-John Perse, porquanto o Mar 
nada perde de sua substância, mantendo-se e se exaltando em seu 
movimento contínuo. 

Voltemos porém ao jovem poeta islenho, cujos três primeiros livros 
foram escritos entre os 17 e 20 anos, e reunidos posteriormente num só 
volume: "Éloges". O Mar já o fascinara definitivamente com suas plantas 
e animais, assim também como a terra exuberante da ilha, com seus 
canaviais e até mesmo um vulcão: o Matuba. 

A percepção do poeta é agudíssima. Citemos um verso aparentemente 
tão simples como este: 

"Senão a infància, o que havia antes que já não há?" 

Nada de descritivo ou narrativo. Apenas o sentimento de uma perda. 
A ausência da infância como se esta fosse um cabritinho extraviado. 

O poeta via a água, a terra, o céu: 

"Era a água ainda de sol verde ... " 

E. 

"A terra desejou não ser mais pesada, 

e mais profundo o céu. 

Curiosa a mudança do centro volitivo. Não é o poeta quem quer, mas 
a terra e o céu: a primeira quer o peso, o segundo deseja a profundidade. 

Aos 20 anos, as confabulações diplomáticas de Alexis (futuro 
diplomata) têm por cenário a mata esplêndida celebrada em "Éloges": 

"Deixai-me agora, vou só, é preciso: 

um inseto me espera para tratar comigo ... " 

E ainda. 

"Aliei-me com as pedras estriadas de azul." 
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A natureza viva é o mundo com o qual ele trata e faz alianças na fase 
auroral de sua poesia. 

Entretanto, Perse, poeta islenho, busca horizontes cada vez mais vastos 
(não geograficamente ou historicamente); o que busca afinal é a totalidade 
sacra do Poema e Vida. Roger CaiBois define acertadamente a poesia de 
Perse como a "nomenclatura dos tesouros do mundo". 

O livro Anabase foi escrito na Ásia, quando o poeta residia na China, 
onde era diplomata, e constitui um modelo prototípico de luta, conquista, 
vitórias parciais, hesitações, iminência de novas partidas, modelo da vida 
humana em sua dimensão temporal e histórica. Mas lembremos que o 
poeta na carta já citada a Roger Caillois sublinha que sua obra poética 
não se vincula essencialmente a lugares determinados, fugindo também 
às fronteiras de espaço e tempo. Depois de escrever Anabase o poeta 
silencia totalmente durante 17 anos, voltado para a atividade diplomática. 
Em 1940, o governo de Vichy caça a cidadania francesa do embaixador 
Alexis Saint-Léger Léger, confisca-lhe os bens e o erradica da Légion 
d'Honneur. O golpe fere o homem, mas liberta o poeta. Exilado, ele se 
dedica às etapas finais de sua obra. Em Éxil, diz, trata-se de 

"Um grande poema nascido de nada, 

um grande poema feito de nada ... " 

Longe ficara a ilha docemente perceptiva e sedutora, a infância na 
ilha, a ilha da infância com seu tecido vivo e quase indiferenciado de 
coisas e seres. Abre-se o vazio do mar, agora que também se dissolvem 
na distância os ecos de júbilo e luta de Anabase. O vazio do mar, os 
horizontes feitos de nada, a grande página do Poema que de tudo se 
distancia: Éxil... 

Perse rejeita a idéia de poesia como cristalização. "Para mim - diz ele 
- a poesia é antes de tudo movimento em seu momento nascente, em seu 
crescimento e em sua amplitude final" 

A importância, em tudo, para o poeta do mar, é justamente este 
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dinamismo totalizante em que se move Éxil e finalmente Amers. Essas 
obras de sua maturidade criadora nada têm da "afetação dos museus", 
mas nascem de uma cultura haurida e vivida e de seu trato com o mundo. 
O poeta usa o processo de uma enumeração meticulosa, que empresta 
do vocabulário do botânico, do numismata, do filólogo, do historiador 
das religiões. 

Sua obra foi premiada em 1960 com o prêmio Nobel e representa o 
mapa, em grande escala, do Poema que a ele coube traçar. 

Estruturalmente, Amers consta de uma Invocação, da Strophe dividida 
em nove cantos, do Coro. 

Na Invocação, cujo âmbito é o das praias do tempo e do espaço da 
Celebração, para onde convergem e evoluem em circuitos de homenagem 
e de dança coral, Príncipes regentes, usurpadores de tronos, Mensageiros, 
Amas de reis-meninos, Fundadores de colónias longínquas, profetizas, 
as Trágicas em seus socos de lenho, Princesas de elegias, a Terra - antiga 
Maga - a Poetisa, o Estrangeiro e finalmente "o povo em armas dos 
Amantes, sentimo-nos parte dessa estranha Noite, semeada de espécies 
luminosas, ou entrevemos o lampejo sombrio de um mar ferido de fulgor: 

"E é um canto de mar como jamais outro foi cantado 

e é o mar em nós que o cantará: 

o mar, em nós guardado, até a saciedade do sopro e a peroração do 
sopro ... " 

Esta Invocação é no fundo uma Convocação, porque não é do mar 
que se falará, mas sim o próprio Mar é quem falará pela boca do Poeta. 
E o Oceano, erguendo "sua cabeça de Tetrarca", convoca e conclama o 
Poeta-Oficiante: 

"Ah, que um escriba se aproxime e eu lhe ditarei ... " 

A linguagem poética de Saint-John Perse é uma mescla de dois fatores 
contraditórios: por um lado é marcada pela exuberância barroca da palavra 
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e por outro, por uma exatidão, necessidade de insubstituibilidade de seus 
elementos, por aquela felicidade formal que é o apanágio do classicismo. 
A misteriosa ordem da floresta desordenada, assim seríamos tentados a 
definir esse caos harmonioso de sua poesia. O sussurro da mata tropical 
da ilha em que nasceu - Saint Léger-les-Feuilles - a visão dos plantadores 
curvados sobre a terra, dos peixes de raro azul, a tessitura das lianas, 
liquens e musgos, envolvendo ídolos de calcário branco atirados à praia, 
tudo isso aflora nos ritmos amplos e cósmicos dessa poesia que veicula o 
sentido sagrado de uma natureza tocada em suas grandes forças 
elementares, mas onde os "objetos abandonados" (res derelicta) da obra 
humana testemunham o espírito: 

"Bíblia de sombra e de frescor no desdobramento 

dos mais belos textos deste mundo ... 

Vôos de insetos como fragmentos de textos santos, 

Como farrapos de profecias errantes e recitações 

De genealogistas e salmistas ... " 

E na bela evocação das obras de arte retiradas por acaso do mar, 
por homens rudes que recolhem as redes: 

" ... Victoria de bronze ou de pedra branca, 

que se recolhe com a ânfora nas largas malhas 

carregadas de algas dos empreiteiros de mar ... " 

Quando ao tom hierático da poesia de Perse, não se trata de 
maneirismo. O gosto da grandeza, da hierarquia e do esplendor que 
revelam as influências orientais em sua poesia (da antiga China, do Tibete, 
de Bizâncio e particularmente do Egito faraónico) não refletem um 
"espírito de museu" a que se refere injustamente Maurice Saillet, mas 
apenas sublinham nessa obra uma verdadeira redescoberta do poder da 
palavra. Nem "estilização", nem impostação de um "tom" hierático. 
Como assinala com justeza Max-Pol Fouchet, "não é uma afetação de 
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dicionário que sobrecarrega esses poemas de palavras às vezes pouco 
usadas, mas é uma vontade de poder ... As religiões mais antigas usam a 
palavra ... para comandar o lncriado. Durante três mil anos, quando o 
iniciado penetrava na sala hipostila, não o fazia para escutar o deus, seguir 
seus conselhos e suas vias, mas para comunicar-lhe suas decisões próprias, 
para falar ao deus como se ele mesmo fosse um deus". 

Amers significa marcos ou quaisquer outros sinais localizados nas 
praias, rochedos, etc., como aviso aos navios; "amargos" e 
aproximativamente um "estar diante dos mares". Há também uma 
atinência à ação e destinação de amar (aimer). 

A tradução da palavra" Amers" para o português exigiria a cunhagem 
de um neologismo, ou então a escolha simples e analógica (como fonema 
e teor significativo) da palavra Amares. Se esta solução tem a desvantagem 
de encobrir a conotação de "marcos, limites, balizas" e, com ela, toda a 
referência à praia do tempo, finita e amarga, por outro lado permite a 
explicitação da palavra "amar": 

"Amar também é ação! A morte o confirma, 

ela, que só o amor ofende". 

O amor é considerado como a única potência superior à morte: 

"Vós, que da morte me salvastes, sede bem vindos, 

deuses salvos, pela plenitude que foi nossa 

e pelo grande labor de amar que em mim lavrastes 

e pelo grande clamor de mar que em mim clamastes". 

No périplo do mar são convocados para o testemunho e a homenagem 
"à vivacidade divina", figurações processionais das antigas idades, para a 
recitação em honra do Mar, e o solene Canto de "um caminhar em tomo 
do Mar". Como não associar esse circuito com a evolução do Coro nos 
grandes teatros gregos abertos para a expansão de céus e mares? 
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"Estreitos são os barcos" é o nono e último canto da Strophe e a ele 
nos limitaremos. 

Em primeiro lugar, não concordamos com a aproximação estabelecida 
por alguns críticos entre este Canto de Amers e o livro do Cântico dos 
Cânticos. A luz que banha a travessia dos Amantes prototípicos de Saint
John Perse "em seus barcos estreitos" é uma luz meridional, e as divindades 
que irrompem das águas do meio-dia e dos "corações a nu" são ídolos 
que nada têm a ver com a religião hebraico-cristã: 

"A mesma vaga pelo mundo, a mesma vaga desde Tróia 

rola seu flanco até nós ... " 

o que certamente levou os críticos a estabelecerem tal paralelo foi o 
diálogo dos Amantes, mas ainda aqui sentimos a total dissemelhança entre 
os dois textos. Não se trata, em Perse, de cantar com lirismo nústico 
vazado em símiles sensoriais as graças do amado ou da amada, uma vez 
que os Amantes convocados são uma Horda, um tropel que testemunha 
traçando um circuito "em tomo do Mar" e, como nas tragédias gregas, 
são "personas" (máscaras) através das quais ressoam vozes arquetípicas. 
Nesse diálogo de uma simbólica polivalente, como nos sonhos e nos mitos, 
todas as forças cósmicas se comprometem. Os Amantes foram os últimos 
convocados para o testemunho em honra do Mar. Depois da procissão 
de idades mortas e da evocação de toda "arquitetura fronteiriça" entre 
terra e mar, cidades altas, cidades baixas, próximas ou distantes da orla; 
depois do cortejo das trágicas que acorrem em suas roupagens de palco, 
misturando-se com a gente do porto, e das Patrícias que aparecem nos 
terraços altos, sobraçando caniços negros; depois da visão das profetisas 
atadas aos rochedos em face do mar, e das Virgens em seu desfile 
panegírico; depois do Estrangeiro, os Amantes representam o derradeiro 
testemunho contra a Morte, contra as "cápsulas do Nada". No barco 
estreito de sua finitude, eles arrostam a imensa extensão das águas, "nas 
alcovas fechadas do desejo". Em seus leitos estreitos desafiam o perecível, 
quando o amor rumoreja e a própria Morte é silenciada. 
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Nenhum paralelismo porém entre a identificação romântica de Amor 
e Morte e a afirmação do Amor contra a Morte, que inunda a poesia de 
Perse: 

"O caruncho da morte na madeira do leito, na quilha do navio 

Golpeia o Amor mais fortemente os lambris do sonho ... " 

Mas este sonho não é outra coisa senão a mais alta realidade e é o Mar 
em nós que a sonhará; e Aquela que espreita a face de "águia peregrina" 
do homem de mar "deitado na realidade do sonho" bem o sabe ela que a 
seu lado rechaça os afluxos da morte: 

"Eis-nos aqui, contra a Morte, sobre os caminhos de acantos negros 
do mar todo escarlate ... " 

A figuração dos Amantes, singrando num barco exíguo a imensidão 
do mar, projetando a sombra dessa travessia intrépida - marcos movediços 
de um espaço de glória - não significa uma forma qualquer de estar-no
mundo, mas destinação, predestinação, luta contra a invasão do Nada. 
Amor, tarefa ontológica. Entretanto, não devemos interpretar o eros de 
Amers segundo o idealismo da concepção rilkeana, em que a mulher é a 
única possuidora da genialidade de amar. No poema de Saint-John Perse, 
os Amantes encontram-se no mesmo território, para o mesmo desempenho 
- o Amor, grande festividade de corpo e alma: 

"Permissão para os jogos do corpo! 

Oferenda, oferenda e dádivas de ser!" 

A sexualidade desordenada é denunciada em Amers como a ameaça 
do fragor marinho, seu poder demoníaco irrompendo na alcova dos 
Amantes: 

"Lá está o mar que silenciamos ... Eis que já se adentra a Feiticeira ... 

Mar, mulher feiticeira e adúltera que entreabres saias verdes 

E me envenena com verdes beberagens. Cúmplices, nos banhamos 
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Em seus verdes olhos tessalianos - humilhação e ameaça para a 
Amante". 

No diálogo dos Amantes todas as forças cósmicas tomam parte: 
tempestades, calmarias, o sol, a lua, as constelações, a vida multiforme 
das profundidades, as praias e sua ervagem, águias-marinhas, pássaros 
de beira, algas, rebanhos e a vegetação dos vales na distância, noites e 
auroras e a presença poderosa do "Estio, que vive de mar ... ". 

A riqueza do desempenho amoroso não confina os Amantes e nem 
mesmo lhes pertence: "Submersão! Submissão!" - essa vaga imensa 
que a partir da Origem, os alcança nas margens do presente. E quem é a 
Amante senão sempre 

" ... Aquela que tem nome e fere ao meio-dia 

o deslumbrante coração das águas: Ishtar, esplêndida e nua 

com esporas de relâmpagos e de águias verdes, nos grandes tules 

verdes despojos incendiados ... " 

E quem é o Amante senão 

"Aquele que na noite (interroga) 

nos altos terraços, a fronte nua, Marte flamejante e 

forte como fogo de campanha sobre o mar ... " 

Mitologia, simbologia e metáfora não são "ornamentos" que se 
acrescentam aos "enunciados de Mar" da poesia de Perse. A naturalidade 
e exatidão da torrente verbal de Amers é avessa a uma arte de baixa 
época, parece-nos muito mais um recontato com a fonte auroral da palavra, 
revigorada, como que emergente de um banho lustral, resplandecendo 
em novas configurações: 

"Toda licença, toda nascença, toda recipiência, o mar! 

O Mar! Em seu afluxo de mar, na afluência de suas bolhas 
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Sagrada de suas vogais." 
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"Estreitos barcos" cinde-se em dois movimentos: o primeiro, amplo e 
majestoso, é a longa travessia nessa conquista de um território humano, 
que não ignora a senda do mortal. Como Ulisses, o Amante foge à sedução 
de Circe: 

" ... guardai, ó ninfa não-mortal, vossa oferenda 

de imortalidade. Não é minha essa ilha onde a árvore 

não perde folhas; nem vosso leito me comove, esse leito 

onde o homem não arrosta seu destino". 

Este primeiro movimento termina com o prenúncio do conflito entre 
o Mar e a cidade portuária. Os Amantes vociferam contra a terra que se 
aproxima, contra sua imobilidade "no costume e no repouso", eles, que 
habitam o movimento e a transfiguração das águas: 

"De oficio nenhum nos ocupamos, 

e por ninguém acreditados ... ; mas sós e livres, 

sem caução ou garantia ... " 

Um marco votivo é erguido no limiar dessa batalha, em honra de todos 
aqueles que se perderam no mar: 

"Homenagem, homenagem à veracidade divina! E longa 

memória sobre o mar ao povo em armas dos Amantes!" 

O segundo movimento, rápido e intenso em seu despojamento - as 
palavras mais simples e usuais parecem inteiramente lavadas de sua 
cotidianidade - evoca o inverno e os barcos a seco, visitados pelas lontras 
das margens, quando se processa na Cidade ao cauteloso recenseamento 
dos "estrangeiros vindos do Mar": 

"O Magistrado de estrangeiros 
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revelará o refugio dos Amantes?" 

A enumeração burocrática e rotineira dos acontecimentos é às vezes 
bruscamente contrastada com uma ou outra imagem que evoca o refluxo 
do mar, rumorejando diante do confinamento da Cidade invernal: 

"A remessa de madeira avulsa passa as portas 

da Cidade. As jovens de alta estirpe trocam 

de roupa diante da lareira e a chama pálida 

agita a asa como ave marinha em gaiola de ferro." 

Quatro vezes é anunciado o advento do inverno e a indiferente 
procissão dos acontecimentos citadinos: as moscas mortas, o cheiro de 
mofo dos tecidos retirados dos cofres de teatro, o mar domesticado no 
ângulo de velhos muros, recendendo a latrinas, os cegos tocando tambores 
nas ruelas e a multidão apática, desfilando junto às paredes enegrecidas: 

"A multidão é vã, a hora é vã 

quando os homens vão sem barcos." 

A sublevação já ronda a noite. ChamaS se acendem, vozes se 
avolumam, as mulheres se pintam "de pálido vennelho de coral, os olhos 
ébrios de mar". E o Canto se reergue, poderoso: 

"O próprio Mar, todo espuma, como Sibila em flor 

em sua cadeira de ferro ... ", 

proclamando a vitória dos Amantes. Onde quer que estejam, o Mar 
irromperá através das bocas pintadas de suas máscaras arquetípicas: 
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" ... A mesma vaga pelo mundo, a mesma vaga na Cidade ... 

Amantes, o Mar nos acompanha! A morte não existe! 

Os deuses nos conclamam à escala ... E debaixo dos leitos 

Retiramos nossas grandes máscaras de família." 

HERMES 

Não se trata porém de uma poesia enciclopédica, arqueológica: 
"Nossas grandes máscaras de família" indicam o legado greco-ocidental 
que nos coube, se bem que o Oriente também compareça, como vimos, 
na dança cósmica do universo e um após viver - acréscimo de vida, num 
nível mais alto. Da Vida, o poeta tira uma coerência que viceja numa 
ordem crescente e grandiosa, natureza e cultura se misturam, movimento 
e estabilidade, delírio e lucidez. Gabriel Bounoure fala com justeza dessa 
ambigüidade de Perse, em sua espessura semântica, onde Dionisos e Apolo 
se conjugam. 

"Eles me chamavam o Obscuro", diz o poeta no rastro de Heráclito, 
"e eu habitava o relâmpago". 

Albert Henri diz que Amers parece o desenvolvimento de uma grande 
analogia feita de metamorfoses da criação: Mar - Mulher - Navio -
Amor - Elogio - Poema ... 

E afinal as palavras deixam de ser sinais ou ornamentos, para serem as 
próprias coisas que figuram. Dizendo o Mar, eis que nós nos tomamos 
Mar, desvanecendo-se o fulgor insustentável da linguagem: 

" ... Ah! Nós tínhamos palavras para ti, 

mas não bastavam ... " 

O amor então nos confunde com o objeto mesmo dessas palavras. 
Ultrapassada a linguagem, o Mar figura o ser de todos, ultrapassa o Poeta, 
a vaga que "rola seu flanco desde Tróia até nós", sendo o vir a ser cíclico 

e eterno da Vida. 
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