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NOTA PRÉVIA 

  

 

É nosso dever esclarecer a nossa posição quanto à opção pelo mais-que-

heterónimo Bernardo Soares, no cômputo espacial da sua heteronímia que muitos 

autores defendem como mero exercício de disfarce num ensejo de anteface. Bernardo 

Soares é Fernando Pessoa, poeta, sujeito poético, encarnação de uma linguagem 

universal de si que jamais se definirá pela questão heteronímica.  

Fundamentamos a defesa de um Pessoa uno na sua onticidade metafísica já que 

é na indecisão da escolha de si, que se desdobra sendo, por defeito, excedência e 

diluição no Todo. Contrariamente a muitos autores e críticos que vêem no 

polipsiquismo de um pessoa-heteronimizado uma procura de renovação da forma 

poética - ou uma tendência de anteneurose e esquizoidismo vivencial, proveniente da 

excedência de génio incontido - defendemos na multiplicidade e na diversidade O poeta 

na dessubjectivação de si que, sendo ele mesmo nessa extraordinariedade ôntica, se 

esvazia, podendo ocupar assim o verdadeiro étimo da sua essência. Postula-se um 

Pessoa-Vácuo que, desabitado, na dispersão e na implosão exterior mais interior de si, 

se cumpre em verdade pelo fingimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ich möchte gern wissen, wozu das so ist und nicht anders. / 
Anders könnte das sein, ganz, anders. / Auf einem 
rabenschwarzen Pferd reitet eine Frau durch flache grüne 
wiesen. Ich kann das Ende dieser Wiesen nicht sehen. Die frau 
ist rot angezogen, das Gesicht ist durch kanariengelbe Schleier 
verhüllt. Die Frau schlägt erbarmungslos das Pferd. Es kann ja 
doch nicht schneller laufen. Es saust ja ohnehin und wird 
immer weisser durch weissen heissen Schaum. Die Frau sitzt 
gerade und wackelt nicht und schlägt das schwarze Pferd. / 
Glaubt ihr nicht, dass besser ware, wenn das schwarze Pferd 
sterben könnte? Es wird ja ganz weissvom wiessen heissen 
schaum! / Es kann aber nicht sterben. Oh nein! Das kann es 
nicht. Wie anders das sein könnte, ganz anders.”1   
 
“Sigo o curso dos meus sonhos, fazendo das imagens degraus 
para outras imagens; desdobrando, como um leque, as 
metáforas casuais em grandes quadros de visão interna; desato 
de mim a vida, e ponho-a de banda como a um traje que aperta. 
Oculto-me entre árvores longe das estradas. Perco-me. E logro, 
por momentos que correm levemente, esquecer o gosto à vida, 
deixar ir-se a ideia de luz e de bulício e acabar 
conscientemente, absurdamente pelas sensações fora, com um 
império de ruínas angustiadas, e uma entrada entre pensões e 
tambores de vitória numa grande cidade final onde não 
choraria nada, nem desejaria nada e nem a mim próprio pediria 
o ser. / Doem-me as superfícies das águas dos tanques que 
criei em sonhos. (…) Uma chávena de café, um tabaco que se 
fuma e cujo aroma nos atravessa, os olhos quase cerrados num 
quarto em penumbra…não quero mais da vida do que os meus 
sonhos e isto…”2 
 

 

                                                
1 Wassily, Sounds, Translated by Elisabeth R. Napier, London, Yale University Press, 1981. Weisser 
Schaum”, p. 126. “Espuma Branca”: “Eu gostaria muito de saber por que é isto assim e não de outra 
maneira. / Isto poderia ser de outra maneira, mesmo de uma maneira completamente diferente. / Em cima 
de um cavalo preto-corvo cavalga uma mulher através de prados verdes rasos. Eu não consigo ver o fim 
destes prados. A mulher está vestida de vermelho, o rosto está envolto por um véu amarelo-canário. A 
mulher fustiga o cavalo sem piedade. Mas ele não consegue correr mais depressa. Ele já corre tão 
velozmente e torna-se cada vez mais branco por causa da quente espuma branca. A mulher está sentada 
direita, não vacila e bate no cavalo preto. / Não acham que seria melhor se o cavalo preto pudesse 
morrer? Ele torna-se completamente branco devido à quente espuma branca. / Mas ele não consegue 
morrer. Oh, não! Ele não consegue / Como isso poderia ter sido diferente, completamente diferente.” – 
Tradução de Anabela Mendes. Nota1. A tradução dos poemas, do original, é de autoria de Anabela 
Mendes, e será usada no curso deste estudo sempre que se citar daobra original. Nota2. A utilização da 
versão inlesa da obra Klänge de Wassily  explica-se pela inacessibilidade da obra original, em aelmão, 
que se encontra em arquivo, optámos, contudo, pela citação dos poemas em alemão, língua original em 
que foram escritos. Wassily , Klänge, Münch, Piper Verlag, 1912.  
 
2 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, Ed. Richard Zenith, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, p. 476.  
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O intuito do presente ensaio é o de mostrar como a interrogação, a interpelação, 

a impressão e a visão da realidade na sua unidade e pluralidade, através da criação 

poética, pode ser tão dissemelhante e fundante no motivo arquetípico, porquanto 

unificado na ultimidade dos projectos de feição metafísica,3 de que as suas obras são 

argumento. A co-externidade do limite, no ser, na sua abertura a um plano único de no 

conhecido e no caminhado desvendar a novidade e a estranheza é, porventura, o que 

concita Bernardo Soares e Wassily  a questionar e a demandar a atenção ao momento 

feito ápice do real, na sua categoria terreal, elemental e misteriosa. 

A verdade platónica de que só esquecendo-se de si o homem se liberta e escapa, 

na cicatriz da úlcera inaugural, parece-nos sintetizar, por um lado, o frenesi 

gnoseológico do ser que despejado sobre o abismo de si se quer superar e, por outro, a 

queda ontológica predita nessa própria busca e na imprecação que esta possa conter. O 

homem busca o absoluto porque contém já dentro de si uma fuga, um excedente de 

absoluto que o envolve, intriga e excita. 

Será através do processo de oblívio de si que o homem se encontra para se 

voltar a apetecer e a abandonar num curso dialectal espiriforme e intérmino? Será no 

atropelamento de si e no alvor da consciência para si que transpira o absoluto? Será na 

mornidão chovida de um real desbotado que as mãos se unem na impressão de um 

gesto maior que o corpo e o pretexto? Será esta aspiração, de anélito metafísico, o ádito 

para o ingresso neste itinerário onde germinam os projectos de Bernardo Soares e 

Wassily ? 

É neste delírio alucinogéneo de uma busca de diálogo com a totalidade que 

nasce a poesia, numa tentativa de eterizar o real conservando a imagem primeira, pura. 

É a busca da pureza que, efectivamente, os poetas buscam e é entre Lisboa e Murnau 

que Soares e  se encontram - na oração de um dia limpo inventado para o encontro - 

achando na puridade do real o  poema que os especta e transfigura. 

A poesia considera o impossível, dentro de si e além de si, sublimando com a 

sua equação do infinito feridas interiores, curando o real febril na sua suspensão através 

                                                
3 Referimo-nos ao termo metafísica remetendo-o primeiramente para o seu étimo: “Metafísica significa o 
que está para além da ‘física’, da natureza, no sentido grego e original do termo. ‘Physis’ ou, em língua 
latina ‘natura’ (em português natureza), é o que nasce e morre, o que está sujeito à geração e à corrupção, 
o que aparece e desaparece, o que se move no espaço e no tempo, no mundo dos homens. A natureza 
circunscreve-se ao âmbito da experiência humana, real ou possível” (Cf. Celestino Pires, ‘Metafísica’ in 
Logos, Enciclopédia Luso Brasileira de Filosofia, pp.839-846), sendo o que está para além da imediatez 
e do possível postulável somente por uma meta-ciência. A transcendência é assim posta como pensável 
ou inteligível precisamente pela via metafísica, logrando alcançar-se o conhecimento do absoluto, a fonte 
originária de tudo na sua radical estrutura, causa e princípio.   



 9 

do seu imaginário, potenciando uma complexidade do sentir no leitor, traindo fortalezas 

postiças, na geração interior de ficções de descanso na fugida do ser em si – a uma 

expedição ao fundo do silêncio e da vozeada. Assim, o intercurso do verbo escrito, no 

seu sentido e referência, professa-se na sua aparição enquanto composto de sílabas e 

letras onde surge a palavra, e a codificação compósita do ritmo textual que transporta, 

assim, a poesia do poema.  

Poder-se-á distinguir poesia de poema, sendo que o primeiro termo concitado 

por este segundo, assume na sua própria fonia uma dilação de som fluido infinitivo, 

para o segundo se fechar na grafia de si? Se a poesia é considerada sob o ponto de vista 

da emoção criada, no leitor / espectador, é então a essência, a substância da existência 

poética, o poema, passando a ser um veículo da impressão interior? É possível haver 

poesia sem poema e poema sem poesia? De que modo abre a poesia o fundo do céu à 

auto e heterognose? Quão pertinente se mostra a distinção entre um e outro? Eugénio 

Melo e Castro na sua obra de crítica e história literária O Próprio Poético refere: 

“(…) A Poesia é um meio de comunicar Poesia, o que longe de ser uma 
tautologia é antes um modo de evidenciar a especificidade da Poesia 
como meio de comunicação, que não explica nem é explicável, que não 
interpreta nem é interpretável, que não descreve nem é descritível; que 
não descreve nenhum real, nenhum irreal; nenhum sobrerreal, mas que 
«escreve» um real que lhe é próprio e só próprio: o Poético. É essa 
escrita do Poético que é Poesia. É esse acto de codificação (a escrita) que 
nos dá tudo o que dela podemos possuir: O POEMA. Tudo o resto somos 
nós que construímos para nosso gosto e instrução, ou destruímos par 
nosso conhecimento e posse. (…) Se o poético é a realidade específica da 
Poesia, poderão existir leis de pesquisa, verificação e aferição do poético. 
Logo o poético como real pode cientificar-se e como diz Jean Cohen, «A 
POÉTICA é a ciência de que a poesia é o OBJECTO».”4 

A poética, tal como referem os autores acima citados, tem por objecto a poesia 

sendo, em nosso entender, enquanto corpo lato de conhecimento literário, um estudo 

acurado e específico da poesia enquanto estilo literário plumitivo, lírico, criação que se 

autonomiza na especulação do real à metaforização deste dilatada pelo verbo, na 

transfiguração deste ao alvoroço no leitor que recebe em êxtase a distensão anímica 

fora do real. O fenómeno poético, ou a criação da linguagem poética existe desde a 

própria origem da humanidade, com o nascimento e manifestação do homem 

especulativo - sendo tal criação intrínseca às estruturas e características da própria 

época mas procurando ultrapassá-la - como forma natural de busca do conhecimento e 

                                                
4 Eugénio M. de Melo e Castro, O Próprio Poético, São Paulo, Edições Quíron, 1973, p.6.   
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de tentativa de compreensão, representação e comunicação com o absoluto5 e do 

homem consigo no limite ontológico a si interposto desde o seu aparecimento:  

“A Poesia como comunicação não está sujeita à ideia de progresso linear, 
nem à compreensão / incompreensão. No entanto a acção entre sociedade 
e indivíduo criador, é recíproca, embora a própria sociedade muitas 
vezes disso não se aperceba. Se, por um lado, o indivíduo não pode 
escapar às coordenadas do seu tempo, à experiência vivencial das 
situações, nem à percepção do espaço em que se encontra, é com esse 
material que vai elaborar a sua arte. Por outro lado, ele só poderá criar 
uma arte válida se souber encontrar o dinamismo específico do seu 
tempo, e com ele criar os objectos de arte do futuro. Não já de um futuro 
linearmente entendido – mas de um futuro que é a própria projecção do 
Homem no espaço que ele define e ocupa. Que define com a sua 
invenção criadora. Que ocupa com a sua acção criadora.”6 

A partir da Idade Média, que organizou de certa forma o estudo das ciências 

metafísicas numa quina esquecida, que estas têm sido preocupação fulcral desde 

Aristóteles (384-322 a. C.) à hodiernidade. Até certo momento as ciências exactas 

ligadas à lógica e à física eram escalpelizadas cirurgicamente com o intuito de 

proverem as demais irresoluções e perplexidades decorrentes do real. Retomado o filão 

aristotélico, no Renascimento7 – que revoluciona as categorias formais da literatura – e 

com a estética Romântica8- que exalta a poesia no seu máximo fulgor - de uma 

Inglaterra de Coleridge, Keats, Byron, e de uma Alemanha de Hölderlin, Novalis, 

Schiller – a literatura e a poesia renovam-se e assumem-se num altíssono valor estético 

revisto numa mundividência cósmica que vê no homem o centro. A poesia mostrando o 

homem despido de preconceitos, de superstições e de si, converte-se num exercício 

ontognoseológico que trabalha as múltiplas facetas e relações homem com o mundo, no 
                                                
5 Por absoluto entende-se, em sentido filosófico, um horizonte de incomensurabilidade, de acabamento, 
totalidade, perfeição e integridade independente e autónomo, não relacional e, por tal, solto de 
coordenadas de quaisquer tipos.  
 
6 Eugénio Melo e Castro, O Próprio Poético, p. 23. 
 
7 Num Renascimento já revigorado da obscuridade da Idade Média, o sentido da literatura – a par com 
profundas transformações na dimensão cultural, social, económica, política e religiosa - é também ele 
renovado, dando-se fundamental importância à personalidade individual, ao eu que se apropria como 
sujeito e objecto de estudo, ao indivíduo que na posse de si se torna personagem, conto, ensaio, biografia. 
A literatura começa aproxima-se paulatinamente do seu caminho e essência de encontro do homem 
consigo mesmo. 
 
8 Não esqueçamos, também, que o Romantismo enformado pelo estro romântico passa a designar toda 
uma visão antropocêntrica de feição existencialista, idealista, onírica e utópica, como a própria 
nominação indica – oposta aos valores iluministas e racionais do classicismo. O escapismo, a 
espontaneidade, a fuga pela subjectividade lírica que enfatiza a emoção centrada num eu que convalesce 
sob um ‘Sturm und Drang’ (tempestade e ímpeto) caracteriza assim este movimento artístico e filosófico, 
dando espaço ao pensamento para circular livremente. 
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mundo e para o seu mundo num esforço de síntese cosmicizante. O tempo, o espaço, o 

Efémero, o Eterno, o Finito e o Infinito são postulados na sua existência e 

tanscendência. Shelley, na sua obra Defesa da Poesia9, afirmou:“Um poema é a própria 

imagem da vida, expressa na sua verdade eterna”, donde se poderia inferir aquela outra 

concepção aristotélica da poesia como mimesis ou imitação do real. Importante, num 

atempto à compreensão genésica da peosia, referir a obra Poética10 de Aristóteles que 

precedendo os movimentos revolucionários e renovadores da cultura e, assim, da 

poesia, parece ter deixado uma fresta para o entendimento do que esta seja: imitação do 

real, nos seus ritmos e ecos físicos e espirituais mais intensos, tendo, porém, inutilizado 

uma concepção mais ampla e livre - em nosso entender - daquela, pela imposição da 

questão do limite, do meio termo e do remate na questão formal. Apesar disto, o autor 

encetou uma incursão histórica, genésica e causalística relevante para a poesia, 

passando pelos géneros e definições da mesma estruturada por via dialéctica racional e 

radicada no mito poético: a poesia partia então de uma expressão particular e natural do 

homem especialmente dotado de extraordinária capacidade de figuração e 

mascaramento de sentimentos e acções, para uma encenação capaz de cirar no espírito 

humano a experiência catártica (katharsis11 do gr. catarse, purgação, purificação) dos 

pathe ou páthos (do gr. emoção, acontecimento, experiência, sofrimento) da alma. 

Vejamos como podemos, com Pessoa, concordar neste ponto com o Aristóteles: 

                                                
9 Percy B. Shelley, Defesa da Poesia, Intr. Trad. e Notas de J. Monteiro-Grillo, 4ª ed., Lisboa, Guimarães 
Editores, p. 45.  
 
10 Aristóteles enceta um estudo generativo e genésico da estrutura poética onde se sublinha o efeito da: 
‘imitação de acção’ revelada sob forma de uma harmonia rítmica e métrica através de uma linguagem 
específica, dependente das qualidades do indivíduo praticante da acção, do meio e do modo como se 
imita, traduzindo-se esta por espécies de poesia: comédia, tragédia, epopeia e outras, sendo a tragédia o 
exercício poético por excelência: “Falemos da poesia – dela mesma e das suas espécies, da efectividade 
de cada uma delas, da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o poema resulte perfeito, 
e, ainda de quantos e quais os elementos de cada espécie e, semelhantemente, de tudo quanto pertence a 
esta indagação (…)” Cf. Aristóteles, Poética, Trad. Pref. Intr. de Eudoro de Sousa, 7ª edição, Imprensa 
Nacional-Casa da moeda, Lisboa, 2003, p. 103. 
 
11 Apesar de Aristóteles aplicar o termo à música, que segundo ele deve ser linimento e educação do 
espírito, numa via psicagógica, e anagógica, o termo catarse surge como limpeza, purga no sentido 
medicinal, quase homeopático que, integrado na doutrina estética do Estagirita, funciona como condição 
necessária para a harmonia no que concerne as possessões ou estados da alma como a piedade e o medo. 
O equilíbrio e o meio termo, ‘méson’ ou ‘mesótés’ (do gr. meio) na percepção do limite conduzia, assim, 
à excelência ou virtude identificadas com o conhecimento, questão filosófica que enforma e configura 
todas as formas de expressão. 
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“A poesia é a emoção expressa em ritmo através do pensamento, como a 
música é essa mesma expressão, mas directa, sem o intermédio da ideia. / 
Musicar um poema é acentuar-lhe a emoção, reforçando-lhe o ritmo.”12 

E ainda:  

“Um poema é uma impressão intelectualizada, ou uma ideia convertida 
em emoção, comunicada a outros por meio de um ritmo. Este ritmo é 
duplo num só, como os aspectos côncavo e convexo do mesmo arco: é 
constituído por um ritmo verbal ou musical e por um ritmo visual ou de 
imagem que lhe corresponde internamente.”13 

A poesia existe. Aparece no estridor humano, no vulto apagado do crepúsculo, 

no pé da árvore imperfeita e bruta, na idealidade do sonho cumprido, na quebra do 

tempo por ela eternizado, esgrime-se entre a comunicabilidade e o calamento numa 

epifânia do impreciso entre o suicídio do real e o alheamento do sonho, no horto dos 

céus que lhes confere chão. Todavia, poder-se-á considerá-la como meio de 

glorificação do real, enquanto equilibração da flor obscura do mundo no âmago de si, a 

um espantamento do mesmo? Poder-se-á encará-la como egóico acto de estímulo 

merencório num esforço que dita a autenticidade da consciência humana? Poder-se-á 

perguntar pela poesia num tempo de efemeridade? A poesia perde-se na busca de si? A 

poesia, em nosso acerto e em simpatia com os autores referidos, diz o segredo da 

realidade iluminando-o, descaracterizando e desapossando a realidade da sua 

configuração convencional, transfigurando-a, mascarando e desmascarando, ou 

melhormente, colhendo o que importa na alusão e ilusão que aquela transparece, 

inflecte, comunica e participa. Radicamos, por isso, o nosso estudo numa via 

indagadora, ontológica - que demanda o ser no mistério de si e em si mesmo, da sua 

natureza e da essência das coisas na sua derivação fenoménica, existencial e essencial – 

gnoseológica – na sua acepção crítica, psicológica e metafísica onde a poesia 

arquitectando e arvorando os degraus de acesso ao conhecimento, é ela mesma uma 

questão gnoseológica no eco de si,  na medida em que se auto-observa, se reconhece e 

concebe – religiosa – no sentido contemplativo, primevo da relação fundamental do 

homem com o transcendente, o sagrado, o absoluto, o mistério colhido no verbo 

inspirado pelo olímpico – e, finalmente, metafísica – no velo operado pela linguagem, 

como meio simbólico, na diegese do real corpóreo, donde se extrai e abstrai a ideia, e 
                                                
12 Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias, Lisboa, Edições Ática, s.d, 
p.73. 
 
13 Ibidem, p. 75. 
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no dizer acategorial do incorpóreo. Será a poesia um desregramento orgíaco de todos os 

sentidos numa explosão “sobre o fundo de uma neve, um alto ser de beleza” como diz 

Rimbaud, ou antes um barco ébrio de si à deriva de um oceano lívido?  

“(…) Dans les clapotements furieux des marées, / Moi, l’autre hiver, plus 
sourd que les cerveaux d’enfants, / Je courus! Et les Péninsules 
démarrées / N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. // La tempête a 
béni mes éveils maritimes. / Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les 
flots / Qu’on appelle roulers éternels de victimes / Diz nuits, sans 
regretter l’oeil niais des falots! // Plus douce qu’aux enfants la chair dês 
pommes sures, / L’eau verte pénétra ma coque de sapin / Et des taches de 
vins bleus et des vomissures / Me lava, dispersant gouvernail et grappin. 
// Et dês lors, je me suis baigné dans le poème / De la Mer, infusé 
d’astres, et lactescent, / Dévorant les azurs verts; où, flottaison blême / Et 
ravie, un noyé pensif parfois descend; // (…) Je sais les cieux crevant en 
éclairs, et les trombes / Et les ressacs et les courants: je sais le soir, / 
L’Aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes, / Et j’ai vu quelquefois 
ce que l’homme a cru vir!”14 

Questiona-se se a irrealidade que o som do poema evoca, numa ressaca 

existencial como comunica Rimbaud no seu ‘Bateau Ivre’ (Barco Ébrio) analogando a 

existência a uma empresa que voga à deriva, num mar que certamente embala mas que 

também devora. É isto afinal que a Poesia pretende comunicar na sua enunciação? 

Numa perspectiva dialógica que busca perguntas e respostas consecutiva e 

simultaneamente? Ainda, será a sua representação alegórica e figurada de um arroubo, 

fuga, padecimento, sentimento ou emoção uma procura de reunião entre sujeito, 

impressão e mundo numa perspectiva que infinitamente se tergiversa sem nunca se 

tocar?  

As várias acepções e estudos feitos ao longo dos tempos por estudiosos do tema, 

filólogos, filósofos, críticos, hermeneutas e curiosos parecem ter procurado, por seu 

turno, um espaço único para a poesia embora se não tenha chegado a um consenso 

quanto à sua ideia e natureza essencial e ainda bem por nos parecer displicente a 

                                                
14 Arthur Rimbaud, O Rapaz Raro, Iluminações e Poemas, Trad. de Maria Grabiela Llansol, Lisboa, 
 Relógio d'Água Editores, 1998, pp. 19-25. “Le Bateau Ivre”: “Derivas de um Barco Ébrio”: (…) “No 
marulhar furibundo das marés, / Eu, no inverno precedente, mais surdo do que cérebros infantis, / Levei 
uma vida dos diabos! E as Penínsulas desatreladas / Tiveram que aguentar a mais triunfante das 
balbúrdias. // A tempestade abençoou os meus acordares marítimos. / Mais leve que uma rolha, dancei de 
vaga em vaga, / Também chamadas eternas baloiçadoras de vítimas, / Dez noites inteiras, sem saudades 
do olho tolo dos faróis. // Mais gostosa do que prás crianças a polpa de maçãs ácidas, / A água 
esverdeada penetrou no meu casco de pinho / E das manchas de vinhos azuis e do vomitado / Me lavou, 
mandando borda fora leme e arpão. // E, desde aí, tenho-me banhado no poema / Do Mar, infuso de 
astros, e lactescente, / Devorando o verde azul-celeste, onde, flutuante lívido / e arrebatado, um afogado 
pensativo, por vezes, aparece; (…) // Eu conheço os céus rasgando-se em raios, e as trombas / E as 
ressacas e as correntes; eu conheço o fim do dia, / A Aurora exaltada, assim como um povo de pombas / 
E, por vezes, vi o homem que julgou ver!”. 
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preocupação de a formatar, decompor e decompor, no âmbito do que importa colher, 

não o segredo do doce mas a sua degustação pura e simples. 

  Se a poesia é o espanto comunicado na revelação do instrumento da linguagem, 

numa capacidade de transcendência de um limite proscrito das coisas, colhendo-se 

nelas o eterno vertido numa subtileza sensitiva repercutida sem fim, Pessoa e  

conseguem na incompatibilidade e no apartamento com o mundo transmitir o que nele 

há de vago e de insonte num seguimento do sonho: “(…) fazendo das imagens degraus 

para outras imagens; desdobrando, como um leque, as metáforas casuais em grandes 

quadros de visão interna”.15  

A poesia é o plectro do dia que flagra as rogosidades, as gomas e as graxas que 

escorrem das máscaras, indultando a noite - paradoxal anteaviso do que as alturas são 

constituídas quando se lhes ausenta o sol - do que sucede no sequestro de si.  

Donde surge então a poesia, no seu grito e pelo o ser? Onde se dá a realidade? 

Com que instrumentos é possível medir o ser e o mundo? Com que espelhos é 

permitido dançar na tentadora bailata de máscaras que vestem a própria vida? É na 

prolixidade e difusão da vida que o ser se dá ao (sem) sentido e à percepção, na poesia 

do arrefecimento da consciência? É antes na dessensibilização de si ao todo? Na fuga 

ao clarão do entendimento? Ou será na autópsia final que ocorre a revelação da 

península do nosso ser? O ser, o ante-ser, o não-ser, o entre-ser, a realidade, a bailata, o 

descanso, a vacuidade, o corrimento e o enlouquecer na música de si, a lucidez, o 

vórtice, a ambiguidade, o espaço, o infinito, o tudo, o nada, a delícia, o horror, o vôo, a 

estada são expressão e manifestação evidentes e abstractas do que que fervilha durante 

o nosso descanso.  

É dos babilónicos labirintos de ventanias pronunciadas no vagar dos indistintos 

cursos, que surgem Bernardo Soares e Wassily  - intronautas de um conhecimento novo 

da Poesia e do Sentir - num horizonte estético de referência gnoseológica por se 

conferir nos seus projectos uma agnição acuradamente sensível e metafísica, plástica e 

experimental. 

Considerar a Poesia de um autor e de outro sob o escalpelo categorial filosófico 

e estético é buscar uma unidade que na sua totalidade fornece respostas, sustento e 

fundamentação à própria reflexividade filosófica, daí seguirmos uma linha de estudo 

que procurará estudar a poesia sob a patente filosófica num e noutro. 

                                                
15 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 476. 
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Se o sentido do mundo é compreendido na extensão de uma consciência global 

da sua própria incoerência, a fazer sentido, é neste limite que diariamente o homem se 

vence e se bate na vista de si, na tentativa de se cumprir. O misticismo com que ambos 

buscam o real, no velo que o amortalha e desfigura, a ideia pura bruta da significação 

das coisas sem mais, fá-los figurar num horizonte gnoseológico semelhante mas 

divergente quanto aos meios e vias no tratamento desse real objectivo. O real é, assim, 

colhido a partir do primeiro momento da percepção imediata dos objectos, das 

presenças, da organização das formas no mundo, do que não está lá mas se adivinha, do 

sinal único que na ocultação se sugere, do que se é incapaz de fitar de frente, 

unificando-se no plano final de amplitude metafísica. O mundo espiritualiza-se, 

eterifica-se na arte da poesia, totalizando-se na palavra de Adolfo Casais Monteiro: 

 
“A poesia é uma perpétua alusão. Alusão a quê? A tudo! Mas a tudo 
duma vez só, e não aos pedacinhos de realidade a que aparentemente o 
poeta alude. Dai a dificuldade para quem apenas vê na realidade 
pedacinhos soltos boiando num oceano de acasos. Que mais há de ver na 
poesia?! Palavras, ritmo, música, significação, sentir, quem os quiser 
separar, em vez de encontrar, só pode perder a poesia.”16 

 

A poesia está destinada ao imenso Céu que a contém numa proporção reservada 

entre a exclamação da palavra e a implosão de um silêncio vivo. 

Justificamos a escolha dos autores no que ficou dito, mormente, pela 

demarcação de lugares poéticos que no cruzamento de si, se complementam, altercam e 

interpelam na essência da palavra eterizada. 

Assim no Primeiro Capítulo tratamos topologicamente a poesia, enquanto lugar 

próprio no estranhamento de si, ao momento do reconhecimento, na distância em si, 

numa dimensão que conjuga variáveis temporais, espacias, espirituais e materiais. A 

intersecção da realidade com o absoluto e do sonho com a vida é explorada tendo em 

conta o Livro do Desassosego de Bernardo Soares, partindo-se depois para uma 

ontologização, essencialista, da poética experimental na obra Klänge de Wassily  , 

através de uma metafísica do olhar infuso.  

No Segundo Capítulo exploramos o encontro ficcionado do sujeito poético de 

um e de outro, num encontro presencial, decorrendo daqui uma visão do mundo como 

conceito e vertigem. Numa tipologia poética do absoluto, Soares opta por uma 

monotonização do real favorecendo-lhe a graça nos pequenos milímetros de 

                                                
16 Adolfo Casais Monteiro, A Palavra Essencial, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1965, p.115.  
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pormenores asssumidos no estado de anteneurose,  cria uma linguagem nova, manifesta 

sob um prisma protorealista, na recriação de um real novo, dito pelo conceito poético 

plasticizado através da sua experimentação e improviso.  

O encontro e desencontro dos poetas far-se-á entre o excurso e o incurso no 

indeterminado espaço entre o sótão e o labirinto numa intermitência do dizer. 
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Capítulo I 

 

Entre Lisboa e Murnau -Topologias Poéticas 
 
 

O Poeta no estranhamento de si ao reconhecimento na distância em si 
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1. Bernardo Soares e a experiência poética enquanto espaço de suspensão de si à 
absorção e expansão do sujeito na intersecção da realidade com o absoluto 

 
 

“Às horas em que a paisagem é uma auréola de vida, e o sonho 
é apenas sonhar-se, eu ergui, ó meu amor, no silêncio do meu 
desassossego, este livro estranho como portões abertos numa 
casa abandonada. Colhi para escrevê-lo a alma de todas as 
flores, e dos momentos efémeros de todos os cantos de todas 
as aves, teci eternidade e estagnação. Tecedeira […] sentei-me 
à janela da minha vida e esqueci que habitava e era, tecendo 
lençóis para o meu tédio amortalhar nas toalhas de linho casto 
para os altares do meu silêncio, […] / E eu ofereço-te este livro 
porque sei eu ele é belo e inútil. Nada ensina (…)”17 

 

 

Este primeiro capítulo busca-se numa hermenêutica de extensão ontognósica e 

metafísica dos poetas Bernardo Soares e Wassily  habitados de espaços vitais nos seus 

mais densos e profundos decursos, imagens espaciais e universos interiores e suas 

respectivas obras Livro do Desassossego e Klänge enquanto expressões e expansões do 

verbo e da voz poética transfiguradora do mundo. Tencionamos beber da superlativa 

sintaxe dialectal, da tese jaculatória de sentido teúrgico, furioso, donde movimentos e 

sonidos lastram em oração compassada de construções e desconstruções, intensidades e 

suavidades, caudais e securas, realidades e irrealidades, circularidades e linearidades, 

coerências e absurdos, passos e cadências, profundezas e alturas, matérias e formas, 

tempos e movimentos equilibrados num estreito oscilante entre o estranhamento e o 

reconhecimento na distância de si.  

Habitar espaços novos, ser afectado por uma topologia que transcende o próprio 

espaço, descalçar-se em chão trémulo e alheio: eis o que Pessoa realizou, abrindo 

caminhos a uma nova concepção de poesia que viaja por dentro de si para parturir 

mundos novos que se oferecem ao mais delicado mas certeiro bisturi do pensamento e 

da sensação. Essa mesma experiência de habitação desses mesmos espaços e 

paisagens18 autênticas e densas do seu pensamento na sua mais íntima e originária 

expressão intuitiva e reflexiva é o que procuraremos estudar.  

                                                
17 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 472. 
 
18 Referimos aqui paisagem no sentido, não de anteparo ou de vistas mas do que se encontra dentro, nos 
meandros da própria paisagem que é raíz, corpo e carne, intermitências e giros de luz, sombras, 
humidades, passos e sensações de vida feitas polme. Identificamos a paisagem interior do Poeta com uma 
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Sabemos que Pessoa busca na autocriação do sujeito Bernardo Soares através de 

uma linguagem arrumada num ultrarealismo metafísico exprimir o que por infusão 

compreende redimensionando a poesia, a própria realidade poética e textual e estoutro 

mundo que projecta entre o conceito e a vertigem:“Tornar puramente literária a 

receptividade dos sentidos, e as emoções, quando acaso inferiorizem aparecer, convertê-las em 

matéria aparecida para com ela estátuas se esculpirem de palavras fluidas e lambentes.19(…) E 

numa desistência perante o real desabitado conceber dentro de si a visão e a viagem de tudo:  

 
“Já vi tudo, ainda o que nunca vi, nem o que nunca verei. No meu sangue 
corre até a menor das paisagens futuras, e a angústia do que terei que ver 
de novo é uma monotonia antecipada de mim. E debruçado ao parapeito, 
gozando dia, sobre o volume diário da cidade inteira, só um pensamento 
me enche a alma - a vontade íntima de morrer, de acabar, de não ver mais 
luz sobre cidade alguma, de não pensar, de não sentir, de deixar atrás, 
como um papel de embrulho, o curso do sol e dos dias, de despir, como 
um traje pesado, à beira do grande leito, o esforço involuntário de ser.”20 

 

É mister da arte, no seu entender, aquela dispersão provocada na consciência 

humana dormente, numa audácia de a acordar e a aumentar, tornando-a dessedenta de si 

num horizonte de insaciabilidade por si e pelo todo, através da percepão incoativa e do 

pensamento configurador de espaços mentais, reflexivos, meditativos, numa constante 

cogitação sobre o ser, numa plasmada compreensão dos mistérios reentrantes da alma 

humana, na tomada de consciência da náusea física de viver, numa lucidez da 

vulgaridade que estala, num querer tudo que é inferno e fascínio, num espectáculo 

digestivo de desassossego e sonho de surgidas “visões de fuga, vestígios sonhados de 

ilhas longínquas, festas em áleas de parques de outras eras, outras paisagens, outros 

sentimentos, outro eu.” 21 

Importa-nos o imaginário pessoano a retratar o que de mais fundamental há na 

criatura desprotegida, destituída do habitual vestuário, que se faz irregular porque nada 

parece ser real dentro do real, tudo parece assumir-se por contrafacção e ilusão numa 

duelo de contrários, porque o contorno frio da dor guardada num eixo incendiário acha 

o verdadeiro ser numa desobjectivação de um real presente tornado insubstancial e 

                                                                                                                                         
neblina ao longe que infinitiza o lugar que não começa e não finda que contém a essência do céu e da 
terra e que é corpo do universo.  
 
19 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, Lisboa, Richard Zenith (ed.), Assírio & Alvim, 1998, p. 350.  
 
20 Ibidem, p. 357.  
 
21 Ibidem, p. 131. 
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estanque multiplicando-se e deslocando-se a complexas e multíplices impressões, 

entendimentos e paisagens interiores. Porque a existência é ela própria uma mentira que 

na mesmidade se desmente tornando a seduzir-se incessantemente numa cegueira 

pronunciada e imaginosa.  

O olhar diferenciado cismático e marginal que se plastifica no real, sendo ele 

próprio eléctrodo do imediato não se esgota no caminho dentro do labirinto nem acima 

na torre de marfim, sendo neste labirinto sinuoso que espreita fora de si vigil e 

impaciente, sem a mecha de Rapunzel, que o poeta voga numa musicalidade mais ou 

menos precipitada em solfejos concertados, visitando e revisitando-se numa 

desertificante vontade de abertura ao acabamento e ao embalo boreal, entendendo o seu 

mister como uma metagnose existencial, numa supravisão feita transvisão do pensar e 

do sentir. Bernardo Soares tem consciência de si e por isso comunga directamente da 

sua perdição, do seu interno sentimento de fuga pela falha do pensamento na 

linguagem, pela falha de si no mundo insonte, por isso, lança-se sobre o real recriando-

o sob forma de sonhos vívidos, escrevendo na sua cómoda alta onde a fio escreve 

furiosamente: 
 

“Na minha alma ignóbil e profunda registo, dia a dia, as impressões que 
formam a substância externa da minha consciência de mim. Ponho-as em 
palavras vadias, que me desertam desde que as escrevo, e erram, 
independentes de mim por encostas e relvados de imagens, por áleas de 
conceitos, por azinhagas de confusões. Isto de nada me serve, pois nada 
me serve de nada. Mas desapoquento-me escrevendo, como quem respira 
melhor sem que a doença haja passado.”22 

 

O metarealismo com que nos apresenta o real verídico, aquele que custa fitar é 

um ultra realismo esteado numa fenomenologia reentrante, por seu termo, numa 

ontologia própria que escalpeliza o drama humano na sua natureza mais desprevenida e 

solta de máscaras já que o que desta soçobra é o cio das carnes famintas, a pulsão dos 

corpos e as vidas em torvelinho. O sonho é afinal o método para a vida:  

 
“Viver do sonho para o sonho, desmanchando o Universo e recompondo-
o, distraidamente confere mais apego ao nosso momento de sonhar. 
Fazer isto consciente, muito conscientemente, da inutilidade e […] de o 
fazer. Ignorar a vida com todo o corpo, perder-se a realidade com todos 
os sentidos, abdicar do amor com toda a alma. Encher de areia vã os 
cântaros da nossa ida à fonte e despejá-los para os tornar a encher e 
despejar, futilissimamente. / Tecer grinaldas para, logo que acabadas, as 

                                                
22 Ibidem, p. 315. 
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desmanchar totalmente e minuciosamente. (…) Ouvir as horas dizer-nos 
que existimos com um sorriso deliciado e incrédulo. Ver o Tempo pintar 
o mundo e achar o quadro não só falso mas vão. (…) Esculpir em 
silêncio nulo todos os nossos sonhos de falar. Estagnar em torpor todos 
os nossos pensamentos de acção. / E sobre tudo isto, como um céu uno e 
azul, o horror de viver paira alheadamente.”23  

 

Toda a obra de Pessoa é metatextual, incursiva e dialectal - no sentido de um 

corpo literário inesgotável numa metafísica de sentido amplo – pois supera-se enquanto 

texto intradialógico (num diálogo entre si e de si para si) num assalto solicitado aos 

santuários mais autênticos e salomónicos de si a um Hades vivencial tisnado, 

conquanto, potenciado de uma clarividência orientadora numa anatomização ontológica 

que rumo ao infinito: 

 
 “Às vezes, nos meus diálogos comigo, nas tardes requintadas da 
Imaginação, em colóquios cansados em crepúsculos de salões supostos, 
pergunto-me, naqueles intervalos da conversa em que fico a sós com um 
interlocutor mais eu do que os outros, por que razão verdadeira não 
haverá a nossa época científica estendido a sua vontade de compreender 
até aos assuntos que são artificiais. E uma das perguntas com mais 
languidez me demoro é a por que se não faz, a par da psicologia usual 
das criaturas humanas e sub-humanas, uma psicologia, também – que a 
deve haver – das figuras artificiais e das criaturas cuja existência se passa 
apenas nos tapetes e nos quadros. Triste noção tem da realidade quem a 
limita ao orgânico, e não põe a ideia de uma alma dentro das estatuetas e 
dos lavores. Onde há forma há alma.”24 

 

A dimensão ontocósmica do poeta acha-se numa concepção que entendemos 

especular: a concavidade do infinito com que dialoga é igualmente convexa já que num 

momento se propicia o encontro com o magma - mergulho no húmus impulsivo da orbe 

para nele repousar - e noutro se é largado às íngremes e densas claridades desse mesmo 

eixo, afinal curvo onde falha o pé.  Não há descanso, mas convalescença no momento 

presente a ser ultrapassado, a inquietude é interior mas a condição de imobilidade, 

buscada por mor de um distanciamento do sujeito perante o real, é mais real que o 

próprio real. 

A cisão entre ser e não-ser, sujeito e objecto e loucura e sanidade, evidência e 

ambiguidade, são precisamente o reduto ontológico que frustra e inviabiliza a própria 

natureza do ser sendo, contudo, no e através desse nada convertido em tudo que a 

possibilidade se perfaz constituindo o ser numa intermitência figurada de novidade e 
                                                
23 Ibidem, p. 370.  
 
24 Ibidem, p. 371.  
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alteridade. Se é na condição de fantasmagoria suspensiva de um entre-ser, de um quase-

ser que o poeta - sendo e aspirando a mais ser, a ultra-ser e mesmo a desaparecer - se 

inscreve, não se considera aqui um eu expansivo, carnal e presente mas antes um ente 

crepuscular revivescido pela missão que o trouxe à humanidade: efectivar essa 

nadificação presente de que tudo é património para extrair dela o tudo, o sonho que 

realiza.  

 
“Em mim o devaneio ininterrupto substituiu a atenção. Passei a sobrepor 
às coisas vistas, mesmo quando já sonhadamente vistas, outros sonhos 
que comigo trago. Desatento já suficientemente para fazer bem aquilo a 
que chamei ver as coisas em sonho, ainda assim, porque essa desatenção 
era motivada por um perpétuo devaneio e uma, também não 
exageradamente atenta, preocupação com o decurso dos meus sonhos, 
sobreponho o que sonho ao sonho que vejo e intersecçiono a realidade já 
despida da matéria com um imaterial absoluto.”25 

 

É na cedência de si a uma repulsa confessional prescrita no seu mister poético e 

no desdobramento / concriação de uma alteridade incumprida num qualquer retorno ao 

originante Um, a uma unidade que o poeta se subjectifica na essência de uma 

multiplicidade multímoda e concatenada de máscaras sem rosto definido. A criatura 

veste então a máscara fiada em surdina, o frenesi delirante faz a vénia ao vulto e assalta 

o espírito entediado: a efígie da renúncia desposa a vida.   

Que máscara pressente o rosto ferido? Que feridas convocam a máscara? Que 

visões são permitidas pelo olhar permitido da máscara? Quanto de máscara tem o ver? 

A que rosto se prende a máscara, se a máscara afinal modelada vela o que por detrás é 

informe? Em que alamedas do ser é disposta afinal a máscara do real criado por 

imposição na ausência de si? 
 

“Enrolar o mundo à volta dos nossos dedos, como um fio ou uma fita com 
que brinque uma mulher que sonha à janela. Resume-se tudo enfim em 
procurar sentir o tédio de modo que ele não doa. Seria interessante poder 
ser dois reis ao mesmo tempo: ser não a uma alma de eles dois, mas as 
duas almas.”26 

 

No poeta não se buscam nem se encontram equipendências, evitando-se 

esquadrias e fórmulas dispostas a regularizar o que na intuição deve ser colhido. O 

escalpelo demasiadamente racionalista do mister ontognósico do poeta não se esgota 

                                                
25 Ibidem, p. 488.  
 
26 Ibidem, p. 362. 
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num horizonte meramente confessional-exegético, subsidiário de um ardor vivencial 

implosivo sublima-se, antes, no canto da experiência de concretas e intensas intuições e 

inspirações provindas de uma angústia transcendente, o tédio: 

 
   
“O tédio, sim, o aborrecimento do mundo, o mal-estar de estar vivendo, o 
cansaço de se ter vivido; o tédio é, deveras, a sensação carnal da 
vacuidade prolixa das coisas. Mas o tédio é, mais do que isto, 
aborrecimento de outros mundos, quer existam quer não; o mal-estar de 
ter que viver, ainda que outro, ainda que de outro modo, ainda que noutro 
mundo; o cansaço não só de ontem e de hoje, mas de amanhã, da 
eternidade, se a houver, e do nada, se é ele que é a eternidade. Nem é só 
a vacuidade das coisas e dos seres que dói na alma quando ela está em 
tédio: é também a vacuidade de outra coisa qualquer, que não as coisas e 
os seres, a vacuidade da própria alma que sente o vácuo, e que nele de si 
se enoja e repudia. O tédio é a sensação física do caos, e de que o caos é 
tudo. (…) O que tem tédio sente-se preso em liberdade fruste numa cela 
infinita.” 27 
 
 

A arqui-visão-experiência que Soares lança sobre o mundo atravessa-o, 

atropela-o numa tentativa de a compreender e é nesse atropelamento que a auscultação 

figura nos seus múltiplos estados e febris configurações. Mas compreender não é 

segundo o autor uma espécie de prostituição consentida? Uma oferta por uma resposta 

impossível. Efectivamente, desta experiência estuante que é a do próprio ser e não 

apenas a da sua hermenêutica e imagem do mundo decantamos a sua clarivisão 

evocadora de uma treva reveladora e de um abismo desintegrador que porta no fundo a 

luz renovante da consciência e da des-ilusão.  

 
“A vida seria insuportável se tomássemos consciência dela. Felizmente o 
não fazemos. Vivemos na mesma inconsciência que os animais, do mesmo 
modo fútil e inútil, e se antecipamos a morte, como é de supor, sem que seja 
certo, que eles não antecipam, antecipamo-la através de tantos 
esquecimentos, de tantas distracções e desvios, que mal podemos dizer que 
pensamos nela. (…) Todo o mundo, toda a vida, é um vasto sistema de 
inconsciências operando através de consciências individuais. Assim como 
com dois gases, passando por eles uma corrente eléctrica, se faz um líquido, 
assim com duas consciências – a do nosso ser concreto e a do nosso ser 
abstracto – se faz, passando por elas a vida e o mundo, uma inconsciência 
superior. Feliz, pois, quem não pensa, porque realiza por instinto e destino 
orgânico o que todos nós temos que realizar por desvio e destino ionrgânico 
ou social.” 28  

 

                                                
27 Ibidem, pp.344-345.  
 
28 Ibidem, p. 363.  
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O delírio lúcido com que perscruta as entranhas do mundo comunica, 

claramente uma metafísica e uma dialéctica intervalar, intersticial ou do interlúdio, da 

traslação imota, do lusco-fusco, da entre-luz, do triz que se desenha pelo 

indeterminado, pelo incerto numa estética visionária aliada a um ânimo temerário, 

procelar e de cunho especulativo, aberto por um hiato logóico e por um inabitual - 

habitual no autor - estro poético de fulgência meditativa, cismática e intuitiva que dá à 

luz os mais fundos enigmas, tensões e dissídios da humanidade doente de si. O homem 

e a vida e os problemas metafísicos e ontológicos inoculados a estes encontram-se 

ditados numa insolúvel ambiguidade ôntica donde a patente manifestação em cisão: luz, 

treva, silêncio, grito, nascimento, morte, ser, não ser, eis a figura cósmica em variação 

entre a imaterialidade do verbo e o que dele se materializa, entre o real e o sonho, entre 

o ser e o entre-ser: 

 
“Somos, por pouco que o queiramos, servos da hora e das suas cores e 
formas, súbditos do céu e da terra. Aquele de nós que mais se embrenhe 
em si mesmo, desprezando o que o cerca, esse mesmo se não embrenha 
pelos mesmos caminhos quando chove do que quando o céu está bom. 
Obscuras transmutações, sentidas talvez só no íntimo dos sentimentos 
abstractos, se operam porque chove ou deixou de chover, se sentem sem 
que se sintam porque sem sentir o tempo se sentiu. / Cada um de nós é 
vários, é muitos, é uma prolixidade de si mesmo.” 29 

 

Somos seres que sobrevivem à vida pernoitando de neurose em neurose, de 

ânsia em ânsia, de desejo em desejo e de insatisfação em insatisfação numa antecâmara 

que protela e maquilha o prometido óbito, única certeza incerta da vida. Sabemos que é 

certa a morte, mas nada sabemos do seu aspecto e da sua hora a não ser da sua 

indeclinável vinda. Só através do sonho na e pela verdadeira e pura arte se encontra a 

vida perfeita, na vinda da vertigem, do poço e além conceito, no espaço lácteo de que  

nos fala, num sentido diverso mas veraz no que concerne ao elemento criador levante 

em Soares: “Eis o elemento criador. Eis o bem. O Raio Branco que fecunda.” 30 Este 

Raio Branco conduz à evolução; por detrás da matéria, no interior da matéria, esconde-

se o espírito criador.” 31 O branco imaterial, que refere  é, no fundo o mesmo branco 

que Soares procura, incessantemente, no ar invisível que o transporta à evasão: o 

branco que é espaço de absoluto de todas as cores, nota que desenha o silêncio criador 
                                                
29 Ibidem, p. 357.  
 
30 Ibidem, p.13. 
 
31 , Gramática da Criação, Lisboa, Edições 70, 1998, p.13. 



 25 

no eco habitado do poema em cor. O branco que é distracção perfeita a dançar 

geminada nas mãos de quem passa por nós a correr. O branco que cega com a verdade 

de um sol insurrecto. O branco perfeito e criador.  

Porque na vozearia tornada criação tudo é alarido e baloiço de energias 

contrárias e diletantes, o corpo tende para a alma no mesmo ímpeto de fúria que a alma 

tende para o corpo, resultando daqui a declarada angústia ontológica pois é no seio 

deste movimento vertiginoso que se (não) é. Assim, o ser não sendo, absolutamente, 

entre-é, e é neste contexto de céus e tártaros que se querem e excluem, mutuamente, 

revelando a própria inconsistência ontológica que encontramos o poeta, Guardador-de-

Livros, entre o conceito e a vertigem, como tractor e arauto da abissal experiência na 

via do ser e do conhecer entre a sua percepção e comunicação. Na obscuridade do não-

ser que participa do ser, a consciência emerge como círio fosforeante - experiência, 

vivência e consciência de um desgosto afundado em si mesmo - para um 

reconhecimento da finitude como ilegítima injustiça. O eu dessubjectiva-se, esvazia-se, 

ausenta-se de si e a experiência pela via metafísica do conhecimento tem lugar: 

 
“Quanto mais contemplo o espectáculo do mundo, e o fluxo e refluxo da 
mutação das coisas, mais profundamente me compenetro da ficção 
ingénita de tudo, do prestígio falso da pompa de todas as realidades. E 
nesta contemplação, que a todos, que reflectem, uma ou outra vez terá 
sucedido, a marcha multicolor dos costumes e das modas, o caminho 
complexo dos progressos e das civilizações, a confusão grandiosa das 
impérios e culturas - tudo isso me aparece como um mito e uma ficção, 
sonhado entre sombras e esquecimentos.”32  

 

Note-se a aparição profusamente sentida da náusea enquanto sentimento-

consciência que na imobilidade do tentamen de se distrair se procura, se quer 

compreender e superar, auferindo nutrição nessa mesma busca da materialização do eco 

repercutido no vazio. Não basta afinal o eco que antecipa a verdade, o sonho, a árvore 

que o poeta diz poder tocar? Que experiência é esta tão interior que Soares faz do 

mundo, experiência esta avassaladora pela própria dimensão volatilizada de si? 

Qual o ‘lugar’ próprio aonde em canção se dá a verdade do poeta que se define 

ao apropriar-se de si mesmo pois possuindo-se, distante de si, possui todo o Universo, 

procurando o astro, a flama, a fome com que tudo contempla? Fernando Pessoa amou 

cada caminho, cada momento de partida, cada erro e imposição dos deuses à sua 

vontade, cada ínsula, cada porto, cada sonho, cada espaço de solidão, cada instante de 

                                                
32 Ibidem, p. 152.  
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criação e anedota, ad-mirando tudo com a devoção de quem tudo ama em ausência de 

si, em partição e alheamento por outorgado claustro. Espanto e terror é o que advém da 

humanidade em ecos fingidos de cantares. Pessoa menino anteviu tudo isto no seu 

promontório sem fuso e nisto tudo previu o fim do mundo e a algazarra das almas 

danadas a pugnarem descanso vida e cura: 
 

“Deus criou-me criança, e deixou-me sempre criança. Mas por que 
deixou que a Vida me batesse e me tirasse os brinquedos, e me deixasse 
só no recreio, amarrotando com mãos tão fracas o bibe azul sujo de 
lágrimas compridas?”33 

 

 O nosso estudo seguirá uma linha de reflexão a desdobrar-se à medida que com 

os poetas dialogamos em andamento pausado de sarabanda,34 pois é na acalmia que 

melhor se sente a oscilação e no silêncio que se consente o que cicia. É pelo 

pensamento poético vivencial e espontâneo do poeta que a sua soltura numa euforia 

agónica aparece e se expande para expressar o desejo de regresso a um terraço de 

alturas vastas, numa necessidade do divino resumido no seu mister de renascimento 

nacional estendido a um desejo particularizado na humanidade tolhiça. É nesta 

atmosfera do absurdo, da mentira prazerosa do acontecimento previsto das coisas, que 

se move reflectindo profusamente sobre questões a reverberar numa autenticidade lírica 

desartificiosa e profundamente filosófica. Pessoa não comunga do mundo vivente e 

sabe que tudo o que existe são almas bastardas numa vestidura carnal que apieda: 

 
“O que tenho sobretudo é cansaço, e aquele desassossego que é gémeo do 
cansaço quando este não tem outra razão de ser senão o estar sendo. 
Tenho um receio íntimo dos gestos a esboçar, uma timidez intelectual das 
palavras a dizer. Tudo parece antecipadamente fruste. O insuportável 
tédio de todas as caras, alvares de inteligência ou de falta dela, grotescas 
até à náusea de felizes ou infelizes, horrorosas porque existem, maré 
separada de coisas vivas que me são alheias.”35 

 

  Talhado para a ficção mais do que para a vida, Pessoa entresonha a realidade, 

isola-a e cristaliza-a para dela se abrigar partindo depois para o seu exame. Entre o 

                                                
33 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 364.  
 
34 Escolhemos este termo, meramente referencial, por se adequar metaforicamente à imagem que 
pretendemos figurar no curso da nossa exposição, por Sarabanda ser uma típica dança antiga (Séc. XVIII 
– XVIII), lenta, de compasso ternário e movimentos pausados e nobres, por oposição ao Scherzo, de 
andamento vivo e acelerado. Pretendemos, somente, dar ao leitor uma perspectiva musical do andamento 
da nossa exposição que se faz ao ritmo próprio do ‘diálogo’ e ‘dança’ com os poetas. 
 
35 Ibidem, p.312.  
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mundo suposto real e o das lembranças, cantando sempre só e em recolhimento, no 

propício silêncio ao cortejo da fantasia presencia-se diante das coisas que são: 
 
 “(…) A matéria para os meus sonhos; por isso aplico uma atenção 
distraidamente sobreatenta a certos detalhes do Exterior. Para dar relevo 
aos meus sonhos preciso conhecer como é que as paisagens reais e as 
personagens da via aparecem relevadas. Porque a visão do sonhador não é 
como a visão do que vê as coisas. No sonho, não há o assentar da vista 
sobre o importante e o inimportante de um objecto que há na realidade. 
Só o importante é que o sonhador vê. A realidade verdadeira dum objecto 
é apenas parte dele: o resto é o pesado tributo que ele paga à matéria em 
troca de existir no espaço. Semelhantemente, não há no espaço realidade 
para certos fenómenos que no sonho são palpavelmente reais. Um poente 
real é imponderável e transitório. Um poente de sonho é fixo e eterno. 
Quem sabe escrever é o que sabe ver os seus sonhos nitidamente (e é 
assim) ou ver em sonho a vida, ver a vida imaterialmente, tirando-lhe 
fotografias com a máquina do devaneio, sobre a qual os raios do pesado, 
do útil e do circunscrito não têm acção, dando negro na chapa 
espiritual.”36 

 

  Compreendemos a concepção de perfeito estado agónico no poeta entediado 

amante, porém, das vivas sensações e impressões - que só o sonhador vê -, que as 

coisas lhe causavam sem as querer agarrar. Vivente das contusões interiores que as 

coisas desferiam na sua imarcescível curiosidade de observar as coisas ao esgotamento, 

achamo-lo numa óptica sacrificial sisífica ou tantegórica de um sofrimento recebido e 

consentido no seu seio, como referimos já e como se adivinha nos seus poemas, que se 

dessedenta no simples ciciar das águas sem necessitar de as beber. Afinal, Bernardo 

Soares mergulha mãos e alma no real ou queda-se à beira-mágoa, como o próprio 

afirma? Já que somente a ideia pura alcança no seu itinerário e de forma impoluta o 

conhecimento da realidade.  

  Cedo o poeta abdica da possibilidade de uma união com o mundo, divorciando-

se dele à partida, na própria negação da comunhão dos corpos salvaguardando-se, 

assim, na arcádia ascética e casta: 

  
“Em mim o que há de primordial é o hábito e o jeito de sonhar. As 
circunstâncias da minha vida, desde criança sózinho e calmo, outras forças 
talvez, amoldando-me, de longe, por hereditariedades obscuras a seu 
sinistro corte, fizeram do meu espírito uma constante corrente de 
devaneios. Tudo o que eu sou está nisso, e mesmo aquilo que em mim mais 
parece longe de destacar o sonhador, pertence sem escrúpulo à alma de 
quem só sonha, elevada ela ao seu maior grau. / Quero, para meu próprio 
gosto de analisar-me, ir, à medida que a isso me ajeite, ir pondo em 

                                                
36 Ibidem, p. 487.  
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palavras os processos mentais que em mim são um só, esse, o de uma vida 
devotada ao sonho, de uma alma educada em sonhar. / Vendo-me de fora, 
como quase sempre me vejo, eu sou um inapto à acção, perturbado ante ter 
que dar passos e fazer gestos, inábil para falar com os outros, sem lucidez 
interior para me entreter com o que me cause esforço ao espírito, nem 
sequência física para me aplicar a qualquer mecanismo de entretenimento 
trabalhando. Isso é natural que eu seja. O sonhador entende-se assim. Toda 
a realidade me perturba.”37 
 

 O sonho, a imaginação, a lembrança são a matéria autêntica e a forma plástica do 

real – por sua vez ilusório e desilusório – onde o mundo aparece e se manifesta de 

forma única e completa: é aqui, neste mundo em que ausência material postula a 

presença verdadeira, que Pessoa vive possuindo-se no ósculo além máscara. Para quê 

habitar o real se o sonho é a vida consumada, perfeita onde se esbatem os ruídos 

exteriores e se ouvem os murmúrios de deuses meninos?  

 
“Tenho amor profundo e do uso proveitoso dele um conceito superficial e 
decorativo. Sou sujeito a paixões visuais. Guardo intacto o coração dado a 
mais irreais destinos. Não me lembro de ter amado senão o «quadro» de 
alguém, o puro exterior – em que a alma não entra para mais que fazer 
esse exterior animado e vivo – e assim diferente dos quadros que os 
pintores fazem. Amo assim: fixo, por bela, atraente, ou, de outro qualquer 
modo, amável, uma figura, de mulher ou de homem – onde não há desejo 
não há preferência de sexo – e essa figura me obceca, me prende, se 
apodera de mim. Porém não quero mais que vê-la, nem olho nada com 
mais horror que a possibilidade de vir a conhecer e a falar à pessoa real 
que essa figura aparentemente manifesta.”38 

 

  De semblante deserto e ermo olhar se faz a deambulação do poeta ocioso, 

entediado, saudoso de tudo, da infância, do céu, da terra, do mar, do amor, do que foi e 

do que ainda não é, sabendo que mesmo o que virá já se lhe antecipa em mágoa e tédio. 

Os chãos habitados em meninice são, porventura, os que em prima instância 

amplificam o sentimento saudoso do poeta pelo porvir já que não há devir e tudo é 

estanque porque assim tem que ser. O brilho das velhas coisas que se não vê mais, mas 

que se recupera em estado de graça, porta uma força altíssona como se uma luz fosca se 

acendesse sobre um piano antigo empoeirado em que o cheiro bafiento das madeiras 

húmidas volve em aromas almiscarados que arrepiam e que o convocam à experiência 

da alteridade e vácuo: 

 

                                                
37 Ibidem, p. 485.  
 
38 Op. Cit. p. 464.  
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“Considero-me feliz por não ter parentes. Não me vejo assim na 
obrigação, de te que amar alguém. Não tenho saudades senão 
literariamente. Lembro a minha infância com lágrimas, mas são lágrimas 
rítmicas, onde já se prepara a prosa. Lembro-a como uma coisa externa e 
através de coisas externas; lembro só as coisas externas. Não é o sossego 
dos serões de província que me enternece da infância que vivi neles, é a  
disposição da mesa para o chá, são os vultos dos móveis em torno da 
casa, são as caras e os gestos físicos das pessoas. É dos quadros que 
tenho saudades. (…) Nunca amei ninguém. O mais que tenho amado são 
sensações minhas – estados da visualidade consciente, impressões da 
audição desperta, perfumes eu são uma maneira de a humildade do 
mundo externo falar comigo, dizer-me coisas do passado (tão fácil de 
lembrar pelos cheiros) –, isto é de me darem mais realidade, mais 
emoção, que o simples pão a cozer lá dentro na padaria funda” 39  

 

 O seu olhar é um acompanhamento do real – ora estanque ora febricitante – que na 

dessubjectivação se estende a uma compreensão funda da experiência da impressão 

como ultrasensação dos seus sentidos deleitando-se numa orgia do sentir na consciência 

do sentir. É na consciência de sentir que sente que sente veramente. Destarte, este sentir 

é um ultra sentir, uma sensibilidade e assistência a tudo com espanto e encanto mórbido 

num imaculado de quem vê tudo pela primeira vez. O amante visual, votivo à 

exterioridade interior, à vivificação da memória, à evocação, à imaginação e ao sonho. 
40 Auriflamas da consciência da náusea inaugural: a infância perdida, o amor sintónico 

com deus e as névoas do porvir constituem em ausência presente espaços sortidos de 

imagens que criam o espaço bíblico do guardador de sonhos: 

 
“O tempo! O passado! Aí, algo, uma voz, um canto, um perfume 
ocasional levanta em minha alma o pano e boca das minhas 
recordações… aquilo que fui e nunca mais serei! Aquilo que tive e não 
tornarei a ter! Os mortos! Os mortos que me amaram na minha infância. 
Quando os evoco, toda a minha alma me esfria e eu sinto-me desterrado 
de corações, sozinho na noite de mim próprio, chorando, como um 
mendigo o silêncio fechado de todas as portas.”41 

 

  O seu topos ontológico compõe-se a partir do conceito fontal de tempo donde a 

premência de um questionar-se dentro deste, pois é a partir da ideia de pertença de 

tempo, de tempo misterioso, inexcedível, irreversível e rápido que o eu se confere, 

                                                
39 Ibidem, p.214. 
 
40 Note-se que este olhar alto e penetrante não é o olhar físico, da carne, mas antes um olhar conspícuo e 
denunciador de uma consciência peculiar fidedigna da vida interior, íntima num espaço habitado pela 
eterna procela que logra ver como espírito e não como gente, numa comunhão verdadeira com a essência 
das coisas, ‘ab interiore’.   
 
41 Ibidem, p. 204.  
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interroga e intriga. Este tempo que Soares desperta, na vigília permanente de si, é 

autofágico, circular e constituinte de todas as coisas porque as enforma para depois as 

devorar tragicamente: 

 
“Não sei o que é o tempo. Não sei qual a verdadeira medida que ele tem, 
se tem alguma. A do relógio sei que é falsa: divide o tempo 
espacialmente, por fora. A das emoções sei também que é falsa: divide, 
não o tempo, mas a sensação fora dele. A dos sonhos é errada; neles 
roçamos o tempo, uma vez prolongadamente, outra vez depressa, e o que 
vivemos é apressado ou lento conforme qualquer coisa do decorrer cuja 
natureza ignoro. Julgo às vezes que tudo é falso, e que o tempo não é 
mais do que uma moldura para enquadrar o que lhe é estranho.”42  

 

  Porque o tempo e o espaço atravessam tudo, sendo significados, significantes, 

autorevelações, saudade e extensão da memória, assomam como a orla fantástica que 

tudo envolve e amortalha num lugar frio onde consteladas as máscaras bailam no 

rebordo do mundo inscientes da queda que se aproxima. O tempo é o início e fim? O 

espaço configura imagens de tempo? Tempo e espaço são inalienáveis? É possível 

pensar-se fora da categoria do tempo? Poderá ser o tempo uma extensão solene entre o 

começo e o fim ou apenas a expressão inequívoca dos sinais do ser no espaço? O tempo 

poderá ser tudo e nada mas certamente será a potência ordenadora da dinâmica cósmica 

do pensar do sentir e do viver.  

  O existir – momento supremo da criação em que o ser traja a máscara logrando 

dissimular-se e ver tudo sem a promissiva denúncia – é a condição, ela mesma ilusória, 

da ilusão onde radica um real - que tivesse tido início - e do qual se tem consciência 

através da própria condição ilusória da consciência (consciência essa que a 

humanidade, em prima instância, não tem já que o ser é no mundo e não se pensa na 

possibilidade fora dele).  

Existir é mascarar-se iludindo o tempo e a própria morte numa contínua e 

esgotada insistência de realidades ficcionadas, de prorrogações e evasões, - no caso dos 

sábios, poetas, filósofos,  artistas e perquiridores da verdade - num esforço de ante, auto 

e heterovisão gnoseológicas já que na senda de cada ser há uma centelha da sua origem 

– confirmada, contudo, a sua existência na sua queda e cissão: 

 
“O homem não deve poder ver a sua própria cara. Isso é o que há de mais 
terrível. A natureza deu-lhe o dom de não a poder ver, assim como de não 
poder fitar os seus próprios olhos. / Só na água dos rios e dos lagos ele 

                                                
42 Op. Cit. p.321. 
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podia fitar o seu rosto. E a postura, mesmo, que tinha de tomar, era 
simbólica. Tinha de se curvar, de se baixar para cometer a ignomínia de 
se ver. / O criador do espelho envenenou a alma humana.”43 

   

A antropogénese em Pessoa, antecipando a monotonia e o engaste desilusório, 

pela queda inaugural do momento da criação, espelha num sarau de Narcisos a 

deposição ôntica de um absoluto de um elemento puro que permanece inalterável e 

íntegro na sua composição, sendo inteligível somente pela ideia pura imperturbável, e 

portanto distante da matéria da criação. O ser é o indício de que a pureza inaugural 

existiu já, noutro tempo e o esforço vário na sua recuperação parece inútil a cada bate 

de hora. Esta fantasmagoria eufórica que se delicia na contemplação de si, num delírio 

de aparências que volteiam sobre si mesmas num inútil e estéril fluxo de manifestação 

artificiosa, confirma a visão do poeta de que tudo é ilusão, nada se podendo fazer 

quanto à sua permanência, a não ser excluir-se dela. Tentar iludir e cegar a ilusão 

através do método de sonhar: “Do meu quarto andar sobre o infinito, no plausível 

íntimo da tarde que acontece, à janela para o começo das estrelas, meus sonhos vão por 

acordo de ritmo com a distância exposta para as viagens aos países incógnitos, ou 

supostos, ou somente impossíveis.”44 

Perante a consciência de que tudo é ilusório e nada podendo ser dito, já que o 

carácter do real permanece intacto, uma das opções que se afigura é a da caraça e a 

humanidade escolheu-a bem. Eis o drama ontológico: constante luta de máscaras que se 

contrafazem e substituem sucessivamente.  

 Esta concepção falhada da criação - da criação em cisão / queda -  configura a 

cosmovisão pessoana como arremedo de farsantes caiados que se encobrem e ofuscam, 

podendo ser tudo por nada serem. Efectivamente, é esta aparência que confere a 

totalidade da instância do manifestado e, por conseguinte, do seu princípio originário. 

Tem-se a percepção de que há algo prévio, primeiro, prototípico, sem se ter contudo a 

sua clara compreensão. Depõe-se a máscara e de rosto nu ao vento, formulam-se 

perguntas no caminho seja ele qual for?  

 Quimera e realidade são uma e a mesma caraça numa mesma bailata, cuja 

realidade única é metamorfose e possível verdade de reconhecimento da ilusão dessa 

mesma realidade, que se quebra e refaz numa perpetuação da cegueira enlutada que 

                                                
43 Ibidem, p. 410.  
 
44 Ibidem, p. 376.  
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busca a luz entre o sonho e o nada. O poeta do Marão, Teixeira de Pascoes45, fala-nos 

tal como Pessoa de uma ilusão real e realizante como se de um mascarado se tratasse, 

mostra-nos o tão avocado véu de Maya que interage nas suas múltiplas formas 

convidando ao recreio, pátio de múltiplas folias onde se emprestam e vestem máscaras 

no circo cósmico:  

 
“A vida é uma força ilusória que nos impele e se multiplica em várias 
forças ilusórias; um rio de nuvens que nos leva à flor das suas ondas… / 
Vamos num turbilhão de fumo embriagante. Incendeiam-se faúlhas vivas 
no negrume: lágrimas incandescentes por dentro, como a Terra… / Os 
sonhos em que se evapora o nosso ser liquefazem-se na altura infinita e 
resplandecem. Mas nós derivamos, como um rio de nuvens, para aquela 
Nuvem sem praias e sem fundo…/ Somos uma nuvem entre nuvens… 
Todavia calcamos aos pés a Realidade; batemos com a fronte nas cousas 
brutas que nos ferem e gritam aos ouvidos com a sua inabalável 
existência! / É o grito da Esfinge no Deserto! / Entre a vida que somos e a 
existência que nos cerca paira uma Não-Existência quase vida e uma 
Não-vida quase existência, amortecendo o embate destruidor… Se o 
sonho tocasse a realidade, o sonho, que é nada, dissolveria a realidade que 
é tudo!”46  

 
E Bernardo Soares:  
 

“A vida que se vive é um desentendimento fluido, uma média alegre entre 
a grandeza que não há e a felicidade que não pode haver. Somos 
contentes porque, até ao pensar e ao sentir, somos capazes de não 
acreditar na existência da alma. No baile de máscaras que vivemos, basta-
nos o agrado do traje, que no baile é tudo. Somos servos das luzes e das 
cores, vamos na dança como na verdade, nem há para nós – salvo se, 
desertos, não dançamos – conhecimento do grande frio do alto da noite 
externa, do corpo mortal por baixo dos trapos que lhe sobrevivem, de 
tudo quanto, a sós, julgamos que é essencialmente nós, mas afinal não é 
senão a paródia íntima da verdade do que nos supomos. / Tudo quanto 
fazemos ou dizemos, tudo quanto pensamos ou sentimos, traz a máscara e 
o mesmo dominó.”47    

 

No complexo pensar e sentir pessoano só uma instância parece ser capaz de o 

conservar da realidade: o sonho em que repetidamente se refugia num contentamento 

de sonhar além do próprio sonho e longe dele: 

 

                                                
45 Teixeira de Pascoaes, O Bailado, Intr. de Alfredo Margarido, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987, XLIII, 
p.39.   
 
46 Op. Cit., XXVIII, pp. 34-35. 
 
47 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 251.  
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“Quanto mais contemplo o espectáculo do mundo, e o fluxo e refluxo da 
mutação das coisas, mais profundamente me compenetro da ficção 
ingénita de tudo, do prestígio falso da pompa de todas as realidades. E 
nesta contemplação, que a todos, que reflectem, uma ou outra vez terá 
sucedido, a marcha multicolor dos costumes e das modas, o caminho 
complexo dos progressos e das civilizações, a confusão grandiosa dos 
impérios e das culturas – tudo isso me aparece como um mito e uma 
ficção, sonhado entre sombras e esquecimentos.”48 

 

No que concerne a sua idiossincrasia pensante, nos seus diversos modos de ver 

e sentir o mundo, o desdobramento incoativo no que se pode chamar de autocriação 

heteronímica que prediz e sente uma interina condição ontológica (queda e cisão 

anteriores a tudo) veicula todo o edifício ‘existencial’ precisamente porque neste sentir 

tudo de todas as maneiras numa espécie de metafísica do próprio olhar puro49 sem 

filtros e pelo extracto frio que as palavras fazem do real, interpelando-o e dizendo-o – o 

poeta traz até nós a experiência da dor humana e do drama cósmico cifrados ora no 

ruído dialéctico de estio ora na calmaria nívea dos seus intervalos outonais. Poder-se-á 

falar numa queda em circularidade especular com uma ascensão, um êxtase?  

A ilusão, ideia fontal no autor é por tal o fundamento primeiro da dissimulação 

manifestativa que anuncia na convalescença o sentir, descobrindo-se uma região neutra 

que não é nem empíreo nem abismo, mas um meio termo purgativo entre a vulgaridade 

e o extraordinário, um néon intermitente: 

 
(…) Até a vontade de dormir, que lembra ao pensamento, desaparece por 
parecer um esforço, o mero bocejo de a ter. Até deixar de ver faz doer os 
olhos. E, na abdicação incolor da alma inteira, só os ruídos exteriores, 
longe, são o mundo impossível que ainda existe. / Ah, outro mundo, 
outras coisas, outra alma com que senti-las, outro pensamento com que 
saber dessa alma! Tudo, até o tédio, menos este esfumar comum da alma 
e das coisas, este desamparo azulado da indefinição de tudo.”50  

 
  

                                                
48 Ibidem, p. 152.  
 
49 Não esqueçamos que sobre a percepção do mundo Pessoa afirma que a perda da inocência é a perda do 
sentido do mundo fantasioso: aquilo que chama de mundo do sonho, ou o verdadeiro e autêntico mundo. 
Este olhar puro a que aludimos é o olhar primeiro incauto, pueril, incondicionado, contrário ao da pessoa 
adulta que à força de querer objectivar, definir e conceptualizar formas e aparências, conhece apenas o 
que se dá à existência na sua aparição ordinária, descurando o que lhe subjaz, enquanto verdade. O 
mistério ontológico e aquilo que ele encerra enquanto vida dá-se e colhe-se num olhar puro primeiro, 
próprio dos poetas que suprasentem e supravêem além do que a realidade confina e mostra. O que Soares 
refere no movimento do olhar a mão virando-a sobre si mesma, olhando-a de forma diferente e nova, 
para recomeçar de novo a olhá-la, de outra perspectiva, é precisamente o exercício expressivo do olhar 
inabitual que  propõe.  
 
50 Op. Cit., p. 347. 
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A experiência da condição ilusória do ser enforma toda a sua estrutura 

pensante que transcorre em toda a sua obra, quer na clareza dos seus versos quer na 

amplitude da sua prosa, preconizando o princípio fundamental do ser como pre-

disposto à experiência da dor da saudade do ante-ser, do além-ser, sentimento latente 

em todo o ser no dilúculo existencial. A experiência da dor humana e cósmica 

acompanha e fundeia a experiência do poeta que tem o seu étimo numa dialéctica de 

contrários oscilantes entre luz e treva, por isso o achamos numa dimensão intermitente. 

Se num momento o olhar é transportado numa consciência do mundo como queda e 

cisão, num outro momento é reconduzido para a lembrança nostálgica da luz perdida, 

luz acontecida noutros domínios, porventura no sonho sonhado. A saudade e a infância 

são categorias elementares em Pessoa por serem entendidos como evocação e 

invocação de uma presença na ausência, num desejo de algo jacente num lusco-fusco 

que se quer trazer à luz:   

 
“Tornarmo-nos esfinges, ainda que falsas, até chegarmos ao ponto de já 
não sabermos quem somos. Porque de resto, nós o que somos é esfinges 
falsas e não sabemos o que somos realmente. O único modo de estarmos 
de acordo com a vida é estarmos em desacordo com nós próprios. O 
absurdo é o divino.”51 

 

     É na dormência de uma habitação de sótão que reside o mundo em cadência e 

transitoriedade, observando-se uma constante passagem de estados de febrilidade a 

estados de frialdade total aonde se processa a verdadeira queda ontológica, a referida 

cisão existencial que manifesta o mundo na sua condição decaída numa espécie de 

pathos cósmico de expiação de penas. A humanidade cometeu uma hybris52, um pecado 

capital que foi o de existir e por isso está doente e convalesce na sua própria doença de 

quase ser.  

A tensão entre ser e existir é igualmente uma questão posta por Pessoa em 

toda a sua obra e especificamente nos escritos do desassossego: o homem convive na 

heterogeneidade material e espiritual, aportando na vida um desígnio escatológico: o de 

transcender a realidade material. Assim, cindido entre ser puro espírito ou pura matéria, 

o homem apenas entre-é e entre-será sempre nunca sendo e não sendo nem podendo ser 

                                                
51 Ibidem, p. 60.  
 
52 Hybris, termo grego, usado na Tragédia Grega, traduz o desafio, a ultrapassagem do limite, o crime do 
excesso e do ultraje numa provocação íncita aos deuses e à ordem estabelecida. Neste sentido 
pretendemos recuperar o seu sentido de transgressão, de rompimento com uma ordem proscrita. 
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verdadeiramente, não se cumprirá jamais. O homem postula a sua existência numa 

continuidade temporal espúria, num arejamento de espaços estorvados, seca e 

crepuscular, num jogo de marionetas onde os trajes e os cenários luzem e ofuscam: 

 
“A vida, para a maioria dos homens, é uma maçada passada sem se dar 
por isso, uma coisa triste composta de intervalos alegres, qualquer coisa 
como os momentos de anedotas que contam os veladores de mortos, para 
passar o sossego da noite e a obrigação de velar. (…) Feliz, pois, o que 
não pensa, porque realiza por instinto orgânico o que todos nós temos que 
realizar por desvio e destino inorgânico ou social. (…) Assim se vive, e é 
pouco para nos julgarmos superiores aos animais. A nossa diferença deles 
consiste no pormenor puramente externo de falarmos e escrevermos, de 
termos inteligência abstracta para nos distrairmos de a ter concreta, e de 
imaginar coisas impossíveis. (…) A nossa inteligência abstracta não serve 
senão para sistemas, ou ideias meio-sistemas, do que nos animais é estar 
ao sol. A nossa imaginação do impossível não é porventura própria, pois 
já vi gatos olhar para a lua, e não sei se não a quereriam.”53 

  
  A saudade de uma lua distante que não tocasse a vida, que esquecesse o 

caminho de volta, manifesta este desejo infante de transcendência, de regresso ao 

espaço do ilimitado, do absoluto que excede a imaginação, o pensamento e o simples 

sentimento individual, para assumir uma dimensão ontológica e metafísica. O universo 

é todo ele a expressão cósmica saudosa, entoada pela música das esferas e a saudade 

individual do homem que o habita partilhando a condição do mundo, placentária da sua 

dimensão metafísica. A melancolia vinculativa ao instante ante-conceptual do ser, que 

predissesse um achamento da alma em plenitude, descreve assim a dimensão 

ontológica54 do projecto do poeta na medida em que se arreda a película protectora da 

vista e se atende à hora verdadeira, ao tempo inaugural numa tarefa maiêutica de 

encontro de si nos beirais da imensidão: 

 
“Minha fantasia habitou entre pompas outrora e recebeu das mãos de 
rainhas jóias veladas da antiguidade. Atapetaram molezas íntimas os 
areais da minha inexistência e, hálitos de penumbra, as algas boiaram à 
ostensiva dos meus rios. Fui por isso pórticos em civilizações perdidas, 
febres de arabescos em frisos mortos, enegrecimentos de eternidade nos 
coleios das colunas partidas, mastros apenas nos naufrágios remotos, 
degraus só de tronos abatidos, véus nada velando, e como que velando 

                                                
53 Ibidem, pp. 362-363. 
 
54 A saudade encarada no seu vértice existencial evidencia uma concepção, porventura, panteísta do autor 
que postula uma saudade divina, uma saudade que a ser do mundo é, primeiramente, de Deus – que é a 
própria natureza e a sua determinação - decantando-se da sua ontologia de certa forma monista expresso 
no axioma de que tudo está em tudo, um princípio teleológico ordenador primordial da realidade antes da 
sua cisão. 



 36 

sombras, fantasmas erguidos do chão como fumos de turíbulos 
arremessados.”55 

 
   

A busca da consciência gizada num mais-querer converte-se numa via de 

conhecimento metafísico, abre-se a via para uma mundividência que deserta o campo 

da finitude, rumo ao absoluto que coarcta o real. A reflexão pessoana evidencia a 

possibilidade de conhecimento que se abre pela via metafísica. Assim, a imanência e 

transcendência diluem-se ou excluem-se mutuamente? Das áleas de que se ausentou 

povoando em sombra e luz os cotovelos caminhados, Pessoa traz-nos as várias 

maneiras de sonhar, de ficcionar dentro da própria ficção, de dilatar e contrair o espírito 

dispondo-o nu perante a encruzilhada de dois mundos, o temporal e o eterno, o 

imanente e o transcendente. Se a ausência dói, a presentificação nas categorias de 

espaço e tempo, fazem-nos derivar, vogar, sendo expostos à intempérie pensante que 

lacera por conceder à consciência a possibilidade do ser como ser fora de si e além de 

si, ser este que parte em busca de uma parte adormentada: “Conquistei, palmo a 

pequeno palmo, o terreno interior que nascera meu. Reclamei, espaço a pequeno 

espaço, o pântano em que me quedara nulo. Pari meu ser infinito, mas tirei-me a ferros 

de mim mesmo.”56 

  A experiência de finitude, motriz da superação da imanência, prova-se em 

saudade e suspensão de um gozo vindouro e antecipado num enlevo ao halo olímpico 

onde outro mundo governa: o da libertação. Este movimento do ser no mundo anuncia 

uma visão de si insulada, retirada, no indefinido oceano da vida – reflexo narcísico do 

coração humano – inscrevendo-se nos seus passos uma inexorável ânsia de consciência 

pelo infinito que, na babel feita caminho, dilacera e bifurca. É no labirinto que os 

caminhos e portas bifurcam: uns comprazem-se na miséria e outros nas alturas. Os 

caminhos são muitos mas a escolha é uma só e é pela eleição que o ser se edifica, 

enquanto tal, no labirinto. Opta-se por uma das veredas, eis o que distingue em 

compleição os seres: 

 
“Que rainha imperiosa guarda ao pé dos seus lagos a memória da minha 
vida partida? Fui o pajem de alamedas insuficientes às horas aves do meu 

                                                
55 Ibidem, p. 439. 
 
56 Ibidem, p. 56.  
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sossego azul. Naus longe completaram o Mar a ondear dos meus terraços, 
e nas nuvens do sul perdi a minha alma, como um remo deixado cair.”57  

 

Soares fala-nos de um infinito que – rematado em si – é em si mesmo o 

congénito misterioso na sua essência ôntica e ontológica, não se reduzindo a uma 

definição pois é antes, além e intangível, tornando-se, portanto, intraduzível no seu 

dizer. Aventamos que será uma saudade de tudo e de si mesmo, numa cisão que 

transforma a coincidência do ser consigo mesmo numa ausência ou distância dele para 

com o ser. Que Deus existe em Pessoa e para Pessoa? Em que firmamento ou horto de 

desfechos pôde Pessoa aperceber-se da falta de tudo a tudo, da incomparência da vida 

perante si, do irrealizável e impossível: 

                  

“Mas o que fica de sentir tudo isto é com certeza um desgosto da 
vida e de todos os seus gestos, um cansaço antecipado dos desejos e 
de todos os seus modos, um desgosto anónimo de todos os 
sentimentos. Nestas horas de mágoa subtil, torna-se-nos impossível, 
até em sonho, ser amante, ser herói, ser feliz. Tudo isso está vazio, 
até na ideia do que é. Tudo isso está dito em outra linguagem, para 
nós incompreensível, meros sons de sílabas sem forma no 
entendimento. A vida é oca, a alma é oca, o mundo é oco. Todos os 
deuses morrem de uma morte maior que a morte. Tudo está mais 
vazio que o vácuo. É tudo um caos de coisas nenhumas.”58 

 

Ora, a ânsia sentida pelo ser finito expressa-se num conhecimento das coisas 

como imperfeitas, não sendo o que deviam ser, advindo daí a in-satis-fação perante o 

cortejo da vida modelado num sentimento plangente que se dilui no mundo, um 

desgosto amaríssimo: a saudade e a dispersão. “Existir é renegar. Que sou hoje, 

vivendo hoje, senão a renegação do que fui ontem, de quem fui ontem? Existir é 

desmentir-se. Não há nada mais simbólico da vida do que aquelas notícias dos jornais 

que desmentem hoje o que o próprio jornal disse ontem.”59 

Aqui reside a sua glosa cismática experimentada em real tempo e desdobrada 

em distensa reflexão sobre o absurdo da realidade dramática cindida entre ser e não-ser. 

                                                
57 Ibidem, p. 173.  
 
58 Ibidem, p. 203.  
 
59 Ibidem, p. 352. 
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Famélico de absoluto,60 como alma verídica que era, o aguerrido do Graal do tempo 

primeiro, posterga a presença real – saudosa e ausente – em detrimento da imaginária 

aonde pela contemplação transpõe os sentidos para imergir por inteiro na região virgem 

e intocada de uma realidade donde chegam visões caídas de estrelas. Tudo o que se ama 

subsiste no sonho e não fora dele, já que a exterioridade e a definição do que não deve 

ser manifesto e tangível é para si extenso areeiro: todo o universo é colhido em clangor 

e neblina sendo na dispersão que se dá o encontro, donde o estreme entendimento e 

sensibilidade com que lê o real esventrando-o da sua vulgaridade:  
 
“Tenho quintas nos arredores da vida. Passo ausências de cidade da 
minha Acção entre árvores e as flores do meu devaneio. Ao meu retiro 
verde nem chegam os ecos da vida dos meus gestos. Durmo a minha 
memória como procissões infinitas. Nos cálices da minha meditação só 
bebo o sorriso do vinho louro; só bebo com os olhos, fechando-os, e a 
Vida passa como uma vela longínqua.”61 

 
 

É no divórcio com a vida, potenciador do eterno sonho sonhado que cultua, que 

paradoxalmente o poeta parece antegozar ou anteviver a morte, o Livramento do nojo 

existencial, num desejo de se desmaterializar em sonho. Observa-se nos seus escritos 

uma plausível aspiração e consanguinidade tanatológica por significar, a morte, a 

salvação do revestimento corpóreo que o tolhe embargando a capacidade de fusão com 

o Todo universal e com o ansiado regresso à terra santificada, pura e buscada em vida. 

O encontro com o paraíso irreal, onde a imaginação se dilata até uma sede infinda de 

céu, funciona como bálsamo ou filtro mágico anestesiante que, colocando-o fora de si 

guinda-o, mesmamente, ao seu castelo interior morada do seu amor, Senhora dos 

Sonhos, rainha eterizada num secreto e verdadeiro rosto: 

 

“Pura só tu Senhora dos Sonhos, que eu posso conceber amante sem 
conceber mácula porque és irreal. A ti posso-te conceber mãe, adorando-
o, porque nunca te manchaste nem do horror de seres fecundada, nem do 
horror de parires. Como não te adorar se só tu és adorável? Como não te 
amar se só tu és digna de amor? / Quem sabe se sonhando-te eu não te 
crio, real noutra realidade; se não serás minha ali, num outro e outro 

                                                
60 Já Leonardo Coimbra na sua obra, A Alegria a Dor e Graça distingue entre almas verídicas e 
aparências ou esboços de alma, clarificando que as primeiras se nutrem de um único alimento: o 
absoluto, pois ‘o homem comum vive numa concha, formada dos seus hábitos, depósito dum longínquo 
arranjo social. Não se interroga, não pressente que, em torno dessa concha, marulha um infinito Oceano, 
removido de infinitas actividades e formas’ Cf. Leonardo Coimbra, A Alegria a Dor e a Graça, Porto, 
Edição da Renascença Portuguesa, (2) 1911, p. 7. 
 
61 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 303. 
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mundo, onde sem corpo táctil amemos, com outro jeito de abraços e 
outras atitudes essenciais de posse? Quem sabe mesmo se não existias já 
e não te criei nem te vi apenas, com outra visão, interior e pura, num 
outro e perfeito mundo? Quem sabe se o meu sonhar-te não foi o 
encontrar-te simplesmente, se o meu amar-te não foi o meu pensar-em-ti 
(…)?”62   

 

  A dialéctica de revolta e resignação do poeta, ante os desalinhos da vida que o 

destino vai cerzindo a par e passo, denota uma disposição mística e ascética ante a vida 

que se cumpre num comprazimento com o tédio de que se alimenta e que se não queda 

num romantismo arrebatado, mas num certo enamoramento pela tragédia ontológica e 

pela devoção pela decadência, talvez por nela se alar a faúlha da alacridade 

transcendente! O estro poético transcende o mero halo da inspiração assumindo 

imposições de teor ascético63 que o convocam a um estado de álacre tristeza expressos 

na conhecida paralaxe do claro-escuro de uma contraposição permanente entre o 

humano e o divino que alicerça a estrutura pensante do génio poético denunciado nas 

sinestesias hauríveis mesmamente na sua prosódia.  

Irmão de Bernardo Soares, Álvaro de Campos, elevado no dizer e no saber dizer 

as coisas com clareza e lucidez, resume este sentimento de insaciabilidade que habita o 

coração hiante dos lunáticos e dos poetas que são irmãos dos cães famintos que vadiam 

no plangor:  
 

“Ah, não estar nem parado nem a andar, / Não estar deitado nem de pé, / 
Nem acordado nem a dormir, / Nem aqui nem noutro ponto qualquer, / 
Resolver a equação desta inquietação prolixa! Saber onde estar para 
poder estar em toda a parte / Saber onde deitar-me para estar passeando 
por todas as ruas, / Saber onde (...).”64 

 

  A intermitência do querer é uma constante que no fundo anseia tudo e nada no 

nosso guardador de livros que quer e não quer encarnando ele mesmo na sua passagem 

                                                
62 Op. Cit. p. 461. 
 
63 Referimo-nos aos momentos de êxtase que o arrebatam terrivelmente, para num alígero relâmpago, o 
largarem novamente ao tédio e à melancolia quotidianas, êxtases estes em que o poeta se sente na posse 
de um acolhimento directo do infinito, do divino experienciado num inexplicável júbilo, este sim 
incomunicável e tornado logo dor. Todavia, é neste grau supliciante de martírio puro que encontra a 
purificação, pelo sofrimento excruciante, alcançando a autêntica linguagem cósmica. Ainda a este 
respeito, sublinhamos a durável insatisfação que o abrasa - num ‘não saber onde se está para se poder 
estar em toda a parte’, na palavra de Álvaro de Campos - arvorando um labirinto interior radicado no 
incerto e em toda a extensão do seu ser, que num momento se afervora de se fundir no infinito, para 
noutro se deixar arrastar pela vaga da saudade e da dor de estar ausente, mas também presente.  
 
64 Álvaro de Campos, Poesia, Teresa Rita Lopes (ed.), Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 200. 
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pela orbe terrena a vera efígie da ânsia e da náusea inaugural. Entanto, a luz do dia 

escandalosa, ofuscante, vertiginosa e cegante é posposta pelo poeta em valia da hora 

crepusculina, hora sagrada das estátuas de sombra, dos silêncios guardados, da 

dissolvência dos relevos e feições, hora ideal dos segredos que permitem a aparição das 

almas poetas, já que a claridade do dia abre numa vitrina cintilante as fissuras, as 

graxas, as imperfeições que na penumbra se esbatem, assumindo contornos indefinidos. 

  Será então nesta hora de dilúculo, hora privilegiada dos aedos, que as máscaras 

são depostas e caem por si ou, por contrário, é com a vinda deste lusco-fusco que estas 

se fazem polir e limar, mostrando os seus fulgores e habilidades noctívagas? 

  É claramente com o poente que avém a plena revelação, o recebimento de cima 

que torna livre o corpo e que, pela radiância do sonho, deixa sentir o ósculo celeste e o 

canto do eterno a ressoar dentro. É, também nossa certeza, de que é na intermitência 

que tudo existe, numa quase ausência de luz, numa quase ausência de matéria, na quase 

ausência de forma, na quase ausência da presença porque é, igualmente, na distância 

que se transforma e dilui o que perto é visão desfocada, tornando-se imperioso o 

afastamento para alcançar a existência abstracta ou o ser espiritual em si. É no 

estranhamento de si a um distanciamento de si que o ser se desapossa, se despe da 

ipseidade, do eu individuado.   

Tudo em Bernardo Soares é interlúdio, interstício, espaço entreaberto 

transversal de sem fundo, espera e ida, vozido e calamento numa paisagem de 

alheamento e abandono que aguarda num drama em poema e verso o prolongamento do 

universo. A paisagem apocalíptica é, pois, afim à diversidade mundividente e logóica 

por assistir ao parto das muitas concepções que derivam do mundo olhado por detrás do 

tecido ocular. Tanto é que no serenado rumor das águas, na paisagem dispersa e ampla 

que busca o centro, a trans-viagem ou a regressão intemporal a recessos da infância é 

frequente:  

 
“(…) Costumo encontrar coisas escritas por mim quando ainda muito 
jovem – [...] Reconheço que sou o mesmo que era. E, tendo sentido 
que estou hoje num progresso grande do que fui, pergunto onde está 
o progresso se então era o mesmo que hoje sou.”65  

 

Note-se como a dimensão do paradoxo e da absurdidade são questionadas de 

dentro neste trecho, sendo na e pela saudade - que subsiste como um dos sentimentos 

                                                
65 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 352. 
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fontais de inspiração e pulsão lírica no poeta, tanto num horizonte passado, o da 

nostalgia da infância por expedir lugares de plena harmonia, claridade e redenção, 

como numa saudade de um futuro longínquo - que se perfaz o próprio sentimento de si, 

no corrimento de um tempo que anseia, por incumprido, cada vez mais perto.  

A infância no nosso poeta é vista e revista a cada momento de introspecção, 

num sentido panteísta e sanatório, onde na irrefragável busca de si se sanam as 

infecções do mundo e se descansa o corpo da alma nos jardins de outrora. A saudade de 

coisa nenhuma é a sua matriz ontológica por ser na incompletude e na ansiedade de 

revolver o húmus nos vazios do mundo que se encontra e cumpre teleológica e 

escatologicamente.  

Será a criação poética um sótão declamatório onde se chamam no encoberto os 

daimones criadores e destruidores ou antes uma gare onde sem medo nos içamos à 

estreme luminosidade? Donde a vibração estética do encontro entre o gesto actualizado 

e o momento seguinte onde se perde a referência? Onde ocorre, afinal, a suspensão de 

si à absorvência do sujeito poético? Onde se apercebe a reticência e onde começa a 

interpelação?   

É da espontaneidade e da genialidade que sobrevém a vida e a vivificação do ser 

enquanto tal, é na e pela experiência estética que o eu, tornado sujeito poético, se 

autoquestiona e perscruta no limite do seu próprio dizer e da sua própria inquirição 

logrando saber quem é e o que virá a ser num caminho tensional de construção em que 

se levantam e depõem máscaras. É, igualmente, nesta fixação perceptiva do homem 

enquanto sujeito, em si mesmo, que se inaugura a dita experiência estética enquanto 

extensão a ser percebida.  

Mas como se constrói, afinal, o espaço interior? Donde os instrumentos 

necessários para o construir e perceber? Até onde mergulham os ministérios da 

transfiguradora experiência contemplativa? É, porventura, no regresso às coisas 

mesmas que se dá a experiência de desvelamento?  

No horizonte da ontologização do sujeito poético acham-se, além das 

determinações particulares e singulares adstritas ao mesmo, questões filosóficas, 

psicológicas e cosmológicas que tendem a metodizar os atributos ou modos de ser desse 

mesmo sujeito poético. Desta feita, o sentido e valor absoluto da realidade, a origem 

reguladora do universo, a causa primeira, incidirão na tessitura ontológica daquele 

fazendo nele transparecer estas, sob forma de actos, paixões, relações modais e 

expressões de um real que é o seu. 
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É na extensão da consciência, no reconhecimento do espaço limítrofe que 

contorna o homem que se dá o temerário salto contra o paradoxo e sobre a obscuridade, 

no pousio nas esquinas da imanência que o faz querer postergar nessa mesma imediatez 

pautada de um gesto perceptivo, onde intervém um elemento activo, disruptivo de 

perturbação ou turbação tensional e nesta turbação tensional a que o homem se 

abandona, em busca do significado real da metafísica que se transforma, transtorna e 

divide sendo envolvido pela transcendência do ser.  “É esta a minha moral, ou a minha 

metafísica, ou eu: Transeunte de tudo – até da minha própria alma -, não pertenço a 

nada, não desejo nada, não sou nada – centro abstracto de sensações impessoais, 

espelho caído sentiente virado para a variedade do mundo.”66  

A esta representação da humanidade como um Narciso retorcido sobre si ou um 

Tântalo à beira lago, como podemos analogar, se equipara o poeta tornado sujeito 

poético, que nas águas se reconhece, aturde, embriaga ou mata com o espectáculo de si 

num éter de apocalipse e resgate. Toda a experiência de comunicação poética é uma 

experiência de espelhos, revelações e mostras na medida em que tem uma dupla feição 

ou compleição: tal como o espelho convexo ou côncavo que reflecte em ampliação ou 

diminuição, mas sempre flectindo algo que já lá estava. Note-se a insistência no estado 

de perturbação do animus criador, sem o qual nada ocorre, pois que não há moção no 

que não é perturbado ou emocionado. Sobre a questão da representação do mundo, e da 

necessidade de monotonização do real, achando na realidade quotidiana a furtiva 

tortura vivencial, Soares afirma:  

 
“O meu isolamento não é uma busca de felicidade, que não tenho alma 
para conseguir; nem de tranquilidade, que ninguém obtém senão quando 
nunca a perde – mas de sono, de apagamento de renúncia pequena. / As 
quatro paredes do meu quarto pobre são-me ao mesmo tempo, cela e 
distância, cama e caixão. As minhas horas mais felizes são aquelas em 
que não penso nada, não quero nada, não sonho sequer, perdido num 
torpor de vegetal errado, de mero musgo que crescesse na superfície da 
vida. Gozo sem amargor a consciência absurda de não ser nada, o 
antessabor da morte e do apagamento.”67  

  
Trata-se de um fechamento do espaço, de uma fixação temporal para tudo ser 

aposto a ser sentido e a sentir-se dentro do próprio sentir. Fernando Pessoa, poeta, 

buscou na pessoa de Bernardo Soares, numa impermeável e conceptual expressão 

                                                
66 Ibidem, p. 214. 
 
67 Ibidem, p. 406.  
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anímica e anémica, por vezes, das perdições da natureza humana a sua mais nua e 

escandalosa exposição numa sua constante procura do ser, do não-ser e do entre-ser, na 

modelar compreensão dos abismos cósmicos, na consciência da náusea física de viver a 

uma lucidez da vulgaridade num querer tudo sem tudo querer, num espectáculo de 

desassossego e electricidade, numa holística captação e hermenêutica fenomenológica 

existencialista que por um lado lhe entenebrece o espírito mas, por outro, lhe exacerba 

as faculdades cirúrgicas. 

Conseguiu o poeta pela compreensão da finitude ontológica e na busca de um 

aperfeiçoamento directo através da acção e da contemplação no real concreto, o 

recebimento da transcendência em si repercutindo-o na persistência de uma lucidez 

desvairada, no limiar de uma sensibilidade e entendimento ímpares através do sentido 

imanente do todo rumo ao transcendente.   
 
“Em mim o devaneio ininterrupto substituiu a atenção. Passei a sobrepor 
às coisas vistas, mesmo quando já sonhadamente vistas, outros sonhos 
que comigo trago. Desatento já suficientemente para fazer bem aquilo a 
que chamei ver as coisas em sonho, ainda assim, porque essa desatenção 
era motivada por um perpétuo devaneio e uma, também não 
exageradamente atenta, preocupação com o decurso dos meus sonhos, 
sobreponho o que sonho ao sonho que vejo e intersecciono a realidade já 
despida da matéria com um imaterial absoluto.” 68 
 

Onde acaba então o homem para avir à luz o sujeito poético? Aonde começa o 

homem para terminar a mácara de si? Aonde senão no alheio e no fictício se encontra a 

máscara? Até onde é permitida a verificação da realidade ou vanidade da existência? 

Até onde nos é permitido suportar a incompatibilidade com a totalidade e com a vida? 

Onde começa e termina a lucidez e a loucura? Como resistir à verdade da nossa 

inquinada ciração? Qual o sentido da existência entre o conceito e a vertigem no limiar 

do seu dizer?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
68 Op.Cit. p.488. 
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2. Wassily Kandisnky - Ontologização da Poética Experimental: Paisagens do 
Interior através de uma Metafísica do Olhar. 
 

 
 

“Ausgang Du hast in die Hände geklatscht. 
Neig’ nicht deinen Kopf zu / Deiner Freude. / 
Nimmer, nimmer./ Und da schneidet er wieder 
mit dem Messer./ Wieder shneidet er mit dem 
Messer durch. Und da rollt der / Donner am 
Himmel. Wer führte dich tiefer ein? / Im 
dunklen tiefen ruhigen Wasser sind die Bäume 
mit den / Spitzen nach unten. / Immer. Immer. / 
Und da seufzt er. Ein schwerer Seufzer. Wieder 
seufzte er. / Seufzte er. / Und da schlägt der 
Stock auf etwas trockenes. / Wer zeigt da die 
Tür, den Ausgang?”69 

 
 
 

Há em Kandinsky  um organon ordenador que tudo move e alinha para depois 

decompor num espaço oblíquo ao nosso olhar, conducente a uma estasia onde o 

argumento é a própria musicalidade70 ressonante na carne do poema criador. É neste 

lugar habitado de autêntico óneiros (do gr. sonho, relativo a sonho), somente haurido 

por quem pela substância ígnea se move, que se abre a vidência à substância do ‘ser’, à 

soberba realidade do sentir, à inevitabilidade do sol do conhecimento. A dialéctica 

poética, criadora do génio ano medra precisamente no resvalo de uma realidade a outra, 

numa sinergia cinética do hipocentro ao descentro, da espera ao repente, do vazio para 

um lugar adentro.  

Nisto o autor concede-nos o poder ceptral de para o interior seguirmos, 

silenciando direcções, aventando-as, porém, na multiplicidade de quanto buscamos. 

                                                
69 Cf. Wassily Kandinsky, Sounds, Translated by Elisabeth R. Napier, London, Yale University Press, 
1981, p.116. “Ausgang”: “Saída”: “Tu bateste as palmas. Não inclines a cabeça para a tua alegria. / 
Nunca, nunca. / E lá corta ele outra vez com a faca. / Com a faca ele volta a cortar a eito. E então 
ribomba o trovão no céu. Quem te conduziu mais fundo? / Na água calma profunda escura estão as 
árvores com as pontas para baixo. / Sempre sempre. / E então ele suspira. Um suspiro profundo. Ele volta 
a suspirar. A suspirar. / E então o pau bate em qualquer coisa seca. / Quem aponta a porta, a saída?” 
 
70 Apontamos aqui para uma concepção de obra de arte total, no duplo sentido da percepção do mesmo 
acontecimento musical, para o ouvido e para a visão, numa espécie de mecanismo artístico concebido 
para o encontro do homem no extâse de si e pela catarse anímica. É neste sentido que teceremos a nossa 
reflexão.  
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Quanto é que somos capazes de auferir na diluição da nossa forma interior? Na 

experiência estética de fruição o corpo esvazia-se a uma psicagogia, a uma condução da 

alma que tem lugar naquele amplo silêncio lustral, num processo catártico de uma 

quase ataraxia activa que no eco da imperturbabilidade se traveste. Este arrastamento 

laxante através da eufonia poética e da imagem de forte retalhe experiencial acompanha 

uma estética fusional de ventos boreais e estivais da pintura (esfera empírica) com a 

carne poética do verbo (esfera intelectual). Assim nos propomos tratar a obra poética, 

em compasso com a obra pictórica, fundantes uma da outra. Lograremos iniciar a nossa 

reflexão com a seguinte questão: porquê a poética ana?  

A cadência do nosso autor compreende-se numa sonoridade interior pura 

transvertida ad exteriorem enquanto experiência poética soliloquial e vibrátil do seu 

ânimo criador. Neste sentido, a experiência do espectador é a de esvaziar-se enquanto 

corpo, material e ser conduzido numa espécie de prova psicagógica, no enlevo da alma 

que tem lugar naquele amplo silêncio lustral onde respira desafogada a alma, e se coroa 

de hera o corpo liberto da gravidade:  

 
“Sehen Blaues, Blaues hob sich, hob sich und fiel. / Spitzes, dünnes pfiff 
und drängte sich ein, stach aber nicht durch. / An allen Ecken hat’s 
gedröhnt. / Dickbraunes blieb hängen scheinbar auf alle Ewigkeiten. / 
Scheinbar. Scheinbar. / Breiter sollst du deine Arme ausbreiten. / Breiter. 
Breiter. / Und dein Gesicht sollst du mit rotem Tuch bedecken. / Und 
vielleicht ist es noch gar nicht verschoben: bloss du hast dich verschoben. 
/ Weisser Sprung nach weissem Sprung. / Und nach diesem weissen 
Sprung wieder ein weisser Sprung. / Und in diesem weissen Sprung ein 
weisser Sprung. / In jedem weissen Sprung ein weisser sprung. / Das ist 
eben nicht gut, dass das Trübe nicht siehst: im trüben sitzt es ja gerade. / 
Daher fängt auch alles an … / … Es hat gekracht.”71   

 

Será esta, porventura, a tão assinalada viagem purgante designada de 

experiência estética? Será este aluimento da exterioridade em detrimento de um incurso 

pela interioridade que pela eufonia poética trairá o reflexo por mor da verdade? Será 

esta a moção de ?  

                                                
71Wassily Kandinsky, Sounds, p.121. “Sehen”: “Ver”: “Azul, azul, elevou-se, elevou-se e caiu. / 
Aguçado, esguio, assobiou e intrometeu-se mas não perfurou. / Ribombou por todos os cantos. / 
Castanho espesso ficou pendurado aparentemente por todas as eternidades. / Aparentemente. 
Aparentemente. / Deves abrir os teus braços amplamente. / Mais amplamente. Mais amplamente. / E 
deves cobrir o teu rosto com um lenço vermelho. / E talvez ele ainda não esteja coberto – tu cobriste-te 
simplesmente. / Salto branco a seguir a salto branco. / E depois deste salto branco, outra vez um salto 
branco. / E neste salto branco um salto branco. / Em todo o salto branco um salto branco. / Não é bom 
que justamente não vejas a opacidade – é exactamente na opacidade que isso reside. / É também assim 
que tudo começa … / com um … / rebentamento.”  



 46 

Propomo-nos neste breve ensaio um despretensioso e acurado debruço sobre o 

seu corpus poético, especificamente sobre a obra Klänge, não descuidando o compasso 

pictórico uma vez que ambos são fundantes um do outro. Deste feito, o nosso estudo 

procurará não tanto classificar, estribar ou categorizar uma poesia, mas antes seguir o 

trilho iniciático pela mão do próprio autor seguindo uma leitura, na intermitência do seu 

próprio acontecer, dos seus escritos em acareação e desenho com a dimensão estética. 

É facto que Kandinsky é celebrado pela sua vasta e sublime obra pictórica, que 

tanto tem rivalizado e geminado alvitres e pontos de visão mas se, por um lado, 

interessa sobremaneira a cotada obra pictórica do fulgurante artista urge, por outro, o 

trazer à luz o vozido, o verbo do que ainda permanece calado, o rosto do que ainda não 

foi revelado. Importa parturir a realidade grávida de Wassily  no seu estro poético. 

Se, por um lado, interessa, sobremaneira a obra pictórica do fulgurante artista, 

urge por outro, trazer à luz estudos do que ainda não foi completamente desvelado. Dar 

à luz a realidade grávida é a árdua tarefa que nos propomos, revelando o que é já ai, o 

que já lá está mas que dourava no escuro. Este nosso estudo procurará não tanto 

classificar, estribar ou categorizar a poesia do nosso autor, mas antes rumar por um 

trilho iniciático, por uma leitura dionisíaco-apolínea do seu trabalho poético em 

acareação e desenho com a dimensão pictórica, díspares mas necessariamente 

irmanadas. Assim do que jaz dentro para fora: o passo, a espera, a música e a dança 

tudo dirão da poesia enquanto criação artística e a criação artística enquanto poesia.  

Por que razão Klänge72 prolixamente traduzido por sons, sonoridades, vibrações 

poderá ser entendido por nós como obra exclamativa no campo da poética 

experimental, abstracta, repentista e protorealista?73 Por que razão terá esta obra 

auferido impar resistência e impacto num século onde proliferavam movimentos de 

ruptura com os cânones instituídos? Por que razão nos sentimos interpelados, 

atropelados? E porquê esta titulação atribuída por : Klänge? 

                                                
72 Klänge na sua edição original contemplaria trinta e oito poemas e cinquenta e seis gravuras em 
madeira, sendo doze das quais da dimensão de uma página inteira. Graficamente os poemas seriam 
dactilografados e impressos em papel artesanal, sendo a encadernação em cartão preto e vermelho escuro 
com uma espinha púrpura em linho a adornar. A frente e o verso seriam cobertos por uma vinheta feita 
por  impressa em ouro. Cf. , Sounds, Translated by Elisabeth R. Napier, London, Yale University Press, 
1981 (Intr.). 
 
73Entendemos por protorealidade uma realidade prototípica, arquetípica, nova, primeira, vista numa 
senda vestigial idealista oposta à realidade concreta, seleccionada, desintegrada. (‘prôtos’ do gr. primeiro 
e realista, relativa ao real). 
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Esta última questão parece conter todas as outras senão pela inquietação 

procedente das anteriores, pois remonta a uma ordem originária: o momento criacional. 

De tal forma que cumpre questionar: será o Poeta um arauto demiurgo na medida em 

que cria e concria o espaço, o tempo, a matéria e o próprio homem?  

O sujeito criador, o poeta, o pintor são cinzeladores de consciências e 

incendiários de almas dormentes na medida em que as trans-formam e atiram para uma 

irrealidade livre de translações em que a imaginação e o pensamento são trasladados e 

arrebatados afora de si. Entendemos o fabuloso, o aéreo como apostos ao real sendo 

instâncias de incisão concriadoras de realidades ultrareais, mais que a própria realidade, 

porque genuínas e imaculadas aonde o homem se move sem, contudo, as transformar 

ou tomar. Se assim é, , o contador de fábulas, o guardador dos nossos sonhos, o 

cerzidor de contos de fadas coloca-nos em posição de voo sobre o infinito: 
 
“Klänge Gesicht. / Ferne. / Wolke. / … … / Es steht ein Mann mit 
einem langen Schwert. Lang ist das / Schwert und auch breit. / Sehr 
breit. / … … / Er suchte mich oft zu täuschen und ich gestehe es: Das 
gelang ihm auch – das Täuschen. Und vielleicht zu oft. / … …/ Augen, 
Augen, Augen … Augen. / … … / (…) Augen schauen aus der Ferne. / 
Die wolke steigt. / … … / Das Gesicht. / die Ferne. / Die Wolke. / Das 
Schwert. / Der Strick.” 74    

 
 

O artista é uma criatura multíplice endeusada e endemoninhada, dotada de 

poderes geradores mas também destruidores, achando-se o génio precisamente nessa 

ordem disposta a erigir e arruinar, sempre oscilante na sua base ctónica. Ao acercar-nos 

deste assunto muitas questões se colocam: somente o acto de erigir e construir é 

considerado arte enquanto criação? Poderá o acto de destruição ser considerado um 

acto criador na medida em que poderá funcionar performativamente ou enquanto 

ruptura introduzida numa determinada sequência espácio-temporal? Como equacionar 

estas questões? O que perfaz afinal um artista? Que realidades alternativas e paralelas 

cria ele em si e para fora de si? O que constitui o génio? O que é a criação? O que é a 

arte?  

                                                
74Wassily Kandinsky,  Sounds, p.25. “Klänge”: “Sons” - “Rosto. / Lonjura. / Nuvem. / … … / Um 
homem está de pé com uma espada comprida. Comprida é a espada e também larga. Muito larga. / … … 
/ Ele tentou enganar-me muitas vezes e eu admito-o: Isso ele também conseguiu – o engano. E talvez 
demasiadas vezes. / … … / Olhos, olhos, olhos, olhos / … … / (…) Olhos olham da lonjura. / A nuvem 
sobe. / … … / O rosto. / A lonjura. / A nuvem. / A espada. / A corda.”  
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Adiante procuraremos reflectir sobre estas mesmas questões tomando o artista 

na senda de um Shiva, criador e autofágico que com o seu damaru75 ou instrumento de 

percussão cria e apostata o mundo. Isto porque toda a criação, encontro e despertar tem 

começa com um estalo, um estouro, um sobressalto. 

Poder-se-á entender o artista como um sujeito de identidade decomponível em 

elementos celestes e luciferinos? Conjecturamos a possibilidade de no processo da 

criação intervirem não só princípios criadores mas igualmente destruidores, tal como na 

experiência extásica em que o espectador, transposto para outra dimensão pode 

permanecer inalteravelmente ligado com essa outra dimensão de profundo êxtase sem 

dela nunca retornar, estados estes regra geral conotados com uma certa patologia autista 

ou de loucura pronunciada.  

Onde cinde a vestigial linha que separa sanidade de loucura? Será a sanidade 

um estado de conformidade e cumplicidade da existência com certezas criados por nós? 

Será a loucura um estado de insuportável lucidez incomunicável ao mundo?  

É do conceito de som, música, vibração que irão nascer as auspiciosas 

concepções de arte em  que buscará o essencial nessa mesma arte: uma linguagem da 

alma criada pela necessidade interior, dirigida aos sentidos. Especificamente nos 

poemas de Klänge que analisaremos sob o enfoque de  onde aqueles são, 

possivelmente, representações de uma oposição entre intuição e cálculo, dir-se-ia 

oposta às mathèmatiká (do gr. objectos das ciências matemáticas) no sentido em que 

estas são objectivas e não assentam no sentir, mas no pensar, achar, raciocinar.  

Os estados de enlevo confundem e varrem os corpos de chão içando-os nas 

alturas, abrem céus à passagem e projectam ladeiras a céus impossíveis. E porque a 

ânsia de possuir e de dessedentar caracteriza a alma humana somos impelidos a querer 

sentir cada vez mais sensações, intensidades, diversidades: 

 
“Hügel Eine Masse von Hügeln in allen Farben, die sich einer denken 
kann und will. Alles verschiedene Grössen, aber Formen immer gleich, d. 
h. nur reine: Dick unten, geschwollen an den Seiten, flachrund oben. Also 

                                                
75O Damaru é um tambor em forma de ampulheta que representa o som da criação do universo. É com o 
som do Damaru que Shiva marca o ritmo do universo e o compasso da sua dança telúrica. Se Shiva deixa 
de tocar por um instante todo o universo se desfaz, o cosmos retorna ao caos e só reaparece quando a 
música recomeça. È neste sentido que o artista se pode considerar um demiurgo. No hinduísmo, por 
exemplo, o universo brota da sílaba OM, que comparada com o conhecido prólogo do Evangelho de São 
João: «No princípio era o Verbo (a sílaba, o som) e o Verbo era Deus (...) tudo foi feito por Ele (o Verbo) 
e sem Ele nada se fez», corrobora a nossa tese de que o universo foi e criado através do som, da vibração, 
por interferência de um ‘logos’ divino, defendo-se portanto a tese do artista enquanto arquitecto à 
semelhança de um Deus.  
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einfache, gewöhnliche Hügel, wie man sie sich immer denkt und nie 
sieht. / Zwischen den Hügeln schlängelt sich ein schmaler Pfad einfach 
weiss, d. h. weder bläulich, noch gelblich, weder ins Blaue, noch ins 
Gelbe. In einem langen scwarzen, faltenlosen Rock, welcher sogar dir 
Fersen bedeckt, gekleidet, geht auf diesem Pfad ein Mann. Sein Gesicht 
ist blass, aber auf den Backen sind zwei rote Flecken. Ebenso rot sind die 
Lippen. Er hat eine Grossen trämmel umgehängt und trommelt. / Sehr 
kommisch geht der Mann. / Manchmal läuft er und gibt seiner Trommel 
fieberhafte, unregelmässige Shläge. Manchmal geht er lagsam, vielleicht 
in seine Gedanken vertieft und trommelt fast mechanisch in einem lang 
gezogen Tempo. Eins … eins … eins … manchmal bleibt er ganz stehen 
und trommelt wie das weichfellige weisse Spielhäschen, welches wir alle 
so lieben. / Dieses Stehen dauert aber nicht lange. / Da läuft der Mann 
schon wieder und gibt seiner Trommel fieberhafte, unregelmassige 
Schläge. / Wie gründlich erschöpft liegt er da, der schwarze Mann, lang 
gestreckt auf dem weissen Pfad, zwischen den Hügeln in allen Farben. 
Seine Trommel liegt neben ihm und auch die zwei Schläger. / Er steht 
schon auf. Er wird schon wieder laufen. / Das alles habe ich von oben 
gesehen und bitte auch euch, von oben darauf zu schauen.” 76  
 

Note-se que a fuga pelos sentidos tanto pode ser uma verdadeira experiência 

estética como uma prova funesta, a perdição adentro hortos inflamados e áleas 

inacreditáveis salva-nos ou arrepia-nos. Por que razão a Sonata ao Luar de Beethoven, 

suscita uma pluralidade de sensações que transcorrem tanto para uma infernal 

ansiedade ontológica como para uma candente consciência de abarcamento da 

totalidade, de poder triunfante? É precisamente dos conceitos de vibração, som, 

tonalidade, textura, matiz que irão nascer as auspiciosas concepções de arte de  que 

buscará o essencial nessa mesma arte: uma linguagem da alma criada pela necessidade 

interior dirigida aos sentidos, num quase estado de possessão.   

Klänge é objectivamente o eixo verticial da poesia enquanto arte no seu estado 

puro genésico de possessão, criação e cicatrização da convencional representação 

                                                
76 Wassily Kandinsky, Sounds, p.121. “Hügel”, “Colinas”: “Uma quantidade de colinas em todas as cores 
que alguém possa e queira imaginar. Tudo de tamanhos diversos mas sempre com a mesma forma, isto é, 
apenas uma: espessa em baixo, inchada dos lados, abaulada em cima. / Portanto colinas simples, comuns, 
como sempre se pensam e nunca se vêem. / Entre as colinas serpenteia uma vereda estreita simplesmente 
branca, isto é, nem azulada nem amarelada, sem tender para o azul nem para o amarelo. / Por esta vereda 
segue um homem vestido com um casaco liso, preto, comprido, que cobre mesmo os tacões. O seu rosto 
é pálido, mas nas bochechas há duas manchas vermelhas. Vermelhos são também os seus lábios. Ele tem 
um grande tambor pendurado ao pescoço e rufa-o. / O homem caminha de modo muito divertido. / Ás 
vezes corre e rufa o tambor com pancadas exaltadas e irregulares. Às vezes caminha devagar, talvez 
absorto nos seus pensamentos, e rufa o tambor quase mecanicamente num andamento bastante espaçado. 
Um … um … um … um …, às vezes fica de pé completamente imóvel e rufa o tambor como a 
lebrezinha de brincar, branca e de pelo macio, da qual todos nós gostamos. / Mas este ficar de pé não 
dura muito tempo. / O homem põe-se então outra vez a correr e rufa o tambor com pancadas exaltadas e 
irregulares. / Completamente exausto ali está o homem de preto, estendido ao comprido na vereda 
branca, entre colinas de todas as cores. O tambor está caído junto dele e também as duas baquetas. / ele já 
se está a levantar. Ele vai voltar a correr. / Tudo isto eu vi de cima e também vos peço para olharem 
dessa perspectiva.”  
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formal a que está habitualmente espartilhada e subjugada funcionalmente. Assim a 

poesia, tal como a arte, no dizer Anabela Mendes, em Escrever a pintar? Arquitectar a 

cena na pintura escrita? O simultâneo e o consecutivo na arte cénica de Wassily :   

 
“(…)Tem por objectivo estabelecer uma comunicação espiritual e 
anímica entre criador e receptor. E o modo proposto para que tal 
entendimento aconteça deve nascer de um furor divinus77, de um ímpeto, 
de algo inabalável e inadiável, de qualquer coisa que o pintor designa 
como «necessidade interior» e que o acompanha como um segredo 
íntimo ao longo das várias etapas e conforme ao grau de complexidade 
da obra, mantendo-se em incandescência até à concretização final” 78  

 

 O domínio artístico em Kandinsky assume-se nessa emancipação da percepção, 

do grilhão convencional, construtivista, convencional, representativo, funcional, 

figurativo e formal, propondo-se um curso maior, psicagógico e anagógico - no sentido 

de condução itinerante da alma pela necessidade interior- e pedagógico – no sentido 

mesmo de pedagogia - de educação, reorientação do espírito, dos sentidos e da 

percepção. O despojamento e alheamento da parte face ao todo, ou do pormenor face ao 

conjunto, no que este significaria, reportam um novo sentido e uma nova imagética 

incontaminadas e virgens de juízos, prontas a aparecerem. A vida contida em cada 

signo linguístico autonomiza-se num espaço de verdade, numa amplidão de 

possibilidades em que o leitor se concentra, despertando emoções dormentes numa 

disciplina do arrebatamento.  

Nada é susceptível de ser inequivocamente dito ou sentido de uma determinada 

maneira, mas tudo se diz e tudo se pode dizer, tudo se expande e explora na 

comunicabilidade de tudo sendo, na multiplicidade de variáveis que são unidades 

perceptíveis autónomas, cheias de energia viva. Neste caminho do olhar, do ver raro, 

inabitual, cria-se o espaço próprio, único e sagrado da letra, da sílaba, da palavra numa 

sensibilidade que se desfaz numa totalidade de sentido. Tudo o que a-parece é 

expressão objectiva que dá sentido à impressão subjectiva do leitor que colhe na 

imaterialidade a polpa e a plasticidade mordente do que é mais do que mera 

representação.  

                                                
77 Anabela Mendes, Pulsating Visions –Idioms Incarnate: Wassily  Amidst stage, Pen and Brush in Rui 
Carvalho Homem and Maria de Fátima Lambert (eds.), Writing and seeing – essays on Word and Image, 
Amesterdam, New yor, Rodopi, 2006, p.349. 
 
78Anabela Mendes, Escrever a pintar? Arquitectar a cena na pintura escrita? O simultâneo e o 
consecutivo na arte cénica de wassily  (no prelo).    
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“Para  uma tela pode adquirir potencialidades para vir a ser um palco. A 
área de superfície onde cabe uma pintura também é capaz de se moldar à 
volumetria através do uso pragmático (no sentido em que o discurso é 
notação) e minucioso da expressão escrita. A esta caberá a organização e 
apresentação de uma construção plástica que seja capaz de estabelecer 
relações intrínsecas com outras formas de arte: música, canto, dança, 
poesia. O movimento e direccionamento da escrita em sentido contrário, 
i.e., enquanto processo de criação e transformação da linguagem poética 
em linguagem pictórica –um quarto feito pela escrita – foi 
experimentado por  em muitos os poemas em prosa que escreveu e 
publicou, em 1912, na obra Klänge (Sons). Aí o pintor poeta organiza as 
palavras segundo modelos comuns ao universo musical e literário – 
formas de diálogo entre módulos de linguagem associados às figuras de 
repetição da variação, do contraponto -, através dos quais se implementa 
a multiplicidade do jogo interpretativo” 79  
 

 Kandinsky feito poeta mistura-se na sua criação que transpira uma sacralidade 

única participada do divino e que convoca cada espírito expectante a uma pirueta 

interior através de um olhar para dentro, não orgânico, olhar este que é um ver através e 

além do todo numa exploração microscópica até endoscópica da pluralidade. A 

experimentação e musicalidade da sua linguagem – energias fundantes da sua obra - 

bem como o encontro da verdade nas particularidades das pequenas coisas, 

neutralizadas, desintegradas do seu contexto natural e vulgar são incontestavelmente as 

notas unissonantes na criação poética de . As sílabas autonomizadas, os números, os 

travessões, os pontos, a linha e toda a sinaléctica própria e original, têm todos leitura 

dentro do seu corpo semântico revelado na sinestesia e no carácter extraordinariamente 

visual dos seus escritos.  é um ensaiador de experiências no laboratório da sua 

imaginação: 

  
“Anders Es war eine grosse 3 – weiss auf dunkelbraun. Ihr oberer Haken 
war in der grosse dem unteren gleich. So dachten viele Menschen. / Und 
doch war dieser obere / etwas, etwas, etwas, / grosser, als dieser untere. / 
Diese 3 guckte immer nack links – nie nach rechts. Dabei guckte sie auch 
etwas nach unten, da die Zahl nur scheinbar vollkommen gerade stand. In 
Wirklichkeit, die nicht leicht zu bemerken war, war der obere / etwas, 
etwas, etwas / grössere Teil nach links geneigt. / So guckte diese grosse 
weisse 3 immer nach links und ein ganz wenig nach unten. / Es was 
vielleicht auch anders.” 80 

                                                
79 Cf. Anabela Mendes, “Um Sopro Vital.  e as suas Comosições para Palco”, in Noite e Som Amarelo, p. 
75. Anabela Mendes, (org.) in Noite e o Som Amarelo, (programa do espectáculo realizado no Centro 
Cultural de Belém), Co-Produção Lais de Guia, 2003, p.75.  
 
80 Cf. Wassily Kandinsky, Sounds, “Anders”, p. 126. “Diferente”: “Era uma vez um grande 3 – branco 
sobre castanho escuro. A sua curva superior era do mesmo tamanho inferior. Assim pensavam muitas 
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A relação entre a obra de arte, enquanto transportadora, o criador, enquanto 

demiurgo e a arte em si, enquanto fenómeno expositivo, expressivo num 

enquadramento de uma mundividência transformadora, transfiguradora, perante um 

espectador no solo estante onde tudo isto ocorre, constitui o mote de abertura, fecho e 

andamento de toda a obra de  que pretendeu no seu tempo e espaço de vida operar uma 

mudança radical no domínio da arte.  

A arte ‘feia’, ‘indecorosa’, ‘suja’ de Joseph Beuys (Séc. XX) - artista alemão 

controverso que considerava a arte, a vida, colhendo nesta o substracto para aquela - 

tendo sido desenvolvida proficuamente nos domínios das artes visuais, escultura, 

performance, vídeo e instalação, aparecia sob forma de um ritual, cultivando meios e 

técnicas inovadoras e polémicas. O seu mote, tendencialmente de inspiração política,81 

funcionava por tensão, por explorar a matéria orgânica ao limite e neste sentido tanto 

ele como outros artistas experimentalistas, que se reinventaram na criação das suas 

obras. Lembremos o artista francês Marcel Duchamp (séc. XIX), cujo movimento 

vanguardista ‘Dada’ conhecemos pela descaracterização da arte considerada ‘bonita’ e 

‘limpa’, ainda presa ao conceito de belo como correspondência ao padrão clássico do 

aprazível e do agradável. A sua criação mais polémica que permite compreender a 

extensão da recriação do real é a ‘Fonte’ onde um vulgar urinol é virado ao contrário 

funcionando como fonte. O receptáculo dos dejectos humanos torna-se fonte, nascente 

da água. O feio no objecto, destituído da sua função, é substituido pelo seu valor 

mediato, para assumir outras visões e interpretações.  
                                                                                                                                         
pessoas. E afinal a curva superior era / um pouco, um pouco / maior do que a curva inferior. / Este 3 
estava sempre a olhar para a esquerda – nunca para a direita. Também olhava um pouco para baixo, pois 
o número só aparentemente estava todo direito. N realidade, em que não era fácil reparar, a parte maior 
era / um pouco, um pouco, um pouco, / maior e superior inclinada para a esquerda. / Assim este grande 3 
branco estava sempre a olhar para a esquerda e um poucochinho para baixo. / Talvez fosse também 
diferente.”  
 
81 Joseph Beuys viveu durante o período da eclosão da Segunda Guerra Mundial, tendo-se alistado na 
força aérea alemã onde terá experienciado situações traumáticas e donde figura o mito que rodeia a sua 
personalidade artística e onde se explica a abundância de feltro, graxa e banha em grande parte das suas 
criações. Lembremos a instalação ‘Como Explicar Desenhos a uma Lebre Morta de 1965’ em que o 
artista vaga pela galeria com o rosto coberto de mel e ouro, carregando no colo uma lebre morta com 
quem fala pretendendo sempre uma não linearidade na sua acção poética e filosófica de diálogo com o 
mundo através do chamamento de elementos visuais chocantes e materiais usuais que o distinguem na 
arena artística como criador de um estilo único e distinto, numa superexperimentação da potência 
artística. Joseph Beuys integrou por volta de 1962 o movimento Fluxus - movimento artístico que se 
proclamou como antiarte, caracterizado pela fusão de diferentes domínios da arte, especialmente das 
artes visuais mas igualmente da música e literatura, tendo um impacto efervescente entre a década de 60  
e 70 e assumindo como princípio fundante do seu movimento vangardista a arte liberta do seu carácter 
instrumental e mercantil - onde a performance e o trabalho multidisciplinar se fazia das artes visuais, à 
música e à literatura.  
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Este conceito reinventado de arte, pelos artistas vanguardistas, é também 

perfilhado por Kandinsky que, na sua escrita pictural, deixa entrever essa tendência 

desconstrutivista. Não esqueçamos que  integrou o grupo da Bauhaus, criado em 1919 

pelo arquiteto alemão Walter Gropius, com o objectivo de pugnar por uma arte pela 

arte, estimulando a livre criação na revelação e exteriorização do subconsciente e da 

personalidade do artista. Mais tarde o artista americano Andy Warhol (séc. XX) abre 

caminho com o seu conceito de arte pop, cujo movimento integrava e que se 

denominava precisamente de Pop Art, uma nova estética que envolvia uma sublimação 

de objectos e elementos do quotidiano, sacralizando-se assim o espaço do real, 

desconceptualizando o objecto na sua função e representação imediata. 

O artista, redimensionado na sua esfera demiúrgica, é agora creditado e capaz de 

em liberdade e sem constangimentos, evocar o significado metafísico da totalidade. 

Os artistas que, como , aderiram, num contexto de vanguarda aos movimentos 

artísticos que viriam a designar o período modernista- como o Dadaísmo, o 

Surrealismo, a Pop Art, o Expressionismo Abstracto e o movimento Fluxus – em 

ebulição, celebrariam assim para sempre uma radical e completa mutação na dimensão 

estética.   

A obra poética de Kandinsky bebe do dadaísmo vanguardista todo aquele 

ímpeto experimental, do acaso e do improviso, numa oposição a regras de 

comedimento equilíbrio e proporção premeditadas – o acontecimento que vibra no 

instante, no ápice é a inspiração. A dimensão do aleatório e da incoerência, esboçados 

num pessimismo irónico, jocoso e numa ingenuidade radical, pueril funcionam em 

conjunto com um cepticismo absoluto sobre o real e a existência, a essência e o fascínio 

da sua construção poética. 

Após a leitura e imersão em Klänge, onde se ousa falar do que não é do domínio 

do explicável, o mergulho cifra-se num verso que ininterruptamente nos irrompe na 

expressão da sua essência: gelben Grelligkeit82 - estridência amarela – pois  é dia, é 

amanhecer trigueiro, futuro fulvo de lava, atendendo a que por amarelo se não entende 

o pigmento fechado em si mas todas as suas efusões em vermelhos, róseos pretos, 

violáceos, veridianos e brancos que ardem na íris e que podemos sentir no poema 

colorido de Rimbaud, que em impressões de cor lhe pressentiu a essência, no oiro 

opalescente do seu ocaso. É que  respira dentro da própria cor criada. Vê-nos, escuta-

                                                
82 Wassily Kandinsky, Sounds, p.127. “Lenz”: “Primavera”: Estridência Amarela.  
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nos e sente-nos de dentro de um céu aceso que ilumina para nós, que tem o som que o 

amarelo tem e que parece transcender, por seu turno, o sol que todas as cores possam 

ser. É o som, o cheiro e o tacto do amarelo. Um amarelo fúlgido transbordante de 

significação, cintilação, mistério e vida concordante com a alma.  
 

“A noir, E blanc, / rouge, U vert, O bleu: voyelles, / Je dirai quelque jour 
vos naissances latentes: / A, noir corset velu des mouches éclatantes / Qui 
bombinent autour des puanteurs cruelles, / O, suprême Clairon plein des 
strideurs étranges, Silence traversés des Mondes et des Anges: / -O l' 
Oméga, rayon violet de Ses yeux.” 83  

 

Aqui o fenómeno energético anteparado por  na sua estruturação do mundo das 

cores é latente, sugerindo uma dinâmica que conduz a um chamamento para dentro do 

corpo do poema. O poema de Rimbaud é exemplo referencial da manifestação 

sinestésica e do esforço de união entre a linguagem e cor na comunhão de todos os 

sentidos. Associamos um som a uma determinada cor - recordemos as afinidades 

sinestésicas feitas pelo compositor Scriabin - que remete por sua vez a um sabor: o 

amarelo-acre ao limão e o azul-indigo ao mar. Provar do cálice da flama é tornarmo-nos 

escarlates e deixarmo-nos incendiar de dentro pela palavra poética.  

Existe, na nossa interpretação e na do nosso poeta pintor uma congregação entre 

todos os meios da arte, tendente a uma unio mystica a um conceito de arte total84 

pronunciado no campo da música por Wagner.85 O conceito de arte total pretendia 

provocar no espectador uma multiplicidade de sensações físicas, emocionais, 

intelectuais e espirituais num itinerário sem pé, místico e extásico. O espectador é então 

lançado para um quarto escuro de impressões, sensações e sentimentos: 

 
“Assim, a ilusão das artes plásticas tornou-se no drama: o artista plástico 
estende a mão ao bailarino e ao mimo, para se tornar ele próprio, para ser 
ele mesmo bailarino e mimo. –Tanto quanto esteja no seu poder, este 
deverá manifestar à vista do homem interior o que vê e o que sente. É a 
ele que pertencem, em toda a sua extensão e profundidade, a superfície 

                                                
83 Arthur Rimbaud, Poesies, p.37.  
 
84 O artista irlandês Les Levine foi um dos primeiros a utilizar este conceito no seu corpo de trabalho 
assumindo a necessidade do ilimitado na comunicação e na criação, transformando a questão dos limites 
da arte como fundamental para o seu mundo. Les Levine operou nas áreas da pintura, fotografia, vídeo e 
procurando também fundamento artístico na tecnologia. 
 
85 Wagner considerou o conceito de “obra de arte total” como concepção ideal do seu corpo de trabalho 
em que propunha uma síntese de todas as artes – a literatura, o teatro, as artes plásticas e a música, 
corolário da obra de arte total, expresso e incorporado na ópera por esta reunir os elementos da tragédia, 
do teatro, da declamação e do acompanhamento destas artes de expressão pela música. Cf. Richard 
Wagner, in Estética Teatral, Textos de Platão a Brecht. 
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da cena, onde mostra a sua forma e o seu movimento pelo meio da 
representação plástica, seja isolada, seja em sociedade com os 
colaboradores da representação. Mas, ali onde acaba o seu poder, ali 
onde a plenitude do seu querer e do seu sentimento o obriga a fazer 
manifestar-se o homem interior pela ‘linguagem’, a palavra exprimirá 
conscientemente a sua intenção: ele será poeta, e para ser poeta, músico. 
Bailarino, músico e artista, ele não é mais que uma e a mesma coisa, e 
nada mais do que um ‘homem artista que representa, que se comunica, de 
acordo com a soma de todas as suas faculdades, com a mais alta 
faculdade da imaginação.” 86  

 

 Existe na poética de Kandinsky um fundo remanescente religioso (no sentido 

de religação do homem aos céus) constitutivo da sua própria natureza, de re-ligação a 

um impulso superior a uma ideia arquetípica fundadora e fusional ainda porque amou 

verdadeiramente o seu mister de tal forma que pelo seu gesto talhou no mundo palpável 

o curso do etéreo recortando-o em cada textura e em cada sonido. Porque o 

transcendente e o sublime metafísico serão sempre o antídoto para o real concreto e 

espúrio, a religião e a arte podem ser entendidas como experiências de fuga consentida 

e de derrame da imanência em estados de hipnose, maravilhamento, intoxicação e 

estupor perante o inefável que as devolve ao estado primeiro de si, de pureza, como são 

os estados de enamoramento, de contemplação, infância, perdição e loucura.  

Onde encontrar o antídoto para os venenos vivenciais? Nas palavras não ditas 

que resolvem céus interiores? Na música guardada que explode aqui e ali em pequenas 

incidências ouvidas apenas por alguns? Na tela rasgada que encobre um mistério e uma 

lógica soberba de bem sonhar? No próprio sonho que retarda nos olhos e que aparece 

não quando os fechamos mas quando os abrimos por fim? Não trataremos neste estudo 

o carácter religioso da arte sublinhando, porém, o interesse na questão e o 

acontecimento da embriaguês religiosa na obra de .  

 Kandinsky interliga e relaciona alquimicamente luz, cor, linha, forma, interior, 

exterior, seriedade, humor, espessura e leveza num misto de écloga e realidade onde se 

confundem deuses e mortais em histórias que nunca acabam e se entretecem, em 

labirintos do porvir. Há talhos e céus que se cumprimentam nas ruas de , peixeiras que 

piscam o olho a poetas nas esquinas ao sol, gatos com cartolas e bicicletas que julgam 

ser sinos quando a trombeta toca:  

 
“Glocke Einmal sagte ein Mann in Weisskirchen: ‘nie, nie tu ich das’. 
Gans genau zur selben Zeit sagte eine Frau in Mühlhausen: ,, ‘Rindfleish 

                                                
86 Cf. Richard Wagner, in Estética Teatral, Textos de Platão a Brecht, A. A. V. V., trad. de Helena 
Barbas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, (2) 2004, p.343. 
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mit Meerretich.’ / Beide haben jeder seinen Satz gesagt, da es anders 
nicht ging. / Ich halte eine Feder in der Hand und schreibe mit ihr. Ich 
würde mit ihr schreiben können, wenn Tinte ware. / Das grosse starke 
Tier, weiches viel Freude am Kauen und Wiederkauen hatte, wurde 
durch schnell auf einander folgende, dumpf klingende Hammerschläge 
auf den Schädel betäubt. Es sank nieder. Eine Öffnung im Leibe liess 
freien Lauf dem blut. Viel dickes, klebriges, riechendes Blut floss 
unendlich lange. / Wie wunderbar geschickt wurde die dicke, warme, 
samtne, Haut mit braunweissen Haaren in schöner Ornamentik bedeckt 
heruntergerissen. Abgezogene Haut und rotes dampfendes geruchvolles 
fleisch. (…) 87 

 

Experimenta-se e consegue-se na obra de Kandinsky o verdadeiro sentir, sentir 

este que rebenta de incontido e inexprimível. A libertação é vasta e o sonhar incontável 

e permeável, há carne fumegante que salta aos sentidos, há sangue que vem no gume do 

aroma, tudo é deixado ao imprevisto, ao lume do acontecer.  dá nome à sua prova 

existencial, mesmo quando se silencia e o nome é do domínio do indizível, importa 

somente perceber que inebria e faz desaparecer na claridade toda a opacidade no quarto 

escuro do ser. Encontrarmo-nos com  significa experienciar o extraordinário, o espanto 

no único, o estupor incondicional, o grito de espanto dentro do poema.  

O tempo concentra-se na deserção de si, mostra a sua natureza, liberta o cio, o 

espaço na sinestesia, os ouvidos no movimento, os olhos no som, as mãos na cor que é 

dentro e fora e o cheiro na imaginação, confunde sensação e entendimento – faz a 

poesia crescer. 

 O espírito é ocupado por completo numa orgia de impressões e  continua a não 

se dizer. Calam-se as avenidas de pensamento e expressão a gritar um nome porque ele 

se basta num fósforo queimado que se regenera e tem vida. O que se pode, nesse caso, 

dizer da raridade da sua poesia se o prodígio da arte é precisamente este movimento 

excêntrico, crescente, enchente e descentrador? 

Considerando a experiência estética uma perscrutação fora do olhar inabitual 

poder-se-á antever um movimento anverso: do domínio do Ekstasis (ascensão da alma / 

saída para fora de si) ao Kathodos (queda / descida da alma)? Que dentro é este a que a 
                                                
87 Wassily Kandinsky, Sounds, p.122.“Glocke”, “Sino”: “Uma vez, em Weisskirchen, um homem disse: 
“Eu nunca, nunca faço isso”. Exactamente ao mesmo tempo, em Mühlhausen, uma mulher disse: “Carne 
de vaca com rábano”. / Ambos disseram, cada um por si, a sua frase, pois não era possível de outra 
maneira. / Seguro na mão uma caneta de aparo e escrevo com ela. Eu não conseguiria escrever com ela se 
ela estivesse sem tinta. / O grande e poderoso animal, que tinha tanto prazer em mastigar e voltar a 
mastigar, ficou atordoado no crânio por rápidos e consecutivos golpes de martelo de som indistinto. Caiu 
por terra. Uma abertura no corpo deixava correr livremente o sangue. Muito sangue espesso, peganhento, 
com cheiro correu durante um tempo infinito. / Com que destreza magnífica foi arrancada a pele espessa, 
quente aveludada, coberta de pêlos brancos acastanhados, com belos padrões ornamentais. Pele esfolada 
e carne vermelha fumegante cheia de odor. (…)”. 
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alma regressa após voo icárico? Poder-se-á experimentar, simultaneamente, os dois 

movimentos do espírito: subida e queda? Que insidioso destino ou diáfana mão é esta 

que nos iça e nos faz regressar à terra?  

Se cada linha ao se pronunciar cria e articula um mundo trazendo até ao 

espectador a ressonância interior de uma forma (linha como contorno, como 

delineadora de uma textura, de um volume, como criadora da forma em si ou linha 

independente da forma que  terá bebido do pontilhismo presente na sua pintura) a 

poesia será essa linha austral que reverbera e ganha vida num todo a arder único e 

variado. É esse desígnio incerto, espécie de sonho antesonhado e entresonhado onde o 

Um se reconhece e revê, onde tudo se apercebe e recobre de sentido como uma melodia 

esquecida de um realejo empoeirado e onde o céu é baixinho para ser tocado com a 

ponta dos dedos e com a mesma algazarra interior do que é sentir o estremecimento de 

uma tela húmida ainda a crescer. Os terramotos interiores são para o medo o que o 

sonho é para arte.  

A arte participa e comunica o segredo da existência em sublimação – expresso 

pelas mais perturbadoras imagens embriagadas de sonho, refluidas da vida e chamadas 

a ferver pelo artista, pelo poeta, pelo músico que as pacifica – e que deve ser lido nas 

entrelinhas e não na imediatez hermenêutica. É no espaço de acontecimento da ciração 

que o nosso sentir se converte, em vero sentir, que o olho se precipita a Ver. Uma meda 

de feno de Monet onde nos é dado descansar a razão e onde alargamos a vista ao 

horizonte sem remate assume o contorno das coisas essenciais, tornando fosca e 

longínqua a vulgaridade que se deixa a flutuar num silêncio de nenúfares.  

É neste espaço ocupado de lume veranal radiante, onde as pontes não bastam 

ao olhar grande, onde jogos de cor e magias replicam utopias deslumbramentos e 

espantos que o poeta faz nascer sobre o meridiano cósmico a sua singularíssima obra 

poética – pela sua feição inovadora, indómita e profundamente poética, intervalo a que 

a vida se abandona, nascimento dos sentidos – em sonâncias e vibrações que 

configuram a sua largueza rítmica: Klänge, Klänge Klänge. Sonoridade, toada, 

paisagem iluminada de cores videntes, visão que ultrapassa o vocabulário do visível 

numa elisão temporal prodigiosa, tempero balsâmico na ideia de mundo. O tédio 

existencial é levado pela mão do criador, desprende-se de si e abre-se finalmente à nota 

suave, ao amarelo musical.  

Ainda e para além dos motivos interiores do batimento cardial da sua obra, 

outros há que a fizeram controversa, nomeadamente, ter sido redigida numa época de 
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radical mudança onde se formavam novas conspecções da arte na sua história, 

nomeadamente, o advento do movimento abstraccionista – que veio revolucionar de 

dentro a arte propriamente dita e o conceito estético de si – a par com os outros 

movimentos de vanguarda, que referimos atrás, impugnavam a teoria da arte vigente, 

postulando um novo papel da obra na arte e desta no mundo, bem como a relação desta 

com o mundo e o espectador. 

Na sua obra angulosa,88 Klänge, escutamos escritos fonéticos, palcos de 

palavras em boninas que parecem mudar constantemente de forma e lugar, povoados 

estes que nos confortam e assaltam, espantam e fazem vibrar, ferem e saram numa 

simultaneidade de conciliação do ser consigo. Não se fica indiferente perante esta obra 

e se se fica é porque não se viu, larga-se o baloiço por inseguro, desolha-se o sol por 

cegar, o livro por cansar, mas não por indiferença. Demais, a causa da incompreensão 

perante a poesia, a arte, e a verdade parte muitas vezes de uma carência destas em nós, 

de um medo insonte de as receber, porque a poesia desarma, liberta e torna-se 

insuportável a quem mente no resgate de si. A poesia e a arte são no seu estado não 

referencial uma lufada e uma bofetada essenciais no enquadramento ontognoseológico 

do ser humano. 

A escrita de Kandinsky incomoda e interpela no seu motivo de estranheza e 

novidade, ilumina na sua interrogação do real, esse mesmo real disposto a ser inquirido, 

formando uma própria forma-sentido e um conteúdo de espaço total de significação. É 

impossível valorar a sua poesia. Deixêmo-la pois pronunciar-se, deixando respirar nela 

a atmosfera de que se compõe.  

Qual a intenção originária do nosso autor? Absorver no clima da sua 

linguagem poética todo o peso existencial evocador de supramundos que se não dizem? 

Mostrar a sombra inteiriça radicada na alma de cada um para uma entrevisão da luz? 

Incitar o uso do olhar incauto, da contemplação do novo, do invisível, num olhar além 

daquele olhar físico carnal? Fazer-nos sentir o sentir abandonando o pensamento 

direccionado? Visionar o olho por dentro na sua digestão de imagens e grafias, 

derretendo os cristais fotográficos directamente na retina?  interroga no acontecimento 

de si cada momento, logrando alcançar um estado de invenção do ser, na surpresa de si, 

no limiar de si e na mesma senda que Bernardo Soares:  
                                                
88 Sublinha-se a excelência deste adjectivo – anguloso - pelo facto de considerarmos a sua poética 
angulosa, angulada, esquinada, multiforme, texturada, aberta ao todo e a nenhum, multireflexa, oferta a 
quem saiba recebê-la, intoxicação ou antídoto, sótão ou labirinto, vivência de opostos, turno de climas 
que se alteram na atmosfera precípua num convite ao abismo e ao céu.  
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“Tudo para nós está em nosso conceito do mundo; nodificar o nosso 
conceito do mundo é modificar o mundo para nós, isto é, é codificar o 
mundo, pois ele nunca será, para nós, senão o que é para nós. Aquela 
justiça íntima pela qual escrevemos uma página fluente e bela, aquela 
reformulação verdadeira, pela qual tornam os viva a nossa sensibilidade 
morta – essas coisas são a verdade, a nossa verdade, a única verdade. O 
mais eu há no mundo é paisagem, molduras que enquadram sensações 
nossas, encadernações do que pensamos. E é-o quer seja a paisagem 
colorida das coisas e dos seres – os campos, as casas, os cartazes e os 
trajos – quer seja a paisagem incolor das almas monótonas (…) / 
Revolução? Mudança? O que eu quero deveras, com toda a intimidade da 
minha alma, é que cessem as nuvens átonas que ensaboam cinzentamente 
o céu; o que eu quero é ver o azul começar a surgir de entre elas, verdade 
certa e clara porque nada é nem quer”.89  

 

A vida óbvia, convencional, as atmosferas polidas em demasia, o carácter óbvio 

e escandaloso da realidade não lhes interessa, interessa-lhes os bolores disfarçados, as 

humidades envernizadas, a singeleza áugure de uma mensagem vinda ao cimo pelo 

vidro embaciado, os caminhos de ruína donde não se lobriga regresso: a entrada em 

todas as coisas com verdade, sageza e ausência de artificialismos. Eis a mais alta 

sensibilidade do sentir as pequenas coisas da vida que fazem dela poesia constante.  e 

Pessoa buscaram o mesmo mas em caminhos e andamentos distintos, surpreendendo 

um pela experimentação de uma linguagem visionária e outro pela assertividade 

analítica, crítica e racional de cunho metafísico: 
 
“Hoboe Nepomuk hatte seinen schönen neuen Gehrock an, als er sich auf 
dem kleinen runden flachen Hügel niederliess. / Unten stach der kleine 
blaue grüne See die Augen. / Nepomuk lehnte sich an dem Stamm der 
kleinen weissen grünen Birke an, zog seine gross lange schwarze Hoboe 
heraus und spielte viele schöne Lieder, die jedermann kennt. Er spielte 
sehr lange mit sehr viel Gefühl. Vielleicht an die zwei Stunden. Als er 
gerade “Es kam ein Vogel geflogen” anfing und zum geflo”… kam, so 
lief ganz erhitzt und ausser Atem Meinrad den Hügel herauft und schlug 
mit seinem krummen, spitzen, scharfen, gebogenen, glänzenden Säbel 
ein gutes Stück von der Hoboe ab.” 90 

   

                                                
89 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 175.   
 
90 Wassily Kandinsky, Sounds, p. 124. “Hoboe”: “Oboé”: “Nepomuk vestia a sua bela e nova 
sobrecasaca, quando se sentou em cima da colina pequena, redonda e baixa. / Lá em baixo, o pequeno 
lago verde e azul queimava-lhe os olhos. / Nepomuk enconstou-se ao tronco da pequena bétula branca, 
tirou o seu oboé preto, comprido, grande e tocou muitas canções conhecidas de todos. Tocou durante 
muito tempo e com muito sentimento. Talvez durante umas duas hoas. Quando estava exactamente a 
começar “vinha um pássaro a voar” e ia dizer “a voar…”, pôs-se Meinrad a subir a colina, 
completamente afogueado e sem fôlego e, com o seu sabre reluzente, curvo, afiado, pontiagudo, torcido, 
cortou um bom bocado ao oboé.”  
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“Todos os movimentos e intenções da vida, desde a simples vida dos 
pulmões até à construção de cidades e a fronteiração de impérios, 
considero-os como uma sonolência, coisas como sonhos ou repousos, 
passadas involuntariamente no intervalo entre uma realidade e outra 
realidade, entre um dia e outro dia do Absoluto. E, como alguém 
abstractamente materno, debruço-me de noite sobre os filhos maus como 
sobre os bons, comuns no sono em que são meus. Enterneço-me com 
uma largueza de coisa infinita.” 91 

 

Observamos nestes poemas uma diferença de grau linguístico e quanto ao 

conteúdo: a injustiça da vida é metaforizada sob a forma cândida de um conto que 

encerra contudo uma lição de vida. Meinrad simboliza, porventura, a injustiça que se 

abate sobre Nepomuk que alegremente tocava o seu Oboé. Não há razão aparentemente 

explicitada no poema para Meinrad cometer tão vil gesto contra Nepomuk, a não ser 

pela gratuidade do acto em si, pela maldade infundamentada de que muitas vezes 

somos objecto. No poema de Soares a racionalização do sentir sobre os movimentos da 

vida e intenções da vida aparece não sob uma óptica ingénua mas com uma 

racionalidade e análise acutilantes. 

Aquilo que Soares apelida de inconsciência diversificada da humanidade 

também Kandinsky detecta, exprimindo o seu mundo através da palavra inane dessa 

mesma humanidade em toadas de motejo, ironia, sarcasmo e facécia sob forma de 

diálogos e monólogos animosos. A puerícia e a perversidade convivem num mesmo 

recreio espacial, dispensando-se, prometendo-se e roubando-se para entrar, 

simultaneamente, em palco. Soares e  pintam-nos bem. 

Na poesia de Kandinsky o sentido lógico, comum da palavra é importante, mas 

não fundamental e essencialíssima – contrariamente ao que se verifica em Pessoa - é 

sim relevante o som, a vibração, o ritmo composto por vírgulas, a autonomia que uma 

sílaba assume sozinha ou desprendida do seu contexto frásico, a arrumação dos pontos 

a conferirem uma cadência própria. Toda a sinalética e signos utilizados 

intencionalmente 92 constituindo o baixo-contínuo da sua poesia.  

                                                
91 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 102.  
 
92 Note-se que os pontos, as linhas, as vírgulas, as exclamações, as interrogações, as reticências e as 
demais sinaléticas introduzem um efeito gráfico perturbante que ao mesmo tempo mancha, musica, 
dinamiza de forma vigorosa e inovadora todos os escritos, bem como as figuras de estilo -  a elipse, s 
hiato, a sinestesia, a metáfora, a hipérbole, a enunciação, a repetição, a personificação, a imagem - que 
abrem e dilatam o sentido do mesmo, conferindo um prolongamento da imagística visual do Poema. O 
uso exagerado, excessivo e propositado de interjeições e sinais confirmam a radical fractura com a 
estrutura formal canónica da construção e sintaxe poéticas, subsidiárias e empoladas pela reforma 
cultural provocada pelo movimento Dadaísta e subsequentes princípios inoculados à mesma, no domínio 
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A fantasia e o ideário infantil perpassam, subtilmente, toda a sua obra não só 

pictórica mas poeticamente, – a alusão constante a cavalos, e o próprio imaginário do 

cavaleiro azul que figura em muitos dos seus quadros, numa representação quixotesca 

do real – facto que nos permite de certa forma perceber o abuso e supra-uso de 

onomatopeias, que amplificam o eco ao infinito acorde, produzindo estalidos e efeitos 

especiais. Contrariamente em Pessoa não é o percutir das palavras que importa mas a 

sua repercussão, o seu sentido e significado íntimo, o que de lúcido se encontra no 

desembrulhar da realidade, sendo em  o processo de desembrulhar e de sentir o 

desenrolar do papel de embrulho no arrepio ontológico.    

O conceito de arte em  assume uma força universal ligada a uma visão cósmica 

e mesmo cosmicizante e metafísica, que permite compreender a verdadeira natureza das 

coisas, sendo neste sentido que o conceito de arte totalizante intervém, num esforço de 

interacção entre o “Ponto a Linha e o Plano” do mundo – entre o espectador, a obra e a 

linguagem que aquela comunica. Esta síntese propõe uma linguagem própria que não se 

preocupa com uma lógica interna, determinada do exterior, ou regrada por leis e 

categorias formais – senão as próprias criadas por , que gradativamente as enformam – 

mas com um propósito que se ausenta na teleologia de si, com percepções originais e 

intuições genésicas.  

Os próprios sentidos são conduzidos de forma arbitrária, não há um caminho 

único, mas múltiplo, labiríntico, onde os próprios sentidos se perdem, confundem e 

metamorfoseiam, outrando-se: “das alles habe ich von oben gesehen und bitte auch 

euch, von oben darauf zu schauen”.93 Há uma provocação e uma convocação a um 

olhar novo, de outro horizonte, por outro prisma, sob outra perspectiva vista de outros 

chãos que não os comummente caminhados. Ver tudo com outros olhos, com outro 

esgar, com outro sacudir de cabeça: eis a policitação de .  

O sentido da visão, não no sentido óptico mas no sentido originário do termo. 

Ver, perceber e aperceber assumem no autor importância especialíssima pois pretende 

mostrar como o acto de ver difere do acto de olhar sendo a perspectiva mutável, mesmo 

sem se considerar uma mudança física do locus em si, ou seja, o sentido encontra-se 

entregue a si próprio e na mão do poema que o embala. Exemplo disso é o poema Blick 

                                                                                                                                         
das Artes. A Literatura passa a poder existir num campo de liberdade total onde tudo é permitido além do 
espartilho da racionalidade.  
 
93 Wassily Kandinsky, Sounds, p.121.“Hügel”: “Colinas”: “Tudo isto eu vi de cima e também vos peço 
para olharem dessa perspectiva.” 
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que refere os verbos sehen e schauen com sentidos distintos, sehen é o olhar vulgar, 

comum, o olhar costumado que é obstaculizado por uma cortina branca que não o deixa 

ver mais além, enquanto que schauen é o olhar outrado, o ver metamórfico, perspícuo, 

penetrante que transpõe a cortina branca, a matéria (possivelmente simbolizante do 

real). Este olhar último poder-se-á dizer o original, o que colhe o conteúdo, o que 

procura o essencial e não se atém à imediatez imanente: 

 
“Blick Warum schaust du auf mich durch denn weissen Vorhang? Ich rief 
nicht nach dir, ich bat dich nicht, durch den weissen Vorhang zu schauen 
auf mich. Wozu verbirgt er dein Gesicht vor mir? Warum sehe ich nicht 
dein Gesicht hinter dem weissen Vorhang? Schau nicht auf mich durch 
den weissen Vorhang! Ich rief nicht nach dir. Ich bat dich nicht. Durch 
die geschlossenen Lider sehe ich, wie du auf mich schaust, da du durch 
den weissen Vorhang schaust. Ich ziehe den weissen Vorhang zur Seite 
und werde dein Gesicht sehen, und du weissen Vorhang zur Seite ziehen? 
Wozu verbirgt er dein Gesicht vor mir?” 94  

 

Aqui apreciamos tanto o carácter profético do nosso autor, não fosse todo o 

poeta essa ‘ave metafísica’ na palavra de Sant’Anna Dionísio, como a genialidade 

musical daquele que, simultaneamente, se guinda a lucubrações de profundidade 

filosófica para as espiritualizar em acordes musicais.  é uma e outra coisa. Que cortina 

branca é esta que misteriosamente acena e liga poesia, pintura e teatro? 

Ambos se esteiam numa metafísica do olhar logrando ver através delas, essa 

castidade residual finda no ensejo de o captar. Convocam-nos a uma reflexibilidade 

sobre a própria vista, a visão, o avistar e o concentrar-se, achando-se numa metafísica 

aonde adentram não a periferia mas a própria íris do olho que ultrapassa tudo.  

A atonalidade, o experimentalismo e o improviso na música de Shchoenberg 

encontra-se e sente-se na obra poética pictórica e sonora Klänge numa quase 

espontânea companhia de leituras que se tergiversam numa espacialidade ideal onde a 

possibilidade é o baixo contínuo da criação. A sua poesia sendo um processo de 

interacção, comporta-se como fragmento musical musicado onde cada frase é um 

excerto da partitura, numa amplitude rítmica de diferentes cadências e velocidades: a 

frase poética é vertida em distintos tonéis com funduras diferentes. 

                                                
94 Ibidem, “Blick”, p.129. “Olhar”: “Por que olhas para mim através da cortina branca? Eu não chamei 
por ti, não te pedi para olhares para mim através da cortina branca. Por que esconde ela de mim o teu 
rosto? Por que não vejo eu o teu rosto por detrás da cortina branca? Não olhes para mim através da 
cortina branca! eu não chamei por ti. Eu não te pedi. Através das pálpebras fechadas eu vejo como tu 
olhas para mim, pois olhas através da cortina branca. Eu puxo para o lado a cortina branca  vejo o teu 
rosto, e tu não vês o meu. Por que não posso eu puxar a cortina branca para o lado? Por que esconde ela o 
teu rosto de mim?”   



 63 

Dentro da musicalidade exarada dos poemas há plasticidade, textura e 

intencionalidade pictórica: quando  escreve parece estar a pensar nos seus quadros, nos 

estados psíquicos e mentais que pinta – mormente os seus -, nos sons que deles se 

desprendem, na eloquência metafórica das formas antropomórficas que se dissolvem e 

extrapolam o limite da tela, na sequência de palavras que se levantam e atravessam  – 

nos poemas há um limite que também é extravasado, o da significação, tudo é 

susceptível de ser re-configurado na sua semântica psicogeométrica. Por ser um artista 

primeiramente pictórico fez acompanhar Klänge de Xilogravuras que vão em cadência 

remoinhando com a escrita.  

A assonância experimentada na sua poesia, o hiato e a elipse são o conceito da 

sua poesia na extensão metafísica do que pode dizer vertiginoso ou de-cadente: o real. 

Na poesia, tal como na pintura, o autor procura pintar e recriar imagens que, como 

objectos picturais puros, têm a sua independente e intensidade vida.95  

Klänge permanece ininteligível e imperceptível aos desatentos, aos 

acomodados, a intuição de tão ímpar obra é sómente conseguido por alguns, na pura 

concentração e atenção no colhimento difuso que se pressente entre a coloração tonal e 

atonal entre a elipse e o jacto do dizer que dominam o espaço de abertura à 

intemporalidade. 

Apercebe-se uma votação a entrar no verdadeiro impercebido: uma busca dos 

princípios ignotos, a busca não dos contornos, mas da medula estruturante do que 

impulsiona para lá, numa incursão pelo miolo dos labirintos, onde os poetas propõem a 

visão do sagrado sob as mais variáveis simbólicas: a vida do ‘fósforo queimado’, a lufa 

lufa da humanidade que alimenta das mesas dos cafés emplaniciando as suas realidades 

pardacentas, a vida interior e exterior que é alba, poente e intermitência.  

O autor objectiva a interacção ontológica e gnoseológica numa circulação 

espiriforme onde sujeito, objecto e imagem confluem num ritual de nutrição e 

metamorfose, mormente, presenciada no enigma da invisibilidade sob o velo da 

visibilidade, numa deflagração do espaço que se desdobra multimodal e especular, 

porque o que se vê de imediato não se esgota nessa visão primeira e uma leitura 

cuidada não permite que se fique por aí.  

                                                
95 A este propósito ver a nota autobiográfica na obra Wassily , Complete Writings on Art, Kenneth C. 
Lindsay and Peter Vergo (eds.), New York, Da Capo Press Edition, 1994, pp.343-346. 
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Assim não há uma fórmula única na leitura dos seus escritos mas uma 

hermenêutica através do texto numa entrevisão, do duplo do real, nas entrelinhas, entre 

o reflexo e o espelho.  

A sua poesia é senão um apelo a entrarmos num poliedro de cristal, num 

mergulho respirado dentro das próprias águas, numa espécie de recosto primordial 

aonde regressamos a nós mesmos na magia percebida da escolha dos motivos postos à 

reflexão, pela transfiguração que ocasiona miríades de sensações em verdade - que 

quintessenciam o real nublado - pelo arrepio simbólico do espelho que vela e revela e 

que convida ao outro lado de si.  
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3. Wassily Kandinsky e Bernardo Soares: Grafias de um Labirinto Interior - 
Entre o Alheamento do Sonho e o Suicídio do Real. 

    
“Später In der tiefen Höhe finde ich dich schon. Dort wo das 
glatte sticht. Dort wo das Scharfe nicht schneidet. Du hälst den 
Ring in der linken Hand. Ich halte den Ring in den rechten 
Hand.Keiner sieht die Kette. Aber diese Ringe sind die letzten 
Glieder der Kette. / Der Anfang. / Das Ende.”96 
 
“Não é nos largos campos ou nos jardins que vejo chegar a 
primavera. É nas poucas árvores pobres de um largo pequeno 
da cidade. Ali a verdura destaca como uma dádiva e á alegre 
como uma boa tristeza. Amo esses largos solitários, 
intercalados entre ruas de pouco trânsito, e eles mesmos sem 
mais trânsito que as ruas. São clareiras inúteis, coisas que 
esperam, entre tumultos longínquos. São de aldeia na cidade. 
Passo por eles, subo qualquer das ruas suas afluentes, depois 
desço de novo essa rua, para a eles regressar. Visto do outro 
lado é diferente, mas a mesma paz deixa dourar de saudade 
súbita – sol no ocaso - o lado que vira na ida. Tudo é inútil, e 
eu o sinto como tal. Quanto vivi se me esqueceu como se o 
ouvira distraído. Quanto serei me não lembra como se o tivera 
vivido e esquecido. Um ocaso de mágoa leve paira vago em 
meu torno. Tudo esfria, não porque esfrie, mas porque entrei 
numa rua estreita e o largo cessou.” 97 

 

O labirinto conduz ao centro do palácio? Que puridades, silêncios e segredos 

suporta o sótão? Até onde é possível adornar a composição da máscara? A máscara 

participa sempre necessariamente uma verdade? Que verdade é suceptível de ser 

apreendida? Com que verdade é possível receber-se a verdade, reconhecendo-a? De que 

forma pode o real suster a verdade e a fantasia? 

A abordagem do conceito de labirinto parece, em prima análise, arremessar a 

um domínio de semi luz, de exiguidade e ocultação, de fechamento e esgotamento na 

procura de luz, mas também de crescimento e enriquecimento na medida do seu 

compasso. O étimo figurado deste conceito encontramo-lo com os gregos sob o palácio 

de Minos, habitáculo do mítico Minotauro, onde se cumpre em polaridade agónica e 

lúdica a caminhada heróica de Teseu na superação de uma construção complexa 

multidireccional erigida por Dédalo e a pedido de Minos após consultar o oráculo de 

Delfos. O labirinto é a existência ficcional que marca a distância entre o intotalizável da 

                                                
96 Wassily Kandinsky, Sounds, p.127. “Später”, “Mais Tarde”: “Na profunda altura eu hei-de encontrar-
te. Lá onde o liso fura. Lá onde o afiado não corta. Tu usas o anel na mão esquerda. Eu uso o anel na mão 
direita. Ninguém vê a corrente. Mas estes anéis são os últimos elos da corrente. // O começo. // O fim.” 
 
97 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p.322. 
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busca ontológica pelo homem e a carne suada dessa mesma busca incumprida 

constantemente no seu próprio enigma que se resolve e perfaz a cada passada. Os chãos 

do labirinto sendo corredores de acesso, áleas de entrecruzamentos de cursos e 

recantos, apresentam antes sequer de se deixarem adentrar, uma construção confusa e 

prolixa conferida nos caminhos que se estriam por sebes e pelos arpeados ventos que 

buliçam e des-orientam.  

A imaginação sobre o labirinto vem-nos sempre com o sentir o desconforto de 

passear a perder-se num ambiente que se devora a si mesmo no acabamento do poente, 

onde a própria consciência do eu se dilui na atmosfera. O labirinto enquanto ser 

orgânico constrói-se numa medida de certa complexidade encerrando pequenos sótãs 

que vivem dentro de labirintos – espaços imensos, híbridos que se cruzam – podendo 

ser um espaço de delonga e distracção, jardim ou perdição no sentido multicursal em 

que há a dilação do andamento do viandante. O tempo goza de si mesmo numa 

dilatação ao absurdo que se ensurdece na gargalhada incontida reverberante por tudo 

prender na sua teia gigante. 

Apropriando-nos do conceito de espiral, o encontro do centro do labirinto 

poderá ser entendido como involução no sentido em que o movimento é concêntrico e 

não excêntrico, apelando aí para um constrangimento de forças, uma estagnação ou 

congelamento do percurso do caminhante, podendo ainda tornar-se num sótão de 

espelhos. O labirinto expande-se além fronteira conceptual sendo no imaginário 

ficcional que se constrói e respira e é onde porventura encontramos  e Bernardo Soares.  

Contíguo à noção de labirinto aparece-nos o escuro de um quarto, poderá ser um 

sótão a entrar no sonho da alma aberta, sem medo senão do acordar. Se  percorre 

labirintos, o corpo de Pessoa pesa nos mais recônditos sótãos, onde mil labirintos 

volteiam, mas sonha para além dele perscrutando um espaço estreito donde 

cuidadosamente se evola. Pessoa fecha-se num quadrado exíguo para dele se libertar. 

Se a obra de Pessoa é uma metagnose da visão, uma transvisão do olhar que lança sobre 

o real para o recriar na pena na sua forma mais limpa e crua, absolutamente real,  vive a 

obra por dentro, expulsando-se de dentro de si como uma espécie de exorcismo. Será a 

poesia, enquanto criação artística, um exorcismo da alma hiante?  
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Kandinsky apresenta o seu real como um ultra realismo98 sustentado numa 

fenomenologia reentrante, de invulgar idiossincrasia e método, que disseca o auto 

humano no seu fundo império ontológico, através de uma observação sintética e 

analítica, a que acresce o poder de transposição deste numa simbólica súbita, estridente 

e constante susceptível de ser lida na matéria plástica dos seus poemas de conteúdo 

pictórico e conceptual:  
 
“Wasser Im gelben Sand ging ein kleiner dünner roter Mann. Er rutschte 
immer aus. Es schien, das ser auf Glatteis geht. Es was aber gelber Sand 
der grenzenlosen Ebene. / Von zu Zeit sagte er: ‘Wasser… Wasser 
Blaues’. Und verstand selbst nicht, warum er das sagte. / Ein im grünen 
faltigen Rock angezogener reiter ritt auf einem gelben pferd rasend 
vorbei. Der grüne Reiter spannte seinen dicken weissen Bogen, drehte 
sich im sattel um und schoss den Pfeil auf den rotten Mann. / Der Pfeil 
pfiff, wie Weinen und wollte sich ins Herz des rotten Mannes 
hineinzwingen. Der rotte Mann nahm ihn im letzten / Augenblick mit der 
Hand und schmiss ihn zur Seite. / Der grüne Reiter lächelte, beugte sich 
an den Hals des gelben Pferdes und versscwand in der Ferne.”99 

  

Pessoa fá-lo de dentro dos seus sótãos de céus prolongados ao mais profuso 

contacto com o divino sendo neste espaço obliquado que se move em total isolamento 

para conseguir a mais nítida e próxima leitura da realidade. Vai através das áleas 

mundanais com a sensibilidade, não perdendo a acção do seu mundo interior que 

manuseia com destreza suficiente para dele se apartar no momento da cirurgia capitular. 

A não busca de si pelo encontro inaugural feito no momento da consciência de si 

compreende-se pela não necessidade dessa busca já que o processo de autgnose convida 

à auto e heterohermenêutica. 

                                                
98 Este ultrarealismo a que aludimos, no autor, explica-se na possibilidade que aquele confere de visões 
sobre um real mais autêntico que supera o real vulgar e corriqueiro gizando um real autêntico a que  e 
Soares se referem como o mais puro real, na sua genuinidade, sendo uma mescla real e sonho, contendo 
deste último uma grande porção. A exploração do sonho na poesia e na cofiguração do mundo possibilita 
o que na sua verdade não se consegue nem concede no real concreto. Este ultrarealismo assume-se numa 
visão penetrante, íntima, endoscópica, irregular, obliquada e extrema de tudo numa visão comunicante 
quase surrealista ou suprarealista por expôr de forma desavisada o irracional e o subconsciente, numa 
livre associação de ideias que sobrevivem por si.  
 
99 Wassily Kandinsky, Sounds, p.125. “Wasser”, “Água”: “ Pela areia amarela ia um homem vermelho, 
magro e pequeno. Pareica estar a andar em cima de uma camada de gelo. Mas era areia amarela de uma 
incomensurável planura. / De tempos a tempos ele dizia; ‘Água … Água azul.’ E não chegava a 
compreender porque dizia aquilo. / Um cavaleiro vestido de um casacão verde às pregas passou em fúria 
por ali montado num cavalo amarelo. / O cavaleiro armava o seu arco branco e espesso, virava-se na sela 
e atirava a seta sobre o homem vermelho. / A seta sibilava como um grito e queria enfiar-se à força no 
pescoço do homem vermelho. O homem vermelho segurava nela com a mão no último momento e 
atirava-a para o lado. / O cavaleiro verde sorriu, curvou-se sobre o pescoço do cavaleiro amarelo e 
desapareceu na lonjura.”  
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No sótão há saliências nas paredes habitadas que parecem diluir-se nas sebes 

metamórficas do labirinto que  percorre. Serão sótão e labirinto um e o mesmo?  

 
“Se a nossa vida fosse um eterno estar-à-janela, se assim ficássemos, 
como um fumo parado, sempre, tendo sempre o mesmo momento de 
crepúsculo dolorindo a curva dos montes. Se assim ficássemos para além 
de sempre! Se ao menos, aquém da impossibilidade, assim pudéssemos 
quedar-nos, sem que cometêssemos uma acção, sem que os nossos lábios 
pálidos pecassem mais palavras! Olha como vai escurecendo!... O 
sossego positivo de tudo enche-me de raiva, de qualquer coisa que é o 
travo no sabor da inspiração. Dói-me a alma… Um traço lento de fumo 
ergue-se e dispersa-se lá longe… (…) Tão supérfluo tudo! Nós e o mundo 
e o mistério de ambos.”100  

 

A cave fria e a confusão do peso dos corredores do labirinto confluem numa 

estética predicativa da vida, como sugerimos, enquanto perdição na fricção temporal e 

nas misérias transmissíveis pela doença de existir registada nos sintomas comunicados 

pelos poetas: o tédio, a náusea, a histeria, a obsessão, a neurose e a abulia orgânica. 

Assim, a mentalização destes estados ou sentimentos calados, implosivos, vividos a sós 

na cadeira iluminada pelo candeeiro de rua medra como fenómeno arquetípico físico e 

espiritual da constituição do poeta que recebendo do cimo o dom que ele mesmo é, 

aceita os céus em si, tomando-se como ponto de partida para a experiência criadora. Eis 

o lume expresso em poema nascido na objectivação integral da existência ou ficção do 

poeta que é dom circunscrito em todas as vivências e afecções autênticas e genuínas.     

É no 4º andar, 17, da Rua dos Retroseiros, da Baixa lisboeta que Bernardo 

Soares e Wassily Kandinsky se encontram para um chá de ficção, cada um na infinita 

ansiedade de nada mais querer ser no seu cumprimento. Soares está estacionado num 

vagão de armário do mundo, em silêncio, esquecido, obliviando-se ele mesmo de si 

num rosto de dessubjectivação para se texturar no que lhe chega ao puro sentido em 

ondas de intensidade que são o fluxo distribuído sob forma de escrita.  voa, voga pelo 

mundo com o corpo inteiro - não só com a sensação como faz Soares – com a pintura 

sempre em mente e a escrita a escorrer daquela. É, pois, na voadura pelo conhecimento 

de outros mundos que os dois poetas do absoluto se encontram e concebem numa busca 

metafísica do mesmo. É pelo conceito de poesia que se encontram, pelo amor e oferta 

de si a ela.  e Pessoa irão encontrar-se, sem saber, numa plataforma de ocaso onde sem 

recessos tomarão a infusão das palavras pela poesia de si. 

                                                
100 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 130.  
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Quanto ao que os une e dissemelha: compreende-se a ontologia pessoana num 

esquema de fechamento primeiro, ou isolamento donde decorre a colheita, na diferença, 

das identidades, no devir mundano para se chegar por fim à unidade, ao Um, ao Zero 

primordial e constitutivo: o sótão, o labirinto.  

 
“O meu isolamento não é uma busca de felicidade, que não tenho alma 
para prosseguir; nem de tranquilidade, que ninguém obtém senão quando 
nunca a perdeu - mas de sono, de apagamento, de renúncia pequena. As 
quatro paredes do meu quarto são-me, ao mesmo tempo, cela e distância, 
cama e caixão. As minhas horas mais felizes são aquelas em que não 
penso nada, não quero nada, não sonho sequer, perdido num torpor de 
vegetal errado, de mero musgo que crescesse na superfície da vida. Gozo 
sem amargor a consciência absurda de ser nada, o antessabor da morte e 
do apagamento.” 101 

 

 Kandinsky é uma multidão de vozes que se querem arrumar e desarrumar a 

cada bate de hora cujo som, ressoante se deixa abrir na vida. Em  há dádiva, 

recebimento e correria inocente, de descoberta, dentro de labirinto onde se apercebem 

os cavaleiros multicolores, as flores imortais sangrantes, os seres mistos de poesia e 

painel e todo um mundo que recitado sob a forma das mais misteriosas aparências, 

organismos e naturezas, vai fundamentando gradativamente a sua esfera estética numa 

oferta ao leitor.  

A posição do autor acerca da arte e das relações entre os elementos 

intervenientes, na representação pictórica e poética, vêm assim sugeridos pelo elemento 

metafórico, sardónico, irónico, surrealista e profundamente essencialista e existencial. 

Nos seus quadros poéticos apercebem-se questões filosóficas, desmascaram-se 

comodismos e interpelam-se consciências. Lembremos os poemas “Blick” (Olhar) onde 

há uma cortina branca que esconde um rosto e que interpela; “Lied” (Canção) em que 

vemos um homem cego, mudo e a quem falta o ouvido, sentado num exíguo círculo e 

está satisfeito neste seu espaço; “Sehen” (Ver) em que através da cor azul que se 

expande no nosso sentido da visão se convoca o corpo todo à abertura, à explosão, ao 

amplexo do branco e a mente à ultrapassagem da opacidade que permite Ver.  

Todos os seus poemas funcionam em toadas de cor e ritmo sincopado onde no 

palco da vida recebido em dádivas de sonho, fantasia e criação se consegue ver tudo 

nitidamente e se respira de prazer. O seu estilo funciona como lugar de encontro que se 

esvazia ao mesmo tempo do cortejo pautado de vibração. Forma e conteúdo, textura e 

                                                
101 Ibidem, p. 406.  
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cor, sótão e labirinto encontram-se e absorvem-se no éter num impulso de estupor e 

espanto.  

Procuram-se Dédalos para entretecer o tempo ou são esses Dédalos que nos 

procuram a nós? Os sentimentos que a vida desperta são os degraus à entrada do 

labirinto, aos apuramentos e arbítrios, os escolhos e espelhos falsos, as máscaras que 

nos ensaiam o espírito abrigando-nos do não querer pensar. A força criadora produz 

labirintos e percorre-os, edifica sótãos para os destruir e deixa-se arrebatar pela 

sonoridade inicial, pelas cordas da alma. É possível estar simultaneamente nos dois 

espaços, sótão e labirinto, quando se tem labirintos dentro de sótãos e sótãos dentro de 

um ou mais labirintos que na digestão de si amadurecem sucessivamente. 

Pessoa habitou o sótão talvez por ser já um Dédalo de amplífico e superlativo 

interior,  andarilhou por sótãos, sentiu-lhes o húmus e não os deixou para trás, mas 

preferiu a luminosidade, o viço, a morfia e incontinência elemental própria dos jardins e 

isso reconhece-se na sua poesia.  

Dentro do sótão do pensamento, donde transcorre a ficção do sentir que é afinal 

só pensamento, dá-se, em Soares, o reconhecimento da impossibilidade de interagir e 

agir sobre o mundo, o vestígio do esquecimento do mundo, a consciência conservada 

do momento de deixar de existir são as dobradiças do seu mundo: a oscilação e 

naufrágio entre o real e o sonho. A manifestação do espectáculo da vida percorre em 

altura e fundura as suas obras que expressamente antecipam uma visão subversiva, 

consciente dos dramas existenciais do mais fundo ao mais superficial da dimensão 

humana: a fábula, o terror, o prazer, a falência, a inocência, a crueldade, a arrogância, a 

submissão, o delírio e a loucura são temas transpostos para a arena de forma tão 

expressiva e vivaz quanto o seu contributo para o acordar para a luz. 

Os projectos inspiradores tanto de Pessoa como  pulsam um largamento afora 

tudo onde a cronografia humana fascina e condói numa exposição pura dos 

movimentos da vida numa mostra dialectal de nós mesmos ao espelho. É, mormente, 

uma invasão ao nosso íntimo, um assalto às máscaras à luz do dia donde se percebe no 

facto mais pequenino e mais estranho o desprotegimento que somos, a falência a que 

estamos votados e o silêncio que não cabe na náusea. 

Em ambos os autores, a dinâmica que exorbita o domínio da forma da obra 

criada – enquanto expressão de um conteúdo residual, vestigial do meneio do artista – 

coexiste com um interior, um conteúdo que não habita somente a obra criada mas 

também o criador, combinando-se assim os elementos formal e material, sendo a 
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sensibilidade tractora da matéria da arte e a inteligência ou raciocínio a forma dirigida 

por estas ou seja o suporte material configura o conteúdo abstracto. Em  a 

espiritualização da arte e a abstracção da mesma atinge-se pelo concreto: os seus 

poemas são trabalhados com pontos, espaços, travessões e linha construindo-se assim o 

corpo da abstracção: 

 
“A forma da obra de arte é a expressão material do conteúdo abstracto. A 
beleza é a relação do conteúdo com a forma, isto é, a relação entre a obra 
e a emoção que a faz nascer no artista ou a emoção que ela provoca no 
espectador. Porque toda a obra nasce de uma emoção, a qual se traduz 
em sentimento no artista. É este sentimento que o leva a criar. Uma vez 
criada a obra, ou seja, uma vez que a emoção ganhou forma, fixada sobre 
um suporte material, ela provoca no espectador um sentimento que lhe 
permite reencontrar o conteúdo da obra, a emoção puramente espiritual. 
A obra é assim a forma material exterior que permite a comunicação do 
conteúdo imaterial, a linguagem de alma para a alma que fala 
emocionada.”102 

 

“A obra de arte procede de uma impressão ou emoção do artista que a 
constrói, impressão ou emoção que, como tal, é própria e intransmissível. 
Se o valor dessa emoção, para quem a sente, é o ser própria, deve gozar-
se simplesmente, e não exprimir-se. Todos nós sentimos a dor e o delírio 
do Rei Lear de Shakespeare; esse delírio, contudo, é diagnosticavelmente, 
o da demência senil, de que não podemos ter experiência, pois quem cai 
em demência senil nem pode perceber Shakespeare, nem qualquer outra 
cousa. Porque é, então, que sendo esse delírio tão caracterizadamente o 
do demente senil, o sentimos tanto nós, que não temos conhecimento 
desse delírio? Porque Shakespeare pôs nesse delírio só aquela parte que 
nele é humano, e afastou a que nele seria, ou particular do indivíduo Lear, 
ou especial do demente senil.”103 

 
A experimentação e a intuição, a intenção e o propósito, o instinto e a vontade, a 

emoção e o sentimento, a forma e o conteúdo - entendidos como instrumentos que 

intervêm no processo de trabalho a que se junta a inspiração ou o dom recebido do 

cimo – enformam, em ambos os autores, a obra, espiritualizada, eterizada, tornada 

exterior pela forma como se autonomiza em relação ao criador, referindo-o.  

A obra de arte enquanto imagem e espelho reflector da experiência vital da 

realidade constrói-se a partir da matéria e do assunto que cada um dos autores assume 

para si, em  a tela, o pincel e as tintas, no caso do Pessoa a pena, a tinta, o mata-borrão 

e o papel. Formas individuais que no pressentimento do absoluto se unem numa só voz 

mesmo que os meios de que se servem para criar divirjam positivamente.  
                                                
102 Wassily Kandinsky, Gramática da Criação, Lisboa, Edições 70, 1998, p. 63.  
 
103 Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias, p. 9.  
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O colorido luminoso, a circunstância parcelar, a irrealidade ‘razoável’, o 

escorço alegórico e alusivo e toda a cadência ora lenta ora veloz, ora sorridente ora 

circunspecta, de movimentos e circunvalações, funciona em  como elemento unificador 

e unificante da sua expressão que na sua incoerência intrínseca e improvisada se torna 

única e original. Em Soares, dá-se por contrário, a amplificação dactilografada, grafada 

em memórias persistentes, rupturas e sentimentos superlativizados na excelência da sua 

criação. O mistério que predica tudo, o universo e o eu definem a totalidade do 

incompreensível, do inefável que varre a realidade de que se tem consciência quando se 

tem consciência de que se é mais que realidade. O filtro mágico da vida compõe-se de 

quotidianeidade, de descanso, de absurdidade, mas também de sonhos, verdades, 

ficções, venenos e antídotos tal como a arte fixa em gestos, determinados sentimentos, 

sensações, impressões a serem captadas pelo espectador, que especta, aguarda e se 

mantém numa postura de abertura: 

 
“A pintura é uma arte, e a arte, no seu conjunto, não é uma criação sem 
objectivos que se estilhace no vazio. É uma força cuja finalidade deve 
desenvolver e apurar a alma humana (…) É a única linguagem capaz de 
comunicar com a alma, a única que a pode compreender. E aí encontra o 
Pão de Cada Dia, na única forma assimilável. (…) Aquele que olha uma 
obra de arte comunica com o artista através da linguagem da alma 
(…).”104  

 

Em  e Pessoa o domínio ontológico e metafísico multiplicam-se nos seus 

interiores, havendo um decurso excêntrico e outro por seu turno concêntrico que 

transporta dentro e fora, que leva ao centro e ao eixo num reposicionamento do homem 

como escatologia e objecto de estudo para si mesmo, como intuição primeira de tudo 

em si, para si: 

 
“Sinto-me participante do mistério ontológico, no entanto, não como 
identificação total, mas como algo singular, de individualizado, sobretudo 
se fixo a minha atenção sobre aquela unidade de consciência que existe 
em mim anteriormente a qualquer dos meus actos, da minha 
diversificação dinâmica. Assim como o ser antes de ser múltiplo é uno, é 
«existir em si», também eu sou uno antes da minha multiplicidade, sou 
fonte de actos antes de ser actos, e daí a necessidade de pôr a questão 
fundamental do eu em si, ou seja, na sua unidade substancial anterior 
mesmo a qualquer consciencialização.” 105  

 
                                                
104 Wassily Kandinsky, Do Espiritual na Arte, p.115. 
 
105 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 158. 
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A cisão ocorrida na antropovisão pessoana difere da outra sentida por , se 

naquele a contemplação do desabitado em si e da absurdidade convergem numa auto 

mas desubjectivada miseração rezada em votiva vigília, encontrando-se aí o sentido, 

neste é o rubor que jorra das paredes das ruas da humanidade em alarde que lhe 

interessam e que estribam a sua obra: 
 
“Toda a vida humana é um movimento na penumbra. Vivemos num 
lusco-fusco da consciência, nunca certos com o que somos ou com o que 
nos supomos ser. Nos melhores de nós vive a vaidade de qualquer coisa, 
e há um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se 
passa no intervalo de um espectáculo; por vezes, por certas portas, 
entrevemos o que talvez não seja senão cenário. Todo o mundo é 
confuso, como vozes na noite. (…) Como alguém que, de muito alto, 
tente distinguir as vidas do vale, eu assim mesmo me contemplo de um 
cimo, e sou, com tudo, uma paisagem indistinta e confusa. / É nestas 
horas de um abismo na alma que o mais pequeno pormenor me oprime 
como uma carta de adeus. Sinto-me constantemente numa véspera de 
despertar, sofro-me o invólucro de mim mesmo, num abafamento de 
conclusões. De bom grado gritaria se a minha voz chegasse a qualquer 
parte.”106 

 

“Blick und Blitz Dass als sich er (der Mesch) ernähren wollte, entschlug 
der dichte weisse Kamm den Rosavogel. Nun waltz sie die Fenster nass 
in hölzernen Tüchern! – Nicht zu den entfernten, aber krummen. – 
Entlud sich die Kapelle – ei! ei! Halbrunde Lauterkreise drücken fast auf 
Schachbretter und! Eiserne bücher! Kniend neben dem zackigen Ochs 
will Nürnberg will liegen – entsetzliche Schwere der Augenbrauen. 
Himmel, Himmel, bedruckte Bänder du ertragen kannst… Auch aus 
meinem Kopf könnte vom kurzschwänzigen Pferde mit Spitzmaul das 
Bein wachsen. Aber der Rotzacken, der Gelbhacken am Nordpollacken 
wie ein Rakete am Mittag!” 107 
 

Labirinto e sótão encontram-se e perdem-se um dentro do outro alugando o seu 

espaço às emoções que conduzem os homens num impulso paliativo de protraimento da 

condição que os habita. É em ambos os espaços mais ou menos iluminados que 

encontramos os poetas acordados, desassossegados em pontas de nervos entre a loucura 

e o génio. É na complexidade e na ordem orientada, por uma certa desordem instintiva 

                                                
106 Ibidem, p. 97. 
 
107 Wassily Kandinsky, Sounds, p.129.“Blick und Blitz”, “Olhar e Relampejar”: “Que na altura em que 
ele (o homem) se queria alimentar o espesso pente branco tenha destruído o pássaro-rosa. Agora ela 
enrola as janelas molhadas em panos de madeira! – Não em direcção às distantes, mas torcidas. – a 
orquestra explodiu – ai! ai!  Meros círculos semicirculares fazem pressão quase sobre tabuleiros de 
xadrês e! Livros de ferro! Ajoelhando junto ao boi bizarro quer Nürnberg quer estender-se – Peso 
tremendo das sobrancelhas. Céus céus, volumes impressos podes trazer tu…Também da minha cabeça 
poderia crescer a perna de um cavalo de curta cauda com focinho afiado. Mas o vermelho retalhar, o 
amarelo picar no pólo-norte a brilhar como um foguete ao meio-dia.!” 
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–  limpava escrupulosamente o seu material de pintura após cada execução, tendo, 

contudo, um espírito que, sendo matemático, era profundamente insurrecto, livre, 

temerário, desacomodado e inusual – que aparece o génio criador dado ao exame da 

realidade, deificando-se no vôo de si, arremessado a um mundo de definição no 

mistério da transcendência, pelo interstício e certeza da inscrição na morte.  

A categoria de transcendência assume em Pessoa e  significados justapostos mas 

que se buscam num diálogo circular onde pela compreensão de um se fundamenta o 

outro. Se por um lado transcender implica – num sentido ontológico108 e metafísico – 

uma superação da mundaneidade, numa reflexão acerca do ser e dos entes, por outro 

lado – num sentido gnoseológico – a transcendência remete para uma exterioridade do 

objecto do conhecimento em relação ao sujeito levantando a questão do estranhamento 

do e no próprio acto de conhecer: como é possível ao sujeito conhecer algo que está 

fora de si, da sua consciência?  

A saída do sótão na ultrapassagem do labirinto é o percurso objectivado 

percorrido pelo poeta na forma como este o cria através do conteúdo ficcionado e 

ficcional do sonhado, as metáforas que figuram e configuram a interioridade e 

dimensão da obra criada: sai-se da obscuridade para o dia. A saída do estado de 

permanência (sótão) para uma plenitude activa no irreal (labirinto) no encontro com a 

obra de arte plástica, materializada, será porventura o caminho de passagem do 

inconsciente ao consciente, sendo no poema, criação metafísica, obra material 

espiritualizada, que se dá a tumefacção e a demasia da palavra grafada numa dinâmica 

dialéctica de busca da essência.  

O momento de encontro entre a metáfora e o referente que se deixa extrapolar e 

superexperimentar no instante da experiência estética manifesta a energia conseguida 

no momento da criação em que há uma multiplicação, numa perspectiva de ser tudo 

para tudo sentir, no caso de Pessoa, e um desdobramento na diversidade, para sentir 

                                                
108 Note-se que o problema da transcendência assume acepções complexas tendo em conta o campo da 
sua aplicação, se antropologicamente transcendência aponta para uma fuga do homem em relação ao 
limite proscrito da sua finitude, gnosiologicamente refere a exterioridade do objecto cognoscível em 
relação ao sujeito, questão estancada pela fenomenologia que configura o acto do conhecimento num 
movimento polar de sujeito e objecto, sendo no domínio ontológico que se verifica a questão da essência 
e da existência já que uma não subsume a outra, antes se actualizam numa busca de subsistência una em 
que o ente não é o ser sendo, porém, pelo ser que é, ou que se manifesta. A ultimada questão do ser e do 
não-ser permanece num velo equívoco de múltiplas leituras, compreendo-se a necessidade de reflectir na 
questão ontológica da transcendência por mor do problema do fundamento e da referência ao que é 
transcendido. A heterogeneidade, a finitude, a imanência do ser são assim questionadas na sua natureza 
última e radical. Cf. Celestino Pires, “Transcendência” in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de 
Filosofia, Verbo, Lisboa, 1998, p.267. 
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tudo nas suas mais recurvadas dobras – no caso de . Em Pessoa há uma desindividuação 

ou despersonalização do sujeito a uma identidade real que se multiplica e que se 

experiencia pela máscara numa alteridade extrema, aparecendo do avesso e de dentro. 

Pessoa pode ser Soares, Álvaro de Campos, Vicente Guedes, Alberto Caeiro, Barão ou 

Ajudante de Guarda-Livros porque num ausentar-se de si, se concria, num encontro 

autêntico de si para si. Pode ser tudo e todos e estar sempre num lugar e noutro lugar, 

em viagens mentais e no curso da despersonalização que possibilita a queda da 

máscara. 

Wassily Kandinsky habitante dos jardins de Adónis que tanto ama, 

pressupomos, jardins estes mundanais encontrados a cada esquina, trabalha sobre uma 

absorção de tudo no seu interior, no mesmo espaço e tempo onde tudo lhe aparece e se 

dá a conhecer: o espaço do atelier converte-se em laboratório de experimentação e 

trabalho de emoções. É, igualmente, Narciso expectante que olha através do vidro 

embaciado e que após sobreviver à queda no lago se observa agora com maior acuidade 

e distância.  

A perspectiva donde ambos operam e onde se movem, deliberadamente, 

dimensiona o projecto metafísico que cada um esboçou de dentro dos seus respectivos 

espaços interiores subterrâneos e labirínticos, por isso, questiona-se se por vezes não se 

impenderá na compreensão dos seus projectos para uma certa claustrologia? Como 

colher a luz, percebendo a sombra? Como enxergar a sombra combinando-a com a luz? 

Bernardo Soares sente tudo em derivação fechando-se também no seu 

laboratório de sensações, onde pela alquimia do entendimento e da sensibilidade as 

transforma. Será que  se sente dentro das próprias sensações, habitando-as para as poder 

tornar multiformes no seu espaço de criação como faz Soares?  

A lucidez e a espontaneidade dos seus projectos enquanto evidenciadores de um 

real reabilitado, rejuvenescido na sua morfologia pulsátil de imagens e ritmos, aparece 

cumprido nas obras de ambos sempre em movimento de sístole e diástole, contracção e 

expansão, através de um bombear arterial. Poder-se-á pensar que a criação poética se 

esgota e espartilha na competência do discurso, pela pontuação da palavra que denota e 

anuncia, mas tanto Pessoa como  conseguiram com inspiração a alquimia do logos 

tornando a palavra na alegoria abstractizante do real que com eficácia se transcende e 

dilui num espaço aberto de leitura e realização.  

Kandinsky e Soares criam na sua arte um conceito insubstituível de um raro 

estado de interioridade, estranhamento e alheamento, se num há uma inigualável 
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expressividade e dramatismo na forma de dizer o mundo e as personagens adentro um 

espaço que se dilui em detrimento destas, noutro a tónica enfática está precisamente na 

concepção de um espaço irregular sem dimensões, ilimitado encontrando-nos sempre 

numa e em todas as veredas do seu labirinto espacial: tocamos e descobrimos os seus 

espaços interiores cardeais e nesse nessa alma do espaço que o abismo e o mistério 

rebentam. 

O sótão em Bernardo Soares e o labirinto em Wassily Kandinsky delimitam 

topologicamente os espaços e decursos do indefinível e do ilimitado, linhas de um 

horizonte a transpor, de uma escuridão a romper, caminhos inaugurais intocados onde o 

percurso é princípio e fim, refúgio e voo. Afinal o que é a experiência estética senão um 

ver dentro o próprio gesto do artista, a sua vibração interior numa exploração de 

espaços e tempos que respiram eles mesmos calor e que são também eles nossos.  

 Esta concepção de experiência perceptiva explorada pela fenomenologia 

esclarece-nos o sentido de perceber o que é afinal isto de se ser sujeito da percepção e 

de se ser no mundo e diante de um objecto. O sujeito, enquanto corpo109 de matéria, 

aparece como corpo no mundo, lançado sobre o mundo, estando por isso aberto 

enquanto sujeito da percepção ao todo enquanto veículo ou melhor dizendo 

conceptáculo e cápsula sensorial. 

Assim, importa-nos referir que a alusão à percepção expressa o momento ou a 

situação em que o que é percebido, é-o por um ser fenoménico, numa determinada e 

específica dimensão na qual está inserto, pressupondo, assim, a percepção é considerar 

o sujeito numa teia holística de relações tendo este consciência da sua experiência 

perceptiva enquanto indissociável de um conjunto de informações e estímulos que 

transporta consigo já – genética, sociológica e culturalmente. O mundo e todos os 

registos visuais, mesmo os que não apercebemos, são absorvidos por nós e influem na 

construção do nosso subconsciente e consciência. 

A identidade do mundo percebido ocorre através de um movimento dialectal 

construído através de um movimento anacrónico de retomada do passado e abertura 

para o futuro. Considera-se então como fundamental perceber que no processo de 

percepção o sujeito transporta consigo toda uma inseparável nomenclatura relacional 

                                                
109 Referimo-nos aqui ao corpo físico, não à consciência concebida separadamente dele, na experiência 
vivida (consciência donde provém o conhecimento), corpo este que sendo a fonte manancial dos 
sentidos, ou a significação da relação do sujeito no mundo, também é sujeito, presença na totalidade e 
estrutura relacional com a multiplicidade circundante, sendo portanto mais do que uma vestidura carnal. 
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sendo que é nesse pensar as coisas, de forma individual e singular que o sujeito entra 

em contacto consigo mesmo encontrando-se, incomodando-se, acordando-se.  

A experiência perceptiva é, efectivamente corporal e medra dessa mesma 

relação de uma veemência do corpo, como um sistema de forças no mundo e não da 

mera conexão que provenha dos sentidos. O corpo é uma totalidade e é nessa 

completude sistémica que ele abrange e absorve tudo quanto na experiência estética há 

a ser haurido. Assim é a experiência estética e assim nos é revelada a escuridão, a 

luminescência e o infinito nos sótãos que se buscam numa totalidade perdida na 

transposição do centro dos centros de cada um dos espaços, indo além do próprio 

ímpeto metamorfoseado em infinito que habita silenciosa e singularmente cada 

labirinto.   

Da luz constituinte do sol revelador surge o elo com o divino reservado aos que 

se abandonam à experiência da alma, que na heterogeneidade das formas encontram a 

interina estrutura, o eixo tentacular da obra de arte eterificada e tragável assim por via 

do delírio absorvente do som interior que o artista imprime a cada gesto na obra criada.        

Ambos conduzem o seu puro e elementar projecto numa metafísica do olhar que 

exorciza o concreto, através do real, logrando uma viagem diferenciada que em 

potência se pronuncia conteúdo e razão de toda a arte e criação. A inspiração preenche 

o espaço aberto da reflexão que em balanço com o génio e com a vibração interior 

funcionam como ângulo axial de uma estrutura coesa e complexa nas suas 

composições. É, verdadeiramente, a tensão e o efeito produzidos por esta excitação 

ordenada que dirige por sua vez a linguagem do mundo que pare a sonoridade total, o 

fundo amplexo do mundo encontrado da arte.  fala-nos do espiritual que se encontra no 

fundo da alma humana e que se apercebe através da combinação entre variáveis de 

construção, composição e elementos puros, sendo esta linguagem par com Soares no 

sentido em que se consegue um determinado efeito ou emoção, fictícias ou não, por 

soma e fricção de tensões, forças e cissuras. O sótão em Soares é total de harmonia pelo 

eco trazido pela aragem lenta mas estiada, sendo o labirinto de  um sonoroso acorde 

cósmico que pulsa do magma terrestre e eclode sacudindo-nos o epicentro: ambos 

vogam através de uma semântica do inconsciente, volvendo ritmo, desconstrução, 

melopeia e atonalidade, tremor e dinamismo.  

A semântica metafórica dos autores que, revelando residualmente o carácter de 

genialidade num e de inovação no outro, é o instrumento fundamental que os distingue 

e aproxima, senão pela tendência teleológica cosmicizante e ontológica dos seus 
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projectos. Na verdade, é através dela que a castidade originária conduz à reflexão 

escatológica da arte como missão salvífica e genésica na criação de tudo. Daí a questão 

colocada por  acerca da arte como impulso natural e como inerente à condição de 

existência. Pode-se então considerar a arte numa expressão pura do ser em 

comunicação com a unidade de si e com o Todo? 

O mosaico humano desde sempre buscou o pulso no desvanecimento, a cor no 

sangue, a circulação do tempo, o controlo da matéria e é neste labirinto que todos nos 

encontramos, sempre em busca de uma melopeia legível que nos explique, sintetize e 

em última análise nos conserve.  e Soares buscam, assim, nos seus caminhos diversos 

mas enredados a raíz, o início dos seus caminhos, a árvore mãe, o momento do triz da 

criação, a verdadeira linguagem que diga o homem. Assim, a tentativa frustre de o 

captar convoca a uma reflexibilidade sobre a própria vista e sobre a própria 

compreensão do mosaico que se vai formando aos poucos: o avistar e o concentar-se no 

achamento de uma metafísica própria aonde adentram não a periferia mas a própria íris 

do olho que ultrapassa.   

Estamos perante um projecto do verdadeiro impercebido numa busca dos 

princípios arcanos, busca esta que não é a dos contornos, mas da medula estruturante do 

que impulsiona além e para fora. Nesta incursão pelo interior os poetas propõem a visão 

do infinito sob as mais variáveis simbólicas da vida interior e exterior, que se objectiva 

na interacção com descobertas triviais entre paredes texturadas de impressões digitais 

distraídas num caminho gnoseológico onde imagem, percepção, criador, espectador e 

criação se complementam.  
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“Das Weiche Jeder lag auf seinem eigenen 
Pferde, was unschön und unanständig war. Es 
ist schon jedenfalls besser, wenn ein dicker 
Vogel auf einem nicht seinem dünnen Ast sitzt 
mit dem kleinen zitternden bebenden 
lebenden Blatt. Jeder kann knien (wer nicht 
kann, der lernt es). Kann jeder die Spitztürme 
sehen? Tür auf! Oder die Falte reisste das 
Dach weg!” 
 
 
 
“O Macio Cada um jazia em cima do seu 
próprio cavalo, o que era deselegante e 
indecente. De qualquer já é melhor, se um 
pássaro gordo se apoie num fino ramo não seu 
com a pequena folha vivente tremente 
estremecente. Cada um pode ajoelhar (quem 
não pode, aprende). Pode cada um ver as 
torres pontiagudas? Abram a porta! Ou a 
dobra arranca o telhado!” 

 
 

Wassily Kandinsky, Das Weiche,  (O Macio) 
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Capítulo II 
 

 
Encontro na Rua dos Retroseiros, 17 – 4º - Tipologias Poéticas 

 
A verdade na diversidade e a sublimação pela multiplicidade. 
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1. A Monotonização do Real em Bernardo Soares: a Intelectualização da Vertigem 
pelas Sensações 

 
 
 
“Em mim foi sempre menor a intensidade das sensações que a 
intensidade da consciência delas. Sofri sempre mais a 
consciência de estar sofrendo que com o sofrimento do que 
tinha consciência. / A vida das minhas emoções mudou-se, de 
origem, para as salas do pensamento, e ali vivi sempre mais 
amplamente o conhecimento emotivo da vida. / E como o 
pensamento, quando alberga a emoção, se torna mais exigente 
que ela, o regime de consciência, em que passei a viver o que 
sentia, tornava-se mais quotidiana, mais epidérmica, mais 
titilante a maneira como sentia. / Criei-me eco e abismo, 
pensando. Mulipliquei-me aprofundando-me. O mais pequeno 
episódio – uma alteração saindo da luz, a queda enrolada de 
uma folha seca, a pétala que se despega amarelecida, a voz do 
outro lado do muro ou os passos de quem a diz juntos aos de 
quem a deve escutar, o portão entreaberto da quinta velha, o 
pátio abrindo com um arco das casas aglomeradas ao luar – 
todas estas coisas, que me não pertencem, prendem-me a 
meditação sensível com laços de ressonância e de saudade. Em 
cada uma dessas sensações sou outro, renovo-me 
dolorosamente em cada impressão indefinida”110  
 

 
Em Bernardo Soares tudo se passa do lado de fora de dentro dele, sendo 

no seu dispensatório de sensações, donde imerge o mecanismo tendente à criação da 

obra onde, a reprodução das palavras e metáforas que acompanham a sua poesia 

assume um eco no abismo interior do poeta. A dialéctica da invisibilidade na obtenção 

de um espaço de morte, em vida, constrói um sujeito poético que no falhanço de viver 

se antecipa no viver a nadeidade de si, por isso, quer ver passar o ‘rio Ganges na rua 

dos Douradores’, quer saborear, como um cozinheiro enfadado, a bofetada estridente na 

rua à hora de almoço, quer distrair-se com o voo épico da mosca que passa e com a 

memória real e sonhada da totalidade inacessível intensificada pela vivência inflamado 

da temporalidade e da morte: 
 

                                                
110 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 125. 
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“A monotonia, a igualdade baça dos dias mesmos, a nenhuma diferença 
de hoje para ontem – isto me fique sempre, com a alma desperta para 
gozar da mosca que me distrai, passando casual ante meus olhos, da 
gargalhada que se ergue volúvel da rua incerta, a vasta libertação de 
serem horas de fechar o escritório, o repouso infinito de um dia feriado. / 
Posso imaginar-me tudo, porque não sou nada. Se fosse alguma coisa, 
não poderia imaginar. O ajudante de guarda-livros pode sonhar-se 
imperador romano; o Rei de Inglaterra não o pode fazer, porque o rei de 
Inglaterra está privado de ser, em sonhos, outro rei que não o rei que é. A 
sua realidade não o deixa sentir.”111   

 

A anulação do eu em anti-eu assume uma função balsâmica na glosada 

consciência da transitoriedade da vida, partindo de uma simplicidade extrema que se 

depaupera maximamente, achando termo suavizante na monotonização ontológica. 

Bernardo Soares busca veementemente a monotonização da existência – porque esta 

não lhe basta e o enfurece de asco pela vulgaridade – tornando porquanto anódino o 

quotidiano, como expediente no colhimento do diário vulgar a maravilha originária, a 

saciedade no simples, tanto que o simples contexto de um candeeiro de rua iluminado 

na parede se converte num espectáculo de deslumbramento.  

O poeta move-se numa espiral excêntrica de hiperexcitabilidade dos 

sentidos, destapando por paisagens impossíveis de horas estendidas a tempos absurdos, 

penitencia-se no seu laboratório de experiências infindas em busca de respostas às 

perguntas e problemas que se sucedem. É na fervência da eufórica variedade que se 

move, diligenciando as causas das causas, regredindo casuisticamente a pensamentos e 

conjecturas sobre o real, transportando-se para fora de si, exorbitando o limite: 

 
“Neste crepúsculo das disciplinas, em que as crenças morrem e os cultos 
se cobrem de pó, as nossas sensações são a única realidade que nos resta. 
O único escrúpulo que preocupe, a única ciência que satisfaça são os da 
sensação. / Um decorativismo interior acentua-se como o modo superior 
e esclarecido de dar um destino à nossa vida. Pudesse a minha vida ser 
vivida em panos de garras do espírito e eu não teria abismos que 
lamentar. / Pertenço a uma geração – ou antes a uma parte da geração – 
que perdeu todo o respeito pelo passado e toda a crença ou esperança no 
futuro. Vivemos por isso do presente com a gana e a fome de quem não 
tem outra casa. E, como é nas nossas sensações, e sobretudo nos nossos 
sonhos, sensações inúteis apenas, que encontramos um presente, que não 
lembra nem o passado nem o futuro, sorrimos à nossa vida interior e 
desinteressamo-nos com uma sonolência altiva da realidade quantitativa 
das coisas.”112 

 

                                                
111 Ibidem, p. 185. 
 
112 Ibidem, p. 469. 
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A complexidade pronominal do poeta é-o, precisamente, no acompanhamento 

do percurso existencial anacronicamente disposto e liberto de um contexto específico, 

pré-determinado, que é ele mesmo que concria, sendo tensional a sua busca e 

necessariamente especular de uma consciência censora das percepções e limites que 

balançam a estrutura humana e incisam a consciência individual e a fragmentação do 

eu. É neste momento de cisão em que a ascese e a queda confluem que se acorda para o 

labirinto:  

 
“Benditos sejam os instantes, e os milímetros, e as sombras as pequenas 
coisas, ainda mais humildes do que elas! Os instantes (…). Os 
milímetros – que impressão de assombro e ousadia que a sua existência 
lado a lado e muito aproximada numa fita métrica me causa. Às vezes 
sofro e gozo com estas coisas. Tenho um orgulho tosco nisso. / Sou uma 
placa fotográfica prolixamente impressionável. Todos os detalhes se me 
gravam desproporcionadamente a haver um todo. Só me ocupa de mim, 
O mundo exterior é-me sempre evidentemente sensação. Nunca me 
esqueço do que sinto.”113 

 

Espectador da sua vegetação costumeira, pouco vivente porque mais sonhador, 

Bernardo Soares aventa-se em vias impossíveis de suspirados céus, eremitando-se 

depois no alto a contemplar-se nessas mesmas procelas que contêm em si a génese da 

falência. Mas e porque toda a investigação ontológica é um caminho dentro de um 

caminho de labirinto que se vai destecendo à medida dos passos sem nunca cessar de 

crescer, a possibilidade e necessidade de se deixar interpelar pelo real, mesmo que 

ilusório é a mais alta e nobre tarefa ontológica. Assim, do agudo império da observação 

e perquirição analítica transmigra-se a uma transposição simbólica velada e revelada, 

pela matéria vista do outro lado do espelho, ficando o mistério sempre por se revelar e 

dizer porquanto a sua própria essência de ser misterioso se basta. Não se diz o som do 

mar, tal como se não descreve a sensação de uma dor, sente-se, ouve-se e deixa-se 

envolver e transcender pelo mistério das coisas a serem.  

Par com a investigação filosófica encontramos a da necessidade de escrever 

uma não-obra, ou uma quase-obra chegando-se assim a um metatexto falhado per se já 

que o seu instinto de perfeição obsta toda e qualquer empresa que se queira per-feita:  

 
 “(…) Porque este livro é absurdo, eu o amo; porque é inútil (...) Nada 
ensina, nada faz crer, nada faz sentir. Regato que corre para um abismo-
cinza que o vento espalha e nem fecunda nem é daninho – pus toda a 

                                                
113 Ibidem, p. 452. 
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alma em fazê-lo, mas não pensei nele fazendo-o, mas só em mim que sou 
triste e em ti que não és ninguém.” 114  

 
 A demiurgia do poeta parece ser coarctada pelo próprio processo de criação da 

obra pois, se há o descenso de um lume divino inspirador que sobre ele desce 

inexplicavelmente, estado de quase possessão sobreposto a uma comum vontade 

criadora, há também uma inconsciência deliberada e consentida desse mesmo acto 

criador, num estado de consciência implosivo, que se ‘outra’, catalizando-se na 

explosão escrita. Ao poeta interessa-lhe criar mais do que viver, escrever mais do que 

pensar a vida e sentir mais do que tudo para se alar daqui e de toda a parte, distrair-se 

da dor existencial da náusea de viver: 

 
 “Que me pese que ninguém leia o que escrevo? Escrevo-o para me 
distrair de viver, e publico-o porque o jogo tem essa regra. Se amanhã se 
perdessem todos os meus escritos, teria pena, mas, creio bem, não com 
pena violenta e louca como seria de supor, pois que em tudo ia a minha 
vida.”115  

 

Suspenso entre realidade e ficção, esteado na dúvida como método de 

verificação metafísica, votivo ao silêncio nos arcanos reentrantes do colo cósmico, 

entifica-se na escrita da distância deambulatória, trânsfuga, fragmentária por mor da 

paralisação efectivada pelo pensamento, é na e pela escrita que se liberta e guinda a 

estados de arrebatamento singulares pois se o sonho e o devaneio futuram, o 

pensamento sobre o pensamento gasta e imobiliza, neutralizando o real. Curioso é que o 

mistério esfíngico do ser e o horror perante a sua cabal compreensão são os pólos 

dimensionais do seu despertar, tal como o é o mundo quando nasce na sua forma de 

poliedro de cristais reflectores de aparições.  

Soares examina cismaticamente o mundo perdendo-se nele pelas sensações 

potenciadas pelo verdadeiro sentir, pelas imagens filtradas pelo olho metafísico, pelas 

emoções, sombras, luzes e ruídos. Tudo é visto numa ânsia de ser haurido, sendo na 

acerbidade de estados como o de tédio, cansaço, quebranto, insónia e náusea que a 

fragmentação da transvisão se torna operativa através do espaço imaginário do sonho: 

“Assim vivo, em visão pura, o exterior animado das coisas e dos seres, indiferente, 

como um deus de outro mundo, ao conteúdo-espírito deles. Aprofundo o ser próprio só 

                                                
114 Ibidem, p. 472.   
115 Ibidem, p. 141. 
  



 85 

em extensão, e quando anseio a profundeza, é em mim, e no meu conceito das coisas 

que a procuro.”116 

Se por um lado se considera que o desassossego e a aflição não são propícios à 

criação artística, o mesmerismo das paisagens interiores anteditas pelo poeta também 

desconcertam e distraem recortando uma leveza desprendida. Nem a clareza do dia nem 

a escuridade da noite, antes o crepúsculo. É precisamente no entreacto, na meia luz 

penumbrática crepuscular, no quase, no triz, que achamos o Livro do Desassossego e o 

próprio Bernardo Soares que nele se move como se houvesse um lugar já proscrito para 

ser habitado pelo poeta, lugar esse indefinido.  

Nesta viagem ontognósica, preconizada pelo único poeta do irrepetível, tudo há 

a ser visto no quase, numa periodicidade anacrónica de lusco-fusco, tudo há a ser 

compreendido apenas na parte nunca na totalidade e somente na monotonização da 

existência: 
 

“Sábio é quem monotoniza a existência, pois então cada pequeno 
incidente tem um privilégio de maravilha. (...) / Monotonizar a existência 
para que ela não seja monótona. Tornar anódino o quotidiano, para que a 
mais pequena coisa seja uma distracção. (...) / Posso imaginar-me tudo, 
porque não sou nada. Se fosse alguma coisa, não poderia imaginar.”117

  
 Avaliza-se aqui um itinerário que vai de um ‘intus legere’ a um ‘ad-mirare’ já que 

o grito adventício enuncia um gozo único de aspiração à essência do mundo, num claro-

escuro que antes era intuído de dentro e agora é visto de fora para melhor se ver. Viaja-

se por um ver dentro que se endoscopia até um admirar que será um olhar afastado e de 

fora criando uma situação de desconstrução da obra em si que ao desprender-se da sua 

corporeidade passa a integrar a atmosfera do espectador, uma vez que o envolve e 

penetra.  

 É nossa intenção sublinhar o carácter visionário de ambos, Soares e , nos seus 

singulares projectos inquietantes de desvincular a realidade visual de toda a sua 

representatividade rumo a uma verdade objectiva que ultrapassa a materialidade, a 

figura. Em  a poesia pictórica servirá este propósito, assumindo em Soares, como temos 

vindo a referir, expressão absoluta. Neste último há sobretudo poesia reflexa exposta, 

donde se infere, porventura, a gradação dos seus padrões de claro-escuro, encontrando-

                                                
116 Ibidem, p. 465. 
117 Ibidem, p. 184.  
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se naquele uma gradação de círculos de cor que falam por si e dentro da própria poesia, 

enformando-a. Ambos poetas, ambos criadores de uma linguagem cósmica, sideral. 

  O influxo transfigurador recebido pelo poeta visionário aponta exactamente para 

uma metafísica e uma concepção genesíaca cósmica que descentram uma qualquer 

possível lógica e fecundam a mais vívida intuição do absoluto pela intersecção do 

sonho. Qual a importância de viver num real falseado, mascarado, se o autêntico real é 

outro mais além, intocado e imorredoiro?    

O medianeiro espasmódico de entre mundos assume-se na figura do poeta 

enquanto paradigma cómico-trágico de um mero guardador de livros, portador da 

verdade cósmica, pertencente à idade d’oiro da inocência, lavrado no silêncio da 

loucura e na eterna errância do sonho, aonde escuta as ressonâncias vibráteis do umbigo 

do mundo, que dança em luz sob os átrios do universo no emudecimento das delícias 

estrelares em cadência, trazendo no colo a dor nascida, baptizada sob o étimo da eterna 

suspensão do instante presente que, como Almada Negreiros se quer apagar, riscar, 

negar sem se perder de vista, encontrar-se no arcano de si:  

 

“Apaga apaga / risca risca / não houve / nega nega / quando for eu digo / 
não te percas de vista / há uma cor que não vem nas cores / necessito de 
multidões para me encontrar / sozinho sou multidões / apaga apaga / 
risca risca / pensar e não eu pensar / não te percas de vista / não te percas 
de vista / não sentir-me / encontrar-me-ão eu / farei parte / quando for eu 
digo / afinal pertenço / mas sei que pertenço / falta não sentir-me / ainda 
tenho memória de tudo menos do início / apaga apaga / risca risca / já era 
tempo do início / tirem os andaimes para se ver como é / como começa / 
como começa / sentir e não eu sentir-me / pensar e não eu pensar / 
quando começa / quando for eu digo / não te percas de vista / não te 
percas de vista.”118  
    

 Neste passo pugil perante a vida, cabe ao zénite poeta intuitivo,119 demiurgo, 

revelar a essência do ser que - na perdição de si se reencontra - permanecendo nas 

flutuações indistintas e sinuosas de uma metalinguagem, apenas poderá ser intuído, 

adivinhado, delineado, jamais objectivado por instrumentos humanos. Deste modo, o 

hemisfério poético irmão do infinito e da imortalidade, alicerçado à inconsistência do 

                                                
118 José de Almada Negreiros, Poemas, Obra Literária de José de Almada Negreiros, Fernando C. 
Martins, Luís M. Gaspar, Marina P. dos Santos (eds.), Lisboa, Assírio & Alvim, (2) 2005, p. 194.    
 
119 Note-se que a linguagem, enquanto manifestação da essência cordial do mundo, não poderia evadir-se 
da dialéctica janúsica e tensional inscrita na antropologia e ontoteologia pessoanas, isto é, a linguagem 
será simultaneamente vestígio de pecado e marca de redenção, forma de chicotear a realidade 
atravessando-a.  
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ser temporal, assume-se como desejo revolto de ser onde e através do monstro 

quimérico devorador de vida. É na e pela escrita que vive e se perfaz e no sonho que é 

perfeito. O sonho torna-se topoi de religação, revelação e único atalho no labirinto que 

é a via do absurdo e do absoluto e a pedra sisífica da funesta verdade.120 É a partir daqui 

que se estabelece a substancial destrinça entre o vulgo e o poeta. 

A natureza das considerações e concepções pensantes em Pessoa comunica 

claramente um espírito único capaz tanto de emergir nas entranhas do mundo como de 

se ausentar do epicentro, dessubjectivando o olhar com que o medita para mormente o 

entender. Os seus escritos são um itinerário de vida habitada em profundidade e 

alheamento, em heroicidade e silêncio, em queda e ascensão donde eclode um 

sentimento religioso congenial por todas as coisas que o torna ímpar.  

Se é pela heteronímia que o poeta pare, sob o étimo experimental, a consciência, 

será porventura no corpo disperso, fragmentário e totalizante do guarda-livros que se 

amplificará no auto da escrita numa vivência comprimida num profuso e lúcido ângulo 

visionário. Consegue-se na cartografia pessoana uma complexidade reflexiva, em 

cissura subsidiária de uma consciência vivencial em permanente suspensão e 

absorvimento de quanto lhe passa pelo sentir. O Livro do Desassossego logra, pela 

quase ausência de estrutura sequencial e temporal de uma infinidade de linhas de leitura 

e extensão temática aportando-lhe, por isso, uma natureza própria.  

O carácter fragmentário da obra traduz-se na orgânica matricial da sua escrita 

refractária e especular de um real apanhado numa iminente flagrância, conducente a 

uma claridade vorticial profunda. Bernardo Soares desfibra o real espúrio para nele 

entrar com a sua visão periscópica e olhar inflectido. Olha tudo à sua volta situado num 

psiquismo referido já como saudosista de um retorno ao locus amoenus e com a 

dissolução silenciada do sonho no real e a existência crua nas mãos dormentes. O esgar 

metafísico que Soares lança sobre o mundo amplifica-se e expande-se a um 

estacionamento numa distância segura ao engaste do sentir verdadeiro sendo somente 

                                                
120 O jogo dramático da existência, perpetuado pelo criador e pela criatura, e a sua cutilante crueldade 
assentam na tragédia de uma busca eterna sem encontro redentor. É o caminho em si, como rasgo de 
evasão que, em reverência ao carácter misterioso, irónico e insondável das funduras do mundo, poderá 
encaminhar, por um lado, à contemplação esfíngica do abismo e, por outro, à experiência da vacuidade 
de sentido. Ressalvamos, rememorando o dito nietzschiano de que “para se amar o abismo é preciso ter 
asas” que a verdadeira vivência poética, evocação lúgubre que, partindo da excedência de si, roça o lugar 
do sonho e da verdade, aponta para a aproximação da morte da vida. Eis o Trópico de Câncer, a 
tragicomédia existencial onde o medo surge como instinto iniciático da alma poética em simpatia e 
comunhão com o cosmos – é preciso cegar para ver, é preciso o disfarce e a máscara, ao nascer, para que 
a lúdica manifestação da verdade, lugar remoto da Lembrança e do desejo, cinzele a tensão mística de 
acesso ao inefável - é esta a habitação interina do olhar metafísico. 
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nesta suspensão desconstrutiva que o poeta consente o sentir, o vero sentir e o 

maravilhar-se com todo o corpo.  

Assim se compreende o projecto de separação / superação da realidade, como 

necessidade interior de saída de si para si na compreensão imediata e infusa do universo 

que afinal ele é. Julga-se o mundo com a consciência de que nele só se pode viver 

sendo inconsciente e ignorante, equilibrando nas mãos a equação entre a angústia de 

existir e a natural aspiração à felicidade.  

É neste contínuo movimento trasladador de um estado presente a outro sempre 

além, radicado no desassossego profundo, que se supera o tempo absurdo abandonado 

ao tédio e à náusea. Logo, a tracção, pelo tédio, do sem-sentido, da existência a bater-se 

por referências putativas, pelo derramamento de limites e visões do infinito é, 

evidentemente, a compensação em vida de uma totalização do real em Um, de uma 

compreensão suficiente do mesmo e de si numa contemplação da transcendência 

realizante. 

Todavia, o excedente do sonho nas suas manifestações, o que transvaza de um 

espaço interior monótono e sempre igual para um espaço exterior é o que se deve 

buscar para deslumbrar e excitar todo o tipo de flamas visuais para que deste modo, da 

monotonia se possa furtar: 

 
“Amo com o olhar, e nem com a fantasia. Porque nada fantasio dessa figura 
que me prende. Não me imagino ligado a ela de outra maneira, porque o 
meu amor decerto não tem de mais para dizer. Não me interessa saber quem 
é, que faz, que pensa a criatura que me dá para ver o seu aspecto exterior. A 
imensa série de pessoas e de coisas que forma o mundo é para mim uma 
galeria intérmina de quadros (...).121 
 

A contemplação livre e pura e a memória directa são os instrumentos 

que permitem a disciplina do olho no ver e o acesso à verdade no universo em 

roda, preterindo-se desta forma a ilusão e a concepção fantasiosa no encontro 

com a coisa olhada: “Ter emoções de chita, ou de seda, ou de brocado! Ter 

emoções descritíveis assim! Ter emoções descritíveis!”122 assistir da varanda dos 

sentidos à emoção pura a vogar em ‘experiências de ultrasensação’, em obras de todo 

o lado a fazerem-se: 

 

                                                
121 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 464.  
 
122 Ibidem, p.155. 
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“Viver uma vida desapaixonada e culta, ao relento das ideias, lendo, 
sonhando, e pensando em escrever, uma vida suficientemente lenta para 
estar sempre à beira do tédio, bastante meditada para se nunca encontrar 
nele. Viver essa vida longe das emoções e dos pensamentos, só no 
pensamento das emoções e na emoção dos pensamentos. Estagnar ao sol, 
douradamente, como um lago obscuro rodeado de flores. Ter na sombra, 
aquela fidalguia da individualidade que consiste em não insistir para 
nada com a vida. Ser no volteio dos mundos como uma poesia de flores, 
que um vento incógnito ergue pelo ar da tarde, e o torpor do anoitecer 
deixa baixar no lugar do acaso, indistinta entre coisas maiores.”123 

 
Realizar o inexplicável superando a superfície, mas querendo dela o fundo 

para chegar às coisas na presença da emoção, no seu prolongamento e intuir das ideias 

a sua mais pura expressão e intensão extra-intelectual.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
123 Ibidem, p. 79. 
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2. Psicogeometria Poética Entre o Visual e o Textual em Wassily Kandinsky: a 
Plasticização do Conceito. 

 
 
“O inevitável acontece quando chega a sua hora. Dito de outro 
modo, o espírito ‘criador’ (a que poderemos chamar o espírito 
abstracto) acede então à alma, depois às almas e provoca uma 
aspiração, um impulso interior. (...) O valor espiritual está 
então na busca de uma materialização. A designação ‘material’ 
desempenha aqui o papel de uma ‘despensa’ onde o espírito, 
tal como um cozinheiro, vai buscar aquilo que lhe é 
‘necessário’.” 124 

 
 

Em  a materialização através do conceito de espiritual começa a viver na obra de 

arte antes mesmo de esta ser criada dentro de um contexto, conteúdo e valor intensivo a 

vigorar no que a fecunda. Toda a sua criação representativa, poética ou pictórica, 

repercute uma vibração interior, uma actividade anímica que se convoca a si mesma 

numa indispensabilidade de mister incansável na realização dos ideais que lobriga. 

Seduzida pela maravilha inquinada do real sobranceiro, ora bailante em viva cor, ora 

decadente em câmara lenta, ora esquivo e oblíquo, a sua obra poética não é apenas um 

suplemento no universo luminoso da sua obra, mas um ficto-realíssimo corpo poético 

de alma puramente filosófica. É no antes e no depois que a vida se cumpre e diz, sendo 

o instante, o tempo a correr, o decurso preciso do bate de hora, o suporte objectivo à 

complexidade criadora das imagens poéticas. A sublimação das impressões e sensações 

colhidas no espírito e nas formas, no genuíno sentir reconducente ao parto na luz que 

aborta ou se furta a uma realidade materialista em virtude de uma outra é como o sonho 

do encontro deste na realidade:  
 

“Há cegos de nascença. Cegos fisicamente ou espiritualmente. A todos 
estes, a pintura é prejudicial. Há homens em estado letárgico que podem 
despertar, se não fecharem deliberadamente os olhos. Podemos ajudá-los 
a aproximarem-se da arte, a senti-la como uma força viva. Nunca 
poderemos explicar a essência da arte.” 125 

 

                                                
124 Wassily Kandinsky, Gramática da Criação, p. 13.  
 
125 Wassily Kandinsky, Curso da Bauhaus, trad. de Isabel St. Aubyn, Lisboa, Edições 70, 1987, p. 103.  
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A arte que deve ser excluída de todo o cunho funcional e utilitarista, por mor de 

um lugar espiritual, recusa-se também como puramente decorativa ou gratuita na sua 

apresentação, regendo-se fundamentalmente pelo ritmo, por uma dinâmica interior que 

potencia a sua missão e visão futurista: “A arte não se situa para além da vida, nasceu 

de um impulso natural, a sua lei fundamental é o ritmo – como na natureza. Está tudo 

ligado num processo dinâmico conducente à harmonia. A harmonia não é estática, mas 

sim dinâmica.”126 

É da liberdade interior que ausculta a voz e o seu eco que se gera a linguagem 

orgânica e harmónica da arte, esta linguagem celeste participante do cosmos e do caos, 

de uma fusão antagónica de energias inversas que atordoam e pasmam com a sua 

sonoridade absoluta. A arte é para , forma e conteúdo, o nutrimento da alma e sua 

íntima expressão, sendo veiculada por uma linguagem consagrada e intuída no 

momento da sua concepção, outrossim, de pulso cósmico que preside à criação 

inaugural, num espaço branco de imaginação onde na espiritualização do tempo e do 

espaço tudo é permitido. A descoberta de si na arte e pela arte fez-se muito cedo num 

ímpeto comunicativo de compreensão do mundo, no mistério ontológico guardador da 

quididade da realidade e enigma metafísico que procura responder às questões 

decorrentes da relação entre o mundo, o homem e a realidade.  

Tal como viver dos raios solares, da sua energia e viço pode ser catalizador, 

também a busca de sentido encontrado nas perguntas com que o ser colide é 

possivelmente o mantimento precioso pois não deixa a consciência adormecer no 

cuidado de si. O mênstruo da poesia, a polpa pictural, os aromas da música, a luz 

presencial da obra de arte que entra em nós despojando-nos do supérfluo e de toda a 

vulgaridade são, verdadeiramente, respostas misteriosas que ao aproximarem-se da 

categoria do ser o abraçam num horizonte que exclui limites e que procuram 

exactamente a resposta àquelas outras questões que perturbam o espírito humano. A 

linguagem artística, mais precisamente a linguagem poética, tem esse condão de no 

veículo de qualquer coisa que sentimos sacral, comunicar o incomunicável, 

transparecer a opacidade, perceber o mais pequeno ritual de eclipse interior com que 

tudo se debate. Vai por isso além da procura de definir tudo fora e dentro, dizendo 

apenas esse objecto na sua existência variável, imaterial, decomposta, subsidiária de um 

sopro que a moldou - na sua essência.  O comunicar subtil do ser faz-se numa não 

                                                
126 Ibidem, p. 12.  
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classificação qualitativa, categorial ou acidental dos seus atributos mas no sentido 

contrário à força que o quer definir. A arte concebe pela imaginação – que antecipa o 

conhecimento e a fenomenologia – digressões às potências ideais habitantes de todas as 

realidades. 

Pretendemos, neste subcapítulo defender exactamente o carácter sacral e 

plástico e espacial do Poema ano: sagrado, por um lado, pela capacidade de conceber e 

dizer o absoluto, na sua total independência do jugo analítico e, por outro, pela 

percepção acutilante do real vertido em brilhante erudição plasticizada electricizante:  

 
“Na obra Klänge, iniciada em 1907 (gravuras) e em 1909 (poemas), 
encontramos um modo de construir linguagem poética baseado na 
experimentação de procedimentos próprios do fraseado musical, como 
sejam a repetição e a variação adequadas ao diálogo e ao canto. Em 
paralelo, também nos é dado sentir o efeito da exploração de diferentes 
colorações acústicas de sentido e movimentação das palavras, que 
integram o discurso poético, em prosa mas também em verso, cuja 
elaboração composicional e lexical se expande em padrões narrativos, 
criados para fomentarem no leitor a sensação de mudança entre 
processos estáticos e dinâmicos.” 127 

 

Klänge surge numa época em que sérias questões sobre a arte se levantavam, 

nomeadamente acerca da forma, dos meios e do conteúdo nas artes em geral, uma vez 

que parece que desde sempre se procuraram receitas imediatas, programas de estudos 

normativos e educativos de artistas e o Artista, em maiúscula, é de outro domínio tal 

como a arte o é. “O artista, que durante toda a sua vida se assemelha bastante à criança, 

está muitas vezes mais apto do que os outros para se aperceber da ressonância interior 

das coisas.”128 

O som interior que cada objecto tem, a vida contida nele, a energia bebível, o 

equilíbrio entre a razão e o coração, a intuição e a total liberdade do espírito enquanto 

abertura à voz interior constituem, assim, o que a arte busca: “Em arte, o essencial não 

é aquilo que o artista reproduz (entenda-se não o conteúdo estético mas a natureza), 

mas como ele o reproduz,”129como faz sobressair o conteúdo, pela mediação dos meios, 

de que se serve para o fazer aparecer. 

                                                
127Anabela Mendes, Volumetria, Sonoridade e Cor na obra poética Klänge de Wassily , comunicação 
(bilingue: português e alemão) integrada no 2º Congresso internacional da APEG (Associação 
Portuguesa de Estudos Germanísticos), Porto, Universidade do Porto, 2003 (no prelo). 
 
128 Wassily Kandinsky, Gramática da Criação, p.32. 
 
129 Ibidem, p.50. 
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“Se o leitor considerar um objecto qualquer que esteja colocado sobre a 
sua mesa (mesmo uma ponta de cigarro), apreenderá o seu sentido 
exterior ao mesmo tempo que experimentará a sua ressonância interior, 
sendo que um se mantém sempre independentemente da outra. E assim 
sucederá em qualquer altura e em qualquer lugar, na rua, numa igreja, no 
ar, na água, num estábulo, numa floresta. O mundo está replecto de 
ressonâncias. Ele constitui um cosmos de seres que exercem uma acção 
espiritual. A matéria morta é espírito vivo.”130 

 

Através desta voz misteriosa escutada em verdade por todos os artistas, 

procurou o nosso autor instrumentar uma obra que unisse escrita e pintura, texto e 

visão. Assim, surge uma obra díspar: serão as gravuras em madeira que ilustram os 

poemas ou os poemas que ilustram as gravuras / imagens? Pois a obra-prima reforça-se 

na tentativa de sintetizar imagem e palavra não só idealmente mas também 

materialmente. São apresentadas imagens (originalmente gravuras em madeira) de teor 

altamente representativo mas puramente abstracto nas formas. A cada poema 

corresponde uma imagem.  

A questão que se nos coloca é: serão as imagens os poemas ou os poemas as 

imagens? Porque esta obra de  é um raro exemplo de trabalho em que texto e ilustração 

são ambos executados pelo mesmo artista, colocando, outrossim, questões específicas à 

crítica literária preocupada com a convivência entre o texto e a ilustração.  

A experiência estética é um ensaio eucarístico de éteres que se tocam mais do 

que qualquer corpo tocaria outro na máxima amplitude de um amplexo terreal. O 

mistério transportado em cada gesto da humanidade no seu fundamental ímpeto 

expressivo e comunicativo, adivinha o acto de criação como um triz atemporal aonde o 

artista, impregnando a sua obra de um conteúdo e talhe intencional, afecta 

eruptivamente o espaço desabitado do espectador que nele encontra o seu eco 

arquetípico. A este respeito e acerca da obra de arte como importação da natureza ou 

imitação de uma natureza hermeneuticizada ou ainda como expressão de estados de 

alma simulados sob forma de formas naturais,  refere:  

 
“Todas estas formas, quando são verdadeiramente formas de arte, 
atingem o seu objectivo e são (mesmo no primeiro caso) um alimento 
espiritual, especialmente no terceiro caso, em que o espectador encontra 
um eco da sua alma. (…) Cada quadro encerra misteriosamente toda uma 
vida, com muitos sofrimentos, dúvidas, horas de entusiasmo e de 

                                                
130 Ibidem, p. 30. 
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iluminação. Para onde se dirige esta vida? Donde clama a alma 
angustiada do artista quando participa da criação? Que quer anunciar?”131 

 

O artista, o criador revela-se no horizonte estético como filósofo, poeta, mestre 

da experimentação e pedagogo, como referimos no primeiro ponto do Capítulo 

Primeiro, conduzindo através e por dentro da sua obra num movimento ascensional que 

percorre áleas distintas da topologia humana. O espectador capta a realidade na sua 

configuração multidimensional e o artista faz-se além do tempo recolhido num espaço 

que se ultrapassa na compreensão de si:  

 
“São ainda obscuras as razões que nos obrigam a progredir pelo ‘suor do 
rosto’, através do sofrimento, do mal e dos tormentos. Quando uma etapa 
é alcançada e o caminho parece desobstruído dos pérfidos calhaus, uma 
mão invisível lança novos blocos que parecem obstruí-lo por completo, 
tornando-o irreconhecível. Então, infalivelmente, um homem surge, 
semelhante a qualquer um de nós, mas transportando uma força 
misteriosa e visionária. Ele observa e ensina.” 132 

 

Apercebemos nesta asserção o visionarismo da arte na sua auto e 

heterodescoberta senda esta uma reverberação de estrépitos que preenchem as fendas 

abertas existentes em cada alma-berço de códigos linguísticos. No nosso autor a 

intencionalidade é liberdade, soltura que colhe na morte a vida, preferindo a captação 

da imagem visual de tudo e em tudo. A sua limpeza interior, na visão das coisas, fá-lo 

ultrapassar o domínio interpretativo unívoco que se faz ele próprio pobre. É nesta 

recuperação do viço luminoso de tudo que  se move encontrando na metáfora do 

fósforo queimado a víscera da sua teoria estética: ele próprio revive a luz nos seus 

quadros poéticos:  
 
“O horizonte do pensar ano é o ‘espírito’, o ‘Geist’. É para aí que tudo se 
dirige, é aí que tudo conflui ou…deveria confluir. É do ‘Geist’, portanto, 
que deviam vir as respostas. Mas o ‘Geist’ não fala. Pelo menos não fala 
nada que se pareça com a linguagem geral. Se dissesse alguma coisa, o 
‘Geist’ diria ‘vibrações’. Mas nem é o ‘Geist’ que vibra. O que vibra é a 
‘alma’. A ‘alma’ vibra de uma ‘vibração interior’, de um som (‘Klang’) 
que não é som (‘Laut’). O ‘Geist’ não é uma entidade. O ‘Geist’ é 
simplesmente ‘das Geistige’ (‘o espiritual’), ou seja, é uma qualidade. A 
qualidade abstracta da experiência artística: da apreensão na arte; da 
expressão artística; dos objectos (sejam eles quais forem) quando 

                                                
131 Wassily Kandinsky, Do Espiritual na Arte, p. 23. 
 
132 Ibidem, p. 25.  
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apreendidos enquanto vibração interior; da manifestação materializada 
da vibração interior.”133   
 

É num movimento dialectal que se deve procurar intuir os elementos novos na 

metamorfose dos conceitos, toda uma conceptualização de ideias acerca do 

poliformismo que é a ordem pulsional de , numa diversidade que se nos oferece 

gratuitamente no curso da sua obra: “Não devemos pois abordar a arte com a sua razão 

e a sua inteligência, mas sim com a sua alma e com a sua existência vívida.”134 

A linguagem de  é tanto diversa quanto os recursos que explora no seu corpo 

poético: recortes de formas da realidades, colagens de sentimentos e sensações, 

montagem de personalidades, vultos e paisagens que comunicam entre si dotando a sua 

obra de um corpo próprio e vário. Esta fecunda diversidade imerge numa dimensão 

acategorial para se mover numa dominância residualmente desviante no sentido da 

norma, do racional, do politicamente correcto para se fundear num conspecto 

fenomenológico e gnoseológico daquela transvisão referida há pouco. Não há 

codificação ou cifras absolutas, porquanto, o corpo logóico se define por paradoxos e 

indeterminações propícias a uma amplificação do seu valor intensivo, por metáforas 

galopantes no próprio escândalo de si, por analogias que se bebem na sua infinitude, 

por paralaxes distintas e intrincadas, por sinestesias e translações imagéticas vívidas, 

personificações que tomam a interrogação do real sob forma da interpelação exaustiva. 

O ponto de partida é sempre o real polivalente, morfológico para a sua operatória 

simbólica e desmascaramento.  

Na obra de  existe uma comunicação psicanalítica, quase endoscópica dos 

desvãos mais interiores, dos labirintos mais inconfessos de transitados medos, das mais 

sórdidas fantasias e desejos, das puerícias mais puras e da verdade de face mais nua. A 

fusão entre a dimensão produtiva – longe de um conceito de arte teleológico – e a 

função disfuncional do que se diz ser a obra de arte instaura-se aqui de uma forma 

absolutamente total e inteira. Se por um lado se quer comunicar um mundo, (mundo 

esse que é antes e previamente dado pela intuição, inspecção e imaginação 

observadoras de ), por outro lado, quer-se justapor um outro ideal que foge à sordidez 

incorrespondida com o que se tem como sonho ou protótipo. É precisamente isto que 

                                                
133José Justo, “ e o Espírito. Três deambulações a propósito de ‘Fósforo Queimado’ in Anabela Mendes, 
(org.) Noite e o Som Amarelo, (programa do espectáculo realizado no Centro Cultural de Belém), Co-
Produção Lais de Guia, 2003, pp. 69-74. 
 
134 Wassily Kandinsky, Gramática da Criação, p.44. 
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sobressai na sua obra poética, guardadora e disseminadora de histórias marcadas, 

variáveis reincidentes: o tempo passado, memorial, um presente permeável à 

intervenção do génio e um futuro inefável inscrito no álcool da originalidade. 

Nos seus labirintos ultrapassam-se os monstros através do sonho, sendo este, 

fortuitamente, saqueado por esses mesmos monstros: é a geração e ideia interna do 

espaço do sonho, em nós, que determina afinal a sua inviolabilidade e 

impermeabilidade face ao real? Quanto de sonho tem o real e quanto de real contém o 

sonhado? Onde estreia a visão do habitáculo vivencial para o portal do imaginário? 

Onde cinde o limite entre o virtual e o físico? Será a poesia, e neste sentido a poesia de  

e Soares, essa dança à beira do vulcão, na visão de Rimbaud, esse vaivém entre céu e 

terra numa desproporção harmónica nutriente e devoradora? 

A novidade existencialista, ontológica e pensante da sua obra existe no simples 

contar de uma história trágica do quotidiano, onde no exemplo de um homem sentado 

num círculo apertado, contente com a sua vida, se sugerem e alvitram visões e 

alternativas de dentro do quadro pictural versificado mas nunca se chega a saber, 

efectivamente, o remate ou glosa imprimidos no mesmo.135  

Os seus poemas são a própria tessitura do sonho e do antesonho sendo um o 

verso e o anverso do outro em que o sótão é o compartimento de uma casa de labirintos 

(porventura, o corpo, a matéria) que conteria o necessário mas também o inútil, o 

fechado mas também o aberto, a escuridão mas também luz. A obra de , vemo-la 

exactamente como uma rampa que se abre para além do espaço sincrónico no salto, 

onde a experimentação do devaneio, da ficção, assumem amplíssimos contornos. A 

puerícia, o folclore, a magia e a dança de luz no escuro -, e todo um complexo de 

elementos fixados num imaginário infantil habitado de luminosidades autonomizadas 

afora da forma, ebulições que dilatam o conteúdo, texturas e cores animadas, livres – 

acontece na criação de  em quedra livre. A poesia visual organiza-se e entra no palco 

das maiores actuações, representações e atrocidades jogando com a condicionalidade 

acidental do concreto e com a potência genuína do sonhado. 

Em verdade somos Orfeus e Narcisos - estalando saudades do infinito no lago, 

logrando auferir na miragem o arcano -, fadas e mostrengos na meta de nós mesmos, 

origem, princípio, consequência e obstáculo, achando isto ser o enigma constituinte da 

vida: quarto escuro à espera de ser iluminado. Será esta a mensagem veiculada nas 

                                                
135 Cf. Wassily Kandinsky, Sounds, “Lied”, “Canção”, p.128. 
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sonoridades poético-picturais de Klänge, enquanto via fenomenológica de pergunta e 

interregno da nossa aparição ao pensamento, para uma reflexão por dentro de tudo, do 

mundo, da humanidade? 

 A obra com que nos deparamos é profundamente professa, teúrgica e de certa 

forma, satânica por se expressar numa busca impaciente, ensofismada de configurações 

delirantes, surrealistas e estilísticas que por vezes parecem distrair da tese original que 

as enforma.  é a seu termo, como disse Pessoa sobre si, um poeta inspirado pela 

filosofia, sendo na diversidade de meio que espessa e desata o nó pluridimensional na 

sintaxe cósmica. Na sua obra coabitam Deus e Lúcifer, moradores separados de céus 

distintos a gozar de uma visão interior que lhes vale a fantasmagoria da humanidade 

nos olímpicos ou ínferos céus. Serão por isso céu e inferno alas diferentes de um 

mesmo lugar? Onde lavra a conspecção sobre a feição da divindade e a fúria 

demoníaca? Até onde se pensa conhecer Deus e o seu apósito Demónio? 

Demais, não há uma só temática ou tema no seu retrato do real mas vários 

pequenos tópicos do quotidiano que aborda de forma continuada, reanimada pelas 

metáforas que os alimentam e mantêm numa orla de surrealismo surpreendente e 

cortante com o panorama existencial. A recriação de histórias que conta com um humor 

perturbante e com certa nostalgia velada sob analogias, conexões e figuras irreais 

dinâmicas, objectos que se personificam, estados que se autonomizam acima do ser e 

toda uma manipulação simbólica e sinaléctica conduzem, assim, a um ponto de fuga 

tornado vertigem plasmado além do conceito. A revolução da arte em si, na forma de se 

expressar, trabalhar, aparecer, e a própria técnica fundam uma nova forma de perceber 

conceber a arte e o mundo através dela no seu sortido variacional.  

 O corpo enquanto criador alquimiza através de uma liberdade interina e 

ilimitada um espaço de abertura ao ouvido da voz espiritual que poder-se-á analogar ao 

recebimento das Musas, numa força que comprime os limites libertando-os da sua 

meta. A obra constrói-se. O olhar erra distraidamente até se encontrar. A causa da arte é 

estabelecida: a experiência estética dá-se no interior do ser que lê a obra aberta a si que 

a penetra em todos os seus cantos e lê-a das múltiplas formas possíveis, encontrando 

sempre outras leituras e novas visões na rota espiritual da moção estética que, operando 

uma fusão dos sentidos, une numa esfera de totalidade as artes que caminham para uma 

mesma extensão, a da catarse espiritual: 
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“Cada arte tem a sua linguagem própria, isto é, seus meios próprios. 
Assim, cada arte é uma coisa fechada em si. Cada arte é uma vida 
própria. É um domínio de si. É por isso que os meios empregados para 
cada arte, vistos do exterior, são completamente diferentes: sonoridade, 
cor, palavra!... Em último lugar e vistos do interior, esses meios são 
absolutamente semelhantes: o objectivo final suprime as diferenças 
exteriores e desvenda a identidade interior. Alcança-se esse objectivo 
final (conhecimento) fazendo a alma humana vibrar mais finamente. Mas 
essas vibrações mais finas, se são idênticas ao nível do objectivo final, 
têm em si e por si movimentos interiores diversos que as diferenciam. 
Esse movimento da alma, indefinível mas preciso (vibração) é o 
objectivo buscado pelos diferentes meios empregados pela arte. Um 
conjunto complexo e preciso de vibrações – esse é o objectivo de uma 
obra. Apurar a alma graças a esse conjunto, tornado preciso pela soma 
das vibrações – este é o objectivo da arte.” 136 

 

Se é na e pela vibração que se move o ser estético, Klänge é a exposição 

máxima disso, na hermenêutica holística que possamos fazer da sua obra lírica, 

musical, cénica e plástica. Todas estas forças se unem na forma versificada, ressoante 

de profundo entendimento do mundo e do homem explicitado sempre em primeira mão 

numa consecução de olhar aceso.  

Nos sótãos de  há uma linha dinâmica tensional maniqueísta onde o mal é 

corolário dos seus múltiplos estados de graça e da sobrevivência da obra em si sendo, 

contudo, um mal que se projecta não no seu teor objectivante mas antes equivalente a 

um modo de ser incito em nós e que abafamos consciente ou inconscientemente. Há 

uma intencionalidade e um júbilo especial em fazer transparecer sarcástica, humorística 

e ironicamente as maiores ignomínias e deformidades abscônditas – metamorfoseadas 

pelo seu filtro mágico sob forma de versos consubstanciados no nosso entendimento – 

os diálogos e monólogos de criaturas nictomórficas, transumanas que se confidenciam 

numa mostra de deslace trágico e tétrico nas muralhas do material.  

Só na escolha e acontecimento do ultrarealismo, onde fadas, ideias e cores 

corporeizadas se atropelam é que pode ocorrer uma distorção ou uma arquitectura de 

inversão do real que nos interpela de dentro da sua poética, sugerindo uma miríade de 

informações e associações eidéticas a ser recolhidas conforme o nosso padrão de 

entendimento e sensibilidade, ou simplesmente tendo em conta a forma, a disposição 

como se enceta o olhar sobre o objecto de arte. A indeterminação ou pré sugestão 

imagética e simbólica feita numa primeira leitura enigmática ocorre na sua obra como 

                                                
136 Wassily Kandinsky, Olhar sobre o Passado, p. 137. 
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ângulo axial suspenso num tempo e espaço adiados onde se concentra toda a tensão 

dramática dos personagens e figuras que povoam os seus sótãos de luz. 

Nos espaços do indefinido assaltados por Sílfides de cor, lumes materializados 

em texturas e volumes, formas de traços absolutos de comunicação e imagens 

conferidas pela palavra realizam o mais extraordinário e invulgar bulício caricatural do 

ser atirado para fora do espaço e do tempo.  

Ganimedes vê-se finalmente no lago de espelhos? Orfeu encontra respostas 

sobre o drama de si? Deus realiza-se? Satanás tomba?  

A apoteose da trivialidade num super êxito da sua percepção transcrita pela 

ambiguidade e obiquidade do sonho desfaz a humanidade do fundamento de si, 

reconfigurando a sua presença e porte no mundo. As coisas são aqui tratadas no seu 

clarão metafísico, apartado das categorias sociológicas a antropológicas. O homem e a 

sua natureza é posta a nu, simplificada e abreviada na sua autonomia substancial numa 

cena em palco que se sustenta por si só. 

  A reverberação de uma ressonância interior em todas as coisas, confere um 

dinamismo absoluto de claros-escuros numa anfibologia de perquirição psicanalítica, 

fenomenológica e estrutural dentro da sua obra, Klänge, em que a distorção do real 

acaba por mediar o reposicionamento da nudez das reentrâncias mais sórdidas da alma 

humana numa mostra especular do que jaz para lá do espelho ou da hipocrisia latente 

em todas as formas de sociedade eivadas de pseudo-estruturas morais e axiológicas.    

Os sótãos labirínticos declamatórios de  funcionam como espaço 

verdadeiramente fenomenológico aonde através do folia tudo se dá a ser entrevisto e 

percebido. O poeta acredita que a saturação do real, enquanto fotograma, e a libertação 

dos cristais do espírito de todo o espartilho formal é o único estado de espírito 

susceptível de desarmar a máscara virtual da realidade encoberta.  serve-se amiúde 

deste estado arraigado de total liberdade para ampliar e testemunhar a comunhão entre 

espírito e autonomia que raramente outros artistas congraçam nas suas obras, pelo 

menos de forma tão esclarecida e genuína.  

Na sua forma de expressão tomam feição os mais fantasmáticos medos e 

ambivalentes morfias do espírito humano, os mais perturbadores olhares e conspectos 

interiores esquivos, as mais intrincadas personalidades, os mais pequenos crimes e 

falsidades descritos e disfarçados na fuga, na inflexão inconsciente de cada ser 

endemoninhado que todos contemos. A puerilidade e candura manifestam-se, então, 

como elementos revigorantes de uma cinzenta e convencional sociedade de 
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maturidades envelhecidas. A puerícia simples e saudável presentifica-se num esforço de 

regresso ao tempo inaugural onde é possível a correria sem freio, convertendo-se tudo 

num espaço de brincar e correr pelos sótãos e labirintos. Pela obra de  respiram-se 

vibrações. Transpiram-se melodias: 

 
“Das Weiche Jeder lag auf seinem eigenen Pferde, was unschön und 
unanständig war. Es ist schon jedenfalls besser, wenn ein dicker Vogel 
auf einem nicht seinem dünnen Ast sitzt mit dem kleinen zitternden 
bebenden lebenden Blatt. Jeder kann knien (wer nicht kann, der lernt es). 
Kann jeder die Spitztürme sehen? Tür auf! Oder die Falte reisste das 
Dach weg!”137 

 

O seu corpus poético entra em nós – com a sua linguagem de amor, em toadas 

harmónicas e através do inconsciente que se deixa invadir e evadir no momento próprio 

em que o sonho tem lugar e se é sem restrição – trazendo em anúncio a celebração da 

vida por intermédio da leveza e do sonho que entretecem os mofos da existência. 

Assassina-se a península magra do real em detrimento do solo farto do sonho! 

Exemplo disso é o poema Lied, em nosso entender, o poema criacional, 

escatológico, o poema diluviano, por nos exortar à frivolidade e superfluidade com que 

acolhemos muitos dos aspectos da vida, depreciando uns, tomando-os por certos e 

sobrevalorizando outros menos importantes. Este poema denota, por um lado, a 

extrema simplicidade distintiva de  na escolha certeira das palavras invocadoras de um 

significado simbólico determinado e, por outro lado, a complexidade ontologizada 

numa cançoneta pueril, prenhe de um metafórico sentido e prelecção existencial: 

 
“Lied Es sitzt ein Mann / Im engen Kreis, / Im engen Kreis / Der 
Schmäle. / Er ist vergnügt / Er hat kein Ohr. / Und fehlen ihm die Augen. 
/ Des roten Schalls / Des Sonnenballs / Er findet keine Spuren. / Was ist 
gestürzt, / Das steht doch auf. / Und was nicht sprach, / Das singt ein 
Lied. / Es wird der Mann, / Der hat kein Ohr, / Dem fehlen auch die 
Augen / Des roten Schalls / Des sonnenballs / Empfinden feine 
Spuren”.138  

                                                
137 Wassily Kandinsky, Sounds, p.129. “Das Weiche”, “O Macio”: “Cada um jazia em cima do seu 
próprio cavalo, o que era deselegante e indecente. De qualquer já é melhor, se um pássaro gordo se apoie 
num fino ramo não seu com a pequena folha vivente tremente estremecente. Cada um pode ajoelhar 
(quem não pode, aprende). Pode cada um ver as torres pontiagudas? Abram a porta! Ou a dobra arranca o 
telhado!” 
 
138 Wassily Kandinsky, Sounds, p.128. “Lied”, “Canção”: “Um homem está sentado / Em apertado 
círculo / Em apertado círculo / de estreiteza. / Está satisfeito / falta-lhe o ouvido / E os olhos não vêem / 
Para ele não há sinais / Do som vermelho / Da bola de sol / O que se desmorona, / Volta a erguer-se. / E o 
que era mudez / Entoa uma canção. / Ao homem / A quem falta o ouvido / E sem olhos que vejam / 
Chegam delicados sinais / Do som vermelho / da bola de sol”. 
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Este poema é, verdadeiramente, uma canção que inspira tanto pelo encanto 

enigmático pueril, como pelo sentimento de pânico de enclausuramento, ou 

fechamento, objectivado no “homem sentado em apertado círculo.”139 O paradoxo que 

evoca é sentido em toda a expressão do poema, sendo porém no seu termo que se 

apercebe o absurdo indecifrável do mesmo. 

Um homem cego e surdo está sentado num espaço exíguo e apertado e está 

satisfeito. Está satisfeito na sua estreiteza (sarcasmo acutilante típico dos seus escritos): 

falta-lhe o ouvido e os olhos não vêem mas ele continua satisfeito circunscrito na sua 

realidade, quiçá porque não conhece outra. Mas de repente a mudez faz-se canção e o 

que havia ruído soergue-se diante deste homem a quem falta o sentido da audição e da 

visão. Há um elemento que irrompe no ambiente surdo, acanhado. Eis que surge uma 

canção. Terá o homem cego e surdo percebido que não necessita, afinal, dos sentidos 

físicos para poder vislumbrar o mais amplo dos céus incendiado pela bola de fogo? 

Terá o pobre homem surdo descoberto que não necessita de ouvir para cantar e ouvir os 

delicados sinais do som vermelho? Som, cor e densidade misturam-se num único 

sentido incorpóreo pronunciado em ondas de vibração. O homem cego e surdo sente o 

sol, ouve o sol, canta-o e vê-o através do magnetismo do frémito interior desgarrado 

que lhe permite sentir, ser e criar.    

A dinâmica do poema é construída sob forma de refrãos em crescendo que se 

vão avultando até se chegar à apoteose do drama convertido em avatar: a visão do som 

vermelho e da bola de fogo. Este homem cego e surdo vê e ouve! Não consideramos, 

por certo, que o espaço que ele habita seja a esquina do sonhado – pois a descrição que 

é feita é claustrofóbica, limítrofe e inquinada pela ausência de luz – mas aventamos a 

possibilidade de um poiso de remanso, escolhido pensadamente, que por ausência de 

luz seja um espaço ausente de si, além e fora de si. Não é, pois, na ausência total de luz 

que a maior claridade se vê manifestar? Ora, a impressão subjectiva que possamos 

colher desta canção ana permite-nos considerá-lo como poema metafísico onde a 

metapossibilidade, a protorealidade, envolvida em contradição e paradoxo, se enuncia.  

Apelidámo-lo de poema diluviano, criacional por evocar dois planos que 

competem para no fim se combinarem: o primeiro é de estaticismo e o segundo de vôo, 

de percepção e movimento sem que contudo haja movimento efectivo do corpo. Há na 

                                                                                                                                         
 
139 Cf. Wassily Kandinsky, Sounds, “Lied”, “Canção”, p. 128. 
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referência imediata do sentido um estalo, um rompimento da convenção, do 

acomodamento ao espaço. Poder-se-á ler este poema num curso espiriforme, excêntrico 

donde se observa a circularidade cósmica que outrora foi caos, sendo por isso o poema 

modelo que sonoriza as páginas de Klänge numa entoação esfingética do drama 

existencial? Poder-se-á considerá-lo a máxima expressão da poética plástica, 

plasticizante, ontológica e objectivante de  pelo seu teor alusivo, configurador de 

simulacros? Já que na simplicidade do dizer consegue a lucidez analítica alheada a uma 

transparência sintética e objectiva expositora do real em autenticidade.  

Consideramos este poema eloquente na expressão máxima da sinestesia, pelo 

uso das cores que se matizam em sons140 e que medram no âmago dos artistas que têm a 

capacidade de desenhar, pintar, esculpir com palavras, construindo coisas metareais e 

além da vulgaridade, propondo ao espectador um ver além e dentro, num movimento de 

intus legere (do lat. colher, ler dentro) de guardar para si a intensidade e a experiência.   

A própria estética estruturante do corpo do poema é constritiva e apertada, a 

gráfica encontra-se toda emparedada, parecendo por vezes que as frases querem 

escapar-se da linha original, retraindo-se num movimento quase espontâneo de regresso 

ao início como que ocasionado por uma tela branca, a cortina branca que esvoaça diante 

dos nossos olhos a querer cobrir-nos, mas que um vento impede de saracotear! Poderá 

este vento setentrional ser o nosso próprio olhar em metamorfose, olhar outrado, 

consubstanciado num olho ciclópico que vê os mais delicados sinais e o som vermelho 

da esfera solar.    

Há na poética de  a experiência do Ver, do acontecimento, do mise en scène141 

no palco da existência onde o ser é escalpelizado a quente, satiricamente, ironicamente 

e imaginosamente numa fenomenologia radical da sua miserável condição criatural. A 

                                                
140 De notar a titulação do poema como canção aludindo para a acepção clássica do termo lírico. 
Lembremos a épica homérica quando refere Aquiles tangendo a sua lira - aqui vista, igualmente, como 
instrumento musical, que deleita o espírito.    
 
141 Por “mise en scène” queremos significar, não distante do seu significado original do francês, “pôr em 
cena”, dar a ver tudo o que acontece antes da câmara e da composição cénica ou do plano, abolindo-se 
portanto a montagem de cenas e a sua respectiva edição. Refere-se esta expressão a uma desconstrução 
dos artificialismos na configuração prévia do personagem e sua inserção na envolvência onde o plano se 
projecta. Exemplo disto é o conhecido filme de 1920 do realizador Robert Wiene, Das Kabinet des 
Doktor Caligari, onde o estado mental do personagem é enfatizado pela obliquidade de planos do espaço 
onde se desenrola a cena e onde se desenvolve a dramaticidade do Dr. Caligari, através da unidade de 
movimento livre. Em  evidencia-se esta mesma preocupação por uma desconstrução da formalidade 
canónica da escrita que ultrapassa a métrica, a rima e os esquemas tradicionais da sintaxe e construtura 
poéticas.  
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sua poesia é a canção mister do poeta que convida cada um a sair da caverna, pela luz 

inscrita no poema de si.  

O poema que referimos há pouco sente-se na reflexividade depurada com que o 

poeta entretece as imediações da verdade para entrar nela tacitamente: não 

necessitamos de olhos físicos e do normal funcionamento dos órgãos corpóreos para 

sentir o sol que invade as coisas. O sentir invade o pensamento, o pensamento inaugura 

o sentir – arquétipo pessoano – e é então injectado na guelra, directamente, o coloro da 

sensação. O que está aí não é para ser agarrado pelo pensamento, mas para ser 

descoberto e recebido pelo sentir. Configura-se por isso uma fenomenologia do sentir 

em Kandinsky.  

A sua poesia é tinta e potência numa impressão digital que indicia a prova de 

uma latitude experimental de total insujeição e desobediência sã. O fenómeno solar 

energético é uma constante em todo o seu gesto, manifestando-se na poesia como 

condição sincrónica da torrente apolínea e dionisíaca. Estas duas forças encontram-se 

em contracção orgástica: o apolíneo enforma a luzência e a ordem interna que assiste 

toda a estrutura estruturante da própria necessidade da desordem. O dionisíaco imprime 

a força bruta que materializa o estertor desenfreado etilizado no apolíneo: eis o álcool 

da sua pesquisa teórica:  

  
 “1. encontrar a vida, 2. tornar perceptível a sua pulsação, e 3. verificar a 
ordem de tudo o que vive. Deste modo, recolhemos factos vivos nas suas 
relações e enquanto fenómenos isolados. Cabe à filosofia tirar as 
conclusões o que é um trabalho de síntese que conduz às revelações 
interiores.”142 

 

Encontrar, pois, a vida no fósforo queimado, na ponta do cigarro, na linha 

descontinuada, de um plano torto e em cada coisa que na sua forma principal nos 

convoca a sentir a vibração primeira e interior:  

  

“Tudo neste exercício depende do ‘olhar inabitual’. O que o ‘olhar 
inabitual’ deve pôr de lado é precisamente o… habitual, o hábito, a 
habituação. O que é o hábito? O hábito é a sempre repetida, sempre 
reencontrada finalidade instrumental de um objecto. Quando ao objecto 
se subtrair essa finalidade prática obter-se-á uma ‘coisa’, ‘apenas 
enquanto coisa’. A ‘coisa’, neste sentido, é irrepetível. Repetível é a 
finalidade prática. Porquê? Porque a finalidade prática, sendo 
independente de cada situação concreta, é geral e ‘abstracta’ (i.e., não 

                                                
142 Wassily Kandinsky, Ponto, Linha e Plano, p. 141. 
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corpórea), e só o geral-abstracto é repetível. A coisa é- ou seja, ‘aparece’ 
enquanto fenómeno (‘erscheint’) -, a finalidade repete-se, e repetindo-se 
precisamente enquanto abstracção geral, repete-se como não ser, 
enquanto redução do fenoménico.”143 

 

José Justo discorre claramente sobre o olhar inabitual de que falamos e que é 

susceptível de captar a coisa enquanto vida, energia e animação corroborando a nossa 

tese de que o sentir em , assume uma via metafísica do olhar e uma percepção 

ontológica extra intelectual – tudo é dado a ser colhido na sua magia vivente.  Poderá 

parecer à primeira vista estranho considerar metafísico o processo do nosso autor, por 

isso o denominamos de metafísico obliviado ou escondido – porque implícito na sua 

reflexão sobre o real, na mancha de cor com que pela via da intuição e do 

experimentalismo, e não tanto da extrema reflexividade, se propõe na exposição e 

captação daquele. Já Soares comunica a cada toada do seu pensamento uma metafísica 

declarada e explícita.  

O poder intuitivo em  é outro dos bordos da sua estrutura pensante pictórico-

poética que se traduz, como veremos, na linguagem: versificação dúctil e nitidamente 

carnal.144 A simplicidade e precisão expressivas da sua escrita são uma continuação 

concorde e saliente das visões interiores que recebe das paisagens do ser e do mundo, 

encontrando-se demonstradas em passagens como ‘Klänge’ onde reverbera a 

musicalidade atrás referida:  

 
“Klänge Gesicht. /  Ferne. / Wolke. / .... / .... / Es steht ein Mann mit 
einem langen Schwert. Lang ist das Schwert und auch breit. Sehr breit. / 
.... / .... / Er suchte mich oft zu täuschen und ich gestehe es: Das gelang 
ihm auch – das Täuschen. Und vielleicht zu oft. / .... / ..... / Augen, 
Augen, Augen... Augen. / ..... /..... / (…) ..... / ..... / Augen schauen aus 
der Ferne. / Die Wolke steigt. / ..... / ...... / Das Gesicht. / Die Ferne. / Die 
Wolke. / Das Schwert. / Der Strick.” 145  

 

                                                
143 José Justo in Noite e o Som Amarelo, p. 71. 
 
144 Entende-se aqui carnal na arquitectura pensante ana, pois ele acorda-nos precisamente para o outro 
lado além do físico. Carnal aqui será no sentido plástico da própria construção escrita, animal, instintivo, 
dotando-a de uma genuinidade e pureza intocada.  
 
145 Wassily Kandinsky, Klänge, “Klänge”, p. 125. “Sons”: “Rosto. / Lonjura. / Nuvem. / …. / …. / Um 
homem está de pé com uma espada comprida. Comprida é a espada e também larga. Muito larga. / …. / 
…. / Ele tentou enganar-me muitas vezes e eu admito-o: Isso ele também conseguiu – o engano. E talvez 
demasiadas vezes. / …. / ….. / Olhos, olhos, olhos … olhos. / ….. / ….. / (…) ….. / ….. / Olhos olham da 
lonjura. / A nuvem sobe. / ….. / …… / O rosto. / A lonjura. / A nuvem. / A espada. / A corda.”  
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Na perspectiva de Eller-Rüter, a imagem deste poema é especular, sugerido pela 

sua forma côncava, na nossa interpretação, havendo duas imagens que se antepõem e 

monologam numa distância cada vez mais longínqua, são visões que se reflectem e 

imprecam num monólogo silencioso, esboçado na imagem que é a mesma mas outra no 

fim. Toda a linguagem do poema é pontuada espaçadamente, sendo a pontuação 

componente axial da vivência do poema como carne, pois confere o alarido e o silêncio 

integrantes do mesmo: “Der Punkt als höchst einzelne Verbindung von Schweigen und 

Sprechen”.146 A pontuação147 intervém de forma hipnótica na dinâmica do poema pois 

espaça devidamente os tempos qual metrónomo, marcando distintamente os silêncios e 

as falas: eis a alma do poema. A metáfora assume também nos seus escritos uma 

importância e pertinência capitais: cada figura vive e move-se em cada dito singular, 

encerrando uma simbologia única e sempre nova. Cada palavra é um mundo pregnante 

de significado com rara comunicação comum e conceptual com o real.  

A metáfora é o lugar onde coabitam o demoníaco e o sideral onde se afigura o 

nítido quiasma entre o mundo real e o irreal: o mundo de  é o do quimérico, dos espaços 

vazios do puro pensar, da fluidez, do sonho, mas também o do concreto físico 

consternante e espectacular no sentido circense. A unidade entre a palavra e o seu 

sentido usual e inerente é abandonada, preterindo-se uma conceptualização logicista em 

prol de uma livre extensão linguística amplificada que extravasa tudo, para se pôr em 

causa o sentido do próprio sentido.  

A poesia no seu estreito sentido não tem objecto real. Dentro da própria poesia 

emergem assonâncias, eufonias, sonoridades, vozidos: dá-se a experiência do novo, o 

compasso dos pontos, a repetição das palavras que as torna independentes, quase 

mantras a serem ouvidos sem a obrigatoriedade de relação com o sentido. Há som, 

autonomia e liberdade. Atentemos no poema Tisch onde encontramos o olhar que se 

mede por muitos metros, onde no acompanhamento do objecto que é a mesa se distende 

o sentido da visão. A visão torna-se no principal efeito, a ausência da dimensão plasma-

se numa imensidão aespacial, onde a figura visual é o motivo do poema: 
 

                                                
146 Ulrika-Maria Eller-Rüter, , Bühnenkomposition und Dichtung als Realisation seines Synthese-
Konzepts, p. 166. (O ponto como a mais elevada e singular combinação entre silêncio e fala. 
 
147 Note-se também a utilização meticulosa da pontuação – na leitura do poema. Os pontos são uma 
espécie de compasso musical mas também espacial, pois à medida que a nuvem e o olho vão olhando de 
longe, a pontuação vai aumentando: a lonjura é pontuada e prolongada pela reticência infinita.  
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“Tisch Es war ein langer Tisch. Oh, ein langer, langer Tisch. Rechts und 
links an diesem Tische sassen viele, viele, viele Menschen // Menschen, 
Menschen, // Menschen. // Oh, lange, lange sassen an diesem langen, 
langen Tische Menschen”.148   

 
Há cadência, tonalidade, pigmentação e textura, na composição lexical e 

semântica de Klänge que parece esconder-se numa primeira leitura ofuscante, para 

libertar numa integral flama a significação envolvente à entrada dentro do quadro vivo 

e interpelador. A plasticidade e o corpo lato da obra Klänge assume-se como uma das 

muitas questões centrais que devem ser postas no adentrar esta obra singular. Klänge é 

uma construção orgânica que na sua morfologia pura de símbolos imagéticos e na 

estimulação que estes produzem, funciona como estria das sensações elevadas ao 

limite. 

 A obra poética de  queda-se na conceptual unidade entre o discurso visual e 

textual, na peculiar tensão entre a exposição e a abstracção que caracteriza ambas as 

dimensões comunicativas, encontrando-se no corpo dos poemas a contínua pontuação 

irregular que confere o movimento e a dinâmica às frases e onde o rearranjo da ordem 

das palavras e a arbitrariedade da coerência das mesmas se alonga ao limite. A atenção 

à forma da sua poesia visual funda imagens mentais onde contudo não intervém o caos, 

ou a desordem, mas um desalinho organizado. A estrutura linguística remete a uma 

preexistência espacial onde o branco semântico invade com a sua vibração multitonal:  
 
“Na nossa alma, o branco actua como um grande silêncio. Interiormente, 
ressoa como ausência de som, que na música equivale ao silêncio, esse 
silêncio que apenas interrompe o desenvolvimento de uma frase, sem 
constituir remate definitivo. Este silêncio não está morto, antes 
transborda de possibilidades vivas. O branco soa como um silêncio que 
de súbito pudesse ser entendido. É um «nada» anterior ao nascimento, a 
qualquer começo.” 149 

 

A poética de  é um acorde sonante à alma – dissonante por vezes aos sentidos 

menos avisados, habituados a um padrão institucionalizado de harmonias e sons. A 

repetição e a enunciação são, por exemplo, outros dos recursos estilísticos de grande 

interesse em Kandinsky, tal como a aliteração e as mágicas onomatopeias, elipses, 

hiatos e sinestesias que nos convertem e confundem os sentidos. Os sentidos trabalham 
                                                
148 Wassily , Klänge, p.128. “Tisch”, “Mesa”: Era uma vez uma mesa comprida. Oh, uma mesa 
comprida, comprida. À direita e à esquerda desta mesa estavam sentadas muitas, muitas, muitas pessoas, 
pessoas, pessoas, pessoas. Oh, há muito, muito tempo, estavam sentadas a esta comprida, comprida mesa, 
pessoas”. 
 
149 Wassily Kandinsky, Do Espiritual na Arte, pp. 85-86. 
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todos em simultâneo em agitação, respondendo aos estímulos naturais de tons 

expressos numa desconstrução sintáctica e numa fragmentação desmaterializante a 

desfazer-se em miríades de sílabas, palavras e sons pequeninos mas gigantes. 

Recorramos ao poema “Unverändert”, (Imutável) e às sucessivas metamorfoses e 

decomposições de Bann! Ahne!, - do alemão: proscrito, antepassado, mas que em 

português, na junção sonora parece banana150 -: 
 
“Unverändert Meine Bank ist blau, aber nicht immer da. Erst vorgestern 
habe ich sie wieder gefunden. Neben ihr steckte der abgekühlte Blitz, 
wie immer. Dieses Mal was das Gras um den Blitz herum etwas 
verbrannt. Vieleicht glühte der Blitz plötzlich im Geheimen, mit der 
Spitze in der Erde. Sonst fand ich keine Änderung: alles an der alten 
Stelle. Es was wie immer. Ich sass auf meiner Bank. Rechts der Blitz in 
der Erde – mit der Spitze versunken: er, der vielleicht allein glühte. Vor 
mir die grosse Ebene. Rechts fünfzig Schritt weit von mir die Frau mit 
dem schwarzen Tuch an die Brust gepresst, wie aine Banane. Sie guckt 
auf den roten Pilz. Links von mir dieselbe verwitterte Inschrift: // ‘Bann! 
Ahne!(…)’.” 151 

 

 A tónica enfática que isola o elemento que o poeta quer ressaltar, intensifica 

assim numa esquadria emocional o ponto de fuga do poema – a acinesia, a admiração, o 

plano, o espaço que se desvia no sonho onde bancos azuis surgem no ar. Note-se como 

os seus poemas assumem uma hiperbolização e empolação poética intensa onde os 

elementos da natureza, as formas e as próprias sombras das formas se diluem na 

simulação de um real concreto que se torna menos vívido que o real dito por 

Kandinsky. No poema de  anteriormente citado, a personificação do banco enquanto 

elemento expressivo de significação e o elemento de cor presente no campo de acção da 

mulher do lenço que tem forma de banana, que fita o cogumelo vermelho, confere 

nitidez absurda ao mesmo, criando imagens mentais que, porventura, o excedem na sua 

dimensão física.    

                                                
150 “Na impossibilidade de encontrar uma solução satisfatória em português que contemple ao mesmo 
tempo o significado do verso “Bann! Ahne!” (Proscrito! Antepassado!) em alemão e a sua expressão 
sonora, optou-se por colocar em evidência justamente a sonoridade conjunta das duas palavras 
pronunciadas em sequência, abrindo-lhes um novo campo de sentido tão válido em alemão como em 
português: ‘Banana’.” Ver nota ao poema “Imutável” na tradução de Anabela Mendes. 
 
151 Wassily Kandinsky, Klänge, “Unverändert”, p.123. “Imutável”: “O meu banco é azul mas nem 
sempre lá está. Só antes de ontem o voltei a encontrar. Junto dele estava cravado, como sempre, o frio 
raio. Desta vez a erva à volta do raio estava ligeriamente queimada. Talvez o raio tenha ardido de 
repente, em segredo, com a ponta virada para a terra. De resto não encontrei qualquer alteração: tudo no 
seu lugar. Como sempre. Sentei-me no meu banco. À direita o raio enfiado na terra – com a ponta 
enterrada, ele que talvez tenha ardido sozinho. Diante de mim a enorme planura. Cinquenta passos à 
minha direita a mulher com o lenço preto apertado no peito como uma banana. Ele olha o cogumelo 
vermelho. À minha esquerda a mesma inscrição corroída pelo tempo: // ‘Ban! Ana!’(…)”.  
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É claro, na sua poesia, o transe sobressaltado das sílabas e palavras que 

individualmente assumem um sentido próprio singular. E não só as palavras individuais 

mas, também, as letras como o vôo instigado de um ‘r’ que se solta para adquirir vida 

própria sem necessária contiguidade ou inserção numa palavra composta. Aqui há 

decomposição composta. Há objectividade formal linguística existente mas outra que 

não a convencional. Cada sílaba, letra, palavra, ponto, travessão tem vida própria e 

sentido único, funcionando na harmonia global da mântica textual. O travessão assume 

dimensões de uma linha que se prolonga até ao infinito, uma sílaba desprende-se do 

conjunto da palavra e forma um plano esquivo na leitura de si. Tudo é possível porque 

tudo tem uma actividade dinâmica e uma existência própria combinável ou não.  

Há essencialmente composição atonal, brincadeira lexical e jogo sintáctico onde 

os números são palavras e as palavras habitáculos do império da cor e do imaginário 

que surge em verdadeira criação e invenção assente em paradoxos semânticos onde se 

denotam especificidades de uma simbólica estilística própria do ímpeto da 

modernidade. Há invenção, inovação métrica, invenção sintética e morfológica: há um 

corpo poético criado por um corpo artístico o de Wassily Kandinsky.  

As assonâncias e dissonâncias em Klänge são a musicalidade e o movimento 

depois transposto para os desenhos que são imagens poéticas onde são tratados os 

temas do espaço, da cor invisível e de um tempo preciso, esquecido que se ausenta mas 

que, contudo, compassa e perpassa toda a obra: 

 
“Ausgang Du hast in die Hände geklatscht. Neig’ nicht deinen Kopf zu 
deiner Freude. / Nimmer, nimmer. / Und da schneidet er wieder mit dem 
Messer./ Wieder shneidet er mit dem Messer durch. Und da rollt der 
Donner am Himmel. Wer führte dich tiefer ein? / Im dunklen tiefen 
ruhigen Wasser sind die Bäume mit den Spitzen nach unten. / Immer. 
Immer. / Und da seufzt er. Ein schwerer Seufzer. Wieder seufzte er. 
Seufzte er. / Und da schlägt der Stock auf etwas trockenes. / Wer zeigt da 
die Tür, den Ausgang?”152 

 

A experiência da poesia em  é a experiência do desocultamento, da verdade: 

Apolo a fitar-nos de frente com o magnetismo de uma medeia que petrifica. O que é 

                                                
152 Wassily Kandinsky, Klänge, “Ausgang”, p. 116. “Saída”: “Tu bateste as palmas. / Não inclines a 
cabeça para a tua alegria. / Nunca, nunca. / E lá corta ele outra vez com a faca. / Com a faca ele volta a 
cortar a eito. E então ribomba o trovão no céu. Quem te conduziu mais fundo? / Na água calma profunda 
escura estão as árvores com as / pontas para baixo. / Sempre sempre. / E então ele suspira. Um suspiro 
profundo. Ele volta a suspirar. A suspirar. / E então o pau bate em qualquer coisa seca. / Quem aponta a 
porta, a saída?”. 
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curioso e alucinante no nosso autor é que no espaço intersticial chovido aparece o calor, 

húmus reverdescente que podemos tocar com a palma da mão, há polme e alimento de 

mais ver e no calor queimado do campo devastado, escorrem gotas: tudo em  denota 

intensidade, energia, alusão, perturbação e se “Pensar incomoda como andar à 

chuva”153 na palavra de Bernardo Soares – na sua contundente sátira aos seres 

lepidópteros que se movem sem se ver, numa concriação bastarda de realezas que não 

cabem em si – em  esta perturbação vem precisamente no mesmo sentido e Sentir com 

a sensação e Olhar com a visão.  

Ora, o que  propõe é exactamente a libertação do insípido real, do aborrecimento 

enauseante sentido pelo poeta metafísico, propondo na dança telúrica e etérea a 

propulsão de um novo olhar grande, desperto que sente sentir-se e de que o poeta 

modernista Almada Negreiros uma vez mais caracteriza na singeleza do dizer:  

 
“Eu vinha de comprar fósforos / e uns olhos de mulher feita / olhos de 
menos idade que a sua / não deixavam acender-me o cigarro. / Eu era 
eureka para aqueles olhos. / Entre mim e ela passava gente como se não 
passasse / e ela não podia ficar parada / nem eu vê-la sumir-se. / Retive a 
sua silhueta / para não perder-me daqueles olhos que me levavam 
espetado. / E eu tenho visto olhos! / Mas nenhuns que me vissem. / 
Nenhuns para quem eu fosse um achado existir / para quem eu lhes 
acertasse lá na sua ideia / olhos como agulhas de despertar / como íman 
de atrair-me vivo / olhos para mim! / Quando havia mais luz / a luz 
tornava-me quase real o seu corpo / e apagavam-se-me os seus olhos / o 
mistério suspenso por um cabelo / pelo hábito deste real injusto / tinha de 
pôr mais distância entre ela e mim / para acender outra vez aqueles olhos 
/ que talvez não fossem como eu os vi / e ainda que o não fossem, que 
importa? / Vi o mistério! / Obrigado a ti mulher que não conheço.” 154   

 
 sibila-nos a urgência deste encontro com o mistério de tudo, realizante em nós 

através de um olhar alto e de uma audácia de nos tornarmos mesmamente uma tela 

branca, num espaço vazio de ideias mortas e repercussões já reflectidas, numa síncope 

interna que silencia o próprio pensamento, tornando-lhe o essencial, eco, num olhar 

sobre si como o que se enceta sobre a tela, como nos elucida Anabela Mendes, no seu 

ensaio Um Sopro Vital.  e as suas Composições para Palco: 

 
“Energia e determinação perante a tela. Olhar dez vezes para a superfície 
branca e uma vez de soslaio para a paleta. No intervalo entre esses 
olhares e o outro, um rápido movimento de olhos em direcção à natureza. 
A percepção momentânea do mundo exterior. Paleta e pintor preparam-

                                                
153 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 386. 
 
154 José de Almada Negreiros, Poemas, “Aconteceu-me”, p.164.   
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se para um combate que se projecta entre o desejo e a necessidade. É 
compulsiva essa ambivalência de sentimentos que eleva as tintas a tropas 
prontas para o ataque. (…) A tela está pronta a submeter-se a esses 
desígnios: deixar-se fruir como pureza de um começo, ser espaço sobre o 
qual tem início um descobrir, tornar-se desbravamento num território 
sem mácula.” 155  

 

A leitura e interpretação do espaço lírico do poeta em Murnau, pode ser feita 

numa velocidade de cores e sons que rumam através da forma criadora de uma pintura 

escrita e de uma escrita pictural. Inferimos este quadro sinestésico e cinético do espaço 

ontognósico proposto pelo autor, onde cada um se experimenta como tela branca, nua, 

para se deixar habitar pela aeriforme expansão da pincelada existencial:  

A tela assume então o papel de existência árida do ser e a paleta as instâncias 

novas a serem recebidas pelo olhar que abre espaços “sobre o qual tem início um 

descobrir, tornar-se desbravamento num território sem mácula”.156   

Porque a brincadeira é também ela meditação e reflexividade, cumpre abrir os 

braços largamente e todos os sentidos, à sua obra que segue, na palavra feita som e na 

imagem codificada numa linguagem própria que mergulha numa energia metafórica de 

intensíssima e genuína luminescência, que abre espaços de pensamento a serem 

habitados pelo leitor que entra no poema. A dança cósmica que converge em tudo e é 

tudo, bailado e irradiação, transporte e refluxo, som e eco, longínquo e íntimo numa 

ordem destemperada, invita à entrada e à saída constantes através da poesia.  

Não se olha uma só vez para uma tela, tal como se não lê uma só vez um poema 

ou se pensa ouvir tudo de uma vez. Pensamos tudo quanto fazemos e vemos quanto 

pensamos, e é nesta dialéctica medidora do que somos, do que andamos, onde nos 

perdemos e do que (nos) achamos, que sobra o que importa veramente reflectir: o 

essencial.  

O que é, afinal, o verdadeiro essencial? O som interior? A vibração interior? A 

estridência sísmica? Na leitura dos seus poemas encontramos o Innerer Klang, a 

sonoridade interior, escutada num processo interno, confidente num monológico 

entendimento primeiro com a sonoridade do poema, para depois se dar lugar ao diálogo 

entre o poema e o leitor (o poema abre-se ao espectador ou leitor num acto primordial 

de esventramento: eis o segundo momento da afinidade – a fruição). Este processo 

                                                
155 Anabela Mendes, Um Sopro Vital.  e as suas Composições para Palco. In Anabela Mendes, (org.) 
Noite e o Som Amarelo, pp.75-79. 
 
156 Ibidem, p. 75. 
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avém primeiro, intimamente, num monólogo do leitor para com o poema e só então o 

poema se abre ao leitor e se deixa desdobrar e descobrir numa desmaterialização 

melopeica antedita na experimentação musical atonal e dodecafónica de Schoenberg.157 

Desta reflexão surgiriam inúmeras questões que desde já postergamos da nossa 

reflexão, por serem atreitas a uma profusão de acertos e desvios, ainda assim, não 

resistimos a deixar a ponta do véu a ser levantado: Será a obra de arte um objecto na 

medida em que se coloca diante de um sujeito? Existirá sujeito e objecto ou fundição 

entre estes? Deverá a obra de arte ser independente em relação ao espectador? Será a 

arte autónoma em relação ao espectador? Deverá a arte bastar-se a si mesma e, 

portanto, furtar-se aos olhares indiscretos do espectador? Haverá uma linguagem 

universal na arte? Estará a arte votada à morte iminente na medida em que ser-se visto é 

morrer? Qual o destino da arte? Com que veracidade a arte projecta o real e por que 

razão a realidade transfigurada pela arte é susceptível de ser mais verdadeira e pura que 

o concreto real? 

 A poesia é a arte do porvir e, como tal, tem para nós e para , um sentido 

universal, numa convergência de todos os sentidos, pois a leitura é feita por efeito da 

vibração de todas as esferas, no corpo todo que entra no pulado interpretativo: visão, 

olfacto, audição, paladar e tacto mesclam-se e confundem-se. É possível cheirar com a 

visão e tocar com o olfacto. 

Klänge é poesia e música em expansão e dilação: música, canto, dança, teatro, 

palco e moção pulsátil, entra-se para não se querer sair, pois não se quer largar o sonho 

e a soltura que a ficção permite é total e privilegiada: chega-se ao princípio do mundo, 

na sensação única de canseira pós trabalho proficiente: todo o corpo é um e o todo que 

começa a fluir para recomeçar a dança dentro do poema que é poesia e eufonia 

volumétrica de impressionante folia onde a plasticidade literária se plasma entre duas 

linguagens distintas mas afins – a poética e pictórica, a divina, a carnal. Há cor na 

poesia e poesia na cor, há a manifestação da escrita bruta, total. 

                                                
157 Arnold Schoenberg (1974-1951) edificou um ideário artístico próprio, na música, na literatura e na 
filosofia, modernizando o campo específico da música atarvés da criação do dodecafonismo (do gr. 
dodeka: doze + fonos: som) – técnica composicional na qual as doze notas da escala cromática (composta 
de intervalos de semi tons) são tratadas como equivalentes, sendo sujeitas a uma relação ordenada e não 
hierárquica - Inventou posteriormente a atonalidade – abandono da escala musical canonicamente 
concebida, do esquema cromático, tonal clássico - como moção e soltura do verso musical que se 
desmaterializa no todo assumindo um valor reverente e presencial nas suas particularidades cromáticas. 
Daui se infere e compreende o liame ideológico e ‘amoroso’ que se estabeleceu entre Shoenberg e . A 
referência a Schoenberg justifica-se, neste sentido, pelo carácter musical presente nos poemas de 
Kandinsky. Cf. Arnold Schoenberg, Wassily , Letters, Pictures and Documents, Edited by Jelena Hahl-
koch, London, Faber and Faber, 1980.     
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Uma página do mundo é virada,  cria a escrita pictórica, a poesia pigmentada: 

um rasgo de claridade no eco da humanidade. A poesia passa a poder ser vista como 

uma tela (espaço material onde são imaginadas e digeridas as cores, as formas e as 

texturas das tintas versificadas, texturadas, cerzidas) dá-se na folha de papel o “quadro 

feito pela escrita,”158 como uma semente de melopeia e flor.  

Klänge é uma arca sem fundo onde a cada rodar da chave volve um novo tema 

musical, uma nova cor, uma nova vibração, uma nova estridência, uma textura, um 

arrepio forte na nossa pele que repetidamente se exibe e volteia numa experimentação 

do limite e do convencional sobre o mundo objectivo. Rasga-se, realmente, com o 

concertado, com o habitual, com a vulgaridade às portas da alma. Os poemas são 

alternadamente narrativos, versificados, expressivos na qualidade, salteados na 

estrutura e composição, são pontes e sentidos regados de frases ritmadas de deliberada 

simplificação vocabular, tendentes a ser gasolina aos sentidos molhados. O assunto 

poético de  recusa-se a aderir a uma gramática usual. Tudo se desaprende para voltar a 

aprender na aguardente autêntica do mundo: o do sonho do futuro, o porvir. A isto se 

articula uma aguçada consciência poética plástica e um génio imaginoso que ao 

materializar-se se espiritualiza, em verbo, deixando-nos um sabor a entusiasmo no 

sentir. Queremos agarrar a nuvem branca, a estridência amarela, o frémito, o vibração 

interior!   

O que importa no estudo da sua poesia é, sobretudo, a decantação das vibrações 

oriundas do habitáculo original da sua obra. Conseguimo-lo se o tempo, sempre futuro, 

se excluir das primícias de si e nos deixar ir por onde nos é dado ir, com a poesia, na 

viagem incontaminada. 

Klänge é o lugar do inusual espaço de visões intocadas, onde eternidades se 

cruzam no simples estar ali, onde escuridões se acendem para dar lugar à dança que nos 

guia num vento levante que anima e dá forma à vida.  

O seu corpus lírico referencia, na sua orgânica elemental, uma deliberada e 

intencional incoerência, par com o frenesi criacional de que faz uso, onde vertido o 

conteúdo, se torna impossível a sua total apreensão.  

A superlativização do sentir, enquanto veículo ontognósico, e a 

indispensabilidade do inteligir, enquanto fuso especular de impulsão, interseccionam-se 

num equilíbrio seminal, dispensando à maneira pessoana uma transmigração por 

                                                
158  Op. Cit., p.75.  
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permuta dos instrumentos de agnição:  não pretende sentir com a inteligência ou pensar 

com a emoção, mas sentir autenticamente com os sentidos e reflectir em reflexão. 

A cadência do nosso autor compreende-se numa sonoridade interior pura 

transvertida ad exteriorem enquanto experiência poética soliloquial e vibrátil do seu 

animus criador. Neste sentido, a experiência do leitor é a de esvaziar-se, enquanto 

corpo, e ser conduzido numa espécie de prova psicagógica, no enlevo da alma que tem 

lugar naquele amplo silêncio lustral onde respira desafogada a alma, e se coroa de hera 

o corpo liberto da gravidade.  

Será esta, porventura, a tão assinalada viagem purgante designada de 

experiência estética? Será este aluimento da exterioridade em detrimento de um incurso 

pela interioridade que pela eufonia poética trairá o reflexo por mor da verdade? Será 

esta a moção de ?  

É facto que  é solenizado pela sua eminente obra pictórica, que tanto rivaliza e 

duplica alvitres e pontos de visão mas se, por um lado, interessa sobremaneira o estudo 

e observação da sua obra pictórica exige-se, por outro, o trazer à luz a distinta nota 

poética que põe à prova o coração humano na estridência do verbo solar do que 

permanece calado e velado num rosto de animal selvagem, núncio de um renovado 

dizer. Importa pois ovar e sentir esta existência carregada de verve poética que traz 

roubado, num gesto de mão branca, a fala de ventos que respiram por si numa 

ambiência de magia e comprometimento com a letra do Infinito: 

 
 “Lenz 1.Im Westen der neue Mond. / Vor des neuen Mondes Horn ein 
Stern. / Ein schmales hohes schwarzes Haus. / Drei beleuchtete Fenster. / 
Drei fenster. // 2. Auf der gelben Grelligkeit sind blaussblaue Flecken. 
Bloss meine Augen sahen die blaussblauen Flecken. Wohl taten sie 
meinen Augen. Warum hat keiner die blassblauen Flecken gesehen auf 
der gelben Grelligkeit? // 3.Tauche deine Finger in das siedende Wasser./ 
Verbrühe deine Finger. / Lass deine Finger vom Schmerz singen.” 159 

 

Porque a beleza dói no trato com o olho nu e a estridência amarela cura pela 

ardência, depois do escuro,  interrompe-nos no caminho para casa e convida-nos a 

soltar o fundo que cada um tem em si – na canção que tem no sonho da vida – e a 

                                                
159Wassily Kandinsky, Sounds, p.127. “Lenz”, “Primavera”: “1. A ocidente a lua nova. / Diante da ponta 
da lua nova uma estrela. / Uma casa preta alta e estreita. / Três janelas iluminadas. / Três janelas. // 2. Há 
manchas azuis pálidas sobre a estridência amarela. Só os meus olhos viram as manchas azuis pálidas. 
Elas fizeram bem aos meus olhos. Por que é que ninguém viu as manchas azuis pálidas sobre a 
estridência amarela? // 3. Mergulha os dedos na água a ferver. Escalda os teus dedos. Deixa que os teus 
dedos cantem de dor.”    
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pousar o dedo na chaga ontológica, na fome primeira de nós: vistas de sol-posto à beira 

do rebentamento.    

A fantasmática e crepusculina figura do poeta afigura-se-nos profética, 

demiúrgica, na medida em que cria e concria o espaço, o tempo, a matéria e o próprio 

homem lembrando-o da génese subtraída ao seu advento, incitando-o ao salto, 

libertando-o, também, da pena.  

Lembremos Bernardo Soares quando afirma que a arte “livra [ilusoriamente] da 

sordidez de sermos”160 querendo o poeta comunicar a primazia do génio criador de um 

poder que o ultrapassa e transcende, na comunicação do aviso a todos, numa 

metalinguagem universal que diz, no limite de si, o Infinito. Hipostaseando-se a arte 

como livramento: será que a liberta radicalmente o ser do grilhão ôntico de si, num 

despertar e acordar dos sótãos adormecidos? Há quem prefira não ser incomodado e se 

deixe adormentar no aquecimento artificial do seu povoado, há, pois, torres de marfim 

enfeitadas demais para serem perturbadas. A poesia liberta sim, quem se quer 

desacomodar e desarrumar. 

 O sujeito criador, o poeta, o pintor são cinzeladores de consciências e 

incendiários de almas dormentes na medida em que as transformam e atiram para uma 

irrealidade livre de translações em que a imaginação e o pensamento são trasladados e 

arrebatados afora de si. Só acorda quem se deixa transportar largando as amarras do 

condicionalismo terreno e abandonando-se à resposta predita na luminária da palavra 

essencial. 

 Entendemos o fabuloso, o aéreo como apostos ao real sendo instâncias de 

incisão concriadoras de realidades ultrareais, mais que a própria realidade, porque 

genuínas e imaculadas aonde o homem se move sem, contudo, as transformar ou tomar. 

Se assim é, Kandinsky, o contador de fábulas, o guardador dos nossos sonhos, o 

cerzidor de contos de fadas coloca-nos em posição de voo sobre o infinito.  

 Kandinsky não só na poesia mas também na pintura, na música e nas 

composições cénicas sagra-se como artista-personagem de quadros que são cenários 

vivos onde existe o que se acredita e se vê o que só em sonho é permitido, aportando-se 

uma vez mais para o seu carácter metagnósico e transvisionário. O que sugere são 

alternativas de compreensão e de leitura de um real vibrante de fascínio e inquietação, 

estranheza e perturbação, mistério e maravilha.  

                                                
160 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 264. 
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O conhecimento e a hermenêutica do real não restam numa vertente intelectiva 

ou meramente gnósica, pretendendo-se antes uma regressão ao registo mnésico de todas 

as vivências, emoções, sentimentos e sensações. A operatividade e articulação destas 

categorias do ser implicam um conúbio entre interioridade e exterioridade, carnalidade 

e espiritualidade, numa síntese conceptual de arte a que  presidirá enquanto teórico e 

criador recobrindo a arte de uma missão: a de destilar o espiritual da rede fenoménica, 

numa capacidade de experienciar o espiritual na mais pura e ingente carnalidade, 

concretizando-se assim os ideais, os sonhos e a própria abstracção da realidade no seu 

próprio filtro. Conseguem-se céus no mais rebaixado rés-do-chão.  

A indagação da identidade redita nas suas obras torna-se transparente, na 

medida de um real informe e disforme, que se reporta a um mundo efectivamente pardo 

por compração ao seu ficcionado, tal como acontece nos seus quadros – explosões de 

cor.   

Os seus poemas, desconcertantes, renovadores, polivalentes e experimentais são 

dispostos a ser colhidos num domínio acategorial, numa certa anomia logóica ou 

logicista manifesta, conformemente, nos termos da prática textual, já que o Carnaval 

dos sentidos numa conceptualização da arte como total, substitui a convencional 

metodologia perceptiva de leitura da ficção no real e do real na ficção: 

 
“A única significação do poema é o próprio poema. Só o podemos 
avaliar sensivelmente pela leitura e não em função de um critério 
predeterminado, ainda que, evidentemente, se não leia um poema em 
branco, porque sempre nos acompanha e guia a preparação que 
adquirimos de leituras anteriores, de toda a nossa experiência humana e 
cultural. (…) Numa palavra, um poema é-o através de tudo o que se 
impõe ao leitor (à percepção do leitor), ou seja, o processus da sua 
própria consecução. O problema da comunicação poética, se esse 
problema existe como tal, não pode ser alheio a esta realização do poema 
pelas suas próprias vias. O poema comunica ou expressa algo que não 
pode ser comunicado ou expresso doutro modo e se a sua comunicação 
específica se dá é porque o poema só a si mesmo se significa.”161 
 

António Ramos Rosa, crítico e estudioso no panorama literário contemporâneo 

português, bem como na questão estética, ressalta precisamente a vida do poema além 

da sua projecção no mundo e por si, na sua ressonância comunicativa e contagiosa – 

referida constantemente por  – donde o fluxo, o projecto do irreal e do absoluto se 

permitem. A poesia é, assim, em nosso entender e em acordo com os autores acima 
                                                
161 António Ramos Rosa, A Poesia Moderna e a Interrogação do Real, vols. I e II, Lisboa, Editora 
Arcádia, 1979, vol. II, pp.107-108. 
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citados, um hangar de acesso, pela indeterminação ao profundo e incomunicável espaço 

de transcendência ao lugar Um, ao oratório de si: 
 
“(…) Folheia os séculos, folheia a natureza, interroga as crónicas, ensaia-
se a reproduzir a realidade dos factos, sobretudo a dos costumes e dos 
caracteres, bem menos dada à dúvida e à contradição que os factos, 
restaura o que o analistas mutilaram, harmoniza o que eles despojaram, 
adivinha as suas omissões e corrige-as, preenche as suas lacunas com 
imagens que tenham a cor do tempo, agrupa o que deixaram esparso, 
restabelece o jogo dos fios da providências sobre as marionetas humanas, 
reveste o todo com uma forma simultaneamente poética e natural, e dá-
lhe essa vida de verdade e de arrebatamento que engendra a ilusão, esse 
prestígio da realidade que apaixona o espectador, e primeiro o poeta, 
porque o poeta está de boa fé. Assim, o objectivo da arte é quase divino: 
ressuscitar, se faz história; cria, se faz poesia.” 162  

 

Este conceito de arte acaba por informar a consciência de uma forma implícita, 

já que é através da comédia que libertará os dogmas morais e os porá a seco diante dos 

nossos sentidos hiantes de compreensão por mínima que seja, pois apesar de nos seus 

sótãos as formas serem do domínio do intangível e do inefável há sempre um 

reconhecimento nosso na obra.  pinta em versos, a musicalidade da ideia e a ideia 

musical numa reinvenção e revolução da escrita por dentro, com a verdade de um 

recriando em monocromias a pigmentação por vezes descorada dos arredores da sua 

vida.  

A experimentação de  faz do seu projecto de criação um caminho preceituário 

de ensaio poético-pictural onde através de um equilíbrio entre espírito e matéria se 

encontra o húmus para a criação, no lugar branco, no sossego veloz que evola com a 

sua ressonância toda a mácula impeditiva do diálogo com o interior, com a voz da alma 

e com a percepção do todo. O princípio de necessidade interior, já referido e a que o 

autor atribui qualidades místicas:  
 
“(…)1º Cada artista, enquanto ser criador, deve exprimir o que lhe é 
próprio. (Elemento da personalidade). 2º Cada artista, como filho da sua 
época, deve exprimir o que é próprio a essa época. (Elemento de estilo 
como valor interno, constituído pela linguagem da nação, enquanto ela 
existir como tal). 3º Cada artista, como servidor da Arte, deve exprimir 
aquilo que, em geral, é próprio da Arte. (Elemento artístico puro e eterno 
que se encontra em todos os seres humanos, em todos os povos de todos 
os tempos, que aparece na obra de todos os artistas, de todas as nações e 

                                                
162 Víctor Vigo, in Estética Teatral, Textos de Platão a Brecht, p. 309.  
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de todas as épocas, e que não obedece, enquanto elemento essencial da 
arte a qualquer lei temporal ou espacial).”163 

 

Este princípio de necessidade interior, medeado pelo olho espiritual, é explicado 

por  como ímpeto justificador da criação de todos os tempos, numa vontade pura que 

direcciona o processo enigmático desencadeado pela uma ressonância interior, ou voz 

interior que se quer fazer eco: 

 
 “Os artistas conhecem bem esta ‘voz misteriosa’ que conduz o seu 
pincel e ‘mede’ o desenho e a cor. A arte está subordinada às leis 
cósmicas reveladas pela intuição do artista em proveito da sua obra e em 
proveito do espectador que, sem saber, muitas vezes desfruta da acção 
destas leis. É um processo enigmático.”164     

  

Acima da tecnociência está a reflexão sobre o mundo, conferida no rosto pálido, 

no vermelho do sangue, no azul da cadeira, no amarelo estridente, no branco total, tal é 

a liberdade do autor que deixa solto o próprio tecnicismo, que recorre em movimentos 

de sobreposição de forças do inconsciente e total sintonia com o coração humano – que 

aspira a receber o infinito a escorrer da vista – traduz a forma como o vê: fragmentário, 

parcelado, atravancado, cego, habitual, vulgar, ausente do que importa.  

É por distância e diferenciação que  pare o seu mundo, havendo nele uma 

indubitável verdade e lucidez falha no outro, tanto que o esforço de o descategorizar, 

desconstruir e decompor, satirizando-o, é o corolário da sua inspiração imaginosa 

poética – retira-se o fundamento, destroem-se dogmas, põe-se a descoberto a verdade, 

esgrime-se a hipocrisia e chega-se ao verdadeiro real dos reais, à causa das causas sem 

hierarquia.   

Entramos no mundo de  através da poesia, e do poema pictórico, imergimos 

através da sua obra e do que nela se excede na oferta de si, encontramos sentidos, 

significados, formas, signos, linguagens que se demoram num tempo do coração e que 

pedem uma respiração muito mais ampla, entramos para além da noite da hermenêutica 

textual e acordamos o profundo subterrâneo de nós, cegos, tacteando as paredes 

húmidas do que parece ser uma caverna vermelha quando esforçamos a vista no escuro. 

Reparamos que não necessitamos do corpo físico para sentir e Ver e que afinal a chama 

                                                
163 Wassily Kandinsky, Do Espiritual na Arte, p.73. 
 
164 Wassily Kandinsky, O futuro da Pintura, p. 88. 
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dá-se no reclamo de si, no mistério guardado que poucos recebem e acerca desta 

matéria diz-nos Adolfo Casais Monteiro: 

 
“É bem visível a ineficácia da análise literal da poesia, enterrada nas 
pilhas de comentários por meio dos quais plêiades sucessivas de 
esmiuçadores do verso, sob todos os seus aspectos, têm tentado, pelos 
séculos afora, achar a causa dos misteriosos poderes que nela se contêm. 
Na realidade, só os filósofos e poetas sabem falar de poesia – 
exactamente porque não procuram o segredo nas linhas nas as 
entrelinhas, e, muito menos do que explicar, aspiram a interpretar. (…) E 
é por isso mesmo que entendo serem os filósofos e os poetas os únicos 
capazes de nos desvendar perspectivas realmente elucidativas sobre o 
mistério da poesia, na medida em que se abstêm de tentar uma análise do 
que a constitui, acompanhando antes o próprio movimento das formas, 
das emoções, de toda a espécie de “conteúdos” que ela oferece, sem 
cuidarem de descobrir a “matéria” de que seria feita reconhecendo antes 
a sua realidade integral, impossível de ser desfiada.” 165 

 

A expressão activa criadora em  reacende-se, realiza-se e actualiza o que em 

potência jaz antecipadamente no estro do criador, numa transignificação metatextual, 

ou superadora do próprio código lexical, que se não limita meramente à esfera 

hermenêutica e semântica mas ultrapassa-a, encontrando o degrau iluminante até à 

carme poética.  

Sendo da ordem do desconcertante e do estranho, a criação poética labiríntica 

assume uma dimensão já referida, por nós, de carácter gnoseológico, que eleva o sujeito 

da percepção a conquistar o espaço próprio da cena, tornando-se desconcertante, por 

indicar um caminho aos mais concêntricos espaços fechados e por isso sótãos 

interiores, através de um dedálico caminho que nos arremessa até àqueles espaços num 

estado intersticial de entrevisão, ou intuição sonambólica:   

 

“Porque eu sou abertura, / porque as noites cruzam os cometas / porque a 
minha pedra com os lados frios contra as faúlhas, / Porque abre as 
válvulas e se queima. / Alguém com os dedos na cabeça dando a volta à 
criança, / metendo-lhe mais força pelo fogo, criança com um rastilho: / 
ou muita resistência na armadura, ou / peso, ou muita leveza, ou / 
dulcíssima: / ou fósforo, enxofre, pólvora, sopro, a farpa de ouro – e o 
orifício que traz para o visível / o segredo: gota / com a trama de pedra 
calcinada em torno, / a pedra só abertura pela potência / de um pouco de 
pólen / oculto. / porque riscam com áscua, / porque até á linha pulmonar 
as labaredas a iluminam, / porque um hausto de sangue a ilumina em 

                                                
165 Adolfo Casais Monteiro, A palavra Essencial, Estudos sobre a Poesia, pp.40-41.  
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toda a linha cardíaca, / porque as pontas irrompem do núcleo / do ouro 
pequeno.” 166 

 

É de facto num ambiente restrito e abafadiço, que não prima por um arrumo de 

perspectivas, multidimensionalidades ou contextos, que nascem, altercam e se evolam 

os ‘personagens’ descaracterizados numa significação tradicional e personificados em 

outros sentidos. Há um secretismo de fechamento e abertura simultâneos, rodopeantes 

em espantosa composição cénica. A humanidade é senão uma criação de um baile de 

máscaras de marionetas que se articulam em cumprimentos de salamaleques mais ou 

menos sinceros. Acontece assim nestes sótãos haver uma ténue demarcação entre o belo 

e o grotesco, a candura e a crueldade, sendo a estética interpeladora a verdadeira moção 

que os habita, evocadora das mais contraditórias sensações e percepções, há uma 

subversão e uma visão cirúrgica do real.  

Esta inquietação profunda e estranha que enforma as temáticas alusivas, que são 

várias de  traz, por isso, uma concepção estética completamente diversa e nova aos 

nossos tempos em que a cultura tende a ser meramente visual e referencial ao absurdo e 

a uma certa incontinência temática dispersa e desinteressante. A sua obra é não só um 

espaço de representação da mais profusa e ridícula tragicómica condição humana como 

também um espaço activo de diálogo com os nossos gestos, crenças, traumas, dogmas e 

ideais profundos e confidenciais. É em toda a sua amplitude uma peça filosófica e 

poética, fundamentando-se numa ontologia própria original que se furta a quaisquer 

denominações e cálculos, buscando no real mais trevoso a luz, pondo tudo em causa e 

subtraindo a visão imediata e espúria a uma visão de unidade que, sendo radical, se 

encontre e contemple a si mesma. Importa pois operar o esforço de entrar a fundo no 

sótão para dele sair e esta é a proposta metafísico-gnoseológica da estética de  num 

rompimento daquilo que ele chama de habitual.  

O protorealismo, ou realismo prototípico, remetente a um lugar primeiro, de  

reflecte uma ductilidade e maleabilidade supralinguísticas aptas a exprimir o mais 

fundo pensamento e a mais fecunda sensação sem referência numa intrepidez agónica 

desafiante donde a capacidade de articulação da percepção sensorial com a consciência 

na construção da expressão visual que admira a forma, o som, o cheiro, o ritmo e o 

espaço habitado das coisas.  

                                                
166 Herberto Hélder, Poesia Toda, Lisboa, Assírio & Alvim, 1996, “ Do Mundo”, pp. 590-591. 
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É isto, porventura, que  pretende dar-nos a conhecer através da sua poesia que 

transcende a mera descrição, narratividade e figuração, apontando antes para uma 

transfiguração da natureza humana numa dimensão plástica que sobrepuja a sua própria 

categorização e conceptualização. A procura dos espaços, das pulsações, dos 

movimentos das coisas fascina e luz com constância no itinerário do autor que busca 

incessantemente a profundidade, a textura, o relevo, a espessura espacial na viagem 

temporal que se preocupa em retratar nos escritos e mormente em toda a extensão da 

sua obra pictórica, numa interpelação que sente por parte da paisagem, do mundo e da 

humanidade que parece que a observa de fora.  

A representação da matéria experimental poética introduz inegavelmente uma 

nova concepção da escrita enquanto matéria abstracta do real, num experimentalismo 

levado ao limite. A sua visão e concepção originais do mundo, a forma de o observar, 

de o sentir trazem à sua obra uma riqueza fecúndia e por outro lado uma simplicidade e 

pureza de expressão incomparáveis consagrando-lhe um espaço irrefragável no chão da 

estética.   

Será esta busca de se encontrar no infinito do labirinto uma forma de potenciar e 

ampliar a ansiedade não só na dimensão da sua arte mas também na sua estrutura 

ontológica?  como muitos artistas lograva encontrar os infinitos interiores para neles se 

perder, apesar de parecer esquivar-se na assertividade do que procurava.    

A ansiedade e angústia de algo insuperável do que nunca percebeu bem ser, 

como que uma perda do que nunca conhecera é sintoma suficiente para o podermos 

gizar num contexto de reflexão metafísica onde o crivo racional se desdobra num 

especular e circular movimento excêntrico que sem termo busca respostas.  

Em todos os seus escritos se verifica uma preocupação com o espaço da palavra 

exacta que se ultrapassa no seu campo comum de significação, numa necessidade de a 

redimensionar e a desconstruir através da multiplicação das perspectivas até ao infinito 

de um discurso quase ilógico e absurdo por vezes.  

A capacidade metamórfica e antropomórfica do real e das suas formas é uma 

componente fundante da sua ordem poética, sendo que a metamorfose ou a transmorfia 

ocorre nos ‘personagens’ ou nas ‘figuras’- motivos - deshumanizadas que lhe povoam 

os sótãos cuja atmosfera se metaforiza por mor de uma diversidade que reconfigura a 

dimensão existencial e plástica dos poemas.   

A constelação de  é a luzência perspectivada no espaço, a matéria desfocada, a 

energia de uma memória ultra espacial onde o tempo se revê no próprio processo de 
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multiplicação dos planos e horizontes. O conceito de fábula e alegoria avoca, enquanto 

pano de fundo da sua estrutura pensante, um sentido único de direccionamento ao 

efémero até a um princípio onde nada pode ser objectivado ou coisificado sendo neste 

diverso habitado que se chega ao fim do seu mundo. Mas terá ele fim? O fabuloso na 

sua obra descerra uma simbólica ascética de um dizer as coisas além da sua realidade 

sensível ou palpável, funcionando por isso, no seu corpo artístico, como agente 

‘representativo’.   

A clareza e a vidência instam toda a sua obra hiante de uma experiência 

nascente no diálogo metafórico, alusivo que busca na escuridão do sótão que é labirinto 

o princípio do caminho e o fundo da luz. O seu mundo imagético é todo ele fundeado 

na infância, nos terrores, frescura e ardores que daquele espaço intersticial e atemporal 

advieram, percepcionando-se muito o silêncio e tanto o vozido por toda a sua obra 

poética Klänge. 

 Em  Kandinsky escutamos as palmas da criança incontida que clama por ser 

ouvida, donde o seu imaginário infantil, que se esquematiza numa dimensão 

alinguística de complexidade e profundidade inexprimíveis, transparece um 

despretenciosismo. Não obstante a alacridade plástica da sua poética, será no final da 

sua busca dedálica pelo infinito dos seus labirintos que irá depurar e decantar em último 

grau esta capacidade de, na espacialidade descontínua com que nos entremostra os seus 

labirínticos e mundos, abrir os corredores sem limite dos seus espaços poéticos. 

Conseguiu  a abertura do grande sol à humanidade?  

De que forma afinal reflui a luz nas veredas dos seus labirintos poéticos? Como 

se pode compreender e porventura categorizar a poesia dele? Não pode. A entrada nos 

labirintos poéticos implica uma quase resposta a um enigma esfíngico que tudo 

precede: queremos só uma desorientação e desconcertante bússola que funcione por 

magnetismos contrários? Os corredores enigmáticos do autor interpelam-nos desta 

precisa maneira sem que nenhuma porta se nos feche, cumprindo a nós a diligência de 

ousar a sua entrada ou não. Alguns dos caminhos que fazem o labirinto são de uma 

claridade extrema e outros de uma obscuridade tremenda. Onde reside a visão nítida? 

Há portanto a evocação a espaços vários e alargados de derivação, sendo estes 

um e só um labirinto: o do seu universo.  

A ambiguidade e a errância, a contradição e a eufonia são os acordes soantes 

nos lugares de passagem dentro do espaço poético, sendo os obstáculos e os encontros o 

que proporciona esse transporte no peso e no som das palavras, na força cromática que 
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estas evocam e na opacidade e luminescência que inundam os seus jardins de efusões. 

A harmonia de  encontra-se precisamente no permanente fluxo cósmico entre o 

concreto e o abstracto, o real e o irreal, o dentro e o fora, sem que estes se dissolvam ou 

diluam, encontrando-se o equilíbrio no preciso suspender de ambas as dimensões. 

 É na transição do real para o irreal que está o infinito e mesmo na forma de 

operar artisticamente, que o autor revela esse assistemático e consciente equilíbrio 

forma e espírito e vibração interior a que também a poesia abre o leque espectral. Terá 

que haver equilíbrio? O centro encontra-se então aquém ou além labirinto, dentro ou 

fora do sótão? Residirá ele no próprio deambular por entre as veredas, nas entrelinhas? 

A configuração abstracta geométrica da sua poesia demonstra exactamente essa 

linguagem que se procura numa ordem determinada, mas que é intrinsecamente 

desordenada e sinuosa e que não tendo centro é o próprio centro de refulgente 

luminosidade, vazio e de tensão iniciática por desafiar e depor em gládio terrores e 

delícias, polaridades e simetrias, quedas e rebates num horizonte atemporal e informe 

que apercebemos somente pelo seu arar numa luz cegante e numa treva luminosa.  

Propusemo-nos neste breve ensaio um acurado debruço sobre o seu corpus 

poético, especificamente sobre a obra Klänge, não descuidando o compasso pictórico 

uma vez que ambos são fundantes um do outro. Deste feito, o nosso estudo procurou 

não tanto classificar, estribar ou categorizar uma poesia, mas antes seguir o trilho 

iniciático pela mão do próprio autor seguindo uma leitura dionisíaco-apolínea dos seus 

escritos em conjunto com a dimensão pictórica: extensões díspares mas germanadas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

 
3. Encontro e Desencontro entre os dois Poetas do Absurdo nas suas Incursões 
pelas Babilónias Existenciais. 

 
 

 “Desde que conforme posso, medito e observo, tenho reparado 
que em nada dos homens sabem a verdade, ou estão de acordo, 
que seja realmente supremo na vida ou útil ao vivê-la. (…) 
Reparo, também, que entre a vida dos homens e a dos animais 
não há outra diferença que não a maneira como se enganam ou 
a ignoram. Não sabem os animais o que fazem: nascem, 
crescem, vivem, morrem sem pensamento ou reflexo ou 
verdadeiramente futuro. Quantos homens, porém, vivem de 
modo diferente do dos animais? Dormimos todos, e a diferença 
está só nos sonhos, e no grau e qualidade de sonhar. Talvez a 
morte nos desperte, mas a isso também não há resposta senão a 
da fé, para quem crer é ter, a da esperança, para quem desejar é 
possuir, a da caridade, para quem dar é receber. / Chove, nesta 
tarde fria de Inverno triste, como se houvesse chovido, assim 
monotonamente, desde a primeira página do mundo.” 167 

 
 
 

Apesar de em muito estes dois autores se apresentarem em identidades 

síncronas mas dissemelhantes, sobretudo pela natureza da busca e itinerário ontológico 

e gnoseológico, assumem-se numa dinâmica dividida entre o génio e a loucura gerados, 

pelo desassossego e na histeria ingénua da inspiração poética. O génio e a loucura 

entendem-se aqui como instâncias que na sua lucidez prístina se dão à visão em 

intensidade e clareza num fenómeno de vida capaz de criar a mais alta excelência do ser 

no génio.  

Soares e Kandinsky caminham juntos na percepção sensibilíssima do caminho 

farto e arriscado e encontram-se no inacabamento de uma paisagem que contém no seu 

étimo a utopia casada com a vida, o sonho que é paisagem “onde as colinas têm todas 

as cores que alguém possa e queira imaginar”, 168 onde se deixa cair aos pés a máscara, 

fazendo-se uso principal do rosto: vertigem corporal do doido desassossego no 

subtérreo jardim de si. 

O alvoroço e a perturbação da vida surgem na incomparência da realidade ao 

sonho, favorecendo aquela a lucidez de um real defectivo revérbero da feição humana, 

na sua impossibilidade de superação do excesso animal. A periodicidade e o interstício 

que tudo é remete, por isso, a uma necessária ilusão do mundo, visto por muitos autores 
                                                
167 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 351. 
 
168 Wassily Kandinsky, Klänge, “Hügel”, “Colinas”, p.121. 
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portugueses, essencialmente saudosistas, como Teixeira de Pascoaes, Mário Beirão, 

Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra, como baile de disfarces e caraças, sítio fulgurante 

de criação – enquanto libertação essencial mas indeterminada e modal – que a 

experiência do ser se permite, nas suas modalidades estruturantes, antagónicas e 

evanescentes.  

Percebemos que a dimensão ontocósmica dos poetas se acha numa arquicena 

especular: a reentrância do absoluto que ventila é também ela convexa já que, num 

momento, se propicia o encontro com o interior, numa submersão no epicentro da orbe 

originária, a uma espera da presença virginal para nela pousar e, noutro, é-se largado às 

íngremes nitescências desse mesmo nexo axial curvo, esférico, por onde se resvala para 

além dos golpes da batalha: o espírito abstracto, dialéctico e lógico, condensa-se no 

espaço actualizado pelo tempo placentário que impele insistentemente na superação de 

si, do tempo, do presente, para o encontro com o futuro. A entronização do poeta 

visionário neste estado de loucura e destempero potencia a preterência da estrada em 

favor do vôo. O louco em si é afinal uma excedência da poesia em si que convoca, 

sublima, contém e derrama e que Pessoa ortónimo bem confessa:  

 
“E grita aos constelados céus / Por trás das mágoas e das grades, / Talvez 
por sonhos como os meus… / Talvez, meu Deus!, com que verdades! / 
As grades de uma cela ‘streita / Separaram-no de céu e terra… / Às 
grades mãos humanos deita / e com voz não humana berra… / (Ó meu 
irmão, porque és humano, / As tuas grades são visíveis… / Quantas não 
fecham a alma insana? / Os outros, ser […] impossíveis?)” 169 

  

No dedálio intervalado de luz, aonde encontramos Bernardo Soares e Wassily  – 

a compor cada um o seu sótão feito de labirintos e Faustos, artistas de mundos – a 

forma do contorno na sombra é a nota espiritual e o caminho da invenção onde criador, 

obra e receptor se unem numa atmosfera relacional cadenciada pela manifestação da 

obra de arte que irrompe, viva e transpirante de ser:  

 
“A verdadeira obra de arte nasce do «artista» – criação misteriosa, 
enigmática, mística. Separada dele, ela adquire vida própria, converte-se 
numa personalidade, num sujeito independente, animado por um sopro 
espiritual, um sujeito vivo com existência real – um ser. (…) Vive, age e 
participa na criação da atmosfera espiritual.” 170 
   

                                                
169 Fernando Pessoa, Poesia (1918-1930), Maria Parreira da Silva, Ana Maria Freitas, Madalena Dine 
(eds.), Lisboa, Assírio & Alvim, 2005, “ O Louco”, p.304.   
 
170 Wassily Kandinsky, Do Espiritual na Arte, p. 113.  



 125 

  A ideia, a acção, o sentimento, a emoção, o arrepio ontológico que é a matéria 

da sua criação são, por isso, o património espiritual afim nos dois autores que, sem se 

defrontarem, dialogam numa perspicuidade inspiradora e devoradora do belo eloquente, 

ou que podemos consignar de sublime. Se a arte permite a heterocomunicação entre 

linguagens da alma, entre criador, espectador e a própria obra de arte – dotada de 

onticidade por  – concede, ainda, um solilóquio agápico do sagrado em si e na busca de 

si, a linguagem é, assim, em nosso entender a forma para se chegar ao conteúdo através 

não de um cálculo, mas da intuição articulada à razão e ao propósito lúcido. Em ambos 

os autores a arte não é, pois, teleológica, cumprindo-se no domínio da sua demanda, 

partindo de uma percepção consciente para um vôo picado por dentro do mecanismo do 

universo.  

Sinuosos de ânsias cósmicas, logrando ascender dos mistérios terrenos às 

potências do invisível, sendo a análise do equacionamento da experiência criativa 

literária enquanto vivencial, de um sentir transportado ao verbo, de um dizer que, na 

sua derivação tangencial, arvora um império que se faz sentir na criação poética em 

cada uma das obras.  

Serão Soares e Kandinsky uma consciente revisitação dos Faustos renascidos, 

na modernidade, pela forma como ambos inquirem o real com um alor de absoluto no 

olhar e o corpo exânime da humanidade ao colo?  

Amamos os Faustos interiores porque os temos embrulhados para dentro, 

porque amamos, desde o berço, os terramotos da alma, as quedas e as subidas e 

impelimos com a mesma veemência para o poço e o abismo quanto para a fonte e para 

o céu. Referimos a figura de Fausto por ser a efígie arquetípica da humanidade no seu 

auto de contingência e anfibologia, onde a preterência do real vivido se manifesta a 

favor do real ficcionado, sonhado, que tanto em Soares como em  aparece como mais 

autêntico e mais verídico como confirmamos nesta passagem do Livro do 

Desassossego:  

 
“A alma em mim é expressiva e material. Ou estagno num não-ser de 
linho sensível, ou acordo, e se acordo projecto-me em palavras como se 
fossem o abrir de olhos do meu ser. Se penso, o pensamento surge-me no 
próprio espírito com frases, secas, ritmadas, e eu não distingo nunca bem 
se penso antes de o dizer, se apenas depois de me ver a tê-lo dito e, se 
por mim sonhado, há palavras logo em mim. Em mim toda a emoção é 
uma imagem e todo o sonho uma pintura musicada. O que escrevo pode 
ser mau, mas é mais em que o que penso. (…) Desde que vivo, narro-me, 
e o mais pequeno dos meus tédios comigo, se me debruço sobre eles, 
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desabrocha, por um magnetismo de […] em flores de cores musicais 
abismos.” 171 

 

E subliminarmente neste verso de Klänge: 
 
“Blätter Ich kann mich einer Sache erinnern. / Ein sehr grosser 
dreieckiger schwarzer Berg reichte bis zum Himmel. Kaum sichtbar war 
seine silberne Spitze. Rechts von diesem Berge stand ein Baum, welcher 
sehr dick war und eine sehr dicke grüne Krone hatte. Diese Krone war so 
dick, dass die einzelnen Blätter nicht von einander zu trennen waren. 
Links wuchsen nur auf einem Fleck, aber sehr dicht, kleine weisse 
Blüten, die wie flache Tellerchen aussahen. Sonst was nichts da. / Ich 
stand vor dieser Landschaft un guckte. / Auf einmal kommt von rechts 
ein Mann geritten. Er ritt auf einem weissen Ziegenbock, welcher ganz 
gewöhnlich ausah, hatte aber die Hörner nicht nach hinten gerichtet, 
sondern nach vorne. Und sein Schwanz stand nicht wie sonst frech nach 
oben gedreht, sondern hing nach unten und war kahl. (…) Er ritt langsam 
vorbei und verschwand hinter den Berg. / Sonderbar war dabei, dass als 
ich wieder auf die Landschaft guckte, so lagen alle Blätter auf den Boden 
und links waren keine Blumen mehr. Sondern bloss rote Beeren. / Der 
berg blieb freilich unbeweglich. / Diesesmal.” 172 

 

 O espaço do mundo confere a simultaneidade do sonho, do imprevisto narrado 

tanto em Soares como em Kandinsky sendo que neste último, o real parece rir-se do 

inferno e do empíreo convertendo-o um e outro num lugar de redenção, pela forma, 

paisagem fantasiosa, pormenorizada e tantegórica que o poeta concebe para si. O 

mundo é lugar de muitíssimos Faustos, Narcisos, Tântalos, Sísifos e Prometeus que 

pelo conhecimento, pela água, pela observância, ou pelo fogo se debatem e superam na 

busca do ilimitado, operando como um espelho prolongado da génese humana, nas suas 

fundas inquirições metafísicas ampliadas à contemporaneidade e, por isso, ainda frescas 

e reconhecidas como actuais.  

Reconhecemos em ambos os autores uma simultaneidade faustica de ânsia 

bestiária que se atira feral à jugular da existência e onde se vê perante o vórtice do 
                                                
171 Ibidem, p. 501. 
 
172 Wassily Kandinsky, Sounds, p.127. “Blätter”, “Folhas”: “Eu consigo lembrar-me de uma coisa. / Um 
grande monte preto triangular chegava ao céu. Praticamente invisível era o seu cume prateado. À direita 
deste monte havia uma árvore, que era muito espessa e tinha uma copa verde muito espessa. Esta copa 
era tão espessa, que as próprias folhas não se podiam separar umas das outras. À esquerda, numa só 
mancha mas muito compacta, cresciam pequenas flores brancas que se pareciam com pratinhos rasos. / 
De resto nada mais havia ali. / Eu estava de pé perante esta paisagem e olhava. / De repente vem da 
direita um homem a cavalgar. Ele cavalgava um bode branco que tinha um ar muito comum mas não 
tinha os chifres inclinados para trás, antes para a frente. E a sua cauda atrevida não estava virada para 
cima como habitualmente, mas estava virada para baixo e era pelada. (…) Ele passou a cavalgar devagar 
e desapareceu por detrás do monte. / Pareceu estranho que, quando eu voltei a olhar para a paisagem, 
todas as folhas estivessem caídas no chão e à esquerda já não houvesse nenhumas flores. Mas meras 
bagas vermelhas. O monte manteve-se naturalmente imóvel. / Desta vez.” 
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mundo a razão falhar – razão esta surgida como tentativa de o compreender, indagando-

o e conferindo-o num encontro identitário a si dirigido. Não é logo através da 

inteligência, do entendimento, do pensamento que se conquista a vida, mas através da 

sensação, do verdadeiro Sentir: eis o sentido do sentido da vida. Eis o tópico essencial 

que a problemática fáustica encerra, encontrada em singular recorte num e noutro autor, 

na vidência do falhanço da razão contra os sentidos, num abandono à loucura mãe de si:  
 
“A loucura chamada afirmar, a doença chamada crer, a infâmia chamada 
ser feliz – tudo isto cheira a mundo, sabe à triste coisa que é a terra. Sê 
indiferente. Ama o poente e o amanhecer, porque não há utilidade nem 
para ti, em amá-los. Veste teu ser do ouro da tarde morta, como um rei 
deposto numa manhã de rosas, com Maio nas nuvens brancas e o sorriso 
das virgens nas quintas afastadas. Tua ânsia morra entre mirtos, teu tédio 
cesse entre tamarindos e o som da água acompanhe tudo isto como um 
entardecer ao pé de margens, e o rio, sem sentido salvo correr, eterno, 
para marés longínquas. O resto é a vida que nos deixa, a chama que 
morre no nosso olhar, a púrpura gasta antes de a vestirmos, a lua que vela 
o nosso abandono, as estrelas que estendem o seu silêncio sobre a nossa 
hora de desengano. Assídua, a mágoa estéril e amiga que nos aperta ao 
peito com amor.” 173 

      

Note-se como se perspectivam diferenciadamente os modos de agir perante um 

património eidético que é semelhante, senão o mesmo, num e noutro. Ambos sentem a 

vertigem de toda a onticidade, o padecimento de viver, sublinhando-se em Bernardo 

Soares o argumento da monotonização da existência, da intelectualização das 

sensações, numa concriação outrada, fixada no sonho, que se explica no modo de 

reapropriação de si-mesmo, num endeusamento que pressente a sorte de Deus, enfim, 

num existir outro que outorga a plenitude em virtude da parcela, a totalidade em virtude 

da parte: “…a hiperacuidade não sei se das sensações, se da só expressão delas, ou se, 

mais propriamente, da inteligência que está entre umas e outra e forma do propósito de 

exprimir a emoção fictícia que existe só para ser expressa.”174 
 
“Toda a emoção sentida é a diagonal de um paralelograma de forças, 
essas duas forças. Vive de ambas e a ambas anula. Como toda a vida é, 
de um modo ou de outro, um sistema de atracção e repulsão, tudo quanto 
sentimos contém obscuramente duas forças, essas duas foras;  e há certos 
estados de sentimento – entendendo este como permanência da emoção –
em que a diagonal se decompõe, talvez por fraqueza em sentir, nas duas 
forças de que se forma. Então o espírito toma consciência de cada 

                                                
173 Bernardo Soares, Livro do Desassossego, p. 331. 
 
174 Ibidem, p.155. 
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emoção como dupla, de cada sentimento como a contradição de si 
mesmo. O homem sente que, ao sentir, é dois. É o odi et amo de 
Catulo”175   

 

O espaço total dentro de si, ampliado, reintegrado, perfeito num ápice de retorno 

a si, num movimento de autoidentificação com a verdade, potenciado pela arte, pela 

poesia – no delírio da pura intuição do real – consubstancia o fundo das questões 

matriciais, de feição ontológica, gnoseológica e mística, sediadas nos seus propósitos 

estéticos.  

O pressentimento do iluminado que filtra todas as coisas vivas é, evidentemente, 

a superlativização do individual pobre, carente, perante o estalo do infinito, sentido 

pelos Faustos interiores que presenciamos em Kandinsky e Soares. O seu agir poético, 

visualizado em simulacros, sonidos e aparências estranhas, são o expoente máximo do 

ligâmen entre céu e terra, na interpelação da luz – para uma interpretação de si – na 

mais anónima e enérgica empresa pela verdade.  

 No poeta em Lisboa assistimos a um sujeito incorporado ao real que, pela 

inquietação metafísica de intensão se busca, no poeta em Murnau estruturam-se e 

chamam-se mundos novos, movidos pela força motriz do sonho, da cor dentro dele e da 

sua musicalidade. Na opacidade entre o aparente e o existente, a verdade e a mentira, o 

encontro e a perdição dá-se a verdade e a escrita metatextual, hermenêutica de um real 

que se abre em linguagem cifrada. 

 Ainda, a nostalgia sendo sentimento pecúlio em ambos, emerge como 

experiência, vivência e consciência de um desgosto afundado em si mesmo, para um 

reconhecimento da finitude como ilegítima ou injusta, que abre um futuro reinventado, 

ressurrecto que lobriga absolutos. As categorias de absoluto, infinitude e transcendência 

absorvem os seus textos, fazendo-os comunicar, num dizer sempre imperfeito, o grande 

crime da humanidade que é existir. Demais, não sendo possível pensar o ser, ausentar-

se do ser, e postulando a possibilidade de o haver, este degrau pré-lógico será sempre 

prévio, primeiro e, portanto, incognoscível, pelo menos na sua totalidade.  

O esmagamento do transcendente que Soares chama de ultra-ser do qual se é 

prisioneiro e onde se permanece encarcerado, onde se passa o tempo a passar o tempo 

para se ver mais além, no baluarte do ser, é a estrutura do seu abismo, da vertigem 

ôntica de que a sua obra é capital, onde também  busca a matéria real para o seu 

                                                
175 Fernando Pessoa, Prosa Publicada em Vida, Richard Zenith (ed.), Lisboa, Assírio & Alvim, 2006.    
p. 257. 
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conteúdo criacional. É certo que a experiência do ver e do sentir se compreende não 

numa esfera unicamente semiológica ou hermenêutica que coagula o sangramento 

enérgico da vida, mas numa supravisão sobre esse mesmo mundo inesgotável na 

variação.  

Desta forma, o delírio lúcido de que padecem, ambos, no sentir o mundo nas 

suas entranhas, comunica uma metafísica e uma estética visionárias sediadas num 

temerário ânimo procelar, mais ou menos passivo, e num inabitual fulgor reflexivo, 

sinestésico e intuitivo que dá à luz os mais fundos enigmas, tensões e cismas da criação, 

ditados numa insolúvel ambiguidade ontológica da manifestação em fissura. Oscila, 

assim, entre a imaterialidade do Verbo e o que dele se estaciona, entre a alba e o 

dilúculo. 

 É nesta opção quimérica de sentir tudo, todos os nós de contacto entre céu e 

realidade, lugar e verdade – sentindo tudo no próprio corpo do sentir, num auferimento 

de conhecer as coisas do seu interior e a partir de dentro, num espaço livre, directo de 

vôo, numa qualidade nova de olhar puro abstraído, inaugural – que é formulada a 

metalinguagem do ser na sua tentativa significante.  

 Se Pessoa pretendeu por seu turno objectivar, criar personagens e vidas dentro 

dessas próprias personagens, Kandinsky procurou conhecer o mundo que se lhe 

abandonava em alibis para o ritual da ressuscitação, integrando, em totalidade, esse 

mundo no seu viver e no seu sentir. A exactidão e realização do imaginário dos nossos 

autores, adentro labirintos e sótãos parece assim configurá-los, na concriação dos seus 

imaginários, etilizando-os na sua própria criação libertadora e transportadora.  

Note-se que os discursos de ambos, por desabituais na forma, acabam por se 

irmanar no conteúdo e no conceito de imaginar, sentir, realizar, bem como no estatuto a 

que devotam a sua criação. A representação superlativizada do real, através dos 

sentidos, encontra-os numa malha polifónica de sentidos metafóricos mundividentes 

provando a plausibilidade de emoções e sentimentos impossíveis que se diluem numa 

ontologia do infinito. A vida continuada pelo sonho, pelo irreal é um arrimo que de 

dentro das sebes de um mundo ou de cima de um sobrecâmara estreita é possível numa 

oferta ao espectador da instituinte verdade febricitante que reconcilia em solitude cada 

homem com a sua humanidade interior.  

A obra de um e de outro constituindo na essência obras de doação ao homem e 

ao mundo comungam, em diferentes diâmetros formais, de um registo mediúnico de 

compreensão e leitura aliados a um espírito grave, analítico de observação incidente e 
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incisiva do real, de conceptualização, de inovação do signo textual e simbólico, dando-

nos acesso a uma percepção e estruturação eidéticas e a uma totalidade. A poética de 

Soares assume, no acto criativo, uma feição diferente, numa metacategorização esteada 

num certo hibridismo que tanto resvala para uma impressão dos impactos da vida real 

como para um excurso contemplativo pelas alamedas da efabulação e do irreal.  

A poética ana acompanha a produção pictórica, recortando na palavra escrita, a 

imagem feita. Cada poema conta numa espécie de exercício que se abre ao sentido novo 

de si, uma prova à ultrapassagem de todos os limites e referências. Há histórias de 

gentes e utopias assentes num quotidiano tornado poético pela invasão da euforia 

expressiva com que compõe os versos. A sua gramática é lírica, sapiente e povoada de 

pigmentação, energia e ritmo interior que rasga com toda a imposição imposta como de 

imagens especificamente poéticas. 

A experiência estética na poética de Kandinsky, por um lado, e a metafísica 

pensante em Pessoa, por outro, dá-se no encontro com o nosso mais íntimo ser que se 

abre aos seus universos num relance de espelhos que se confundem entre ficção e 

realidade, entre uma busca do sentido transcendente do universo e o interlúdio 

desamparado da sua compreensão.  

É a moção cósmica que os impele no sonho dos sonhos, no diálogo com o 

absoluto, na queda, na ausência e na solitude em tempo real e em espaços multiformes, 

estelares e vazios de andamentos. O suporte das suas buscas, numa espécie de coerência 

interna dificilmente encontrada, é a entrada sem medo no sótão, o ingresso no ádito 

obscuro das veredas do labirinto que especta e respira dentro. O trabalho de máscaras 

resulta num esforço de a construir para a fazer cair, no caso de Pessoa, sendo em  uma 

forma de divulgar ao mundo uma mortalidade eclipsada. Existe uma ordem metafísica 

visionária destes dois viandantes, a interpretação objectivada das impressões colhidas 

no todo e a expressão destas através do seu génio. Desta forma, a aproximação da arte 

que envolve e transcende o ser criador com o espectador é consubstanciada num 

sangramento cordial e mesmo visceral do trabalho feito. Pessoa transforma o real 

sentido e o real ficcionado em tentativas sucessivas de sonhar mais fundo, na tangência 

da consciencialização do próprio sonhar que é profundo.  a forma e exorciza, numa 

atitude primeira de descobrimento da natureza, esse mesmo real visto de todos os 

prismas.  

O que é a loucura? Onde reside a genialidade?  
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A visão de uma e de outra, tornada arte devolve assim a pergunta à própria 

indagação de si. O leitor que se queda aquém labirinto e aquém sótão falha no seu 

próprio conhecer do bestiário interior e da efabulação resgatadora. Uma e outra figuram 

em última análise na exclusividade da luz, no étimo de si: o deslace entre o mundo e a 

alma é superado pela sobreposição de ambas, loucura e genialidade presentes em ambos 

os autores.   

Sabemos por fim, que sentem o mundo e a si mesmos, num arremesso dialectal 

da realidade no seu avatar, numa consciência do mascaramento, da alteridade e do 

anódino, aninimidade desfeita na queda da máscara e da anteface, num ausentar-se de si 

a si, num exteriorizar-se dentro, num questionar a própria radicalidade inquiridora, num 

questionar-se acerca do mundo nos seus frustres ensaios de o comunicar.  

Como é possível – contendo em si a bifurcação de um labirinto e de um sótão e 

na letargia do mascaramento, da ambiguidade, da fúria colorida, do terramoto da 

mocidade, do prometimento incerto – a superação de si sobre o fracasso vivencial? 

Como se configura o ser pelo sonho? Onde começa a matéria do sonho e o corpo do 

ser?  

Kandinsky e Pessoa encontram-se entre Lisboa e Murnau, num lugar ante-

conceptual que não é permitido comunicar, tergiversando-se no discurso poético da 

máscara, ambíguo mascaramento em que tudo é colhido num poema impossível. 

A loucura pode ser vista no sentido de extravasamento de um real de hábitos, 

sendo o génio o sujeito da sua transfiguração para outro lugar: o da criação. 
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CONCLUSÃO 

 
“A torre de marfim não é de cristal / nem de marfim / nem 
torre / é um sentido de torre precedendo de e marfim. /De 
cristal é a rocha transparente / parte-se e desfaz-se / e não 
mente. / O poeta gosta do cristal transparente / parta-se e 
desfaça-se em pó / foi transparente / e não mente. / O poeta 
não quer mentir. / De cristal (dizem pejorativamente) / não é 
decerto porque não mente / é por ser frágil e se partir. Mais 
frágil é a torre de marfim / mais frágil que o cristal e o marfim 
/ a mas frágil das torres / onde o poeta só / tem esperança / (…) 
o mais frágil dos homens é poeta / e não inveja ninguém! / 
frágil é a vida / e mais frágil que a Vida só nós / enquanto 
somos Vida / enquanto a luz não nos evita / enquanto é tanta a 
luz que damos como a que recebemos / enquanto os átomos da 
morte não descobrem o seu novo caminho da nossa 
concavidade / enquanto não formos a própria morte em vida! / 
(…) A consciência da fragilidade / chama-se torre de marfim / 
não é de marfim nem torre / é a saúde dos frágeis / a força dos 
frágeis inteiros / é o domínio do poeta / domínio de um só 
vassalo / domínio de um só senhor / não é para fugir da vida / é 
pra escapar ao mundo / é pra tomar o partido da vida / contra o 
partido do mundo / é pra tomar o partido de cada um / contra o 
partido de todos / é pra cantar cada um / é pra ser poeta / é pra 
ser da Arte / onde cada um vale mais que todos / vale mais 
cada um que faz parte da vida / que cada um que faz parte do 
mundo / vale mais a vida que o mundo / vale mais a vida que a 
existência!”176 

 

 

No âmbito do assunto poético nos autores Bernardo Soares e Wassily 

Kandinsky procurámos abordar, focando-nos nas duas obras fundamentais Livro do 

Desassossego e Klänge, respectivamente, e num itinerário anagógico177 e diacrónico, o 

conceito de poesia na sua extensão metafísica, ontológica, gnoseológica e essencialista 

por mor de uma fenomenologia que a definisse. Assim pretendemos defender no 

encontro e no desencontro os edifícios pensantes de dois autores que se encontraram 

                                                
176 Almada Negreiros, Poemas, Obra Literária de Almada Negreiros, “A Torre de Marfim não é de 
Cristal”, pp. 167-169. 
 
177 Anagogia: do gr. ‘aná’: para cima e ‘agogé’: condução. 
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num mundo eidético onde no suicídio do real – porque é forçoso dele nos desligarmos – 

o sonho é permitido sem excepção.  

O nosso breve ensaio lobriga um Pessoa e um Kandinsky que souberam 

expressar na sua poesia um sentir o real de uma forma inovadora, - não há nada de novo 

no mundo  a nossa visão é que é nova - transfigurada, adivinhando-o por dentro, livre 

dos escolhos do juízo que o predica. Um e outro sentiram-no sob todas as formas e 

sinais contidos em cada prolongamento de rua que se fez eflúvio aos sentidos, 

manifestações e máscaras. Sentiram-se no seu viver e sentir pleno na fluidez da 

abstracção. Mergulharam-no, fugindo simultaneamente, sendo cúmplices do crime de 

viver e do defeito e mania de existir. Quiseram senti-lo por detrás da cortina branca e da 

sua ameaça de embrulho. Ambos imergiram nesse grávido real que faz acordar a chama 

interior, que vibra e agrava o vôo pelas demais fendas que se abrem à percepção e ao 

entendimento. 

A poesia, experiência estética, aparece pois como via de acesso à experiência 

filosófica, já que o próprio objecto estético, multiforme e inesgotável na sua 

plasticidade e onticidade se oferece numa diversidade fremente de opções a serem 

exploradas e apreendidas. 

Bernardo Soares e Wassily Kandinsky trazem na singularidade dos seus 

projectos a legitimação da estética como reflexão filosófica, através da poesia numa 

raridade que é necessária apreender como unidade radical transcendida de sentido. O 

certo é o inóbvio e o estranho serem apreendidos no esconso mundanal, de resto já tudo 

foi procurado, aberto e divido.  

A sua poesia perspectivada numa senda ontognoseológica compulsa o espírito 

do lente à evasão para um mundo de ficção onde a peça imaginativa se articula com o 

meio e com o interior, habitando-o. Na música, na pintura, na escultura, no teatro, na 

dança a função purgante prevalece: “A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós 

sentimos, em os libertar deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para 

especial libertação”.178  

A poesia eteriza as palavras que todas as linguagens mais elaboradas do 

universo possam conter e imprime no nosso âmago realidades vivas e emoções 

inefáveis. A música congraça-nos com as sua e espalha a luz no silêncio, o compositor 

revela a essência mais íntima do mundo, exprimindo numa linguagem volátil o que a 

                                                
178 Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, p. 255. 
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razão deixa escapar, dando voz às inquietações do nosso ser. As artes visuais, plásticas 

concedem-nos a imersão dos sentidos da visão em paisagens únicas e intocáveis. Todas 

rumam ao sonho,179 ao delírio e à utopia do sonhado, ao estancamento do meio, do 

tempo, do prazo, agarrando-se ao objecto particular da sua representação, que é a 

emoção e o sentimento – repercussão temperada desta – feitos Ideia e concretização 

numa disposição do irrealizável.  

 A poesia que é arte e expressão dela em si, é um embalo num sonho, 

adulçorante do momento instante irreversível onde na ausência de tempo o homem 

grada no encontro da morada interior e esta morada é feita de um céu realizado em si. A 

poesia não pertencendo ao domínio das artes paliativas, de espectáculo e 

entretenimento, como aliás distingue Fernando Pessoa na sua obra Páginas de Estética 

e de Teoria e Crítica Literária, mais do que uma resolução de doces ilusões por sobre o 

real – no tentámen de o revelar e compreender – é um recebimento dos cimos, num 

estado próximo de possessão divina e sucúbica aonde pelo exercício da influição infusa 

das musas, se vê descer sobre o espírito do vate o estado delirante celebrativo da 

comunhão com o sagrado. Na poesia o poeta cumpre-se, reintegra-se e o leitor busca-se 

na verdade de si, penetra-se.  

Bernardo Soares e Wassily Kandinsky são a figura alta do Poeta, enviado do 

sonho, da imaginação, da intuição, da memória, profetas do porvir que aduzem à 

realidade o divino e sem temor de cegar, oferecem-se ao conhecimento da realidade 

suja. Na apoplexia perante real que fulmina de tédio: “O mundo é velha cena 

ensaguenada / Coberta de remendos, picaresca; / A vida é chula farsa assobiada, / Ou 

selvagem tragédia romanesca. (…)”180  

Aparece a poesia que se esquiva, porém, a uma interpretação apofântica, que a 

prediga numa ordem passível de ser categorizada moralmente ou axiologiamente, não é 

o domínio do verdadeiro ou da falsidade e encontra-se para além disso tudo no 

espectáculo traficante de sonhos e absolutos.   

                                                
179 O sonho em ambos os autores funciona como método categórico donde se sorvem as ideias puras, 
num transporte da imaginação ao domínio eidético e metafísico onde a respiração se dá num recorte de 
verdadeiro tamanho e profundidade distante do real suicidário. Os mistérios dialogam, os sonhos 
combinam-se, as esquinas agrupam-se e formam pontes, os acidentes cristalizam-se num ser de 
linguagem a ser apreendido, compreendido e atendido em singularidade, a luz acende-se para todos no 
quarto escuro. 
 
180 Cesário Verde, Poesia Completa, “Manias”, introd. de Joel Serrão e notas de Jorge Serrão, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 2001, p. 47. 
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 A poesia tem manifesta Ideias, em graus de objectivação intuitiva, 

comunicando-as ao espectador com a mesma excelência e exactidão com que elas 

promanaram no imo do poeta devoto ao seu conceito para, posteriormente, à concepção 

da ideia (pura no espírito do artista), a linguagem a comunicar. Assim, o poeta canta as 

ideias, por meio de hipnotismo do verbo, através de conceitos abstractos e sinais 

representativos desses mesmos conceitos, o pintor colora-as e esculpe-as em formas 

variadas, e o músico compõem-nas em sonâncias derivadas das mesmas ideias no 

mediato imaterial. Acrescendo ao valor estético um fim que sem se esgotar na 

finalidade em sim mesma – pois declina-se à partida a concepção de arte funcional e 

instrumental – a contemplação da obra de arte é sempre uma realização plena.  

Qual o lugar do impuro?  

  Cremos ter aberto o peito de todas as esquinas do nosso ser para receber 

Bernardo Soares e Wassily Kandinsky que agora rezam em nós através dos seus 

cantares feitos caminho, Klänge e Livro do Desassossego, assumem uma valia orante 

onde a semente é lançada no campo do sentir e o pão, amassado com verdadeiras mãos 

de criador é um arrepio no corpo celeste que alimenta. 
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Nota 1:  
 
Para este estudo foram seleccionadas algumas Xilogravuras de , que acompanham a 
edição original da obra poética Klänge.  
 
 
 
Nota 2:  
 
A capa do trabalho foi realizada pela autora, tendo como objectivo o prolongamento do 
diálogo da imagística dos Poetas, Bernardo Soares e Wassily , na sua articulação visual 
com o Escrito.    
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