
95
SOPRO



A escultura Sem título, datada de Gaeta, 1984, traz a tradução ao inglês de alguns versos de Rilke, inscritos numa plaqueta em sua base. Não se 
trata apenas de uns versos antigos, mas dos quatro últimos versos da Décima Elegia e, portanto, de todo o ciclo das Elegias de Duíno. E é pre-
cisamente na Décima Elegia que Rilke fala como se descrevesse “uma dádiva inaudita” – mas também uma “tempestade sem nome, um furacão 
espiritual, durante o qual tudo o que em mim era fibra e tecido se rasga”.

Os quatro versos originais que Twombly transcreve em sua escultura são os seguintes:

Und wir, die an steigendes Glück
denken, empfänden die Rührung,
die uns beinah bestürzt,
wenn ein Glückliches fällt. 

E nós que imaginamos a ventura em ascensão, 
sentiríamos uma ternura imensa, 
quase perturbadora, 
quando uma coisa feliz cai...

Gostaria de me ater um pouco à proximidade entre o movimento neste verso e na escultura de Twombly, o que testemunha sua conexão a Sem 
título e certamente não é coincidência.

Beleza cadente 
Giorgio Agamben
Tradução de Luiz Guilherme Barbosa |  Revisão da tradução de Gabriela Cavalheiro

Nota do tradutor: Este ensaio consiste na tradução do original em inglês publicado em: TWOMBLY, Cy. Sculptures 1992-2005. Essays of 
Giorgio Agamben, Edward Albee, Reinhold Baumstark, and Carla Schulz-Hoffmann. Alemanha: Schrimer/Mosel, 2006.

As imagens da capa e desta página são reproduções da obra de Twombly mencionada no ensaio, e foram retiradas de www.cytwombly.info.

As traduções dos versos citados são de Dora Ferreira da Silva e estão publicadas em: RILKE, Rainer Maria. Elegias de Duíno. São Paulo: 
Editora Globo, 1991.

Agradeço ao professor Alberto Pucheu o acesso ao texto original.



Todos sabemos que a Décima Elegia é uma espécie de rito fúnebre, não cristão, evidentemente, 
mas egípcio. Próximo ao final, o jovem morto, que tinha atravessado o campo da Lamentação, escala 
(steigt) em silêncio a montanha de Ur-leid, da Dor primordial. E neste ponto, depois da subida silencio-
sa, o poeta introduz a imagem vertical da queda:

Aber erweckten sie uns, die unendlich Toten, ein Gleichnis,
siehe, sie zeigten vielleicht auf die Kätzchen der leeren
Hasel, die hängenden, oder
meinten den Regen, der fällt auf dunkles Erdreich im Frühjahr. 

Mas se os infinitamente mortos despertassem um símbolo,
em nós, olhai, mostrariam talvez os engastes pendentes [amentos]
das aveleiras vazias, ou a chuva que cai
sobre o reino obscuro da terra em primavera.

Então, como na escultura de Twombly, a ideia aqui é a de uma flor, uma planta em queda. Rilke tinha 
escrito originalmente “os amentos do salgueiro”, mas sua amiga Elisabeth Aman Volkart enviou-lhe um 
livro de botânica, e ele descobriu que não é o salgueiro, mas a aveleira (Hasel) que tem flores pendu-
radas. Na sua resposta, Rilke escreve que “quando ouvir pela primeira vez, é precisamente esta queda 
que o leitor precisa depreender e compreender nos amentos”. A ideia da queda no poema elabora-se 
em termos métricos por uma verdadeira fenda no segundo e particularmente no terceiro versos, assi-
nalada por um enjambement que interrompe o sentido de modo particularmente súbito com um “ou” 
desconexo. (A fratura do ramo ou caule na escultura de Twombly parece repetir esta agudeza.)

Nos quatro versos seguintes, que são aqueles transcritos por Twombly na plaqueta, a fratura é 
ainda mais enfatizada por, em termos métricos, estes versos representarem a quebra de dois versos 
elegíacos em quatro hemistíquios, como se a cesura interna em cada verso se expandisse a ponto de 
destruir sua unidade, a ponto de explodi-la em duas metades.

Acredito que tais considerações constituam um viático proveitoso à compreensão do problema 
formal que Twombly, demonstrando assimilar atentamente a lição da Décima Elegia, propõe na sua 
escultura sem título. Em poucas palavras, o problema é “O que é beleza cadente?”. Ou, posto ainda de 
outro modo: “Como podemos dar forma à beleza partida e cadente?”

Chega um momento no processo criativo de todo grande artista, de todo poeta, no qual a imagem da 
beleza que ele parecia perseguir até então numa escalada contínua de repente se inverte e começa 
a cair vertiginosamente, por assim dizer. É este momento exato que encontra expressão na peça sem 
título de Twombly, na quebra da madeira que, revertendo seu movimento ascendente, recua para a terra 
no ponto em que a plaqueta inscreve o mote rilkeano.

Nas anotações obscuras, algo vibrantes, sobre a tradução de Sófocles, Hölderlin desenvolveu uma 
teoria da cesura que não parece impertinente lembrar aqui. No corte da costura do verso pela cesura, 
que por isso chama de “suspensão antirrítmica”, o que surge, escreve Hölderlin, já não é a alternância 
das representações, o movimento contínuo do tema e do sentido, mas a própria representação, a “pala-
vra pura”. Parece-me que, nesta escultura visionária, Twombly teria conseguido dar uma forma à cesu-
ra, dar a ver seu equivalente escultórico. Ao eliminar drasticamente a parafernália floral do Jugendstil1 
rilkeano, ele reduz o problema a seu núcleo formal básico. E como, de acordo com Hölderlin, a cesura 
mostra a palavra em si, tanto a obra quanto a arte em si mesmas aparecem aqui na quebra e na inter-
rupção do movimento ascendente. O que quero dizer é que a obra não é simplesmente uma represen-
tação da cesura, mas é a cesura mesma, em seu movimento, a cesura – a cesura que expõe o núcleo 
inativo de toda obra, o ponto em que a vontade de arte que a sustenta parece meio cega e suspensa. 
Por isso, é como se o movimento da beleza cadente não tivesse peso, não fosse fruto da gravidade, 
mas uma espécie de voo inverso, como aquele em que Simone Weil teve de pensar quando indagou: 
“A gravidade faz as coisas caírem, as asas fazem-nas subir. Que asas elevadas à segunda potência 
podem fazer as coisas caírem sem peso?”

Este é o gesto de Twombly nestas esculturas-limite, nas quais toda ascensão é revertida e suspen-
sa, como uma abertura ou cesura entre uma ação e uma inação: Beleza cadente. É o momento de des-
criação, quando o artista em seu ponto máximo não mais cria, porém descria, o momento messiânico 
para o qual não há título possível e no qual a arte milagrosamente estaciona [stands still], como que em 
estado de choque, em queda e em ascensão o tempo todo.

1 Trata-se do estilo finissecular arquitetônico e decorativo, encontrado em países germânicos na passagem do sécu-
lo XIX ao século XX, e semelhante ao Art Nouveau francês. [N.T.]
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O Sopro antecipa o prefácio escrito por Eduardo 
Sterzi para o livro A poesia agora é o que me resta, 
de Diego Callazans. Publicado pela Patuá, o livro 
será lançado no dia 19 de setembro, na Casa Rua 
da Cultura (Praça Camerino, 210, Aracaju – SE), 

às 20hrs.

Qual é a potência específica de entoar o poema, desde o início, na forma de um resto, como faz aqui, neste seu primeiro livro, Diego Callazans? E o que é que resta 
neste resto que é o poema? São os poemas, aí, restos da própria poesia? Da linguagem? Dos discursos próprios e alheios? De um silêncio primordial? Restos da 
experiência ou, se preferirmos, da vida? Restos de um mundo? É sempre, afinal, depois do fim do mundo – pelo menos, depois do fim de um mundo – que a poesia, 
esta poesia de uma modernidade in extremis que ainda é a nossa época, começa seu trabalho. Trabalho elegíaco, sim, por um lado, lamentando o perdido. Mas 
também trabalho reconstrutivo, filológico, que se move entre conjetura e montagem, numa fidelidade ao perdido que, se não anula, de fato, a perda (o que se perdeu 
perdeu-se mesmo), mantém no horizonte a esperança de alguma restituição, ainda que residual (o que se perdeu não se perdeu de todo). Daí que o poeta cultive 
uma zona de vagueza ou «penumbra» («nem luz / nem treva»), almejando, porém, alguma inteireza, mesmo que seja aquela do que resta no intervalo: «qual borra / 
de ocaso, / não ter / o traço / que cinda. // restar / no entre / das falas».

«De tudo fica um pouco», constata Drummond, para logo acrescentar, no desfecho de seu poema, intitulado precisamente «Resíduo»: «Às vezes um botão. Às 
vezes um rato». Não só dois objetos (etimologicamente, duas coisas jogadas no mundo) menosprezáveis, habitantes invisíveis dos desvãos dos móveis e dos cantos 
das casas. Um botão: também o pequeno guardião de nossa nudez, mínimo mas eficaz confirmador da pretensa civilidade dos civilizados, signo da contenção de 
uma humanidade antes livre numa humanidade agora mais razoável. Um rato: bicho que não respeita os limites da casa, agente da sujeira da rua infiltrado na higiene 
ideal do lar, ameaça de peste que irrompe na sala ou na cozinha, ou mesmo na biblioteca, para roer talvez os livros. Não será o poema – todo e qualquer poema, na 
medida em que realiza o trabalho da poesia, o difícil e gratuito trabalho da poesia – um ser igualmente irrisório, no qual se confundem, sem contradição, o inanimado 
(o botão) e o animal (o rato)? Não será ele também um ser que resta, que sempre resta, a despeito de tudo, de todas as destruições e perdas, um ser que se salva 
e, ao salvar-se, nessa comunidade fulgurante propiciada pela metáfora, nos salva, ao mesmo tempo que nos apavora com sua vida própria e, sobretudo, irredutível 
à nossa, com sua vida ao rés do chão, ignorante dos lugares reservados para a cultura e para a natureza, para a civilização e para a barbárie, para a razão e para 
o seu outro (mito, loucura, selvageria)? «Às vezes», diz Drummond. «Agora», diz Diego Callazans. E essas duas marcações temporais, embora à primeira vista tão 
distintas, talvez circunscrevam um mesmo espaço imaginativo, um mesmo espaço poético que é também ético e político: «às vezes... às vezes...», porque o «agora» 
– que é a soma de todos os tempos, do passado ao futuro, como o branco é soma de todas as cores – tem a forma de uma intermitência, isto é, de uma improvável 
continuidade que, justamente porque fundada na imaginação, é também uma explosão de possibilidades.

Mas Diego Callazans, em seu título, não nos diz apenas que a poesia é aquilo que resta, mas que é o que resta para um sujeito determinado que se enuncia 
pronominalmente como tal: «a poesia agora é o que me resta». Que sujeito é este para quem só resta a poesia? Não será este sujeito, nessa íntima vinculação com 
a poesia que apresenta como sua única propriedade, também um resto de sujeito, um sujeito que é resto antes do que propriamente um sujeito que resta? Ronaldo 
Azeredo, o poeta quase secreto do concretismo, resumiu, na fórmula exata com que encerra um poema, esse sujeito residual, que se revela igualmente um sujeito 
resistente ao se dispor a abandonar todas as ilusões de integridade subjetiva: «resisto. resto. ro». Quando a poesia, experiência de radical impropriedade e desapro-
priação (das vozes, das formas, dos sentidos), se revela a única propriedade, é porque o poeta, como o rei da fábula, está nu, ao mesmo tempo que, como o menino 
da fábula, põe às claras tal nudez. Não por acaso, de roupa – de hábito – se fala no poema cujo verso final dá título ao livro, e não por acaso, também, poesia é, aí, 
outro nome para a nudez que resta além e aquém da vida administrada. Outro poema reitera essa noção, frisando a dimensão louca do contra-hábito a que se aspira: 
«não pra planilhas, / mas para livros, / fomos cerzidos. // só os delírios / nos dão abrigo». Que livros e delírios sejam quase sinônimos, justamente numa poesia cuja 
formalização severa recusa qualquer retórica convencional do delírio, não é um dado desprezível. Que tipo de delírio o poeta tem em vista?

A poesia que resta 
Eduardo Sterzi
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A poesia não é, aí, apenas um fazer que resta, algo que só pode ser feito nos intervalos de uma 
rotina percebida antes de tudo como antipoética, mas, sim, um fazer do resto: um fazer (e não é este 
precisamente o sentido de poiesis?) próprio do resto, próprio do elemento minoritário – sobrante, sobre-
vivente – que põe em questão o todo. Ou, dito de modo mais preciso, que põe em questão aquilo que 
se apresenta como experiência total, mas é, na verdade, totalização forçada, virtual totalitarismo. Sig-
nificativamente, o poema com que o livro se abre já nos põe diante da poesia como forma de autodes-
conhecimento e despoder, como forma de um não-saber que prenuncia talvez um saber mais aguçado 
das coisas: «não sou senhor sequer / do corpo que me veste // nem minha sombra / me reconhece». 
O nome próprio e as ideias são percebidos como pesos incômodos, que um ato de desapossamento 
deverá separar do eu poético (que se faz tão mais poético nesse ato): «ideias... dei-as».

Diego Callazans sabe que «a primavera não virá sem luta», mas sabe também que «no cerne habita 
/ ainda o mito». Resistência política e imaginação religiosa grega, atitudes à primeira vista antagônicas, 
se combinam de modo singular ao longo do livro. Quando o poeta escreve «meu passo – leve / – nem 
rastro deixa», temos, por um lado, um passo semelhante ao dos «habitantes da cidade» a quem Brecht, 
no seu «Guia» de sobrevivência na metrópole no qual já se podia entrever a atmosfera irrespirável do 
vindouro nazismo, recomendava: «Apague os rastros!». Por outro lado, esse passo sem rastro é, mais 
do que um passo de fantasma, talvez o passo de um deus, como aqueles de que o poeta é devoto (mas 
não é todo deus um fantasma?). Num livro em que os versos se iniciam quase sempre por minúsculas, 
chama atenção o fato de que nomes de deuses gregos, assim como de outros personagens e lugares 
míticos, sejam grafados com iniciais maiúsculas – Zeus, Orfeu, Hermes, Odisseu, Aqueronte... Não só o 
«Ser» e o «Logos» também o são, mas a «Fonte», a «Treva», a «Ausência». Os delírios de que falava o 
poema anteriormente citado passam por aí, por um desempossamento do sujeito que se confunde com 
essa invocação ou reivindicação dos restos dos deuses: dos deuses como restos. Disse Murilo Mendes 
de Sócrates, no «retrato-relâmpago» dedicado ao filósofo, que este «força os deuses à dialética do 
real». Poderíamos dizer o mesmo de um poeta para quem «ser imperfeito é divino». É a possibilidade 
mesma da poesia e, mais amplamente, da arte que, para Diego Callazans, engata nessa imperfeição 
e nessa divindade. A potência do resto – dos restos – é capaz de arrancar mesmo os deuses de seu 
esquecimento. Se, por um lado, «os cantos ao silêncio marcham. / as palavras morrem. / os deuses es-
quecem», por outro, «ainda sopram versos. / a arte é viva para além dos ossos. / os deuses recordam». 
Que os deuses (os restos) cantem, pelo tempo que reste: «a voz mais bela dura só um sopro». O poeta, 
embora invoque os deuses constantemente, parece estar cônscio de que, no fundo, a indiferença divina 
é uma graça superior a qualquer milagre, porque é um dom de liberdade:

que os deuses ajam não espere. 
serem alheios nos serve. 
um pouco de agrado é manta. 
é renda, se mais, de aranha. 
a indiferença é uma prenda.


