BASHO

EARL MINER

Meu interesse esti na teoria literiria cognitive, um interesse compartilhado de algum modo por quase todos os leitores e
criticos que presumes que so aquilo que a lembrado e que pode ser
discutido. Hoje, pores, a maioria dos criticos parecem querer falar sobre outros assuntos. Meu autor a Matsuo Basho (1644-94), o
poets mais amado por seu prOprio povo e o poeta japones mais conhecido no ocidente. Tentarei mostrar que ele nio se tornou
conhecido no ocidente da forma como teria desejado e que se dermos
atencio as discrepancies seremos capazes de aprender algumas coisas novas sobre literature. Sem divide, falar sobre Basho nio me
permite pressupor o que outra pessoa escrevendo nesse livro posse
pressupor: familiaridade cos os termos e cos as hipOteses, conhecimento de um certo canon. Receio que minha abordagem teri
que
ser menos direta, mais longs e mais explicative. Embora as falhas
do que escrevo nao possam ser atribuiveis a extensio, posso assegurar a todos os leitores que preferiria que nib fosse necessirio
identificar, explicar e exemplificar o que parece tao bem conhecido ou ate mesmo Obvio entre os japoneses.1
A mars importante obra em prose de Basho, 0 Caminho Estreito
atraves das Provincias, (The Narrow Road through the Provinces)

(Oku no hosomichi), apresenta um relato dos primeiros seis meses
de uma caminhada que iniciou -se em 1689 e durou mais de dois anos
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versos:
e meio. A prosa est& entremeada de diferentes tipos de
cingtenta estrofes introdut grias (hokku) por Basho, outras por seu
companheiro de viagem Iwanami Sora (1650-1711), e citac ges ou ecos
de outros poemas em chines e japon g s. 2 Obras como 0 Caminho
Estreit0 sio classificadas diferentemente pelos japoneses, a expressao costumeira sendo "literature de viagens" (kikobun),
embora
Basho usasse a expressio "digrio da caminhada" (michi no nikki).3
Um trabalho em prose, ocupando-se somente com parte de uma jornada, intercalado com poemas incompletos e alus ges, parece oferecer
uma unidade intertextual instavel pelos padr ges ocidentais recentea. PorCm os japoneses sempre consideraram a obra como um
todo:
intercalar unidades poaticas parciais ou completes em escrita narrative em prose a tio comum na literature chinesa como na japonesa, e usar alus ges e, em muitos aspeotos, menos extraordinario do
que declarer originalidade. Antes de mais nada, nao havia nenhuma
convencao de realismo ou mimese para Basho anular, nenhum conflito entre fato e

flea:).

Um pouco mais tarde, na primavera de 1690, Basho rascunhou
Registro de ma Retiro Imaginirio (Genjuan no ki) (A Record of the
Unreal Hermitage). Esse Registro Assemelha-se ao 0 Camin ho Estrelto na medida em que ele revela seus pensamentos em dado momento
de sua Tonga jornada. mais para o final de seu ensaio, ele escre.
ve:
Ao refletir sobre a minha pessoa ao longo destes mesas e anos, lembro-me que em tempos passados invejei
certa
aqueles que ocupavam posic ges oficiais e que
vez pensei em tornar-me um padre. Mas sou levado para
fim incerto como uma nuvem levada ao vento, devotando-me a poesia sobre essa flor ou aquele passaro.Pois
nem
embora aconteca que eu nao tenha nem capacidade
talento, ocupo-me essencialmente destes temas.
estas
0
pelos
Caminho Estreito (The Narrow Road) tem sido considerada
literiria.
japoneses nos meamos termos, como uma obra factual e
faPara nossa sorte foi possivel recuperar o diario, totalmente
jornada,
tual e literal de Sora, correspondente A maior parte da
um relato certamente nao literirio. Inclue detalhes so introduzibuscar
dos por Basho na parte final apiis Sora ter adoecido e ido
Uma implicacao clara a que nestas obras deveriamos aceitar
narratives literarias como sendo fatuais, jamais ficcionais.

assistincia mg dica. A comparacao entre os dois relatos mostrou que
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Basho adapta alguns detalhes, descreve uma ou outra coisa que nao
foi realizada, invents um encontro com dues prostitutas perto da
Barreira de Ichiburi. Com algumas excegaes, todas conhecidas,
diario literirio de Basho e o diärio nao literirio de Sora coincidem.
0 que os ocidentais precisam saber a quenenhum dos dois relatos e ficcional (a nao ser o encontro com as prostitutas), que o
de Basho a considerado literirio e o de Sora como nao liter5rio. A
primeira questa° importante com que nos deparmsos e entao o
que
determina o status liter5rio (se nao é a ficgao)? Née hi nenhuma
necessidade de fazer citagOes do diirio de Sora, que ninguem consideraria literirio. Hi, no entanto, a necessidade de se estabelecer a qualidade literaria do relato de Basho. Desde o inicio esta
qualidade se estabelece mesmo nao havendo ficcao.
Os mesas e os dias sio os caminhantes dos
siculos,
e agora que macs um ano vem nos visitar, ele
tambem
se tornaum viajante. Marinheiros cujas vidas esti° a
deriva enquanto ales trabalham nos barcos, cavalheiros que (incidentalmente) encontram a idade avancada, levando seus cavalos de 15 para ca, ales tambem,
como caminhantes, passam seus dias a dirigem-se para
casa viajando. Atraves dos seculos, muitos homens fanao
mosos morreram pelo caminho; eu também, embora
saiba em que ano comegou, deixei-me levar pelo vento
meu
como uma nuvem solta e, incapaz de desistir do
desejo de vagar, segui meu caminho pela costa. No Ultimo outono, enquanto tirava as teias de aranha dilapidada a beira rio, percebi que o ano havia terminado repentinamente. A medida que o ceu do ano novo enchia-se com as brumas da primavera, pensei em it alem
estava
das Barreiras de Shirakawa, e, ta p possuldo
pelo Impeto peripatetico que pensei que tinha um convite do prOprio deus dos viajantes e fiquei incapaz
de dedicar-me a qualquer outra coisa.1Narrow Road,157)
Coloquemos ao lado deste poema em prose nao ficcional um episOdio
menos importante em que Basho fala de sua procura e da procura de
Sora pela vida de Iizukat
Atravessamos o rio em Tsukinowa Ford p saimos num posto chamado Se no Ue. Tres milhas a meia adiante,
esquerda, h5 um local em merdiria do vice governador
Sato. Ao saber que a aldeia de Iizuca ficava na vizinhanga de Saban°, seguimos adiante tomando
informagoes em todos os lugares. Depois de muito perguntar,
chegamos finalmente a uma colina chamada
Maruyama,
local do palacio do vice governador. Quando as pessoas nos falaram do grande portal no sopi da colina,
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a imagem do passado levou-me as ligrimas. PrOximo,
num velho templo, ficam os tfimulos de toda a familia Sato, e em pi entre os tdmulos de duas bravas
jovens esposas, enxuguei meus olhos. Elas
podem
ter sido mulheres mas tinham deixado um nome conhecido por sua bravura pare o mundo. Ha um famoso
monument° chines que fez todos os visitantes chorarem, mas néo precisamos it tio longe pare y e-lo. Ao
entrarmos no templo para tomar chi disseram-nos que
a espada de Yishitsune e a albardilha de Henkel eram
guardadas la como tesouros.

A albardilha e a espada:
usem-nas para decorar o Festival dos Meninos
corn bandeirolas de carpa.
Isto aconteceu no primeiro do Nes Quinto. (167)
O diirio de Sora confirma tudo, a näo ser por um detalhe: ele explicitamente diz que nao entraram no templo (assim nio podiam ter
tornado chi li). A divagagio do fato a minima, uma das poucas em 0
Caminho Estreito, a nio a certamente digna de comentirios: o que
importa? 0 fato nio acontecido nos transmite tanto sentido de fatualidade corn diferentes graus de enfase artistica quanto os detalhes probatoriamente factuais de um relato ao mesmo tempo literirio a verificivel -- se estivermos buscando o verificivel,
o que
bastante krtmoOihel, muito ernbora busquernos a factualidade.
Dols outros trechos sem pretens8es merecem ser colocados lado
a lado. 0 primeiro e o que segue imediatamente apOs a abertura na
citacao anterior:
Remendei minha roupa de baixo, encordoei meu chapill de chuva, e tomei tres porg8es de cauterio de
moxa. NS.° pude tirar de minha cabeca quad bela estaria a lua em Matsushima. Descartei-me de meus bens
e mudei-me pare a casa de Sampu. (157)
0 contraste entre essa passagem e a que a precede é admirivel, mas
uma citagito née a mais factual que a outra. 0 trecho complementar
segue novamente um de poesia em prosa fatual, e oferece novamente uma seqdincia deflacioniria a medida que os dois viajantes chegam em Shitomae e se hospedam em Sakaeda:
Olhamos por um momento para o norte, estrada acima,
a
onde ela se estendia obscuramente em diregéo
Nambu, e continuamos nosso caminho, parando naque-
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is noite em Iwade. Tinhamos decidido a passer
por
Ogurozaki e Mizunoojima, seguindo a rota que
vat
elan da estagio as Aguas de Narugo ate a Barreira
de Shitomae, e entio atravessar as montanhas para a Provincia de Dewa. Porque he tao poucos
viajantes nessa rota, os guardas da barreira nos trataram com grande suspeita e nosdeixaram passer so
depots de muita demora. Subimos com dificuldade uma
trilha ingreme de montanha e, percebendo que o dia
tinha escurecido, topamos com a case de um
guarda de fronteira de provincia e pedimos para
que
permitisse que nos alojassemos para a noite.
Uma
tempestade violenta soprou por tr8s dies detendonos naqueles alojamentos Laprestiveis das montanhas.
Pulgas e piolhos,
e o son dos cavalos vertendo aqua
perturbam meu sono.
(177-78)
none do lugar pode seer lido homofonamente como "Em Frente aAguapelo absurdo da situagio, usando no entanto a palavra "pari"
em vez de "shito" para o que os cavalos fazem. 0 none de lugar
colocado por harmonizar-se totalmente com a aflicio sofrida, atraficAres de um jogo de palavras que 8 ao mesmo tempo artistico a
tional.

da"

Como estes exemplos mostram, os problemas propostos pelaobra
fundamentalmente te8ricos e cognitivos.
que a literature? Quais seus fundamentos? 0 que reconhecemos ao
lermos a narrative de Basho que nio distinguimos ao lermos a narrative inartistica de Sora ou uma obra excessivanente
ficcional
como e o caso de "0 Cavaleiro da Cruz Vermelha" de Spencer e
de
na
"0 Cristio" de Bunyan? A veneravel a honrada crenca ocidental
com
mimese e a primeira vitima a ser identificada nesse encontro
Basho. 6 A mimese difere de outros sistemas semiOticos mais recentes em sue suposic&o de que o mundo "real" ou o "numenal" sejadistinguivel e representivel em uma escala ampla e sistemitica
em
vez de precisar de unidades discretas de sinais. A poetica no lesse
te da Asia tambem presume que o mundo seja conhecivel (mesmo
for em seu carater ilusOrio como criam os budistas), mas os sistemas do leste asiitico sâo não-mimeticos ao nio pressupor,
como
as teorias ocidentais de ontologia artistica, uma divisio entre a
forma (de Platio) e as imitaciies, entre a realidade (de Arist8teles) e a representagio de seus universals, ou entre o significante
o significado na moderna semieitica ocidental. Nio menciono vi0 Caminho Estreito, sio
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rios outros conceitos semiolegicos ocidentais,mas desejo

salientar que a p°6tica do leste asiatico neo e nemmimetica nem
antimimetica f mas neo-mimetica. Este assunto geral requer maiores discuss6es, mas para o memento 6. suficiente dizer que o que Basho escreve sabre o tempo, a viagem, ou sobre o remenda de suas
roupas
de baixo é simplesmente aceito comp o que ale pensou e fez. Se em
outras partes fatuais, ele relata ter entrado num tempi° e bebido
chi, a se puder ser mostrado que ele nio o fez, a :resposta
apropriada é a surprese e o interesse a nAo a preocupae5o com o signiproficante e o significado. Iito nio quer dizer que as que tem
pensio pare nutrirem-se semioticamente n5o possam tratar os escri.
_
tos de Basho como tal ou que. japoneses e chineses nao possam ler o
Amoretti de Spenser como um relato fiel do namoro do poeta
com
Elisabeth Boyle. Mas cads interpretacio dada resulta necessariamente de diferentes maneiras de se considerar a literature. Os jar
poneses classificam algunsdiirios como sendo um tipo de literature (nikki bungeku) i mes admitem que outros diirios pao podem de maBash()
neira alguna serem considerados litererios. 7 0 dierio de
nio pode ser considerado mais representacional ou mimetic° que o
um
de Sore, nem vice-versa. Mas um foi considerado como sendo
exemplar literirib, enquanto que o outro neo, com o que se poderia
chamar de sintomas adequados estabelecendo a diatinCio.
A presence de tantas unidades poéticas em 9 CAminho Estreie a presenga de um estulo em pros& para lhes dar forma ser-.
esvem para confirmar que Basho tinha razia ao supor que estava
cartes
crevendo literature, em oposigeo ao que escrevia em suas
seou aos com•nterios falados sobre poesia, registrados por seus
guidores. No entanto, verificamos aqui, novamente, que para. Basho
difea diferenca neo esti entre expressOo escrita e falada, coma
renciam repetidamente. Socrates, Saint Paul, Saussure e Derrida.
ou melhor,
da
Sua conversaeio podia ser seguida de "citaedes"

to

inclusAo de unidades poeticas. Mesmo assim, nio ha nenhum questionamento, como o que encontramas no ocidente, sobre um status privilegiado parg a expresseo oral e para a express5o escrita. S6crates ou Saussure podiam argumentar pela prioridade da expressio falada, e Derrida, pela prioridade da escrita. Arabes tem pmesmo
status para Basho e seus , predecessores (inclusive como demonstra
Murasaki Shikibu em seu Mario). No Ultimo die do Terceira Mes(meados de abril pelos nossos calculus), Basho relata ter passado uma
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noite em algum lugar ao sops do Monte Nikko. Pode ser questionada
a quantidade de ironia expressa no trecho mas a fatualidade
nao
tem sido refutada:
•

o

dono da hospedagem se aproximou de nos. "Sou conhecido como Budha Gozaemon", disse ele. "Sou
honesto
em todOs os meus negeicios
os outros the dire()
0
mesmo
assim, passe uma noite de suas viagens em
minha hospedaria. Teria Budha aparecido naquela ocasiao, como um expedients neste mundo corrupto
para
salver alguers como eu, um mendigo ou peregrino com um
habit° de sacerdote itinerante? (159)

Subseqdentemente, Bagho registra em seus escritos um outro tOpico
budista.
Anotei o tema que segue.
.
A grafia de "castanheiro"
composta de "ocidente"
escrito sobre "irvore". Sugere pois Um paraiso oci
dental e faz lembrar que, durante sua vide, Bodhi:
satta Gyogi formou seus suportes ou pilares desta
maneira.
Ao que acrescentei,
2 uma flor comum
que os mundanos nao acham digna de nota
Castanheiro no beiral do eremita. (166)

Tanto a escrita em prosa como o poema estao em evidente
traste com a fala de Gozaemon, ainda assim sao considerados igualmente factuais e nehhum dos dois tem um status privilegiado.
0 problema de Basho enquanto escritor nä° era o de escolher
que
formas privilegiadas ou nä° de expressao, mas o de fazer com
sua
os outros the concedessem privilegio. Em termos normativos,
arte era muito "inferior". Basho estava : bem consciente de que" sua
arte haikai incluia muito material que era considerado memos
pero
renou memos exaltado que o material tratado pelos poetas-waka e
ga. 8 Ele insistia que sua arte era genuine, todavia; e vanguardeira da arte japonesa. Falava de arte verdadeira, implicitamente detradigio
clarando a sua como tal, em termos da continuidade da
native:
Tudo e a mesma coipa na natureza, seja . a poesia waka
de Saigyo, a poesia renga de Sogi, a pintura
de
Sesshu, ou um cerimonial de chi de Rikyu. Alem disso, no que, diz respeito a arte, segue-se o principio.
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criativo, e acompanha-se as quatro estac6es do ano.
E impossivel de se falar em olhar, sem se olhar para as cerejeiras em flor, de anseio, sem ansiar pela lua. Aqueles que nio tam consigo nenhuma imagem
de floras sio como birbaros, e aqueles cujos corac6es nio se movem pelas floras nio sio melhores que
as feras. Deve-se expulsar tal barbarismo, deve-se
deixar as feras e unir-se a humanidade, numa busca
constante ou num retorno ao principio criativo.
Calal 6, entio, o territ6rio especial do haikai? Basho trata este
tapico nun trecho cuidadosamente esquemitico:
pode
Hi tram elementos no haikai. Seu sentimento
ser chamado solidio. Esta joga com pratos refinedos mas contents-se com porcio modesta. Seu efeito
total pode ser chamado elegincia.
Sua linguagem pode ser chanada loucUra estetica. A
linguagem esti na inverdade que deveria harmonizarse com a verdade. Estes trim elementos nio
elevam
uma
urns pessoa humilde is alturas. Eles colocam
pessoa exaltada em seu devido lugar. (citado em Miner, Poetry, 112; o negrito foi acrescentado para infase)
Basho usa versOes dam tras palavras maim cultuadas na poetics jakokore
ponesa. 0 uso de nasake ou "sentimento" e uma versio de
a
(manta, coracio, ou espirito). 0 uso de "efeito total" deve-se
tradicional sugata. 0 uso de "linguagem" ou gengo substitui kotoba
0
ou palavras, imagens, terms, expressio da poetica tradicional.
uso da linguagem tradicional de forma modificada descreve com imagens a importincia de toda a observacio.
Nas intengOes de Basho acham-se vinculadas obviamente a marealidades
seriedade e da grandeza do passado com as
em
de sum prOpria vida. Em 1688 ele visitou Suma, um lugar rico
do
associacaes. Tinha sido o lugar de exilio do esplandido hared
que
"Conto de Genji" e antes disso de Ariwara Yukihira (818-93),
terminara um poema para um amigo na capital com: "Se alguêm perguntar por mim,/ Diga-lhe que sofro tanto"(Kokinshu, 18:962).Basho
se podia ter estas figuras em manta mas ele faz referencia a condenada figura fatalmente romintica de Taira Atsumori (1169-84),cuarmadu-.
jas datas mostram que morreu enquanto ainda era jovem, em
Mencionando
ras durante um periodo equivalente a guerra civil.
Atsumori, ele escreveu para seu amigo de infencia Ensui (1640-1704):
de
nunca esquecerei
"A perda naquele dia e a dor subseqdente

nutencio da
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yog i em pensamentos sobre a vida e a morte, sobre a subserviAncia
dos fracos aos poderosos, sobre a mutabilidade e o tempo velor(citado em Miner, Poetry 115). "Os tempos mudam, a nos
nossa arts
com ales." A questao estava em honrar tanto o passado quanto 0
presente, e o vinculo com o presente era tal que fazia-se necessiria uma nova forma de arte, uma ante que fosse fiel a tradigaofmas
que ainda assim nio falsificasse a experiancia presente.
A medida que Basho e Sora seguiam em diregao ao norte
ao
longo da costa japonesa do Pacifico, chegaram finalmente a Hiraizuml, lugar onde a maior figura da cavalaria do Japio encontrou seu
f1m,MinamotoYoshitsune (1159-89). Um grande general nas guerras que
levaram o jovem Atsumor1, Yoskitsune refugiou-se de seu vingativo
irmio Yoritomo (a histaria e a lenda sao dificeis de separar agora) na fortaleza de Hiraizumi onde viveram teas ou quatro gerag6es
da familia (incluindo Fujiwara e Hidehira, mencionados por Basho),
s6 para ser traido e matar-se. A eloqUancla de Basho nio perde sua
forma:
Os esplendores das tees gerag6es de Hira/zum1
constituem-se agora no mais breve dos sonhos, e da grande
faganha hi somente ligeiros resquicios que se alongam
por duas milhas e mesa. 0 castelo de Hidehlra acha-se
agora nivelado aos campos cobertos de vegetagio,
entre todos os esplendores de seu passado, somente o
Monte Kinkei retem sua forma. Subindo a parte
mais
alta do que foi a fortaleza de Yoshitsune, pods-sever
abaixo o rio Kitakami em. sua grande extensio fluindo
para o sul. 0 rio Koromo corre ao longo do local do
castelo do leal Izumi Saburo, depois abaixo
destas
fortalezas, e finalmente em Kitakami. As velhas reliquias de outros como Yasuhira podem ser encontradas
separadas ao ocidente da Barreira Koromo, que controlava a chegada pelo sul e provavelmente visava proteger a area das incurs6es das tribos do norte.
Yohitsune e seus bravos companheiros refugiaram-senessa cidadela, os nomes famosos clamam por seus direitos nests mundo s6 por pouco tempo, e agora a
grams
rasteira cobre suas pegadas. Vieram-me a mente os escritos de Tu Fu -

o

pais se esfacela, mas as montanhas eos riosperper- --manecem;
Uma primavera tardia visita o castelo, suplantando-o
com gramados verdes,
e sentando sobre o meu chapeu de peregrino chore1 so
bre as ruinas do tempo.
As relvas do verao;
A grande bravura dos homens em armas,
os vestigios do sonho. (0 Caminho Entre-Ito, 176-77)
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trata
Trechos como este sio inesqueciveis. Estes sio, como o que
dos sofrimentos no alojatento de Sakaeda com os cavalos urinando
por perto, igualmente parte integral da arte de Basho. Ao admitir
ceisso, Basho privou-se da estima de seus contemporineos, cuja
gueira parece-nos realmente intentional. Porem sua arte e.na verdade'instivel ao abranger uma variedade de experiencias aparentemente tao discrepantes,'mundos tio contraditOrios. Com tudo isso,
mais
ele implicitamente faz uma reivindicageo por uma realidade
completa. Pode haver os que interpretam negativamente Basho precicomo
samente devido aos. diversos elementos considerados por ele
direais e completos. , Tais criticos tem seus direitos, mas tais
reitos n5o seo ratificados ao longo dos seculos por leitores . japoneses. Pois se nersum gene= a privilegiado, nem a prosa nem
num
verso, a fala ou a narrative na obra Caminhos Estreitos,
acarte sentido, a totalidade integrada tem o privilegio de ser,
Esceitacomo real, (Falaremos sobre a integrag5o de Caminhos
treitos em termos esteticos; o que este em discusseo agora gira em
torn do experimental e de suposigees sobre a realidade.) Sem esta
crenga na totalidade diversificada, a arte de Basho a impossivel.E
tambem verdade que a harmonizageo de elementos tio discordantes na
os
concordencia literiria nio sobreviveu a Basho. Quando.morreu,
membros de sua escola seguiramcaminhos mais ou menos separados e
seguramente menos importantes.
Basho definia-se tanto de.maneira explicita quanto implicita. Antes de tudo, definia-se como um poeta de poesia encadeada,de
em
seqdencias escritas com dois t tres, ou quatro outros poetas
por
altern5ncia. Estas seqdencias requerem agora nossa atengeo
causa das diferengas que revelam existir entre as concepOes orientais e ocidentais do eu e da arte.. A poesia tncadeada e uma poesia regida por regras que faria ate mesmo Thomas Rymer hesitar.Pausara a seqdincia favorite de Basho, dues folhas de papel eram
das: a frente da primeira e o verso da segunda tinham seis estrofes cada; o verso da primeira e a frente da segunda, doze estrofofes cada Cada lado (exceto, quase sempre, o verso da segunda
lha) precisava ter uma estrofe sobre' a lua, e cada folha tinha de
flor
ter (isto e, uma estrofe usando a palavra hana 'flor'; uma
mencionada,tal como um iris, nio era considerada). As estrofes eram
classificadas como sendo ou dedicadas a uma das quatro estagOes ou
como mistas. 41em destes tepicos maii importantes havia virios
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setOpicos tamer, trabalho, etc.), com regras elaboradas para a
gdancia e a interrupcao influenciando todos os tOpicos e subtOpicos.
Duas outras leis requerem anfase. Uma trata da ligacio entre
as estrofes. Uma dada estrofe era classificada pelo grau de imponancia formal, que nao tem necessariamente que ver com a qualidade
abstrata, e acima de tudo pela proximidade . ("densidade" para Basta)
ligacao
ou distincia ("leveza") da ligacio. Das duas, a arte da
entre as estrofes
especialmente da variacao -- era crucial. A
segunda lei de importancia vital incluia o ritmo como um todo. A
frente da primeira folha (estrofe 1-6) era considerada como sendo
uma introducao mais ou menos tranqdila e imponente. As vinte e gmttro estrofes seguintes (7-30, o verso da primeira folha e a frente
da segunda) formavam um desenvolvimento tUmultuado ou parte fragmentada, e as Eltimas seis (31-36, o verso da segunda folha) constitura-se num final rapido. Termos como "ripido" sae é claro metafOricos e faz-se necessirio um longo estudo para compreenda-los,
relatos longos e detalhados para explica-los.1°
Uma caracteristica adicional da poesia encadeada

necessi-

ta de explicacao desde que parece tao diferente de nossas expecestativas literirias. Cada estrofe, exceto a primeira, tem uma
trofe adicional com a qual deve ser ligada umavez . nue as duas constituem um todo poatico. A estrofe adicional pode muito bem mudar
(na
o significado da anterior, alterando drasticamente a Situacao
verdade a alteracao mais freq(Sente a regular) ou mudar o status das
sexo, flamer°, posigio social, ou idade. Alam
pessoas envolvidas
nee isto nao podeser enfatizado suficientemente
do mais
nhuma estrofe relaciona-se semanticamente com qualquer outra (seja
por eco, paralelismo, ou "forma espacial") exceto sua antecedente
enou sucessora. Se as estrofes 7 e 26 tratam de uma viagem num
tardecer outonal, nao ha ligacao entre alas, nenhuma volta.
sem
Uma tao ripida enumeracao das leis a 'suposigOes causa
dnvida confusao. Um ou dois exemplos tornarao as coisas mais claenras. Uma boa ilustracao da arte da poesia encadeada pode ser
contrada na serie de estrofes de uma segdencia composta por Basho
com dois de seus discipulos poaticos main prOximos, Mukai Kyorai
(1651-1704) e Nozawa Boncho (n. 1714), e um outro poeta menos conhecido, Nakamura Fumikuni (datas desconhecidas). No inicio do in-
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verno de 1690 os quatro poetas sentaram-se em Kyoto para compor uma
seq0encia de trinta e seis estrofes. As primeiras duas linhas apre.

sentadas aqui sio da estrofe 22, composta por Basho. Como as estrofes vio de 22-30, alas completam a parte movimentada do desenvolvimento.

23

24

25

26

27

28

Todos os tordos que ele ouviu
Concluiram seus cantos de verso
definhando ate os ossos
ele ainda nio pode concentrar forgas
para levantar de sua cama
Fumikuni
Definhando ate os ossos
ela sio consegue concentrar forgas
para sair de sua cane
seu visitante percebe que a casa a apertada
apropria-se de espago major na vizinhanga
Boncho
Ele achava minha casa tio pequena
que apropriou-se de um espago maior na vizinhanga
seu abandono é cruel
se pelo menos ele viesse me'ver novamente
atraves da minha sebe acastanhada
Basho
Seu abandon foi cruel
mas ele foi novamente visita-la
atraves da sebe acastanhada
agora e o tempo da separagao dos amantes
e ela ajuda-o na colocagao da espada
Kyorai
Na ocasiao da separagao dos amantes
ela ajudou-o a colocar sua espada
deixou todos intrangdilos
com seu pente ela mexeu ansiosamente em seus cabelos
desal inhando-os
Boncho
Num estado de inquietagio
com seu pente ele mexeu ansiosamente em seus cabelos
desalinhando-os
buscando determinagao
para arriscar sua vida na batalha
Fumikuni
Concentrou esforcos

29

para enfrentar sua vida na batalha
no frio ceu azul
a lua ainda presente dissolve-se
na luz do amanhecer
Kyorai
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30

No Frio cau azul
a lua ainda presente dissolve-se
na luz do amanhecer
a medida que o outono chega ao lago Biwa
e ao monte Hira com a primeira nevada
Basho (Miner, Poetry,291-93)

A movimentagio ficari evidente. Dave ser observado que
subtOpico amor a introduzido porque Basho achou-o particularmente
importante nesta parte da seqtancia. A estrofe 26 nao a uma estrofe sobre o amor mas por ligacao com a 25 este sentido de
espera
e ansiedade continua, um sentimento de amar sem ser amado, que e a
essencia das versOes poéticas japonesas sobre o amor. Para tornar
a coletanea mais clara farei comentarios que especificam
por
ordem de seqtancia -- a imponincia formal da estancia, a densidade ou leveza de associagOes com sua antecedente, seu tOpico e subtOpico e motivos diversos. 0 tratamento dado a estes assuntos nao
ounce constante, a regra consiste numa varlag&o dinimica
correspondendo com a hipatese de que nenhuma estrofe relaciona-se com
qualquer outra a nao ser com sua antecedente (e portanto a suet sucessora)

23

Motivo. Leve. Misto.
A mudanga ripida nos indica que outro estigio no desenvolvimento (ha) comecou. Por si prapria, esta parte é totalmente indistinta, ate mesmo prosaica. Mas para uma segdancia, a
pericia de Pumikuni 4 a mesma que mostra ter na segdincia 15.

24

Motivo-Padrio. Leve. Amor. Produtos. Residencias.
de
A linguagem a simples e nao justifica a classificagio
acordo com o terra Amor, que e pressuposto pela alusio (honzetsu) ao Conto de Genji, onde em "Yugao" a visita a uma mulher idosa doente lev y a ligagao de Genji com Yugao. Com a
recordagio a estrofe torna-se imponente e propae talvez como
classificagao temitica o Namoro.

25

Motivo-Padrao. Denso. Misto. Amor. Pessoas. Cultivo.
Uma estrofe bem definida sobre o amor, isto a.haikai na linguagem mas atemporal na concepgios a mulher traida esperando
o amante que poderia vir pela cerca, como Narihira e incontaveis amantes literarios fizeram depois dela. Alguns
vedm
um eco de "Ukifune" no Conto de Genji. A aliteragio do "k"
extraordiniria. 0 amor aparece em dois-tergos da seqdancia.

26

Motivo-Padrao. Denso-Leve. Misto. Militar. Produtos.
Os amantes partem ao amanhecer. Kyorai muda a aura de nobreza da corte da estrofe anterior para uma cena mais contemporanea, em que a mulher entrega a espada a seu amante que che-
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gara pela cerca na estrofe 25. N go esti claro se a expressgo
"ima ya" que significa adeus é dita ou imaginada somente pela mulher.
27

Motivo-Padrgo. Denso-Leve. Misto. Produtos.
Deixada s6 por seu &manta, que provavelmente demorari a retornar, a mulher sente-se muito inquieta. A estrofe dificilmente poderia ficar isolada mas g uma excelente contribuiggo
pars a sege gncia, tanto por sua ligag go com a 26 coma pelas
possibilidades que deixa em aberto

28

Padrgo. Lave. Outono. Noite. Radigncia.
23,
Com mais recurso, ate mesmo melhores que na segdincia
e
Kyoray'introduz 0 outono depois de suas estrofes mistas
apresenta a lua na terceira estrofe no lugar estabelecido.Seu
sucessor disp6e-se a responder. A lua desaparece no belo cgu
matutino.

29

Padrgo. Denso-Leve. Outono. Picas. Rios.
Basho especifica o local da cena em 29 -- a algumas milhasde
Kyoto, o suficiente para se colocar a imaginagio a funcionuma das oito famosas vistas do lago Biwa. A ligaggo
nar
dos elementos nominais sem particulas relembra a poesia waka
num dos estilos de Shinkokinshu, a oitava coleg go real (inia
cio do sgculo 13). A parte do desenvolvimento (ha) leva
dais poemas padr go. A geada tamb gm cai na poesia renga. (Miner, Poetry,292-94).

Outra ilUstrag go sera gtillsmivez cue caracteriza uma din gmiBasho sentado num circulo de seus poetas
ca diferente de grupo
de
haikai em 1684. "No Mg s das Geadas" reuniu cinco poetas al gm
Basho, seus names serg o apresentados com as segtincias 4 mas as datas serg o omitidas. As seguintes estrofes (6-14) incluem a Ultima
estrofe da introdugio formal e a seqtência inicial da parte moviNovamenmentada do desenvolvimento (Yasui compOs a estrofe 6).
te temos uma estrofe de amor (12) tipica da parte do desenvolvimento. Desta vez as tradug ges estar go entremeadas de comentgrios.

7

7'

0 jovem que serviri sake
saiu para cortar alguns arters
era outono
suas excelincias descansavam da viagem
com renga improvisada
Basho
Motivo-Padrgo. Denso-Leve. Misto. Viagem.
0 honorifico . (gorenga) sugere cortes6es e militares aristocratas. Algum momenta de paz na era esfacelada pela guerrado
mestre renga Sogi (1421-1502) talvez seja proposto. "Aki no
koro" sugere algum ponto do outono, inicio ou final da estaciao como se a viagem tivesse levado tempo.suficiente.
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8

8

9

9

10

10

11
11

Era outono
suas excelincias descansavam da,viagem
com renga improvisada
finalmente uma clareira no ciu revela
templo tem uma visio de Fuji
Kakei
Padrio-Motivo. Denso. Misto. Budismo. Picos.
A estrofe 7 sugere que os viajantes apelaram para a
poesia
renga devido ao mal tempo, que nio lhes permitia •cupar-se
com outras coisas. Ambas as estrofes tem cariter auspicioso.
Somente a diccio, especialmente a "yoyaku", evita que
esta
nao seja uma estrofe padrio. A introducio (jo) parece
na
verdade terminar aqui.
Afinal uma clareira no cell revela
templo tem uma visio de Fuji
isto a solidi°
som de uma camilia
caindo ao chio
Tokoku
Padrio. Denso-Leve. Primavera. Cultivo.
Agora o templo na montanha da estrofe 6 parece esvaziar-se
de visitantes, ocupado somente por monjes em meditagio.
Somanta tal silincio permitiria que se ouvisse o som sussueante. Uma das muitas destacadas e variadas estrofes de Tokoku
que se sobressai nesta. seqténcia.
Isto a solidio
som de uma camelia
caindo ao chic,
a luz cintila-sobre o chi
tingindo a brisa com sua fragrincia
Jugo
Padrio-Motivo. Luz. Primavera. Cultivo. Dia. Radiincia.
A considerivel magia verbal da estrofe oculta problemas
de
interpretacio. 0 cerimonial de chi (como entendido pelos comentaristas) nio tem tal fragrincia. Ou a fragrincia do chi
aqui o resultado de o mesmo ter sido aquecido em
folha
para a cura ou e. uma imagem sinestetica, um produto da fantasia de Jugo.
A luz cintila sobre o chi
tingindo a brisa com sua fragrincia
perseguindo os fais6es
Yasui
Motivo-Padrio. Leve-Denso. Pessoas. Pissaros. Roupas.
Os editores mencionam muitas ocasi6es, incluindo uma em que'
Kiso Yoshinaka (1154-84) fazia mulheres representarem pap6is
de homens. 0 "go sanju" ("cinco trinta") a um quebra-cabega.
Pode significar "cingdenta ou trinta", "o que . primeiro parecia cinco e depois trinta," "trinta e cinco", numa sintaxe
diferente ou, como aqui se presume, um preciosismo
haikai
preferido por Yasui nesta seqdencia.
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12

12

13

13

14

14

Perseguindo os fais6es
hi cerca de trinta e cinco mulheres
usando quepes de cortes6es
de roupas laves e de amor leve. As mulheres
veem Kiso modelado no jardim
Uritsu
Padrao-Motivo. Leve-Denso. Verio. Amor. Pessoas. Residancias.
a
Uritsu parece considerar a estrofe 11 como uma alusao
Yoshinaka. 0 jardim deve ser amplo pars modelar a ,area montanhosa de Kiso.
Verso intenso
na riqueza das rosas na montanha
vermelho-cereja
Kakei
Padrao-Motivo. Denso-Leve. Verso. Arvores.
Desde
A cena acha-se bem avancada no tempo e na floragao.
que temos duas flores mencionadas (na no hana), esta pao
uma estrofe sobre a flor (hana no ku). Em geral, eats estrofe compete abertamente com a diccao renga.
Verso intenso
na riqueza das rosas na montanha
vermelho-cereja
e estou reunindo poesias waka
pars a Colegao sobre a Colheita do Linho
Basho
Padrao-Motivo. Leve. Misto.
(ha),
De acordo com a motivagao prepria do desenvolvimento
Basho reintroduz pessoas depois do cenario natural da estroplanta
fe 13. 0 linho era cortado no verso, mss como esta
aparece apenas no titulo da antologia, esta estrofe a mista.
No bom estilo haikai esta estrofe prop8e uma atividade e mecena
ramente sugere uma planta, elementos que divergem da
complete de Kakei (Miner e Odagirii66-69).

Antes de voltarmos para as implicag6es teeiricas da poesia encadeada deveriamos considerar uma parte continua que Basho comp8s,
o episOdio das duas prostitutas encontradas na barreira de Ichiburi.
viajem
Hoje passamos a parte mais dificil de nossa
pelo norte do pais, atravessando lugares perigososcan
Criangas
nomes tao horriveis como Pais Desertores
Abandonadas, Cachorro Excluido, Cavalo Rejeitado. Estava tao cansado que peguei um travesseiro e deiteime logo que pude. No entanto, duas mulheres estavam
do
falando num quarto prOximo localizado na frente
edificio. Misturada as suas vozes estava a de um velho e pelo que foi dito percebi que as mulheres eram
de Niigata na provincia de Echigo, e que elan eram
prostitutas. Elas seguiam para o Santufirio de Ise para tomar parte em cultos religiosos, e o homem tinha
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vindo levi-las ate a barreira de Ichiburi. Ele voltaria a Niigata arnanhi e, naquele momento elas estavam
escrevendo cartas e the transmitindo mensagens fragmentadas para levar de volta.
A conversa chegou ate mim. "Como dizem,
somos
como as ondas que voltam a praia a que morrem na costa, nio esperando ter um fim melhor do que 0
das
'pescadoras'. As pessoas nos tratam com desdim e nos
decaimos cada vez mais. Cada noite sujeitamo-nOs
a
amar um homem diferente. Qua coisas terriveis teremos
feito numa existincia anterior para termos que suportar uma vida tao vergonhosa?"
Cal no sono com sues palavras em meus ouvidos,
e justamente quando estavamos partindo na manhi
seguinte as duas mulheres se aproximaram chorando.
"Nio sabemos que caminho tomar," disseram,
"de
fato estamos muito preocupadas com nossa viagem. Nossa preocupagio torna-nos inseguras com o que vem pela
frente, e gostariamos de saber se podemos segui-los a uma distincia razoavel pars nio perturbi-los?
Pelas suas roupas vemos que sio padres, o que
indica
que irao compadecer-se. A graga de Buda pode ser concedida ate a pessoas como nos, portanto ajude nossas
almas a entrar no seu Reino." Else estavam em ligrimas enquanto falavam.
"Sinto muito," disse-lhes, "mas nio estamos viaaqui
jando para nenhum lugar determinado a paramos
ou mais adiante por periodos de tempo. Seria realmente melhor pars vocis se acompanhassem viajantes
conuns. A graga dos deuses permitiri chegarem a Ise sem
problemas." Dizendo isto, seguimos nosso caminho, mas
um sentimento profundo de pens pela situacio
delas
inquietou-me por algum tempo.
Postitutas e padre
dormiram sob um teto emprestaram a beleza
junto a um ramo de trevo e sob a lua.
Disse os versos pars Sora que os anotou em seu
rio. (1137-88) 11

die-

Basho situa este episiidio a tree quartos do inicio de 0

Cade
Even in Kite's Feathers. Como a critics recente japonesa tem saltentado, 0 Caminho Estreito esti organizado de acordo com o padrio
de introducio-desenvolvimento-conclusao fixa da poesia encadeadaem
segdencia. Em outras palavras, o episOdio corresponde a uma
seqdencia de estrofes de amor no desenvolvimento. Tendo em vista 0
status sacerdotal ou semisacerdotal, Basho e Sora
provavelmente
nao se envolveriam em experiincia erotica. Era (laces/girth, portanto, neste momento, apresentar um episOdio ficcional (juntamentecan
o registro factual dos lugares visitados), de modo a satisfazer o
esbopo tragado por Basho para 0 Caminho Estreito fundamentado
na

minho Estreito em local comparivel a secitincia de estrofes
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segdencia de poesias encadeadas. Uma vez entendido o principio ordenador, a ficgio ganha um status artistico afim ao do
material
factual noutra parte. Dado o padre°, o episedio nio é memos
real
que qualquer outra coisa. 0 encontro e o que deveria ter acontecido neste ponto do relato.
Tanto em 0 Dania* Eatreito como nas segdincias haikai este°
implicitas pars nos questOes tearicas das quais ate memo
Basho
ngo poderia ester a par. Uma delas diz'respeito ao status do autor
e da audiencia. , Nosso problema envolve a contradigio presente
na
critica ocidental reCente entre o conceito romentico do autor ex,
pressivo e o conceito pes-estruturalista do texto ao qual sio dados poderei de um aqente subjetiVo: diz-se que o texto faz agora o
existe, pensa e
que se pensava que o , autor (ou o leitor) fazia
age. Sem manter nenhuma das duas posigees, a Bementica ou a
textualista, prefiro refletir sobre op tatos da poesia encadeada.
Se , quatro poetas estiverem escrevendo uma seqtencia de trinta e sets estrofes, eles.concordario de antein g° que cada um escreveki nove e, provavelmente, que a ordem de composigio ire mudar na
segunda metade do trabalho. 0 anfitriio real ou nominal
compere
seja
a primeira estrofe, que sera a Unica em que se,requer que
anotada a estigio, a hors do dia, ou outras circunstencias por 0casi go do encontro. 0 anfitriao real ou nominal compori a segunda
estrofe, e um poeta dotado comports a trigesima sexta, que e
"centro" (za) ao lado da segunda estrofe sobre a flor—Porque viajava muito, Basho freqUentemente compunha as segundas estrofes como o convidado, porem, algumas vezes ele usava a estrofe de aberser
tura mais de uma vez, ate que sentia que seu potencial para
desenvolvida acabara. 0 formalismo social,o objetivo liter grio, e
a sociologia governavam a feitura da poesia encadeada.
costaA poesia encadeada nos faz lembrar muito de edge
memos passer por c ima: o primeiro peblico ou "leiter" de um trabalho nao a ninquêm mais que o poeta criador. Milton Compunha cerca
de quarenta linhas do Paraiso Perdido em sua cabega antes de ditiAs revisOes
las, e o Dr. Johnson um ensaio completo de Rambler.
ser
mentais necessaries mostram que nenhum texto existe, a nio
alguma
conecessirio
para
que
a
literature
exista
aquele que a
dificageo fisica. Nos dois exemplos dados acima o texto este codificado fisicamente nos tecidos de menviria do cerebro, onde repou_.
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sa fisiologicamente ate a prOxima codificagio, a recitagio
de Mil,
ton pare um copista, e da tinta para o papel. Na poesia encadeada,
nio somente o poeta C seu peblico inicial como, na hora de escrever, torn-se plablico e desaparece ate voltar para compor uma outra estrofe. Ser, porem, um autor que volts de tempos em tempos,
ser constantemente um autor em potential, desde que &five
estar
sempre inferindo o que seus parceiros estio fazendo, dando-se conta de que e a vez de . compor uma estrofe leve, de lue torna -se necessiria uma terceira estrofe sobre o outono para ligar a frente
o verso da primeira folha, ou de que uma mudanga pare a primavera tornari a segunda estrofe sobre a flor mais ficil de escrever.
Com tantas expectativas canenicas, metade do prazer esti em Mani
puli-las. No verso de 1690, Honcho escreveu a seguinte estrofe de
abertura para Por Toda a Cidade?
Por toda a cidade
bem acima das emanagOes mal cheirosas
a lua de verso
0 lugar da primeira lua e a quinta estrofe e nio a-primeira.
a lua de verso em vez da lua de outono é peculiar numa primeira
estrofe, no exato memento em que os odores dos produtos de peace.
ria e de fertilizantes ao calor tem em comum pbuco apelO poitico.
No entanto, de acordo com a tradigio poitica clissica, a noite é o
tempo poitico apropriado para o verso. A primeira estrofe de Boncho coloca os termos dos quais derive-se a seqtfincia
pelo memos
na medida do possivel se considerarmos os tres poetas
talentosos
(Basho a Kyorai sio os outros dois). A abertura no verso da primeira folha mostrari como estes poetas trabalham. (A sexta estrofe
de Kyorai.)

7

Ele e um a mais a lever adiante
orgulhoso de sua enorme espada
treme de terror
do coaxar de um sapo entre os juncos
ao anoitecer
Boncho

8

Ela assusta-se
com o coaxar do sapo entre os juncos '
ao anoitecer
Basho
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9

10

Procurando brotos de castanheiros
agitei a lamparina e apaguei a luz
0 despertar para o Seu Reino
deu-se a muito tempo na estagio
dos botOes em flor
Kyorai
Seu despertar pare o Reino
deu-se a muito tempo na estagio
dos botaes em flor
agora na bale de Nanao em Noto
o frio de inverno esti dificil de suportar
Honcho (Miner, Poetry 303)
A sitima estrofe introduzida por Boncho mostra que o valen-

tio que Kyorai apresenta I na vdtdade um covarde; tem um Otimo efeito camico. Basho faz uma mudanca pare uma situagio mais refineda: ha associagaes mais lisonjeiras relacionadas ao colher de brotos jovens e um certo romantismo ao faze-lo a noite com uma lannas
terns, mesmo se o tom de comidia a mantido quando um tremor
mios faz apagar o pavio aceso. Kyorai torna o incidente no primeiro estigio de iluminagio de uma pessoa: Buda usa de expedientes como estes incidentes menores para iluminar nossas mantes perturbadas. De uma ou de outra forma foram trill estrofes envolvendo caumudar
salidade. Por certos motivos, Boncho decide que I hora de
acrescentando uma estrofe de considerivel leveza e sem nenhum sentido de causalidade. Muda o tOpico da primavera pars o inverno.Uma
mudanca pare o verso implicaria em alguma continuidade. Mudando paque
ra o inverno, Boncho sugere um espago de tempo, do mesmo modo
os nomes de lugar sugerem mudanca de localidade. Somente por relamonje
gIo com a estrofe 8, Boncho sugere que a pessoa a agora um
idoso aproximando-se do final de sua vide enquanto relembra a alegria de quando pela primeira ve2 se tornou um devoto. HI continuidade tambim: uma estrofe sobre o inverno a ainda sazonal e nio uma
estrofe mists; o sentido do tempo é mantido assim como a seriedade
Basho.
de Kyorai. 0 que viri a seguir? A segdencia seguinte I de
Observamos que ele muds para uma segOincia mista, capta imediatamente as intengOes de Boncho e, lembrando que Noto era famosa por
sues pescarias, escreve uma estrofe de associagao mais densa:

11

Na bale de Nanao em Noto
o frio esti dificil de suportar
tudo que posso fazer
I chupar os ossos de peixe
e pensar na idade avangada
Basho (304)
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Como os exemplos e toda esta discussio devem ter tornado
claro, o verso encadeado era escrito por poetas que eram
tanto
autores coletivos como primeiro publico. Apesar das regras complexas, ou ate mesmo, devido a elas, a composigio com a alternincia
de poetas aumenta o sentido do inesperado ou do aleaterio-- poetas e pessoas diferentes acham-se envolvidas. No entanto podemos
contrastar com os exemplos aqui apresentados com aqueles em Renga,
uma tentativa de quatro poetas de diferentes nacionalidades de esde
creverem uma seqftencia encadeada num subsolo em Paris. 12 Um
romintica
seus objetivos declarados era o de livrar-se da nogio
bem
acima mencionada do poeta expressivo. E claro que :Id° foram
sucedidos. Por outro lade, os poetas japoneses, mostram que sabem
combinar, desistindo de sua independencia individual para funcionar como um grupo criativo.
Durante seculos a mais importante publicagio da poesia japoacima
nesa havia sido sob a forma de colegOes (veja-se a estrofe
de Basho sobre a colegio fictional) e sua ordem nio era nem cronolOgica nem por canon poetic°, como na secidencia da poesia encadeada. Se um poeta tivesse vinte e cinco poemas numa colegio era bassetante provivel que nio mais que duas delas aparecessem numa
vinte
qUencia; mais provavelmente elas estariam espalhadas pelos
robs costumeiros de pergaminho. 0 tOpico poetic° e a colegio criencaada (feita para ser Lida como se le uma seqdencia de poesia
deada, na verdade uma antecessora da poesia encadeada) tinha prioassim
ridade sobre a autoria como principio critico. Explica-se
maior
porque a honra de compilar uma colegio real era ate mesmo
que a de ter poemas escritos nela: dava ao individuo ou individuos
maa oportunidade de ordenar poemas que achassem importantes da
neira que planejassem. Naturalmente que os compiladores incluiam
eram
poemas que tinham escrito; afinal suas habilidades poeticas
compio motivo principal para terem recebido comissio real para
lar. Esti tudo, pores), absolutamente de acordo como agem os indigrupo
mais como membros de algum
viduos na sociedade japonesa
que
os
japoneses
temaneira
ocidental
a
do que como individuos
nham feito da poesia encadeada o que nenhum outro povo fez: uma arte distinta e popular. (Os chineses tentaram, mas o principio poetic° fundamental chines "declare sua intengeo" nio levou a segOinjaponecias verdadeiramente integradas de acordo com os padrees
ses.)
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Assim como devemos rever nossa opiniao sobre o significado
de autoria, devemos tambim rever o que se diz dos textos. Quando
Boncho, Basho, e Kyorai compunham For Itida a Cidade, sem (livid& algum amigo escreveu as estrofes recitadas em seqdancia, e, sem ddvida, este espectador ou escriba podia mostrar a um'dos poetas
o
que
que fora escrito. Mas, na maioria dos casos, o texto sobre o
tinha sido escrito e sobre o que estava sendo composto era
parte
da memOria a curto prazo de todos os tras - poetas. Embora se impussessem menos como individuos do que os poetas ocidentais, seus textos eram simplesmente a codificacio de seu conhecimento (fosse no
encortex cerebral humano ou no papal), e era seu conhecimento
da
quanto poetas e leitores iniciais que constituia a existancia
obra ou do poema. Mais tarde, quando esta segeancia foi incorporada a Colecao A Capa de Palha do Macao° (Sarumino Shn), a que tornou-se acessivel a outros leitores alem daqueles primeiros.
0 status do autor faz surgir outras questdes, especialmente
as que dizem respeito ao "ponto de vista". 0 "ponto de vista" nao
reum conceito ao qual se de muita importincia atualmente, mas
prolaciona-se a algo importante: os textos nao falam por si
prios, seja la o que possam dizer algumas pessoas. Um poems tem um
hufalante instituido ou um narrador, um simulacro de um sujeito
ao
mano, pensante, uma versao estilizada mais ou menos semelhante
autor. Na obra 0 Caminho Estreito, estariamos loucos ao supormos
haver muita diferenga entre autor e narrador; s6 podemos admitir
autoria em grupo na poesia encadeada. Mesmo pensando assim ha muide
tos problemas. A identidade da pessoa e a distincia do grupo
autores mudam constantemente de uma maneira tio livre e radical que
chega mesmo a se inviabilizar sua representacao na lingua inglesa.
Vimos por Ultimo o trabalho de Basho como uma estrofe adicionada
upon
a uma de Boncho. A traducao fica: "all that I can do/is suck
the bones of fish/ and think of old age." Na verdade, a palaou
vra "I" nao aparece no original japonas, mas as palavras "one"
"you" ou "they" tambam nao aparecem. Mesmo em O Ca m: ho Sstreito,
BashO usa uma palavra para "I" (yo) somente algumas vezes. Tornaseus
se neCessario dizer alguma coisa sobre a lingua japonesa e
empregos.
As quatro partes do discurso em japonas (substantivos, adjevez
tivos, verbos e particular) incluem substantivos pessoais em
e
virios
substantivos
pessoais
para
"I"
e
"you",
de pronomes. Si
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niveis de honorificos e de deferencia naescolha das palavras assim
como auxiliares e inflexaes podem indicar pessoa quando nao especificados por um substantive pessoal. 0 japones tem tanto tOpicos
como sujeitos, e tanto um como 0 outro ou arobos podem ser um subsos
tantiVo pessoal numa dada sentence. Na pritica, no entanto,
Na
substantivos pessoais sao eitados, particularmente na poesia.
o
traduce() de Por Toda a Cidade, os seguintes pronomes sao usados
!lime= de vezes indicado: terceira pessoa, cinco vezes; primeira
pessoa, dues vezes. (Os nimeros incluem as repetieed das estrofes a medida que novas estrofes sao acrescentadas, freqdentemente
exigindo uma mudanga de pronome.) Em nenhum destes exemplos hi um
substantivo pessoal em japones. Nee hi absolutamente nenhum em toda a seqdencia. Com freqdencia a identidade simplesmente nao esti
clara, mas o ingles exige que alguma escolha seja feita.
A dispersed do autor no grupo que escreve poesia encadeada
de
tem como contrapartida um sentido muito memos claro de ponto
vista. Claro que hi mudancas mas freqdentemente nao esti dare de
quem ou para quem estas mudangas ocorrem. Em vez disso, o que pasde
se a ter extraordiniria importancia e o que pode ser chamado
ponto de atengao. Qualquer dos.exemplos dados serviriam para ilusEu
trar, mas tomemos um exemplo novo de um dueto, Poesia 2 0 Que
Vendo, escrita por Basho e pelo irreprimivel Enomoto Kikaku 116611707). Basho escreve a estrofe 24 e as letras maifisculas classificam o japones como se fosse o chines.

25

Os poderes de MALDADE DOS DEMONIOS sao usados
num promontOrio junto ao mar bravio
com teu arco de ferro
oh bravo e bondoso soldado vem para ajudar
neste mundo em guerra
Kikaku

26

Com teu arco de ferro
oh bravo e bondoso soldado vem para ajudar
neste mundo em guerra
um tigre la dentro de seu peito
ela grivida coin um filho no amanhecer
Basho

27

Um nobre tigre no seu sonho
ela gravida com um filho ao amanhecer
a montanha esti gelada
TRES HOMENS COM UM TIGRE na came
enquanto ventos fortes sopram
Kikaku
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28

29

A montanha esti gelada
TRES HOMENS COM UM TIGRE na cama
enquanto ventos fortes sopram
a fogueira de carvio do padre extinguiu-se
um dedo serve.-lhe de pavio
Basho
A figueira de carvao extinguiu-se
seus dedos acendem uma lamparina
a rainha de baixa estirpe
quer dormir ate tarde nas manhis
e impede a entrada da luz do luar
Kikaku (Miner e Odagiri,57-59)

pode
Neste mundo fantistico, iparentemente qualquer coisa
duplo
constante
num
go
a
acontecer, e a mudanca do foco de ateng
sentido: nossa ateng go mudi constantemente de um objeto surpreene
dente para o outro, e ha sempre um novo foco de atenggo. Aqui
focalizada principalmente uma segdincia de papiis. Em outras seqdincias ou textos o cenirio natural tambim apresenta importantes
focos de atenggo:
Adormecido no meio-dia
o corpo da garca azul
equilibrada corn nobreza
onde a aqua goteja
14
a oscilaceo dos juncos na completa paz. (Miner, Poetry, 3331
o
Nossa perspectiva muda da visio de we lindo pissaro para
ixtase da iluminag g o budista ao som das aquas e i visio das plantas movendo-se vagarosamente. 0 fato de o ponto de vista ser menos
importante e de haver menos substantivos pessoais e complementado
pela maior importincia dada ao foco de atenc go e aos elementos que
substituem a ausincia dos elementos autor e narrador. De certo modo essa caracteristica do haikai foi melhor entendida pelo mestre
(especialmente
oitocentista, Yosa Buson (1716-83), cuja poesia
muito
suas estrofes de abertura) explora a importincia do foco
Basho
mais fregtentemente que a poesia de Basho. Por outro lado
para
mostrar
o
que
hi
de
mais
go
explore a mudanga do foco de ateng
garca
curiosidade.
Sua
a
humano a reflexivo no que the desperta
azul mostra o que ele e outros aspiravam. Honcho identifica-se com
tal aspirag go ao criar o cenario perfeito pare o pg ssaro, e na representag g o sugere que o pissaro in acordar, como se fassemos desno
pertados de um sonho que mostra a futilidade das aparencias
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mundo real para uma realidade superior, ou como se, num moment° de
iluminagao, despertassemos para um sonho antigo. 0 que os japoneses apreciam em Basho e o equilibrio subjetivo, do mesmo modo que
os mestres ocidentais como James, Joyce, Mann, Borges, e Beckett
podem utilizar-se do interesse ocidental pelo ponto de vista para
aumentar a ironia ou p6r em segue a autoridade do ponto de vista
subjetivo. Seja qual for a anfase numa dada lingua ou culture, deveria ester claro que o loco de atengao a tao importante quanto o
ponto de vista e que uma interaceo entre eles e essencial para que
nossas respostas sejam habilmente orientadas.
Uma Ultima questao relaciona-se ao genera, referidos
aqui
como o drama, a narrative, e o lirico, assim como a suas possibilidades de se combinarem (o lirico-dramatico: uma poesia predominantemente lirica mas com caracteristicas drameticas), o cogenerico (narrative lirica), e ate mesmo o contragenerico
(narrative
vs. drama), todos sendo possiveis de aparecerem em uma Unica obra.
Como tivemos ocasiao de verificar, a obra de Basho enquanto
rice
em lirismo, a pobre em drama, apesar de compor com outros num
co elo (ou em formagao triangular). A questa() com que nos deparamos é se seus escritos tambem merecem ser considerados como narrativos. 0 enredo a atualmente menosprezado enquanto conceito e raramente e definido pelos que usam a palavra. Mas se o enredo e
a
continuagao das personagens, tempos e lugares sujeitos a causalidades temporais a motivadas a outras seqUincias, e se o enredo
e
necesserio para a narrative, entao a poesia encadeada nao e narrative. A poesia encadeada e continua de estrofe a estrofe mas
a
falta de associaceo com o todo exclui o enredo que s6 aparece
em
pequena escala e em termos completamente descontinuos.
0 Caminho Estreito e uma narrative? Quem le uma traduce° pro..
vavelmente concluiri que aim. Certamente tem mais continuidade que
as secittencias da poesia encadeada. Mas muito do que parece
ser
essencial
como por example a narrative em primeira pessoa
—
e uma ilusao necesseria as exigencies da lingua inglesa. Nestaobra
bem como nas se gidencias encadeadas,o foco de atengao e crucial:
é
pelo que o poeta ve que o descobrimos assim como ao falante e
ao
narrador. Alem do mais, a continuidade da obra deve-se a forma de
um dierio de viagens: uma certa rota num determinado tempo faz
gir uma segdencia. Assim sendo, 0 Caminho Estreito tem mais continuidade que a poesia encadeada, pelo memos na aparencia, mas memos
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continuidade no que pensamos ou desejariamos que um romance
tenha. Como vimos, o episOdio das dues prostitutes
em
Ichiburi constitui-se como uma complementagdo das segdencias
das estrofes de amor, e o trabalho como um todo adquire uma
variacao dinamica, como deveria ter uma seq0encia de poesias
encadeadas, e tambem o prOprio ritmo agitado da introdugio e
final constante preprio de uma segfiencia interligada. De qualquer
modo, as caracteristicas causais e contingentes de continuidade de
enredo estio completamente ausentes. Se as seqtencias encadeadas
tern somente enredos moment&neos, assim 0 Caminho Estreito tem
o
mais pobre e o mais superficial dos enredos.
Se o enredo n5o e necess5rio a narrative, come acredito que
nä° seja, ent5o a pergunta torna-se outra. 0 que a necessirio
narrative? Este questao e muito abrangente para ser discutida descuidadamente aqui. Envolve conceitos tais como unidades literarias
e o todo literirio, comegos e finais, continuidade e descontinuida
de -- e, resumindo numa so palavra, aquela continuidade que e mais
o
importante para a literature do que o enredo. Considerando-se
enredo limitado de 0 Caminho Estreito e os elementos transitOrios
de enredo nas secplencias encadeadas, pode-se pelo menos verificar
que este tipo de escrita (que é anterior nas versOes renga a descoberta do novo mundo por Colombo) nos serviri de exemplo. Esta
uma outra maneira de diner que, sim, Basho e um grande poeta
escritor em prose, mas que e sensato n&c, considerarmos sua supererioridade nos termos que nos s5o familiares. Na verdade, mais
veladoras para nos s5o as diferengas em termos de pressuposigees
artisticas e na pratica. Elas expandem o campo de nossa experiencia litereria, oferecem alternatives para o que presumimos serem
normas universais, e testam as conclusOes de uma teoria literhria
japonesa ou somente da literature japonesa. Ate que saibamos muito
mais do que sabemos sobre v5rias tradigOes literirias duradouras,
teremos que ser cautelosos em nossos pronunciamentos limitando-nos
a fazer referencias baseadas em evidencias das quaffs estes derivam-se ate que seja provado que devemos busc5-las em outro lugar.
com
Parece haver em cada um de nos gemeos intelectuais siameses
a
crengas opostas, uma acreditando nos universais da linguagem e
outra na posigào relativista da hip6tese de Sapir-Whorf. Colocado
de outro modo, eu (como todos os outros) acho facil usar o relativismo para ver inadequabilidade nas ideias dos outros e o uni-
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versalismo para aplicar o que julgo ser verdadeiro. Com relageo
isto, pelo menos, estou de acordo com a critica contemporenea

a

Poesia 6 o que vendo
flores e neo minhas divides me preocupam
'assim bebo o tempo todo
enquanto o sol se pee no LAGO DA PRIMAVERA
E 0 PRAZER FEZ SURGIR NOSSO POEMA.

NOTAS

l Um estudo bisico sobre Basho em ingles e o de Makodo Ueda, Matsu°
Basho. A traduced mais complete de sua prose 0 de Ndbuyuki Yuasa,
Basho: The Narrow Scald to the Deep North and Other Travel
Sketches. Estarei usando minhas preprias tradugees. Em japones
usase o sobrenome primeiro (mas Ueda e Yuasa usam-no em segundo lugar de acordo com o
Os poetas sec) geralmente conhecidos
por seus pseudenimos ou estilos. "Basho" a somente o mais
familiar entre muitos.
2 As estrofes de abertura (hokku) foram compostas de acordo
com
principios que sere° expostos a seguir. A segunda estrofe acrescentou seu distico silibico 7-7 ao 5-7-5 da abertura. Depois disto as estrofes foram acrescentadas alternando as formas ate o n6mero - 36 a tipologia favorite de Basho. Para mais detalhes sobre
estes temas e estudos sobre o japones e o ingles, ver minha obra
Japanese Linked Poetry.
3 A frase 6 tirade de
The Traveler's Book-Satchel (01 no kobtuni)
e
a traduce° e minha em Japanese Poetic Diaries (42) de onde serio
tiradas traduce- es de The Narrow Road.
4 Miner e Odagiri 312. Como mostrare a citageo seguinte de The Narrow Road, sua imagem sobre a nuvem no texto fora antecipada
por
uma imagem similar na abertura de The Narrow Road.
5 lsto segue-se imediatamente ao episedio de Hiraizumi, citado
anteriormente.
6
Descobri para minha surpresa que muitos que adotam a semietica Saussureana e teorias modernas relacionadas mostram desdem com a ideia
de uma tradigeo totalmente neo mimetica. Para discussio sobre
a
natureza neo mimetica da poetica chinesa, ver Liu. Para restricOes
Os explicagees dadas per Liu, ver Touponce. Touponce admite,
no
entanto, que ele Tido é um sinOlogo, e /leo menciona nenhum
termo
chines equivalente a "mimese". Minhas hipeteses cognitivas
estop
disponiveis em ingles em dois artigos publicados em Critical
Inquiry: "That Literature is a Kind of Knowledge" e "On the Genesis
and Development of Literary Systems".
7 Richard Bowring compara um relato do nascimento de um filho
real
em The Diary of muramaki Shikibu (Nuresaki Shikibu Nikki) cum
um
relato contemporeneo do mesmo evento por um homem, questionando es
pirituosamente se a diferenga no status litererio de um dos
auto
res 0 devido ao fato de o mesmo ser de autoria feminine (168). Mas
a compreenseo depende da leitura de Bowring das tradugees das
obras, uma originalmente escrita no verneculo e a outra em
prosa
chinesa, e ele /leo faz as distincees feitas pelos japoneses rela-
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cionadas ao estilo e outros temas subjetivos como 0 diario liteOs japorario de Basho e o nio literirio de Sore.
neses nio desdobraram todos os estilos e tudo o mais numa inica
escritura.
8 Waka - a poesia da corte e outras no mesmo estilo - e o use feito pela poesia renga de dicgao puramente japonesa, excluindo todas as expressaes significadas que entraram na fala ou na escrita. Basho e outros escritores haikai sarios procuraram alargar e inevitavelmente "rebaixar" o mundo da poesia, do mesmo modo
que Defoe, Richardson e Fielding alargaram e rebaixaram o mundo
herOico de Milton, Dryden e certos romances em prosa.
9 Citado em Miner, Poetry,117-18. Saigyo (1118-90) e o poeta waka
favorito de muitos japoneses como foi de Basho. Sogi (1421-1502)
o maior dos mestres da poesia renga, assim como Sesehu (14191506) e Sen no Rikyu (tamb4m conhecido como Soeki; 1420-1501)sobressaem em sua arte.
10 Para um relato detalhado em inglas veja meu livro Japonis Linked
Poetry, capitulos 3-6, e os ndmeros nas piginas 163-67.
11Com a evidancia encontrada no Diario de Sore ye-se que este epis6dio (depois da abertura) simplesmente nao ocorreu.
12 Paz et al. 0 prefficio de Claude Roy torna claro a compreensio
da poesia encae os limites de sua compreensao
dos poetas
deada. E particularmente interessante que procuraram evitar
"Eu" romantico expressivo do poets (e acharam impossivel de eviti-lo) e que invocaram o exemplo de escritores surrealistas.
13 Este colegao é, no entanto, um todo estatico cuidadosamenteccostruido por Ryorai e Boncho sob a supervise() de Basho; ver a introdugfio em Miner e odagiri.
14 Estes sao as estrofes 33 e 34 de At the Tub of Ashes, 33
de
Basho e 34 de Boncho.
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