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Conhecer Jaa Torrano
Antonio Vicente Seraphim Pietroforte

Conheci Jaa Torrano por meio de seu célebre estudo e
tradução da Teogonia, de Hesíodo – minha edição é de 1986, Roswitha Kempf Editores. Anos depois, por volta da virada do século
XX para o XXI, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, quando
fui efetivado no Departamento de Linguística da FFLCH-USP, a
mesma faculdade em que Torrano é professor Titular da cadeira de
Grego Clássico, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas.
Já no século XXI, em 2009, participei da edição de outro livro seu,
A esfera e os dias, lançado no selo [e]ditorial, da editora Annablume
– dessa vez, tratava-se de um livro de poesias do próprio Torrano –;
agora, em 2017, participo da edição deste Divino Gibi.
Considerando que falamos de alguém reconhecido internacionalmente no meio acadêmico, o que teria o professor e tradutor de Grego Clássico, especialista em tragédias gregas, a dizer aos
leitores de poesia brasileira contemporânea? Antes de tudo, como
definir tais leitores?
Há muitos bons poetas na literatura brasileira contemporânea, conheço tantos que seria injusto citar apenas alguns,
mesmo que para, simplesmente, ilustrar isso. Todavia, há muitas
bobagens circulando entre nós; entre elas, cabe mencionar duas: (1)
a valorização tardia da velha poesia confessional; (2) a ideia espúria
de desprezar os clássicos, mesmo sem saber bem o que seriam “os
clássicos”.
Ninguém pretende desvalorizar a poesia sentimental, quem
lê Federico García Lorca ou Juan Ramón Jiménez jamais faria isso.
Todavia, o que se tem levado a cabo, em termos de poesia confessional, não passa de transcrições de diários íntimos pueris, que
ganham forma de poesia por meio de versos construídos apenas em
função dos constituintes sintáticos da oração. São duas questões tex-

tuais: a primeira diz respeito às formas de conteúdo; a segunda, às
formas de expressão.
Quais são os temas da poesia? O que cabe na literatura?
Para responder, há a necessidade do mínimo de familiaridade com
os muitos temas desenvolvidos por poetas e prosadores, ao longo
das histórias das literaturas, com, justamente, a finalidade de saber
como se colocar diante do papel em branco, sem ingenuidades, na
hora de escrever. Quando Fernando Pessoa concebe os heterônimos,
antes de o fazer em função de seus “sentimentos” – difíceis de decifrar, uma vez que, segundo ele mesmo, seriam fingidos –, o poeta o
faz tendo em vista três respostas à literatura tanto dos pares quanto
dos antepassados: (1) Alberto Caeiro responde à tematização da natureza; (2) Ricardo Reis responde às leituras dos clássicos; (3) Álvaro
de Campos responde ao futurismo. Por isso mesmo, há muito mais
entre a inspiração e os sentimentos do que imagina a vã subcultura
burguesa e a inflação do ego, disfarçada de emancipação do eu, com
seus amores impossíveis.
Não basta fazer do poema o relatório dos danos do cotidiano, como se fosse diário íntimo, um blog, o Facebook; isso quase
todo mundo faz e talvez, por isso mesmo, seja tão fácil ler esses poemas. Dar à poesia essas formas de conteúdo é fazer com que ela se
conforme ao mundo, submissa, em vez de transformar o mundo por
meio do discurso, esse sim, o suporte do pensamento humano.
O mesmo pode ser dito a respeito das formas de expressão.
Abolir o verso não significa deixá-lo à revelia da sintaxe, pois é esse
o critério que muitos poetas, em nome da liberdade, seguem ignorando que seguem. A música que toda prosódia carrega desaparece de boa parte da poesia brasileira contemporânea; a riquíssima
tradição do verso em língua portuguesa parece restrita à disposição
dos constituintes da oração. Em termos bastante simples, sendo uma
oração formada por sujeito+verbo+complementos+adjuntos adverbiais, nossos poetas tendem a construir versos, por exemplo, assim:
sujeito+verbo/complementos/adjunto adverbial/adjunto adverbial/
adjunto adverbial. Ora, isso não é verso, isso é prosa em que foi dado
enter no teclado – não é fácil compreender como tal prisão sintática
pode ser chamada liberdade criativa –.
No meio de tamanha fragilidade literária – e, porque não
dizer, de vida, em suas dimensões eróticas, intelectuais e, até mesmo, sentimentais –, há ainda aqueles que desprezam “os clássicos”
8

e desdenham daqueles que se opõem a tamanha infantilidade. Os
clássicos, porém, possuem função muito maior do que sua fruição
poética; são, antes, obras que fornecem modelos ímpares de conduta
humana.
O Mahabharata me ensina política – a passagem do jogo de
dados entre Duryodhana e Yudishsthira, as soluções de Draupadi
em relação ao Dharma – e o que poderia ser êxtase religioso – evidentemente, refiro-me aos versos do Bhagavad-gita –; a Ilíada me
ensina constantemente a lidar com a ira e com os idiotas – Aquiles
e Palas Atena contra Agamenon –; a Odisseia me ensinou a mentir – a retórica de Odisseu diante de seus amigos e inimigos –; há
mais ensinamentos sobre amar na Eneida – o amor entre Dido e Eneias – do que em todo sentimentalismo contemporâneo. Mas seriam
estes os clássicos a que se referem aqueles que desdenham de ler?
Estariam eles falando de Dante e Ariosto? Mas Dante é medieval e
Ariosto, renascentista. Todavia, nada como o esoterismo de Dante e
o tema da cavalaria em Ariosto – os atuais leitores de R. R. Martin,
com certeza, se conseguissem superar os preconceitos que cercam
a composição por versos, iriam se surpreender com as aventuras de
Orlando Furioso –. Trata-se do Barroco? Mas como não adorar Satã
e sua rebelião contra os valores reacionários da monarquia e do cristianismo, n’O Paraíso Perdido, de Milton? Trata-se dos românticos?
Fica difícil compreender o mundo burguês e como nele viver sem
admirar as relações entre Fausto e Werther, ambos de Goethe. Enfim, será que os ignorantes por falta de instrução falam dos modernos quando se referem aos Clássicos? Deveríamos deixar de ler Ezra
Pound, James Joyce, Stéphane Mallarmé, e. e. cummings porque
são difíceis de entender? Se a questão é com a língua portuguesa,
devemos desprezar Fernando Pessoa, Ana Hatherly, E M de Melo
Castro, Pedro Xisto e Edgard Braga pelos mesmos motivos? Parece
que, para aqueles que desprezam a leitura dos Clássicos, Clássico é
todo e qualquer texto mais sofisticado do que a leitura de crônicas
ou a audição da lamentável MPB.
Nesse cenário quase desastroso, em que inclusive alunos de
Letras desprezam os “Clássicos”, como soaria a voz de autores como
Jaa Torrano, que, ao contrário de desdenhar dos leitores com poesia
fácil, exige a atenção dos mais atilados e motivados pela inteligência?
O Divino Gibi é acompanhado do subtítulo “crítica da razão sapiencial”, significando, entre outros sentidos, que se trata, também, da
9

sabedoria adquirida com o passar do tempo, advinda com a idade,
capaz de separar os que a têm – os idosos – daqueles que não a possuem – os velhacos –. Dito de outro modo, entre outros temas, no
Divino Gibi são tematizados os ensinamentos do mestre a respeito
da própria mestria.
Se, para os Modernos, as virtudes da dialética – diria Francisco Achcar, outro professor de estudos clássicos – servem para
demonstrar quase tudo, para os Pós-Modernos, há a desconstrução.
O que seria desconstruir Jaa Torrano? Despojá-lo de sua autoridade
afirmando que qualquer forma de saber vale a pena? Quem sabe, ir
além seja desconstruir, justamente, essa afirmação tosca e precipitada, e buscar ler, em sua poesia, o professor de Grego Clássico que,
em vez de se limitar a reproduzir citações de Homero a Aristóteles,
propõe-se a revitalizar, enquanto homem de sua época, outras mitologias, inclusive, a Grega.
Citando novamente a Ilíada, a passagem a que me referi, de
seu primeiro canto, envolvendo Aquiles, Palas Atena e Agamenon
é aquela em que, ofendido pelo monarca espartano, Aquiles cogita
investir contra ele e sua prepotência. Palas Atena, porém, segurando
Aquiles firmemente pelos cabelos, alerta seu protegido das consequências de matá-lo. Nesse momento, o herói, retendo sua ira, reflete
“quem obedece aos Deuses, bem o escutam” – I, v. 218: hós ke theoîs
epipeíthetai mála t’ ékluon autoû –. Quando falo do modo de ser mitológico de Jaa Torrano, falo, justamente, de estar atento a epifanias
semelhantes, isto é, saber ouvir.
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DIVINO GIBI
Crítica da
Razão Sapiencial

Proêmio: Agenda sem Data

SERVO DAS MUSAS
As Tieteidas
filhas de Amigo Zeus
nutrizes de Dioniso
nos dão a lucidez
de inebriante raio.
POESIA dita SAPIENCIAL
na maior cara de pau
gramas aforismáticos
cáusticos no sarro
e suaves no enlevo.
DOMICÍLIO
Nome: Verdade.
Endereço: Ilha
por todos os lados
cercada de imagens.
CONTRATEMPO
A agenda
perdida
na paisagem
ninfoléptica.

15

MITO DAS ÉPOCAS
Época arcaica, paisagem falante.
Época moderna, paisagem muda.
Todavia, fora de época,
ninfoléptica paisagem
arquiarcaica anfifálica
é voragem vertiginosa
de intrauterino paraíso.
TEOFANIA
Se um Deus nos espreita
na dobra duma esquina
e interpela com palavras
ouvidas a mais ou a esmo
nas aparências do mundo
a sabedoria fica em dúvida
e a suspicácia em dívida.
MEMÓRIA
No tempo de meus mestres
a inteligência ria mais alto
que nossas piegas opiniões
sobre nós mesmos trocadas
uns com outros como afagos.
HOTEL ONTEM
Se revisitasse hoje os antigos mestres
já não seria reencontro, mas anamnese
do pretérito só presente à lembrança
dos manes daqueles idos e vividos
dias menos livres e menos felizes.
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INTROVERSÃO
Contra assaltos, grades
nas portas, nas janelas,
nos ralos, nas chaminés,
invocam Zeus Cerca
visto à força de cercas.
CONVITE À VIAGEM
Viajo pelo mundo
em pensamento
de primeira classe.
Xenófanes de Cólofon
diz que Zeus também.
POÉTICA TRIMEGISTA
Todos os Deuses doadores de bens
tanto com dádivas irrecusáveis
quanto com violenta graça,
relações elementares de parentesco
e a ambígua finitude de ser mortal
coabitam a esquina do poema.
POÉTICA TRIMÍNIMA
Não mais conciso
sendo tão claro,
nem mais clareza
de tão conciso,
nem mais juízo
com tanto siso.
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PEDRA MAGNÉTICA
Musas inspiram cantores
que inspiram os ouvintes
que inspiram outros ainda
e outros e outros e outros
tal qual a pedra magnética
que imanta anéis de ferro
que imantam outros anéis
e outros e outros e outros.
MAGNÉTICAS GRAÇAS
Aos meus caros leitores
dos sinais de Amigo Zeus
e das Musas Tieteidas,
graças mil pelas graças
desta pedra magnética.
EXPURGADO O INADEQUADO
À LEITURA DE TIA LURDINHA
À tia Lurdinha
com nepotal amor.
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Do Amor / Perì Érotos

A NOÇÃO HESIÓDICA DE AMOR
Afrodite e o poder do equívoco.
Eros e as Graças deceptivas.

EPITALÂMIO
– Oi, Pasífae!
– Oi, Touro!

CONCHA Y TORO
Metáfora barroca:
felicidade conjugal.

GRAÇAS
Antes à fissura da xota
que aos apelos penianos.
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A ARTE DE AMAR
Ouvia tuas estultícias
outrora por graças de cada dia
mas agora sem estultas graças
outras graças me comprazem
com a ausência de estultícias.
DESCIDA À DE HADES
Convite à casa de ex
difícil descida
donde ao regressar
Orfeu com torcicolo
ficou sem cantar.
IMPARIDADE
A piroca
e as birocas
em busca
da xota.
SAFO
Já se puseram a lua
e as Plêiades, meia
noite, vai-se a hora,
estou deitada a sós.
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DESEJO
Muitas vezes já quis muito
ter quem nem se dava tanto
e muitas vezes muitas vezes
sem ter tanto nem quanto.
DOSES
O simposiarca
dosa a poção,
uma erotarca
dosa o desejo.
COMPOSTURA
Contemplar as belas
feito cão famélico
combina com as cãs?
O velho respira a custo
os ares de compostura.
ASSÉDIO UNIVERSAL
Ela disse que assediada
se sentiu como se fosse
só vagina. Mas também
quem assediava, porém,
não era mais do que pau.
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A ORIGEM DO MUNDO
O bem supremo aos mortais
é inacessível: não ter sido.
O segundo bem é retornar
o mais breve ao donde veio.
Ah, sim, se “donde veio” fosse
a perseguida origem do mundo
e “retornar” só fosse “transar”!

DEUSA ÉRATO
Converso confesso
faço orações
à Deusa Érato:
Deusa discreta
se manifesta
no necessário
ilatente nexo.
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Da Família / Perì Philías

VIDA DE VARÃO ILUSTRE
O sobrinho de tia Lurdinha
publicou obras primas
no Brasil e em Brejo Seco,
mas o melhor está inédito:
tia Lurdinha não aprova.
DONS E CONTRADONS
À tia Lurdinha,
feliz logopeia!
A seus desafetos,
cruel verborreia!
ORÁCULO
Maria, não sejas mala!
Alada, és muito mais
leve do que sem alça.
ALFORRIA
O senhor ao servo:
Agora alforriado
frui tua alforria!
Se fruíres ao fruíres
estou livre de ti!
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ETERNA LIBERDADE
Os filhos que não tivemos
nos deram esta liberdade.
PRESSÁGIO
Fala comigo, filho,
a língua dos Deuses.
EDIPODEIA
O dia de Édipo
pensa o parricídio
implícito no enigma
da cadela cantora.
MÃE
Ainda me nutro
de sua ciência
sempre mais sábio
que Édipo e o Papa.
NOTÍCIA
De todos os loucos
o único são sou eu
que sei que sou louco.
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CORTESIA
Por cortesia da casa
não me custa nada
fazer de conta que
somos
como se fôssemos
se sem tais contas
não somos.

MIL PERDÕES!
Caríssimo interlocutor,
peço-lhe mil perdões se
nem sempre for tão hipócrita
que seja sempre conivente
com a incrível crença
de sermos quem cremos
e crermos que somos.

29

HONRAS HEROICAS
VERSÃO TRÁGICA:
A viúva e órfãos
declamam cantos
declaram honras
ao herói epônimo
sempre tão claro
íntegro no ínclito.

HONRAS HEROICAS
VERSÃO CÔMICA:
Viúvas e órfãos
declamam cantos
declaram honras
ao herói epônimo
sempre tão claro
íntegro no ínclito.
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COMUNIDADE
Em cada caso
os comunicantes
entre os mortais
são os amigos,
os necessários
e os estranhos;
entre os imortais,
mais o que mais.
ESTRANHO
Quando à uma
toda a palavra
se torna cega
surda-muda
sem olfato
nem sabor
insensível
ininteligível.
NECESSÁRIO
Quando o recíproco
se torna recíproco.
AMIGO
Quando espelho invisível
nos faz ver o invisível.
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EM BREJO SECO
Os nativos de Brejo Seco
ferozmente extrovertidos
felizes e divertidos riem
ruidosos ou em silêncio
insuspeitos de ferocidade.
BREJO SECO À NOITE
Na cidade impossível
o cidadão impossível
combina o impossível
com amigo impossível
já que não pode mesmo.
VERDADE
Quando não tinha cãs tão rútilas
minha estultícia me fez escravo
de muitos que decidi servir
para saber o que é a verdade.
TRAGÉDIA
Como disse o rei Agamêmnon
no cruel inverno em Áulida:
“O que há, sem Brejo Seco?”
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AULA DE GENÉTICA
Brejo Seco
não é gene
recessivo.
PLATÃO – REPÚBLICA 457c-e
Na elite ao menos
a família é um mal
desnecessário.
FAMÍLIA
Não vale a pena
ter filhos nem pais,
mais vale a pena
não ter sido
não-ser jamais.
ÉDIPO FILÓSOFO
Cegueira mental,
verdade verbal.
ÉDIPO FILÓLOGO
Cegueira verbal,
verdade mental.
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ATAVISMO
Se você não gostou de seus pais,
é melhor mesmo não ter filhos,
os netos podem repetir os avós.
Se você não gostou de seus sogros,
prepare-se para ter a prole pior
e achar leve o oráculo de Delfos.
REVISÃO DE PRINCÍPIOS
Se for convincente
a hipocrisia sempre
será bem melhor
que a selvagem,
livre, leve e solta
sinceridade.
LÍRIOS DO CAMPO
Se não tens braços
nem pernas nem plano b,
quando secar o nutriente
solo, que farás?
DESCULPAS
Peço-vos desculpas
se o brilho sem jaça
da virtude sem jaça
vos traz desconforto.
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TRILOGIA DA EGOIDADE
1. Você existe unicamente
para me servir.
2. Por mais que você faça
todo o seu esforço
só revelará sua insuficiência
e incompetência em me servir.
3. Por mais que eu recrimine
sobejam as minhas razões
de reclamar e recriminar
sua incompetência em me servir.

ANTIPLATÃO
Competitivo
invasivo
espaçoso
e barraqueiro
o nativo de Brejo Seco
que nunca leu Platão
ostenta as quatro virtudes
naturalmente antiplatônicas
e ufana-se de façanhas
de que Platão teria horror.
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CHANCE
No clamoroso clã
com todos os parentes
quantos por livre opção
de convívio escolherias?
Um em mil, se tanto?
Em termos percentuais
tal é a tua chance
de que o teu filho
seja interessante.
PRIMEIRO NETO
Nasceu o meu primeiro neto.
Passam bem a mãe e o filho,
pai, avós, bisavós e os manes.
Por que em sã consciência
alguém decide ter filhos?
Acho que por retaliação,
segundo a lei de talião:
porque nos fizeram ser,
também o fazemos a outrem.
TAUMATOONTOLOGIA
Admirado me indago
por que há ser
e não antes de ser?
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BEATITUDE
Beatíficos
não abrimos
mão de Beatriz.
MISTAGOGIA
No jogo da interlocução
com o grande mistagogo
não se garante o retorno
de todo o investimento.
LUPINO
Com lobo de Apolo
nos sinais da sorte,
não colo etiquetas
coletivas na testa.
COMPROMISSOS
Além disso – caros pares –
tenho outros compromissos
com a interlocução do Nume
e com a direção do destino.
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Do Estudo / Perì Melétes

MUSAS HESIÓDICAS
Mentireiras
verdadeiras
filhas da verdade
dizem a verdade
aos verdadeiros
e muitas mentiras
aos mentireiros.
RECEITA CASEIRA
Os poetas de minha terra
na idade da suspicácia
não pensam que se faça
poesia com sabedoria,
mas com raios à espreita
atrás das imprevisíveis
curvas de cada versos.
O NAVIO ÉBRIO
O conspícuo mestre
não bebe, assim
é o seu natural.
MÉTODO SÓCRATICO
Com olhar de lince
o sofista competente
é sempre todo prosa.
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TRANSGRESSÃO TRÁGICA
A soberba mora na interface
de seu avesso – o estar cego.
TRANSGRESSÃO HOJE
A minha mera ingenuidade
é a medida incomensurável.
AURORA
Chamo três vezes
e o texto vem
ao meu encontro
qual sol invicto.
POUCO LOUCO
A comedida medida
cometida na meta
deste cometimento
de comedir a medida.
ESTILO SUPRAPESSOAL
Em busca
do ponto
de vista
Olímpico.
TEATRO DE EURÍPIDES
Em cena e
ou fora de cena
os Deuses estão presentes,
aiai!
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TEATRO TRÁGICO
PERSONAGENS

A figura Vinicius de Moraes
compete com o acadêmico
na vida de Brontossauro.
Quem sairá vencedor?
SAÍDA

A figura Vinicius de Moraes
combina com o acadêmico
na vida de Brontossauro
negociar a vitória.
SOBRESSAÍDA

A figura Vinicius de Moraes
requer a cidadania
no território da imagem
se banida e deserdada
de toda posse da verdade.
O REGISTRO TRÁGICO

Anterior a Platão
perdura a solidão
de ambíguo horizonte
na esquina do equívoco.
PLANO B

Autointerpretação número n.
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CORAÇÃO PLATÔNICO
PROFISSÃO

O meu único vício
são as minhas virtudes.
SOPHIA/SABEDORIA

A boa deliberação
da melhor decisão.

ANDREIA/CORAGEM

Manter a opinião
do que ter medo
e do que não ter.

SOPHROSYNE/TEMPERANÇA

Senhora de si mesma
a melhor parte manda
nas partes subalternas.
DIKAIOSYNE/JUSTIÇA

A cada qual
seu próprio ser.

PARELHA ALADA

Movido a virtudes
presido a hierarquia
lúcido qual súbito
raio em céu azul.
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EURÍPIDES ANTES DE PLATÃO
E DEPOIS DE EURÍPIDES

ADMETO

Perante Caronte
ela em meu lugar
eu em seu lugar
embarcamos ambos
na graça de nosso
hóspede Héracles.

ALCESTE

Morte pede justiça,
Apolo prevê violência,
o contradom de Héracles
tem prazo de validade.
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JASÃO

Afrodite me deu
vitória após vitória: quem
resistiria a tanta graça?
Mas tu, ingrata,
não vês mais graça?

MEDEIA

As juras de amor
por Deuses todos
não custam nada
mais do que a vida
e o seu entorno.
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EURISTEU

Se por Hera
persegui pai e filhos,
na tumba estarei vígil
por Atenas.

OS HERACLIDAS

A cada um dá Justiça
sua sorte de tal sorte
que cada um tem justiça.

47

HERMÍONE

Não me constrangeu o olhar
da estátua da Deusa Tétis
mas pensar que o seu neto
volte de Delfos me desespera.

ANDRÔMACA

A Deusa presente legitima
a união da cativa com o dono
por perpetuar o sangue divino
na dinastia real dos molossos.
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SERVO DE HIPÓLITO

Nem se todas se enforcassem
e todos os pinheiros no Ida
com letras proclamassem,
não duvidaria de meu amo.

HIPÓLITO

A prece de Teseu a Posídon
provê meios de se cumprir
a prece de Hipólito a Ártemis
de que finde qual começou.
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AQUILES MEDE PALAVRAS

Bela não desposará meu nome
nem por meu nome será morta
ou não mais me chamo Aquiles
Pelida, pupilo do sábio Quíron.

IFIGÊNIA EM ÁULIDA

Parte cabe ao tio Menelau,
parte cabe ao saber paterno,
parte cabe ao saber materno
e parte ao que me cabe ser.
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A TRADUÇÃO DA TRAGÉDIA
Por ser tão bela
clara verdadeira ilatente
numinosa e – por que não? –
divina a tradução da tragédia,
acribia e ícone se veem.
Por ser tão bela
em sentido originário
o leitor comum se torna
contemporâneo dos Deuses.

TRANSCRIAÇÃO
Entre transgressão e classicismo
pelas simples e múltiplas
vias do equívoco.
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ALÉM DO ACENO
Tomado de altiva soberba
temo que depois da minha
as traduções de Eurípides
todas se tornem obsoletas.
Mas não me tolhe o temor:
no fascínio da tragédia
entre o aceno da soberba
e o diálogo com os Deuses,
o espetáculo de traduzir
tudo como um todo
contracena com a tradição
de traduzir cada peça
ou parte de cada peça
como se fosse tudo.
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A VIDA MAIS TRÁGICA
Quando era jovem e estulto como todos
pensava como todos que se devia ler
a tragédia do ponto de vista do coro
sendo o coro metonímia da cidade
e os coristas metonímia dos cidadãos.
Aos cem anos, ao concluir a tradução
das sete tragédias supérstites de Ésquilo,
elas se tornaram muito mais interessantes
do ponto de vista heroico e o ser
do que sou se tornou fímbria de hýbris
e tentativa de interlocução com os Deuses.
Quando concluí a tradução de Eurípides
e a preparação para ser o superancião,
vi que a tragédia é inteiramente feliz
do ponto de vista dos Numes e dos Deuses
e a justiça, consumada e irretocável.
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ANTES E DEPOIS DESTA
Se tratativas com Hermes Psicopompo
de nos levar às Ilhas dos Venturosos
obtivemos em Grã Canária e Tenerife,
se acabássemos nos Campos Elísios
estaríamos na Avenida Campos Elísios?
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Do Mundo / Perì Kósmou

INTERVALO
Entre o mito do mundo
e o mundo do mito.
ACHADO
A súbita descoberta
de não ter destino.
MINIBIOGRAFIA
Solitude
velada compartilhada.
ENFIM LIVRE
Décadas depois de livre
de visitas a tetos baixos
desfruto o filé do alívio.
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ANTROPOTEOLOGIA
A solidão
de ser mortal
são saudades
de ser imortal.
TELEFONEMA
Noctâmbula carência
ansiosa me telefona
que já lhe responda
onde quando como.
ATOPIA
O mundo será o lugar perfeito
quando puder plantar videira
nas floreiras do apartamento.
LUZ UNIVERSAL
Um pé de júbilo em flor
ilumina todo o universo
por meses a cada messe.
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HORA UNIVERSAL
Minha esplêndida lucidez
ilumina todo o universo.
DRUMMONDÉSQUILO
Mundo, mundo, fundo mundo,
mais justo que o meu bestunto.
O UNIVERSO
Cheio de saudades
com poucas epifanias
que o iluminam todo.
APTIDÃO
De distantes mortais
é mais apto sentir
alívio que saudades.
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HIERARQUIA MILITAR
O general de pijama
tem calafrios
na cama.
O marechal de bermuda
cultiva o ócio
no horto.
HAGIOGRAFIA
Mau pai.
Mau marido.
Mau filho.
Mau amante.
Mau mal.
Bom santo.
SAUDADES
De tantos sítios,
de tantos tempos,
de tanto quanto
hoje não é mais
ou ainda não é.
PROJETO DE VIDA
Quando eu for rico,
vou nascer em Berlim,
beber sekt em jejum
e vencer os limites
inatos de nascer.
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ALTO DAS ALTURAS
Baco guia
bacas vagam
bacos vogam
alto voo
até onde?
Baco guia.
DE DIA
De dia Zeus sorri.
De dia Hermes, filho
de Zeus, sorri.
De noite sorri
sabe Hermes
para quem.
CRITÉRIO
O que parecia bom
não precisa ser bom
para ter sido bom.
POÇO DE PEÇONHA
Água de Estige
não potável
nem audível.
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RELIGIÃO
A servidão tem miragens
cujas imagens se apresentam
como verdadeiro modelo.
RELIGIOSO
No sufoco da forca
o religioso respira
através de imagens.
VALE DE LÁGRIMAS
Vale conviver
com o mistério do mundo
sem o perceber.
HEROLOGIA
Hay que enternecer
pero sin perder
el absurdo jamás!
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LIMITES
O limite da paciência
encontra a paciência do limite
quando não tenho mais paciência
com religiosos senão comigo.
IDADE
Idade cada um tem a sua
ao longo da qual continua
por mais longa tenha vida
sendo esse que sempre foi.
SAGA
Quanto mais enrico,
mais caipira fico.
SINA
Quanto mais estudo,
mais estulto fico.
SOMA
Quanto mais eu bebo,
mais bêbado fico.
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VIDA HERÓICA
Sem calcanhar
não é Aquiles.
SCHLEHENGEIST
O espírito do abrunho
beija a boca deslumbrada.
ALGUÉM
Anônimo aos mortais
mas não a Hermes.
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TURISMO
– Foram a Köln?
Visitaram a catedral?
– Fomos, mas Deus
não estava lá.
– É que nem todos
podem ver Deus.
– Ah, isso explica
por que não o vimos.

METATEÍSMOS
Politeísmo
monoteísmo
ateísmo,
onde entra
o humanismo?
No interstício
de ambígua finitude
onde moram mortais.
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ANTROPOLOGIA
Por natural aptidão à confusão
das formas mentais com o real
todos os disparates têm militantes.
POLÍCIA DOS COSTUMES
Quanto mais infundada a crença
mais necessidade têm os crentes
de impô-la aos outros como lei.
O CENSO DO DISSENSO
Os atenienses de antigamente
reverenciavam os tiranicidas.
Doze por cento de nós hoje
pedem a volta dos liberticidas.
A DIVINA IRONIA
Só Jesus salva
os que nele creem.
A nós descrentes
a ironia nos salva.
A NATURAL IRONIA
Quando a perspectiva permite
que mais de um ponto de vista
compreendam a mesma palavra.
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ESPERANÇA
Ao ínscio de injustiça,
ela é a doce nutriz
do coração provecto,
condutora da versátil
opinião dos mortais.
ANEXIM
Quem adeja, Deus areja.
Quem almeja, Deus viceja.
Quem peleja, Deus bafeja.
Quem diz sim não tem não.
Quem diz não sim tem sim.
2010-2014
Quando falávamos de política
cheios de esperanças no futuro
não pensávamos que o futuro
fosse refém de compromisso.
2015-2016
Se fôssemos centopeias
ainda nos faltariam pés
para dar tiro. Pior seria
o pijama e tiro no peito?
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IDADE DE FERRO
Novos tempos, novos males.
Quem confere tem novidades.
RELÍQUOS
Onde estamos Penteu proibia
os rituais de Afrodite e Baco.
PÊSAMES
No serpentário
uma víbora se vai
– outra se trai.
EPITÁFIO
Se eu vos deixei
saudades não sei,
mas não as levei.
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SAIDEIRA
Para transpormos as portas,
um porto, se não se importa!
HERMENÊUTICA
Não preciso de guias,
sei me perder sozinho.
QUARTA IDADE
As virtudes
só se agravam
a ponto de Atlas
não suportar.
AUTONÍMIA
Meu nome é meu álibi
e antídoto de não ser
senão o jogo comum
a todos que o jogo cria.
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O JÚBILO DE DIZER
Ali disse
sem dizer
o que sempre
quis dizer
e nunca disse.
PRESSÁGIOS
O Nume pôs palavras
coagidas e coativas
duras em minha boca
sem eu sequer prever
certeiras e decisivas.
ANTROPOSSOFIA
Temo que a sabedoria
sábia demais me leve
longe demais de meus
íntimos e últimos limites.
ÀS VEZES
Às vezes a gente escolhe
o ponto de vista,
às vezes o ponto de vista
escolhe a gente.
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VARÃO DIVINO
A perfeição tem diversos
inconvenientes, o pior
de todos é não ter defeitos
reconfortantes a eventuais
testemunhas atônitas.
AUTOCRÍTICA
AUTOMÁTICA
Onde errei,
o infalível
não falha,
erra feio.
SONETO SÓ AO ÁS
És ás
e às boas
retornarás.
Ao tê-las
assim
serás
feliz.
As más
e médias
não contam.
Só contam
as boas
de sempre.
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DUPLO RETRATO DA
SOMBRA E SEU DUPLO
O velho
revelho
ranzinza
ressentido
rancoroso
retirado.
O jovem
jovial
jubiloso
generoso
judicioso
em suma
só o sumo.
DONA TETEIA
Dona Teteia convivia
com as epifanias
com toda naturalidade
até se tornar bibelô
na estante de sua casa.
DÚVIDA OCEÂNICA
Mais além do Atlântico,
estás aquém da estultícia
não sei se tua ou minha:
no método de mão dupla
pousa metódica dúvida.
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O NOME DO NUME
Grilo Falante.
DIÁLOGO TÁCITO
Interlocutores implícitos.
PACTO CONSENSUAL
– Façamos o pacto:
o meu é o bônus,
o teu é o ônus.
– Façamos o pacto,
o bônus sem ônus
não é mais que b.
FANTASMAS
Já perdi/ganhei muito tempo
sendo gentil com fantasmas
como se estivéssemos todos
no mesmo plano, eles e eu,
só porque pensam que são
muito mais reais do que eu.
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NUBÍCOGO JÚPITER
Zeus anuviador faz dia claro.
Nubícogo Júpiter, nem tanto.
LEGENDA
As lentes da ironia soletram.
SÍMIL AOS FATOS
De hora em hora
as Horas fazem horas.
VIDA
Vivi em tempo
de ouvir o aedo.
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MÁXIMA MORAL
O poder não perdoa
quem não o aprecia.
EPICÉDIO
Se antes já não existíeis
por que depois existiríeis?
CARTÃO DE CRÉDITO
À imitação de Cristo
gosto de ter crédito
mas ao contrário dele
não abuso do crédito.
CONHECE-TE A TI MESMO
Os jovens de todas as idades
são – saibam disso ou não –
contemporâneos dos Deuses
mas nem sempre se percebe.
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CÁLICLES A SÓCRATES
Não há alternativa
à porrada como panaceia
dos problemas sociais.
SÓCRATES A CRÍTON
Prefiro beber
cicuta em Atenas
a vinho tessálio.
CARDÁPIO EURIPIDIANO
Helena a Eurípides:
“não fui, mas meu nome foi.”
Eurípides a Helena:
“Não és, mas teu nome é.”
IRONIA TRÁGICA
Páris a sós:
“Helena,
que transa
etérea!”
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METATEOSOFIA
Para os mortais, a sabedoria,
ainda que divina, não basta
sem a suspicácia.
COSMOLALIA
O mundo Nunca – é mudo.
O Mundo – nunca é mudo.
CULTO ECUMÊNICO
Na ágora, três devotos,
o egoísta, o alcoólatra
e o idólatra, apostaram
de quem era a droga
mais poderosa.
Medidas as forças
no tribunal da História,
ganhou o idólatra:
a imagem é que manda
na cabeça dos mortais.
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Posfácio Itifálico /
Ithyphállikos Epílogos

SÉCULO DA SEMANA
No centenário de 22
colapso do neoclássico
recaída no arcaico.
TEOGELOTOLOGIA
Os Deuses talvez riam
da suspeita de sermos
subprodutos do Acaso.
ICONOFANIA
Arcaica imagem
vai muito além
do que mostra.
CRATOFANIA
Arcaica imagem
diz muito mais
do que mostra.
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REFRAÇÃO
A verdade quer ser universal,
mas quem não consegue vê-la
nem mesmo suportaria ouvi-la.
CONTRAFAÇÃO
A mentira quer ser universal,
mas nem sempre se consegue
convencer de que é a verdade.
ERETO
Itifálico Hermes
vigilante alerta
observa o ermo.
PLATÃO – FEDRO
Efêmero e fortuito
o casual se revela
o reflexo do eterno.
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P. S.
Ao meu caríssimo primo
Dr. Jay Erythràs Krenas,
tia Lurdinha manda lembranças
saudosas e beatíficas bênçãos.
Ao meu caro amigo
que não cito para não dedar,
graças mil pela acribia
que houver nestes versos.
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Divino Gibi:
A linguagem do mito na época Moderna
Rodrigo Bravo

Meu primeiro contato com a obra de Jaa Torrano foi aos
dezessete anos, em 2009, quando ainda cursava o primeiro ano do
insopitável curso de Direito. Havia começado a participar, à época,
de um grupo de estudos de Filosofia existente até hoje – embora
se dedicando a temas diferentes –, cujo objetivo era o de ler pormenorizadamente o Banquete de Platão. Amante da Grécia Antiga
eivado pela hýbris, no entanto, acreditava compreender o complexo
mundo de Sócrates e Homero em sua totalidade, munido apenas de
fraquíssimas leituras de textos de divulgação e documentários low-budget da BBC: logo ao ensaiar dois ou três comentários sobre a
árvore genealógica dos deuses do panteão helênico, fui corrigido em
gênero, número e grau, por quem se tornaria um de meus grandes
mestres, o professor e filósofo Silvio Moreira. Estupefato e golpeado
no neûron pela descoberta de minha própría nesciência, resignei-me
a anotar a bibliografia que me era indicada para que compreendesse
melhor a magnitude da questão. Um dos livros, no caso, cujo nome
agora estampava um cartão de referência da Biblioteca Florestan
Fernandes, com seu código catalográfico subescrito, era a Teogonia
de Hesíodo, traduzida e comentada pelo professor Torrano.
Encontrei-a numa das prateleiras que reuniam o acervo de
filologia helênica da FFLCH, junto de outra pérola de seu opus, O
Sentido de Zeus, e abri-a descompromissadamente em uma página
qualquer. O que vi foi tão arrebatador quanto o mar retumbante que
ameaça a Crises na Ilíada: o texto em grego Antigo, com suas letras
curvilíneas e dezenas de acentos exóticos, assomava ao lado de sua
tradução para o português brasileiro. Percebi, naquele momento, ser
possível o acesso ao mundo dos helenos em um grau muito maior
do que eu imaginava, podia ler suas palavras tal e qual despejadas

de seus cálamos. A epifania resultou em uma mudança vital: gradativamente abandonei o curso de Direito, do qual me livrei completamente em 2011, e recentemente concluí o bacharelado em Letras
Clássicas pela USP em 2016, com vistas ao mestrado em tradução
literária.
Sentei-me a uma das mesas da biblioteca para consultar o
livro e li avidamente seu prefácio – o estudo O Mundo como Função
de Musas (Torrano, 2011) –. Dessa leitura, outra epifania assoma:
a realização de que padecia mergulhado, na lida imatura com os
helenos, em minhas próprias distorções contextuais – violentíssima
aquisição empírica de consciência histórica – e de que é necessário
reestruturar, com terrível esforço, a matriz de nosso próprio pensamento Moderno, se desejamos nada mais que um breve lampejo
do mundo dos Antigos. Eram-me mostrados como construtos artificiais nossa noção Moderna de tempo cronológico abstrato, de dicotomia entre linguagem oral e escrita, de religião enquanto busca
transcendental por algo que nos escapa; o cosmo era reintroduzido
como o palco da temporalidade material, da supremacia inconteste
da palavra falada, e da concretude da religião mítica, em que o homem é guiado por forças imortais que tecem a malha da existência.
Ao compor um discurso capaz de reunir tanto a linguagem poética
como a científica, Torrano, guiado pela Musa, manteve os ouvidos e
olhos abertos para tornar patente o que se nos ocultava no texto de
Hesíodo: um retrato fiel do funcionamento do pensamento mítico
da Grécia Arcaica. Uma verdadeira tradução, para nosso discurso
filosófico Moderno, de uma distintíssima ordem de ser no mundo.
Anos após minha primeira leitura da Teogonia e de seu estudo introdutório, em 2013, já matriculado no curso de letras da USP,
tive a oportunidade de assistir a uma palestra de Jaa Torrano na
Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo, sobre tradução poética.
Na ocasião, o professor comentou (para meu júbilo!), seu rigoroso
método de tradução da sintaxe grega para a portuguesa, em versos
livres guiados internamente por sua constância rítmica, ilustrando-o com sua versão de um dos trechos mais belos do poema. Trata-se
do trecho compreendido pelos versos 26 a 28, em que as Musas se
apresentam ao poeta Hesíodo, que reproduzo, abaixo, na tradução
de Torrano:
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“Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só,
Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos
E sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações”
(Torrano, 2011:103)

No verso 27, as deusas filhas de Memória declaram saber
“muitas mentiras dizer símeis aos fatos”, e que sabem, se assim desejam, “dar a ouvir revelações” (palavra que Torrano usa para traduzir
o grego alétheia – verdade –). Encerra-se aqui, a meu ver, a função
da poesia em todas as suas manifestações: ser mentira símil aos fatos
dados – imitação – que instaura nova realidade, ou seja, produtora
(poietés) da Verdade. Em resumo (temendo reduzir grosseiramente
o poder da frase original), as Musas dizem “falamos mentiras que
parecem a verdade, e a falamos também, se queremos”. No grego
Antigo de Hesíodo, porém, o verso ganha dimensões divinas: valendo-se da sintaxe livre do idioma, e da multiplicidade de sentidos possíveis dentro de seu sistema de declinações, o poeta cria um
jogo de reviravoltas de sentido que presentificam o conteúdo da fala
das Musas na própria lógica da oração. Para ilustrar tal movimento,
desmembro a estrutura do verso original e explicito, segundo as explicações de Torrano, o sentido literal de sua morfologia em passos
detalhados, abaixo:
“ídmen pseúdea pollà légein etúmoisin homoîa”

(1) ídmen (sabemos): verbo transitivo, na primeira 		
pessoa do plural do perfeito ativo;
(2) pseúdea pollà (muitas mentiras): locução composta por
um substantivo, pseúdea (mentiras), e seu adjetivo, pollá (muitas),
ambos no neutro plural;
(3) légein (dizer): verbo no infinitivo; e
(4) etúmoisin homoîa (símeis aos fatos): locução composta
por um adjetivo, homoîa (símeis), no neutro plural, em concordância com pseúdea pollà, e uma palavra no caso dativo, etúmoisin (aos
fatos), que possui, aqui, função adverbial.
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Assim como o verbo saber em português, seu equivalente
grego, oîda (do qual ídmen é conjugação), admite dois tipos de complemento objetivo direto, um substantivo (aquilo que se sabe) ou um
verbo no infinitivo indicando capacidade modal (saber fazer algo).
Desse modo, ao ouvir a locução pseúdea pollá seguida do verbo ídmen, o grego Antigo aprendia que a deusa conhecia muitas mentiras, para só após a pronúncia do verbo légein compreender a verdadeira estrutura do discurso, em que o objeto do verbo principal
é o infinitivo que se apresenta – a Musa sabe dizer muitas mentiras
–. Arrebatado, porém, pela força da poesia, o grego se confundirá
novamente ao término do verso, quando as deusas declararem que
dizem mentiras símeis aos fatos: interposta tal locução, há de lhe restar a dúvida de ser etúmoisin homoîa adjetivo de pseúdea pollá (ou
seja, mentiras parecidas com os fatos), ou complemento adverbial do
verbo légein (ou seja, as mentiras são ditas de modo que pareçam ser
fatos). É assombrosa a quantidade de interpretações possíveis dentro de um simples verso hexâmetro, capaz de encerrar em seus pés
complexidade suficiente para exemplificar o próprio funcionamento
imutável da linguagem poética. O poeta tomado pelas Musas mente
em duplo grau, no conteúdo de sua fala e em sua expressão: fabrica
(poieî) novas verdades e, com ainda mais importância, cria novos
modos de dizê-las.
Em sua tradução do verso 27 Torrano consegue, a partir dos
mecanismos da língua portuguesa, desenvolver engenhosamente a
mesma trama de reviravoltas presente no original, sem fazer uso de
dispositivos lexicais artificiosos ou de trabalho exagerado com a estrutura sintática da frase. Trata-se de uma tradução capaz de reproduzir fielmente o jogo grego de ambiguidades sintatico-semânticas
de objetos, adjetivos e locuções adverbiais em nossa língua, porque
atenta e sensível à constante oposição dos contrários que marca o
discurso mítico. Vejamos:
Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos

Tal e qual o de Hesíodo, o verso dá a entender que as Musas
sabem muitas mentiras, para depois acrescentar o infinitivo dizer
ao sentido da oração e completar-lhe (sabemos dizer muitas mentiras). A locução símeis aos fatos, como no original, interpõe-se tanto
como adjetivo das muitas mentiras (sabemos dizer muitas mentiras
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que parecem com os fatos) quanto complemento adverbial (sabemos
dizer muitas mentiras de modo que sejam símeis aos fatos). A tradução permite, portanto, que digamos com semelha força em nossa
língua aquilo que cantou o aedo há mais de dois mil e quinhentos
anos. Nossa própria sintaxe, agora dominada pela Musa, se contorce quando proferimos a oração igualmente multívia em língua
portuguesa. Tornamo-nos, por um brevíssimo momento de nossa
existência Moderna, homens míticos, interpelados pela epifania das
filhas de Zeus Pai e da Memória.
* * *
Estudar a obra de Jaa Torrano em detalhe, como confessei
nesses dois episódios, sempre é algo radicalmente transformador e
ampliador dos horizontes de pensamento e visões de mundo. Quer
seja por meio de seu discurso filosófico que desvenda o mito na grécia Arcaica, ou pela verve de sua tradução strictu-sensu, sempre somos levados a uma descrição vívida e factível do modo de ser no
mundo mítico e, consequentemente, somos obrigados a reconhecer
a fragilidade de nossos aparentemente inabaláveis critérios Modernos de existência. Reconhecemo-nos ínfima parte, como nos permite a física de Einstein para as ciências da natureza, em meio à
imensidão do universo.
Para mim, portanto, como aluno de Jaa Torrano e discípulo
tradutor, é grandiosa honra deixar por escrito, nesse breve posfácio,
meu testemunho de leitura deste Divino Gibi, do qual fui rapsodo
perante seu próprio aedo em meio às dádivas de Deméter. Nos vieses
de seus mínimos versos e na agudeza de sua sapiência, como oximoricamente esperava, pude ser surpreendido pelo vislumbre da essência abstrata da vida Moderna, e vi-a ser traduzida poeticamente em
concretíssimo mito Arcaico.
* * *
Trazendo o subtítulo Crítica da Razão Sapiencial, ou seja,
do procedimento abstrato de construção e expressão do pensamento que marca a humanidade Moderna, o Divino Gibi se subdivide
em sete partes: seu proêmio, a Agenda sem Data; quatro seções que
tratam de aspectos fundamentais da vida (Do Amor, Da Família, Do
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Estudo e Do mundo); e duas seções de conclusão (o Posfácio Itifálico e o P. S.). Em cada uma, o poeta compõe, operando aspectos da
literatura grega arcaica e, consequentemente, do pensamento mítico, aquilo que chama, em “POESIA dita SAPIENCIAL”, de gramas
aforismáticos / cáusticos no sarro / e suaves no enlevo. Gramas, pois
são poemas diminutos e concisos, repletos de significado, aproximando-se de gêneros minimais como o haikai japonês e o epigrama
helenístico; cáusticos no sarro, porque, como se verá, enfrentam as
inevitabilidades trágicas da vida humana com ácida ironia e tom
jocoso; suaves no enlevo, finalmente, por dois motivos: são construídos com linguagem relativamente simples (mas não simplória!),
breve e lépida, e, como na fala das Musas no verso 27 da Teogonia,
são mentiras símeis aos fatos, imagens e percepções que nos revelam
o mundo em novo verniz, sempre conscientes de sua relatividade.
É impossível, e tampouco objetivo desse breve estudo, dar
conta de todos os trópoi e significados encerrados no Divino Gibi.
Como sabemos, nós leitores de poesia, a crítica sempre será incapaz
de conter a totalidade da obra de arte. Uma jamais poderá se reduzir
a outra, pois são discursos díspares em essência. Resta, portanto,
como trabalho do intérprete, sugerir ao fruidor da obra um roteiro
de leitura, um mapa para guiá-lo pela selva oscura que sói ser um
livro de poesia. Isso não garante, contudo, que ambos, leitor e crítico, não se percam nela durante o processo. Consciente do perigo,
portanto, tentarei expor a seguir, nos poemas que julgo ser os mais
significativos de cada seção, no que tange seu aspecto programático em relação ao Gibi, como estes traduzem nossa razão Moderna
em mítica e perfazem verdadeiro monumento poético às divindades
imortais que ordenam o Cosmo.
* * *
Como já dito anteriormente, a primeira seção do Divino
Gibi, seu proêmio, se chama Agenda sem Data. O título da seção
não pode passar despercebido ao leitor atento, pois é nele em que se
instaura – logo na abertura do livro! – a diferença mais radical entre
os modos mítico e Moderno de ser no mundo. Data, essa palavra
que usamos para compartimentar unidades determinadas de tempo, a partir da qual se desenvolvem os conceitos de ontem, amanhã,
hora, dia, mês, semana, ano, etc., com seus valores ordinais defi88

nidos a partir da tradução algébrica da recorrência de fenômenos
celestes, é uma invenção do homem pós-mito, já influenciado pela
abstração possibilitada pelos discursos científico e filosófico. Diante
do oximoro de uma Agenda sem Data, portanto, somos convidados
a adentrar uma nova maneira de conceber o conceito da temporalidade, marcada agora pela concretude da epifania, em que tempo e
espaço são aspectos fundamentais da manifestação de uma presença
divina. Em seu texto sobre a Teogonia, O Mundo como Função de
Musas, já mencionado neste estudo, Torrano nos expõe magistralmente a enigmática essência da epifania no pensamento mítico, de
modo que não há alternativa melhor do que usar suas próprias palavras para defini-la:
“Cada presença [divina] é um pólo de forças e de atributos,
que instaura e determina a área temporal-espacial de sua manifestação. Esta presença, que instaura a si mesma ao instaurar-se, inaugura
de um modo absoluto o tempo e o espaço definidos de sua manifestação como o lugar decorrente e originado de sua presença. Trata-se
em cada caso da presença de um Deus, somente com a qual passam a
existir o tempo e o espaço em que esse Deus existe; - e desde que esse
Deus passa a existir ele se manifesta e historicamente se dá sua vida.
Não há um tempo e espaço que existissem antes de esse Deus existir e
que ele viesse ocupar: a presença do Deus é a força suprema e original,
originadora de si mesma e de tudo o que a ele concerne. O Deus não
é senão a sua superabundante presença e está todo ele presente em todas as suas manifestações, já que presença não é senão manifestação,
negação do esquecimento, verdade, a-létheia.”(Torrano, 2011: 49)
Desse modo, de qual divindade seriam as forças e atributos que instauram as categorias de espaço e tempo e, por consequência, o conceito de mundo no Divino Gibi? É o próprio livro que
nos fornecerá a resposta, em seu poema de abertura, “SERVO DAS
MUSAS”. Aqui, o poeta se identifica na condição de interpelado pelas deusas filhas de Zeus e Memória (logo, seu servo). Proferir seu
nome na abertura do livro cumpre a tradição grega de inaugurar o
canto por meio da invocação das deusas: o poeta pede, através da
palavra, que, no espaço e no tempo sagrados das Musas, lhe seja permitido narrar e vivificar as lendas de outros deuses, numes e heróis.
Os quatro grandes poemas épicos do mundo grego Arcaico, Ilíada,
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Odisseia, Teogonia e os Trabalhos e os Dias, por exemplo, trazem
em seu primeiro verso a invocação às deidades. Diante disso, devemos compreender a passagem de um poema diminuto para outro,
no Gibi, como o desenrolar de momentos numa cronologia definida
a partir das Musas: no mundo instaurado pelas divindades do canto,
nossa contagem abstrata do tempo é substituída pela sucessão de
cenas fugazes, belamente recortada pelos estiletes da poesia.
“SERVO DAS MUSAS” nos fornece, ainda, duas outras camadas de reflexão significativas, uma proveniente do plano do conteúdo e outra do plano da expressão. Ultrapassado seu título, somos
apresentados às deusas, identificadas por um epíteto (As Tieteidas),
ao qual se sucede, como sói ser na poesia grega, o discurso sobre sua
estirpe e atributos divinos:
[…]
filhas de Amigo Zeus
nutrizes de Dioniso
nos dão a lucidez
de inebriante raio.

Imerso no mundo do mito, o poema obedece a lógica da
oposição dos contrários (enantiología). Como podemos ver, os signos que compõem a descrição das Musas estão dispostos em antíteses e oximoros: as deusas são filhas de Amigo Zeus (Zeùs Phílios), a
deidade ordenadora do cosmo, e nutrizes (trophoí) de Dioniso, divindade da loucura associada às potências da desordem; sua dádiva,
com a qual presenteiam o aedo, é a lucidez do inebriante raio, imagem que perfaz duplo oximoro ao dotar o lampejo do raio, signo de
clareza, do adjetivo inebriante, e garantir que, mesmo nos enleando,
possa ser dispensador de sua própria espécie de lucidez. Nessa sucessão de reviravoltas semânticas, garantidas pela fluidez da sintaxe,
é importante notar que Torrano emula o procedimento adotado por
Hesíodo nos versos 26-28 da Teogonia, dos quais tem pleno domínio
enquanto tradutor e teórico.
Os efeitos de sentido descritos até aqui, provenientes da semântica do poema, são reforçados por sua expressão. Por mais que
não aparente, dado seu artifício da oralidade, “SERVO DAS MUSAS” (assim como todos os outros poemas do Gibi) esconde em si
acuradíssimo trato rítmico e prosódico. Guiados pela sintaxe das
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orações, parataticamente, ao modo do desenrolar dos versos na poesia oral Arcaica, os versos perfazem o seguinte ritmo:
As-Ti-e-tei-das (4)
fi-lhas-deA-mi-go Zeus (6)
nu-tri-zes-de-Di-o-ni-so (7)
nos-dão-a-lu-ci-dez (6)
dei-ne-bri-an-te ra-io (6)
( ): quantidade silábica

Nos três primeiros versos, enquanto introduz a estirpe das
Musas, o poema segue em crescendo, como se, a cada novo nome
e atributo, a esfera de influência das deusas – seu espaço e tempo
sagrados – se instaurasse em expansão. Após apresentá-las, nos dois
versos finais, o poema reduz a marcha do ritmo e o metro, coincidindo com a expiração, na récita, para representar a aclimatação
do poeta no espaço-tempo recém-instaurado. Ao reduzir o ritmo,
o poema adota o mesmo hexassílabo utilizado no verso dedicado a
Amigo Zeus, exatamente quando anuncia seu objeto característico,
o raio. Ademais, a sílaba final do quinto verso, na palavra lucidez,
ecoa com a sílaba final do segundo verso, na palavra Zeus. Ao dispor várias camadas de interreferência entre expressão e conteúdo,
Torrano presentifica a lógica do mito na estrutura do verso, permitindo que o espaço e o tempo da poesia, sua enunciação e partitura,
sejam preenchidos pela presença da divindade. Por meio da leitura
dos versos, o fruidor do livro, agora convertido em aedo, é partícipe
da epifania.
O conceito arcaico de manifestação divina, que permeia,
sem dúvidas, toda a extensão do Gibi, é tema central de mais dois
poemas da Agenda sem Data: “TEOFANIA” e “POÉTICA TRIMEGISTA”. O primeiro, que disponho abaixo, reflete radicalmente sobre a natureza e a essência da interpelação dos deuses míticos:
TEOFANIA
Se um Deus nos espreita
na dobra duma esquina
e interpela com palavras
ouvidas a mais ou a esmo
91

nas aparências do mundo
a sabedoria fica em dúvida
e a suspicácia em dívida.

De saída, nos dois primeiros versos de “TEOFANIA”, diminutos redondilha menor e hexassílabo, Torrano corresponde a duas
convenções poéticas da representação divina na literatura grega Antiga. A figura do deus à espreita é clara menção a tantos episódios
míticos em que as deidades operam à distância, clandestinamente,
sem se revelarem ou revelando-se de maneira parcial aos mortais.
Para citar alguns exemplos: A deusa Atena, na Odisseia, que oculta sua identidade em auxílio de Telêmaco e Odisseu, chegando até
mesmo a sabotar as armas dos pretendentes de Penélope durante
a luta narrada no canto XXII; Zeus, que, mesmo senhor de todos
os deuses, vale-se de disfarces e subterfúgios para seduzir mulheres
mortais em numerosas narrativas; e inclusive o próprio senhor da
Verdade, Apolo, que se posiciona à distância do exército grego, no
primeiro canto da Ilíada, para alvejá-los com flechas envenenadas
de peste a pedido do injustiçado sacerdote Crises. Em seguida, o poeta nos situa o local da interpelação em uma casual dobra de esquina; o que poderia parecer algo insignificante a um leitor desatento,
na verdade encerra clara citação ao cenário frugal e cotidiano retratado por Hesíodo em seu próprio testemunho da interpelação nos
versos 22 e 23 da Teogonia, o qual reproduzo, abaixo, na tradução de
Torrano:
“Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto
quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon Divino”
(Torrano, 2011: 103)

Como se depreende da leitura dos versos acima, a interpelação de Hesíodo pelas Musas Heliconíades soa quase como se fosse
algo corriqueiro. No grego original, o poeta cerze o primeiro dáctilo
magistralmente com as palavras haí nú poth’ (traduzidas por Torrano como “elas um dia…”) fazendo com que siga o pronome relativo
referente às Musas (haí) uma locução adverbial temporal indefinida
(nú poté - cuja vogal final encontra-se elidida, no verso). No verso
seguinte, Hesíodo se descreve como árnas poimaínonta (“quando
pastoreava ovelhas”, na tradução de Torrano), expressão que reforça
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a frugalidade da cena ao introduzir o poeta em um cenário corriqueiro de trabalho campestre. A rotina do pastor, na poesia Antiga,
como índice da simplicidade e do cotidiano, é substituída, no Divino
Gibi, pela casualidade de uma esquina, em que Deuses interpelam
um passante desavisado.
Após situar-nos, leitores, no frugal espaço da manifestação
divina, o poeta desenvolve seu raciocínio insistindo na singeleza de
tal experiência: as palavras, ou seja, o lógos divino que nos interpela, são descritas como ouvidas a mais ou a esmo/nas aparências do
mundo. A interpelação, portanto, sempre ocorre independentemente da vontade mortal, mas sua percepção é advinda de uma sintonia
com e de uma atenção às imagens do mundo que compõem nossa
frágil realidade, traduzida pelo poeta no engenhoso jogo com as locuções sabedoria… em dúvida e suspicácia… em dívida: a primeira,
clara paráfrase do socrático saber que se sabe nada; a segunda, fórmula que resume o éthos do homem mítico sábio, o sábio atento,
suspeito e receptivo às vicissitudes e sinais do cosmo, pronto para
interpretá-los poeticamente e trazer a lume a presença velada do divino. Como Prometeu em seu mito, a lógica avançada por Torrano
no Gibi é a do curvo pensar (ankylometés), que tenta se adiantar aos
deuses, mas é tragicamente superada pela incompreensibilidade de
sua essência imortal.
A complementar o sentido de “TEOFANIA”, “POÉTICA
TRIMEGISTA” se lhe opõe para tornar claro o poder da poesia enquanto ferramenta por excelência de investigação do mundo mítico. Alquímico, como seu nome denuncia, o poema se assemelha a
um buraco negro, no que tange sua densidade e magnitude, pois
faz confluir e misturarem-se todos os deuses – potências, repito, regentes de todos os aspectos do cosmo – e seus atributos num espaço
singular que, relacionado à grandeza absoluta das deidades míticas,
é infinitesimal. Para recapitulá-lo e tornar a análise mais palpável,
reproduzo-o abaixo:
POÉTICA TRIMEGISTA
Todos os Deuses doadores de bens
tanto com dádivas irrecusáveis
quanto com violenta graça,
relações elementares de parentesco,
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e a ambígua finitude de ser mortal,
coabitam a esquina do poema.

Recuperando o conceito já introduzido da oposição dos
contrários na linguagem mítica, proponho que leiamos “POÉTICA
TRIMEGISTA” como o lado metalinguístico do poema “TEOFANIA”. Vejamos: a esquina que, no segundo, era apresentada em sentido referencial e denotativo, revela-se, no primeiro, como metáfora
para o próprio verso (a esquina do poema). Valho-me, para sustentar
tal interpretação, do fato de que “POÉTICA TRIMEGISTA”, escrito
aparentemente em versos livres, é todo estruturado, na verdade, a
partir de uma mistura de metros consagrados da língua portuguesa,
como se demonstra, abaixo:
To/dos/os/deu/ses/do/a/do/res/de/bens
tan/to/com/dá/di/vas/ir/re/cu/sá/veis
quan/to/com/vio/len/ta/gra/ça 		
re/la/ções/e/le/men/ta/res/de/pa/ren/tes/co
eam/bí/gua/fi/ni/tu/de/de/ser/mortal
co/a/bi/tam/aes/qui/na/do/po/e/ma		

(hendecassílabo)
(decas. sáfico)
(redondilha maior)
(dodecassílabo)
(hendecassílabo)
(decas. heroico)

De maneira ainda mais profunda, podemos perceber, a partir da escanção do poema e da leitura do conteúdo de seus versos,
que ele todo conflui para o sentido apontado por seu decassílabo
heroico final (é clara aqui a eleição do metro para conter a chave de
ouro, uma vez que se trata do mais célebre da língua portuguesa).
Todos os deuses, mais suas dádivas e sua trágica e oximórica violenta graça (novamente a oposição dos contrários!), junto de sua gênese
e, até mesmo, de nosso olhar paradoxal sobre a mortalidade, são todos construtos que habitam o reino da poesia, reúnem-se na singela
esquina do poema, vivaz metáfora que coincide, ritmicamente, com
a porção final do verso decassílabo heroico. Novamente, como foi
o caso em “TEOFANIA” e “SERVO DAS MUSAS”, estamos diante de um poder de síntese poética sem par na literatura brasileira
Contemporânea. “POÉTICA TRIMEGISTA”, enquanto poema de
conteúdo programático e metalinguístico, portanto, desempenha a
dificílima tarefa de alertar ao leitor que as deidades só existem enquanto signos de uma theología em sentido estrito, ou seja, de um
discurso (poético) sobre o divino. Isso não quer dizer, contudo, que
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os deuses não existam, ou sejam meros produtos de nossa imaginação – isso é coisa da lógica Moderna! –, mas sim que, exatamente
por presentificarem-se (vivos!) neste livro, ou seja, por revelarem-se
no canto do aedo, passam a existir sempiternamente no fugaz e derradeiro momento de abertura da página e declamação dos versos.
* * *
O tema das duas seções subsequentes do Gibi – do Amor e
da Família – também nos é adiantado no poema “POÉTICA TRIMEGISTA”, mais precisamente no verso em que se lê “relações elementares de parentesco”. Novamente, é de extrema importância
frisar que este conceito e seus desdobramentos não devem ser enviesados pelo modo Moderno de ser no mundo, sendo necessário
que compreendamos o que representam para o pensamento mítico.
Nesse sentido, devemos tomar emprestado à literatura grega o olhar
mais apropriado para tanto.
Como já visto anteriormente, na Teogonia de Hesíodo os
deuses e seus domínios se definem sobretudo por suas relações de
casamento e geração. A lógica da manifestação das potências do
mundo, portanto, é a combinatória – deuses filhos são a mescla de
seus atributos paternos e maternos –; as Musas, por exemplo, que
instauram o mundo e os deuses através do canto do poeta, são as
filhas do grande ordenador do Cosmo, Zeus, e da Memória, deusa
que permite, pelo rememorar, a existência de uma tradição cultural.
Para citar outro exemplo, situado, entretanto, entre o pensamento
mítico e o filosófico, no Banquete de Platão o filósofo Sócrates narra
o diálogo que teve com sua mestra Diotima, em que esta lhe revela
que o Amor (Éros) é filho de Recurso (Póros) e da Carência (Penía),
sendo a divindade que tudo possui, mas à qual tudo falta. Vemos
aqui de maneira clara que a própria essência do Amor e da Poesia,
enquanto potências universais, é explicada em termos de relações
genéticas.
Não é apenas o discurso sobre os deuses, a theología, que
descreve estruturas do mundo a partir deste viés genético. Organização básica do pensamento mítico, a relação de parentesco também
é o que está por trás do estabelecimento das narrativas trágicas de
heróis mortais. O maior exemplo destas, a meu ver, é a funesta saga
da estirpe tebana de Cadmo, cujo episódio mais conhecido é retra95

tado na trilogia de Édipo, composta por Sófocles. São as máculas dos
ancestrais que levam seu personagem principal a receber o célebre
lote das Môiras, o de casar-se com a própria mãe e assassinar o pai.
Para além da Tragédia grega ateniense, citando agora um gênero em
prosa, a historiografia jônica personificada por Heródoto também
pauta várias de suas conjecturas a partir da lógica do parentesco.
No livro I de suas Histórias, Heródoto indica como causa do terrível destino de Creso, rei da Lídia, (o de ser anexado pelos Persas e
perder seu trono) o crime cometido por seu ancestral Mêrmnada,
Giges, que assassinou o monarca Heraclida, Candaules, e casou-se
com sua esposa, usurpando seu lugar no trono.
Diante de tantos exemplos, é seguro sustentar que o Amor,
expresso como força universal de atração e reprodução, é peça fundamental para a descrição do cosmo para o homem mítico. Voltando os olhares novamente para a Teogonia, veremos que Eros é,
juntamente de Caos, Terra e Tártaro, uma das quatro divindades
primordiais do panteão grego (versos 116 a 120), descrito como o
mais belo entre Deuses imortais (Torrano, 2011:109). Em termos
antropológicos, é interessante perceber como o impulso sexual e o
desejo de reprodução, pulsões primordiais do animal humano, são
as metáforas eleitas para construir um dos primeiros discursos cosmogônicos de nossa espécie. Torrano opera essa temática sob vários
ângulos não só nos poemas individuais que perfazem as seções do
Amor e da Família, mas no próprio ato de iniciar por estas as seções
do Gibi após a Agenda sem Data. Favorecendo a brevidade da exposição, acredito que podemos eleger, como modelares da seção do
Amor, três poemas que analisarei, em seguida.
Nos poemas “IMPARIDADE” e “ASSÉDIO UNIVERSAL”,
o poeta lança um olhar crítico sobre a falocentria do modelo cosmogônico erótico. No primeiro, lemos a piroca / e as birocas / em
busca / da xota. Ainda que irmanadas pela rima, as partes pudendas
masculinas e feminina, constantes da equação erótica, são desproporcionais em quantidade, relação que serve de metáfora ao desequilíbrio dos papéis de gênero que se estende dos tempos míticos aos
contemporâneos. Novamente podemos notar que a precisão e concisão poéticas não faltam a Torrano, quando escandimos os versos do
poema e percebemos que estes são, também, desproporcionais, refletindo seu conteúdo: a dois fálicos trissílabos anapestos (a/pi/RO/
ca; eas/bi/RO/cas) são opostos dois dissílabos jâmbicos (em/BUS/ca;
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da/XO/ta). No segundo poema, ainda mais incisivo, desenvolvem-se
os seguintes versos heptassílabos: ela disse que assediada / se sentiu
como se fosse / só vagina. Mas também / quem assediava, porém, /não
era mais do que pau. Aqui se revela o sombrio por trás da metonímia
objetificadora: o ato de reduzir a mulher a sua genitália, ou seja, sua
função reprodutora, é antes um ato de redução do próprio homem
a suas próprias; um ato integral, portanto, de animalização. Ritmicamente, o verso que introduz o desfecho do argumento opõe-se,
acompanhando seu conteúdo, aos três versos iniciais, aumentando
o andamento anapéstico (duas átonas e uma tônica) da cabeça do
verso para um peônico quarto (três átonas e uma tônica); o verso final, por sua vez, que encerra a decepcionante constatação, perfaz-se
em andamento coxo, dando ao poema uma prosaica coda de ritmo
dijâmbico anapéstico (dois grupos de uma átona e uma tônica cada,
e um de duas átonas e uma tônica). Mais uma vez, como se viu até
aqui, o modo eficiente e singular de Jaa Torrano de propor ritmos
distintos e significativos para moldar seus conteúdos, advinda de
seu vasto conhecimento da poética oral da Antiguidade, constitui
um dos traços mais importantes de sua poesia.
Por fim, o último poema que analisarei da seção do Amor
representa a primeira menção, no Divino Gibi, de outra temática trabalhada pelo mito grego, a da anatalidade. “A ORIGEM DO MUNDO” nos introduz tal questão – que será desenvolvida de maneira
distinta, como se verá, na seção da Família – de maneira jocosa, subvertendo seu texto fonte por meio dos versos que reproduzo, abaixo:
A ORIGEM DO MUNDO
O bem supremo aos mortais
é inacessível: não ter sido.
O segundo bem é retornar
o mais breve ao donde veio.
Ah, sim, se “donde veio” fosse
a perseguida origem do mundo
e “retornar” só fosse “transar”!

Chamo a atenção para os quatro primeiros versos do poema, trata-se de uma tradução em paráfrase dos versos 1225-1227
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da tragédia Édipo em Colono, de Sófocles, trecho de uma das falas do coro de anciãos, que comenta o destino do filho de Laio. A
passagem, provavelmente, tem sua inspiração nos versos elegíacos
425-428 atribuídos a Teógnis (sec. VI antes da era comum), em que
o conceito de mè phûnai (não nascer) como a maior de todas as benesses é introduzido. Capturando os versos de Sófocles, portanto,
Torrano disputa o argumento do tragediógrafo: porquanto o conceda no que tange o bem supremo aos mortais, discorda que o segundo seja ter uma vida breve, mas sim o prazer sexual, representado
no poema pelo pedido de permuta do inefando “donde veio” pela
“perseguida” origem do mundo e do terrível “retornar”, metáfora da
morte, pelo desbragado “transar” na coda do último verso. Melhor é
não ter sido, mas, já que somos, resta-nos apenas gozar daquilo que
nos permite nossa condição humana. O poeta joga não apenas com
a sisudez da anatalidade, mas também com a pobre figura de Édipo,
que, por motivos óbvios, certamente não concordaria tão rapidamente com sua visão.
* * *
O tema do mè phûnai volta a aparecer, em peso, na seção da
Família do Divino Gibi. Livre, das amarras do pensamento Moderno e, portanto, da concepção judaico-cristã do núcleo familiar, o poeta pode colocar em cheque a doutrina do “crescei e multiplicai-vos”
a partir da aplicação da lógica mítica das relações de parentesco,
produzindo uma visão mais realista (ainda que pautada pelo pensamento mítico!) da reprodução humana e da família em nossa época.
Em “CHANCE”, que reproduzo abaixo, o poeta nos alerta para que
observemos nosso clã em busca de algum parente que valha a pena,
a fim de embasar a cruel decisão de ter ou não filhos:
CHANCE
No clamoroso clã
com todos os parentes
quantos por livre opção
de convívio escolherias?
Um em mil, se tanto?
Em termos percentuais
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tal é a tua chance
de que o teu filho
seja interessante.

Perspectiva sombria similar acerca da família reaparece, de
forma ainda mais avassaladora, no poema seguinte, “PRIMEIRO
NETO”. Eis seus versos cáusticos:
PRIMEIRO NETO
Nasceu o meu primeiro neto.
Passam bem a mãe e o filho,
pai, avós, bisavós e os manes.
Por que em sã consciência
alguém decide ter filhos?
Acho que por retaliação
segundo a lei de talião:
porque nos fizeram ser,
também o fazemos a outrem.

Após a vinda do novo bebê ser descrita na mesma fórmula
oral comumente utilizada em língua portuguesa (nasceu o bebê, passam bem a mãe e o/a filho/a!), mas acrescida comicamente de toda a
árvore genealógica até os ancestrais míticos da família em questão
(os manes), o poeta interpõe a pergunta “por que em sã consciência/
alguém decide ter filhos?”. A resposta, por evocar o paralelo com o
funcionamento da lei de Talião, retrata a concepção e a reprodução
humana como castigo que infligimos a nossos filhos, porque nos puniram nossos pais do mesmo modo com nossa existência. Revela-se,
em termos míticos, a natureza egoísta da paternidade e da maternidade: se não pelo que propõe a perspectiva da punição, concebemos
os nossos filhos, ou seja, criamos novas pessoas no Mundo, para satisfazer nossas próprias ambições.
À guisa de conclusão, a essência da releitura da reprodução
humana sob a ótica do mè phûnai no Divino Gibi, a meu ver, pode
ser sintetizada e emoldurada pelo poema “FAMÍLIA”. Nele, vemos
novamente uma paráfrase do trecho elegíaco de Teognis emulado
por Sófocles, mas dessa vez em termos que abrangem também a dissolução total do núcleo familiar. Vejamos:
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FAMÍLIA
Não vale a pena
ter filhos nem pais,
mais vale a pena
não ter sido
não-ser jamais.

O poema se inicia e se fecha, em composição em anel, com
o mais básico advérbio de negação da língua portuguesa, não, na
cabeça do primeiro e último verso. Discurso sobre o inefável que é,
no entanto, como nos avisa o poeta em seu prefácio à Teogonia, falha
antes mesmo de começar, mas faz questão de que sua tentativa seja
belamente estruturada. O último verso, que, por sua concisão e simplicidade, pode passar despercebido ao leitor destento, é o oposto
diametral do epíteto conferido aos deuses do Olimpo na Teogonia de
Hesíodo, aièn eónton. O termo, utilizado pela primeira vez no verso
21 do poema, é traduzido por Torrano como “sempre vivos” (Torrano, 2011: 103), mas significa, numa tradução literal de seus componentes sintatico-morfológicos, algo como “sempre sendo”, aludindo
à condição perene da imortalidade. Desse modo, almejando de maneira radical à existência constante dos deuses, e transcendendo a
breve e fugaz existência dos mortais, Torrano introduz a negação
do inexistir – estado marcado no poema pela dupla lítotes (NÃO
ter sido NÃO-ser jamais) e, portanto, enantiologicamente igualado à
imortalidade –, como a maior das benesses das quais, infelizmente,
nunca poderemos fruir.
* * *
A terceira seção do Gibi, após do Amor e da Família, é a que
contempla as reflexões do poeta sobre sua prática de estudo (perì Melétes). Tendo em vista a relação profunda entre a poética e a ciência
de Jaa Torrano, melhor representada por suas traduções da poesia
grega ao mesmo tempo acuradíssimas e esteticamente belas, a seção
é um incisivo testemunho ao filólogo médio, que projeta inconscientemente seus próprios preconceitos no mundo Antigo em nome de
elusiva “precisão acadêmica”, de que deve haver união entre essas
áreas se se almeja aproximação mais fidedigna do modo mítico de
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ser. Cáusticos no sarro, como diria o próprio poeta, os poemas em
do Estudo não apenas falam do dever de cultivar o lado artístico do
pensamento, mas realizam tal tarefa em sua própria essência.
Dada a densidade das reflexões que são encaminhadas na
seção do Estudo, e as limitações de espaço que o gênero ensaio implica, opto por centrar minha análise nos poemas que versam sobre o
tema que, a meu ver, como já adiantei no parágrafo anterior, é o mais
representativo para servir de constantes à fórmula da obra de Jaa
Torrano: a tradução poética. Providencialmente, o poema que abre
a seção, “MUSAS HESIÓDICAS” pode ser inserido nessa temática.
MUSAS HESIÓDICAS
Mentireiras
verdadeiras
filhas da verdade
dizem a verdade
aos verdadeiros
e muitas mentiras
aos mentireiros

Retomando a análise que fiz, no início desse estudo, sobre a
tradução de Torrano dos versos 26-28 da Teogonia, é possível dizer
que “MUSAS HESIÓDICAS”, assim como o poema “ORIGEM DO
MUNDO” faz com o trecho de Sófocles, nos apresenta uma paráfrase do trecho da épica Hesiódica. Além disso, o ato de invocar
novamente as Musas que o poema encerra não é algo meramente arbitrário, mas sim coagido pela tradição da literatura grega. Vejamos:
na Ilíada, após ter invocado a deusa filha da Memória no primeiro
verso do Canto I, Homero o faz novamente quando inicia, no canto
II, o catálogo das naus Argivas (versos 484 a 493); na Argonáutica,
de Apolônio de Rodes, poema helenístico cuja primeira invocação
é feita ao deus Apolo, o poeta também chama pela Musa para tecer
seu catálogo de herois (verso 23); o próprio Hesíodo, combinando
conteúdo e expressão, clama pelo nome das Musas tanto na cabeça
do primeiro verso da Teogonia, quanto no verso 25, o último antes
da própria voz das deusas assumir o poema em discurso direto. Em
“MUSAS HESIÓDICAS”, apresenta-se novamente a dualidade entre mentira e verdade, cerne da lógica da oposição dos contrários e
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encerrada no eterno jogo de velamento e revelação, dessa vez aplicada ao próprio ato de fazer poesia enquanto produtor de realidade.
Tanto as verdades que as Musas dizem aos verdadeiros quanto as
mentiras (poesia!) que dizem ao “mentireiros” (poetas!) são faces
diferentes do todo que chamamos de discurso. As Musas, portanto,
são descritas pelo poeta como deidades que nos dotam do poder do
canto e da criação da realidade, que sempre se nos presentifica, invariavelmente, pela força da linguagem.
Saltando agora ao meio da seção do Estudo, o próximo poema, “TEATRO DE EURÍPIDES”, é um verdadeiro monumento à
concisão e ao engenho poético, servindo de síntese total à obra do
tragediógrafo.
TEATRO DE EURÍPIDES
Em cena e
ou fora da cena
os Deuses estão presentes,
ai ai!

Aqui, no que pode parecer uma simples constatação, encerra-se uma quantidade enorme de significado, melhor explicada pela
análise da condução rítmica do poema. Às breves locuções adverbiais que perfazem o primeiro e o segundo verso, “em cena” (ou seja,
no teatro e, consequentemente, na poesia) e “ou fora da cena” (ou
seja, na vida do homem), é conectada a longa oração principal, os
Deuses estão presentes, uma redondilha maior, que assinala a absolutez da presença divina. É surpreendente notar que, se concebidas
como único verso, as duas primeiras locuções também perfazem
uma redondilha maior, harmonizando a totalidade do universo (o
que está dentro e fora da mente) com a natureza da própria teofania:
Em/ce/naeou/fo/ra/da/ce/na (7)
os/Deu/ses/es/tão/pre/sen/tes (7)

Ao fim, como curiosa conclusão do poema, a interjeição
dissilábica e espondaica “ai ai!” é interposta. Novamente, não se
trata de algo leviano, mas sim de algo milimetricamente calculado em termos poéticos. Explico-me. Na tragédia grega, uma das
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interjeições mais utilizadas pelos personagens mortais, que denota
desespero e lamento, é homófona da portuguesa: aî aî. Como sabemos, o motor da tragédia, causa principal do desespero de suas
personagens, é a inevitabilidade do destino e a impotência do homem perante o cosmo em que este se vê arremessado (Entwurft, em
termos fenomenológicos). Desse modo, frente à inescapável infinitude das redondilhas maiores, que nos trazem o elemento mais básico da condição humana – a presença de forças que independem de
nós, interna e externamente à nossa existência –, podemos apenas
expressar lamúria e impotência. Por fim, o ritmo e a quantidade
silábica dos versos ainda nos podem revelar mais uma camada de
significado: a seção superior, composta por catorze sílabas poéticas,
que representa o poder dos deuses, esmaga a inferior, composta por
duas sílabas frágeis – gritos de dor! –, que representam os lamentos
da a frágil e danada humanidade. A poesia de Eurípides, portanto,
que lida sobretudo com o tema da relação de desequilíbrio de poderes entre deuses e mortais, vê-se aqui perfeitamente resumida e
encapsulada pela verve poética de Jaa Torrano.
Parte do trabalho do crítico consiste em saber não apenas o
que dizer sobre seu objeto de estudo, mas também quando se deve
calar e deixar que a própria arte fale por si. Há obras que, mesmo
complexas e repletas de significado, conseguem cumprir sua função
de maneira tão contundente que dispensam qualquer análise. Para
concluir nossa breve leitura da seção do Estudo, portanto, deixo um
poema-testemunho do próprio autor, em que sua reflexão sobre o
aspecto divino da arte da tradução se revela com a concisão e força
tão intensas quanto as que se presenciou neste Divino Gibi. Adianto
– antes de expô-lo – que o poema em questão, “A TRADUÇÃO DA
TRAGÉDIA”, é verdadeiro não somente em relação ao gênero que
lhe dota de título, mas a toda e qualquer modalidade de tradução
poética:
A TRADUÇÃO DA TRAGÉDIA
Por ser tão bela
clara verdadeira ilatente
numinosa e - por que não? divina a tradução da tragédia,
acribia e ícone se veem.
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Por ser tão bela
em sentido originário
o leitor comum se torna
contemporâneo dos Deuses.

* * *
A seção que analisarei agora, do Mundo, encerra a reflexão
do poeta acerca do próprio cosmo e da constituição da realidade
humana. Tal e qual um heroi épico, Torrano elege o momento mais
propício e adequado para encaminhar sua cosmologia hesiódica e
sua epistemologia platônica: tendo estilhaçado os parâmetros de
interpretação do real nas últimas quatro seções, torna-se praticamente palpável para o leitor a relatividade e a volatilidade de nossa
própria cultura Moderna e Ocidental, agora iluminada e traduzida
pelo misterioso mundo do mito. O que antes nos era base sólida
para ancoragem de certezas, passa a ser areia fugidia em que vicejam dúvidas; é este o poder das Musas e da poesia, que sabem muitas
mentiras dizer símeis aos fatos.
Em seu livro A História do Diabo (Flusser, 2008), o filósofo
Vilém Flusser identifica dois modos diferentes de agir sobre a consciência da condição humana: o do homem diabólico, que se imiscui
com seu contexto e vive mergulhado em seu tempo, e o do homem
divino, que, cônscio de sua finitude e do mundo de imagens mutáveis e imperfeitas que se lhe afigura, almeja transcender a própria
humanidade e vislumbrar a Criação. Metáfora nova para assunto
velho, Platão já o trabalhara com seu célebre mito da caverna, narrado na República: há, portanto, aqueles que preferem a obscuridade,
ou, mais comumente, desconhecem as luzes que o cercam, e os que
as visam em constante busca, procurando compreender a verdadeira essência do Homem e do cosmo. O primeiro passo de tal busca,
como sustentam vários modelos filosóficos – inclusive o de Platão
–, é o do autoconhecimento, expresso na máxima gnóthi seautón,
conhece-te a ti mesmo, cujo objetivo é muito distinto daquele que se
tentou disseminar no decrépito mundo do coaching e do self-help:
a noção radicalmente modificadora de nossa posição insignificante
em um todo muito mais complexo que invariavelmente nos escapará – somos a eterna tentativa de alcançar a quadratura do círculo –.
No Divino Gibi, portanto, como nos deixam claro os poemas “IN-

104

TERVALO”, “ACHADO” e “CONHECE-TE A TI MESMO”, o trânsito pelas imagens do mundo é o do philósophos consciente de si, em
termos platônicos, e o do homo divus, com seu olhar à distância, em
termos flusserianos. Não há, porém, o impossível escape às imagens
pelo qual tanto anseiam os incautos que creem na possibilidade da
apreensão independente dos entes e de suas formas, muito pelo contrário, o poeta não enlouquece perante a constante relatividade dos
simulacros, mas sente-se estoicamente confortável neles e prefere
dominá-los, articulá-los em prol da expansão do real.
INTERVALO
Entre o mito do mundo
e o mundo do mito.
ACHADO
A súbita descoberta
de não ter destino.
CONHECE-TE A TI MESMO
Os jovens de todas as idades
são - saibam disso ou não contemporâneos dos Deuses
mas nem sempre se percebe.

No primeiro e no segundo poemas, que também, respectivamente, iniciam a seção do Mundo, há a possibilidade de lê-los
como se fossem faces opostas da mesma moeda. Em “INTERVALO”, o poeta nos indica o paradoxo da condição humana por meio
do movimento de intercambiar os termos do sintagma substantivo/
locução adjetiva (mito do mundo/mundo do mito), situando-nos no
centro dessa relação. Vivemos o mito do mundo, pois nossa realidade histórica e contextual se nos apresenta por meio de imagens
e signos linguísticos construídos socialmente; e vivemos no mundo
do mito, pois, em qualquer época ou lugar, ainda que sejam diferentes os mitos, estar no mundo é estar mediado, invariavelmente, pela
função narrativa da linguagem. Do “cair-em-si” retratado por “INTERVALO”, em seguida, somos levados à constatação, em “ACHA-
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DO”, de que se a única constante é a relatividade das imagens e dos
mitos, então não possuímos um destino que nos transcenda. A súbita descoberta / de não ter destino alude à autodeterminação da vida,
a capacidade de entrever, por entre os jogos sucessivos de velamento
e revelação, a ofuscante Verdade: nosso poder de fabricar (novamente, poieî) nossa realidade.
No próximo poema, “CONHECE-TE A TI MESMO”, a máxima filosófica que norteia a jornada do poeta é trazida à tona e tem
seu sentido definido em relação ao reconhecimento de outro aspecto
da condição humana: o de que potências imortais que nos escapam
são responsáveis por todo o cosmo e por nossa própria existência.
Quer sejam os Deuses do panteão em sentido estrito, a mônada indivisível e absoluta da religião judaica, ou as leis da física de Newton
ou de Einstein, são todos roupagens diferentes de momentos diferentes da humanidade para descrever a grandiosa estrutura viva do
cosmo em seus mais variados aspectos. Independentemente de nós,
jovens de todas as idades, os percebermos ou não, portanto, sempre
existem, aièn eónton, como as deidades olímpicas na Teogonia hesiódica. Segundo o poema, desse modo, ser contemporâneo dos Deuses, quer saibamos ou não, é uma bela forma de traduzir em poesia
nossa efêmera situação neste universo. Tal tradução, como se verá
agora, não apenas se dá no conteúdo do poema, mas sua expressão
a acompanha; nos três primeiros versos de “CONHECE-TE A TI
MESMO” existe aquele que, ouso dizer, é um dos jogos sintáticos
mais engenhosos do Gibi, capaz de encerrar todo o cosmo em poucas sílabas:
Os jovens de todas as idades
são – saibam disso ou não –
contemporâneos dos Deuses
[...]

São quatro as instâncias de oposições que podemos identificar a partir da leitura desses três versos:
(1) a primeira palavra do primeiro verso e a última palavra
do terceiro são jovens (nós) e Deuses, respectivamente, representando a totalidade da existência e seus atores;
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(2) a última palavra do primeiro verso e a primeira do terceiro são idades e Contemporâneos, dispondo-se em quiasmo em
relação ao primeiro ciclo, de modo a representar a constância e a
imortalidade das forças universais (somos sempre seus contemporâneos);
(3) o segundo verso, que amarra sintatica e significativamente a oração com o verbo ser conjugado na terceira pessoa do
plural no presente indicativo, encerra rima interna em “-ão” (são …
não, palavras de sentidos radicalmente opostos!), metaforizando à
inescapabilidade de nossa condição trazida pelo próprio conteúdo
do verso; e
(4) Ainda no segundo verso, com o objetivo de reforçar
a malha de oposições, a locução saibam disso é composta por um
quiasmo consonantal de sibilantes (Saibam diSSO) e de oclusivas
(saiBam Disso), perfazendo o verso em engenhosíssima harmonia
fônica.
Como podemos perceber, até mesmo a mais simples das
sentenças, no Divino Gibi, pode ser dissecada em vários níveis de
análise e revelará camadas cada vez mais complexas de significado.
Retornando à questão da totalidade do cosmo ser construída para nossa percepção por meio de simulacros narrativos (as imagens), proponho que leiamos mais um poema da seção do Mundo, o
que a encerra, “CULTO ECUMÊNICO”:
CULTO ECUMÊNICO
Na ágora três devotos,
o egoísta, o alcoólatra
e o idólatra, apostaram
de quem era a droga
mais poderosa.
Medidas as forças
no tribunal da História
ganhou o idólatra:
a imagem é que manda
na cabeça dos mortais.
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Seu argumento principal, apresentado com estes que são os
últimos versos de toda a seção do Mundo, torna explícito o caminho
filosófico através do qual todo o Gibi se estruturou. A imagem é que
manda / na cabeça dos mortais é o decreto que justifica a própria
possibilidade de existência do livro: é somente porque nossa realidade Moderna é mais uma dentre as outras tantas que já enformaram
o pensamento humano que podemos tê-la traduzida em linguagem
mítica por meio da poesia. Nem mesmo o tão seguro eu, conceito
amadurecido através das eras pela humanidade, suporta o poder da
imagem. Longe de ser a resposta final, ou algo que sempre existiu, o
egoísta não consegue perceber que só é mais uma sorte de idólatra, e
nunca sua superação.
* * *
Passemos agora à última parte deste estudo, em que analisaremos o “POSFÁCIO ITIFÁLICO”, a coda do Divino Gibi. Antes
de tudo, porém, é necessário investigar o significado de seu nome.
Itifálico, ou seja, relacionado ao Itífalo, a estátua do pênis ereto carregada nos rituais báquicos, é também o adjetivo dado ao metro em
que se compunham hinos à divindade do vinho. Por extensão de
seu signficado, pode também significar lascivo, lúbrico ou obsceno.
Desse modo, tal e qual o próprio Gibi, a palavra encerra em si uma
dimensão religiosa, poética e erótica, inseparáveis para o mundo
do mito. O poeta elege para seu posfácio um nome capaz de reunir
todas as dimensões de sua reflexão sobre o Homem e o mundo, desenvolvida ao longo das quatro seções anteriores do Divino Gibi. No
mundo do mito, como vimos neste estudo, a própria cosmogonia e o
destino dos mortais são explicados em termos eróticos e de relações
de parentesco, de modo que não há melhor vocábulo para realizar
tal função de síntese pretendida no posfácio.
Seguem-se, após o título, oito poemas que recuperam os
conceitos do pensamento mítico trabalhados ao longo do Gibi e seus
sentidos diversos. No primeiro, “SÉCULO DA SEMANA”, em que
se lê No centenário de 22 / colapso do neoclássico / recaída no arcaico,
somos novamente trazidos à nossa época Moderna, mas agora relida
sob a ótica mítica. Abrir o Divino Gibi e deixar-se interpelar por ele,
portanto, é o recair no arcaico assinalado pelo poema, que dissolve
as frágeis amarras do mundo Moderno. Os próximos seis poemas,
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por sua vez, se constroem em ciclos de oposição, em clara disposição
enantiológica:
(1) no primeiro dos ciclos internos, o poema “ICONOFANIA” (Arcaica imagem / vai muito além / do que mostra), cujo título
significa literalmente “aparição da imagem”, constrói-se juntamente
do poema “CRATOFANIA” (Arcaica imagem / diz muito mais / do
que mostra), cujo título significa “aparição do poder”, ambos aludindo à imbatível força do discurso poético na fabricação da realidade;
(2) no segundo ciclo interno, por sua vez, os poemas “REFRAÇÃO” (A verdade quer ser universal, mas quem não consegue
vê-la / nem mesmo suportaria ouvi-la) e “CONTRAFAÇÃO” (A
mentira quer ser universal / mas nem sempre se consegue / convencer de que é a verdade) apontam para o frágil estatuto das verdades
particulares – as verdades de cada era – em relação à insuportável
verdade que é a descoberta da relatividade absoluta dos discursos; e
(3) no ciclo maior, que enfeixa os dois anteriores, os poemas “TEOGELOTOLOGIA” (Os Deuses talvez riam / da suspeita
de sermos / subprodutos do Acaso), cujo título significa literalmente
“ciência da risada dos deuses”, e “ERETO” (Itifálico Hermes / vigilante alerta / observa o ermo), em que o deus da linguagem alerta
(itifálico!) observa o ermo (solitário e difuso) mortal, trazem-nos
uma recusa ao soft atheism de Epicuro, em que os deuses são distantes e desinteressados, substituindo-o por uma teologia Arcaica
em que estes nos observam e influenciam constantemente. Imagem,
Verdade, (Ausência de) Destino e Impotência perante os deuses – ou
seja, a síntese total dos temas do próprio Gibi –, todos são reunidos
nessa brevíssima sequência.
O último poema do Divino Gibi, “PLATÃO – FEDRO” merece atenção especial. Reproduzo-o, abaixo:
PLATÃO – FEDRO
Efêmero e fortuito
o casual se revela
o reflexo do eterno.
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De saída, observando a ancoragem realizada no título do
poema, é seguro dizer que Torrano faz menção ao setting do diálogo
platônico, em que Sócrates e Fedro conversam à sombra de um plátano perto de um riacho tranquilo. É nesse cenário frugal, descrito
pelo próprio Sócrates (na seção 230b do diálogo) como dedicado aos
numes, que se desenvolve a belíssima discussão sobre a retórica, o
amor e a natureza da alma. O que seria, portanto, um simples passeio e conversa casual entre dois interlocutores, acaba por se tornar
uma profunda e radical experiência filosófica e (por que não?) divina de reflexão sobre aspectos fundamentais da vida. Diante disso, acredito, sem receio de exagero ao igualar Jaa Torrano a Platão,
ser este o mesmíssimo efeito causado pela leitura do próprio Divino
Gibi: os casuais gramas aforismáticos compostos pelo poeta, igualmente efêmeros e fortuitos, projetam cenas casuais em horizontes
distantes de complexidade, revelando-os reflexos do eterno. Não se
trata, como vimos ao longo deste estudo, de poemas sobre o cotidiano, mas poemas que se valem do cotidiano e do frugal como espelho
em que se reflete não apenas a força criadora da linguagem poética,
mas também a relação de interdependência indissolúvel entre os elementos que compõem a totalidade do cosmo.
* * *
No cenário atual da literatura brasileira contemporânea, em
que ciclopes ingentes gritam as mesmas palavras confusas a ninguém em ilhas de ensimesmamento, o Divino Gibi representa um
tipo de poesia radicalmente oposta. Equilibrada entre inovação e
tradição, a obra de Torrano não declara terra devastada e almeja
o mundo tacanho da egolatria, mas dissolve-se em suas fontes e se
reconhece como mais uma contribuição para o crescente contínuo
da linguagem poética. É poesia que, mesmo imersa em e consciente
de seu tempo, é capaz de reexpor sob nova luz sua função mais primordial: cantar e vivificar nossas origens, nossa efêmera condição
mortal, e as perenes forças que dão forma e sentido à realidade.
Para mim, como leitor deste Gibi, em paráfrase de versos de
seu poeta, é motivo de muita alegria ter vivido em tempo / de ouvir
o aedo, e ter sido relembrado, como se da primeira vez, do numinoso
canto das Musas.
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