AS VIRTUDES DA ATENCAO:
"THE CORN HARVEST", DE WILLIAM CARLOS WILLIAMS

THOMAS H. JACKSON

E claro que a critica literiria nao 6 uma ciéncia e que,
exceto para o quimico industrial, uma obra literaria nao pode
ser
objeto de um estudo cientifico autantico. Um texto liter&rio assume a sua estatura pr6pria a partir da maneira como a visto por uma
audiancia
muito embora esta afirmagao deva ser
explicitada.
ConcepcOes semi-cientificas da literatura e da critics. (A concepcao de Northrop Frye 6 provavelmente a mais simplificada, o estruturalismo a mais confuse) aparentemente levam a um erro de categorizagao: o pressuposto de que a literatura 6 uma categoria da mesma forma que, por exemplo, os batriquios. Estes existem exteriormente, independentemente da percepgao humane, e isto nao
ocorre
de forma analoga com a literature. Se a 6poca em que vivemos
diz
de 6poca anterior que seus textos constituiam, ainda que inconscientemente, formes significativas de literature, isto quer
dizer
que nos chamamos literatura o que para eles nao cable nessa
catsgoria. 0 que nao quer dizer que uma obra literaria 6 tudo
aquilo
que as pessoas querem que seja. A preocupacao atual com o
"jogo
livre da linguagem" (free play) e com o descentramento e a
desconstrugao de textos parece ser uma obsessao complexa; o fato
de
um texto ser apenas vagamente centrado nao significa necessariamente que ele 6 descentrado. A nogao de que, por exemplo, o
use
cotidiano de um verbo como sentir se fundamenta na ausancia
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de

qualquer significado basico ou central -- uma ausencia que pela sera
presenga prova a ausencia de qualquer estabilidade "alem" da

lin-

guagem -- 6 filosoficamente infantil.
Parece seguro dizer que todo o feria/nano a que chamamos
uma
obra de arte foi, de uma forma intencional ou de outra, constituicondo por mans humanas l . Confrontar-se com um poema significa
frontar-se com uma parte da vida, e a leitura do primeiro nao pode
com honestidade ser separada da leitura da segunda. Uma desvantagem da obstinada critica atualmente em moda, orientada para metodologias, é a sua inclinacao para realizar justamente uma tal separacao
agindo como se acees artisticas nao fossem simultaneamanta acees humanas; tal critica regride para a postura que afirma que o texto ester para o critico (normalmente um membro
assalariado do mundo academico) assim como os rins esti. ° para o medico
pesquisador. 0 poeta e as producees poeticas sio vistos como mera
materia bruta para a indastria academica.
Seja como for, parece-me que o que 6 mais vantajoso nas operagees da anilise literiria e o compromisso de articular as
razees, a lOgica
nao as causas -- do ser do objeto como ele e.Mas
o trabalho certamente nao termina al, uma vez que esta lOgica propiciar& a anilise ou a interpretacao a possibilidade de
avancar
mais alem, por exemplo em direcao a cultura, que e o local
onde,
nas palavras de Geoffrey Hartman, a legica analitica contribuiri
para que a obra de arte seja integrada a outras estruturas (14).Esta integracao gera por sua vez novas formas ou manifestacOes relevantes, e o jogo entre os atos originais e internos de interpretaCao e a sua relevancia cultural mantem vivas aquelas obras
que
passam de geragao a geragao.
Toda analise academica provavelmente falsifica ou, pelo
menos, constitui-se em exagerada falta de realismo. Talvez
somente
uma pequena parte das intensas operacOes intelectuais que realizamos no texto e realmente vivida na leitura corriqueira to
que
nao quer dizer que toda leitura deva ser corriqueira), e isto
a
despeito das teorias da recepcio, que, para se tornarem
funcionais, necessariamente simplificam de forma exagerada o processo da
leitura. As operagOes propostas nas piginas que se seguem, entretanto, podem propiciar uma significativa, duradoura, e autentica
(qualquer que seja o valor deste termo) compreensao de poemas.
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como
0 metodo come Ca, diga-se novamente, por tomar o texto
um objeto que é parte do comportamento humano. Houve a participase
gao de alguem para que se produzisse o poema como ele é. Isto
aplica tanto para inscricOes anOnimas quanto para objetos assinados por "John Ashbery" ou "Mary Ann Caws". (Naturalmente uma coisa
poderia tambem originar o processo de produgao, mas teria
entao
sido uma coisa, como um computador sofisticado, que pudesse imitar
o que os seres humanos fazem, e neste caso a analise se desenelveria em nivel muito inferior e simplesmente mais mecanico).
Esta
proposta sugere imediatamente virios parametros de resposta
ao
poema; trata-se em geral de aplicar ou fazer valer qualquer estruturacao emocional ou intelectual que parega apropriada. A estruturacao pode, mas nao precise necessariamente, ser hermatica.Apresentarei exemrlos em seguida. Uma vez que a critica a essa investigagao profundamente pessoal de que fala P.R. Leavis,
espera-se
que a estruturagao nao seja arbitriria ou idiota ou trivial,
espera-se tambem que nao seja aplicada de forma idiota, mas a claro que isso por vases acontece. Embora todas as pessoas se
alimentem, poucas conseguem realmente diferenciar os sabores.
Mas
deixando de lado as idiotices &vies e declaradab, a escolha
de
estruturag8es a limitada: nao 8 realmente provivel que alguim leia
David Copperfield em termos da sua relacao com moderns
manuais
de treinamento de caes, por exemplo, a se alguam realmente insiste em ler o romance como um guia das opiniOes do seu autor,
as
corregOes apropriadas nao tardarao muito. Vale dizer, a despeito
da aparencia de informalidade no metodo em questio, nao hi um prono
blema real pars que ele seja verificado e testado a nao ser
contexto da teorizacao inapropriadamente abstrata.
0 metodo em questa° comeca com o que era conhecido na profissao como leitura microscOpica ("close reading") -- hoje conhecido talvez como "a simples leitura microscOpica" ou mesmo como "nada mais do que a simples leitura microscOpica"! Nao a tanto um metodo como uma tecnica, nao tanto uma tecnica como talvez uma
posture, a pode incluir tudo: desde respeitosas propostas de um
bom
ensaio de um aluno universitario sobre a teoria da estrutura narrative em Roland Barthes ate a mais etarea a filosoficamente penetrante meditagao de alguim como Geoffrey Hartman. 0 metodo parece
desavergonhadamente apoiado no senso comum, e no entanto nao
pode
de forma alguma reduzir-se ao senso comum.
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0 primeiro passo é a versio talvez grosseira e apressada
do
objetivo Ultimo do caminho a ser seguido: a investigagao da questao implicita relativa a maneira pela qual o objeto deveria
ser
entendido. Isto sera talvez a Unica parte do percurso
analitico
que poderi corn propriedade ser chamada de um "passo", ji que o que
segue a a proposta de conjuntos de ressonancias ou contextos
que
nio precisam necessariamente ester dispostos em nenhuma ordem fixa
muito embora a primeira fase que mencionarei a seguir deva necessariamente ser a primeira: um exame da linguagem do texto,
das
estruturas e dos aspectos relevantes nele manifestados. Um estudo
suficienternente concreto das estruturas lingdisticas do texto
-padr5es gramaticais, estruturas de estilo relevantes,etc.
podem
ou :Cie) sugerir correlagOes com certas relag5es externas pertinentes a obra: impllcag6es filosOficas, conex5es culturais ou de 96nero que paregam afetar o significado do objeto. A pergunta mais
gerferica é relativa a como e onde o texto se insere em relagio
nossa experiancia total (a ambiguidade desta Ultima expressao sendo naturalmente intencional). 0 texto pode caracterizar-se
ou
podemos caracteriza-lo
como uma manifestacao de um ganero particular, ou de forma semelhante ou dissemelhante em relacao as obras comuns a um ganero. Existindo uma tal caracterizagio, é preciso expliciti-la e identificar as relag5es que parecerem relevantes. Seri a tendancia geral um comentirio do texto ou do ganero?
Ou talvez um comentirio sobre a maneira pela qual os textos convidam a tail indagac5es?
Se hi um tipo qualquer de forge narrative incorporada ao tex' to, 6 possivel que quest5es relatives a forma ou.ao estilo narrativo sejam importantes. Associac5es miticas podem tambam ser relevantes
na verdade, seria interessante torn-las relevantes
coloci-las em evidancia: a esta altura, evidentemente, a importincia cultural mais genérica da obra entre em cena, e o
analista
liberta-se do que poderia constituir a ansiedade castradora
da
intencionalidade. 0 mesmo vale para outros aspectos da obra e para
o contexto cultural do leitor -- de forma generica: como e onde se
insere a obra? Examiner o texto a luz dos padr5es recorrentes
da
obra complete do autor pode tambam ajudar
o que a uma
versao
do principio da intertextualidade, que ji era uma questa° de senso
comum muito antes de ser recomendado como um instrumento metodo15-
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gico valioso por Kenneth Burke em A Rhetoric of Motives. 10 livr0
de Burke, diga-se de passagem, exemplifica o que aqui se quer dida
zer com implicacaes de estilo ou forma narrative em termos
jogo
aplicacio que
ali se faz do principio de isomorfismo ao
simbOlico de aproximaems entre o politico e o pessoal e entre o
autor e o leitor -- vale dizer, entre as varies estruturas do relacionamento humano vistas em sua dependincia do problema da autoridade politica e do poder.) E claro que nio hi nenhuma razio pars
nio incorporar a interpretacio, como auxilio pars o entendimento,
tudo o que sabemos sobre o autor.
Todo esse material deve vir firmemente apoiado no exame
tao
atento quanto possivel, da linguagem do texto. Afirmei anteriormente que a ticnica transcende o senso comum, mas a necessirio
que
sejamos razoavelmente modestos em nossas transgressaes; dificilmente faria sentido propor interpretacaes que se afastam do que
from
dito com clareza. Examinemos o poems, retirado de Pictures
Brueghel, de William. Carlos Williams.
The Corn Harvest
Summer'
the painting is organized
about a young
reaper enjoying his
noonday rest
completely
relaxed
from his morning labors
sprawled
in fact sleeping
unbuttoned
on his back
the women
have brought him his lunch
perhaps

a spot of wine
they gather gossiping
under a tree
whose shade
carelessly
he does not share the
resting
center of
their workaday world (9)
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0 inicio sugere um pouco o que vai acontecer no poems. A terceira palavra, "painting" (quadro), é um substantivo usado primeiconstrugao
ramente como uma forma verbal, seguida aqui por uma
gramatical passive que revela as determinagees de uma vontade ativa. 0 vocibulo temporal "summer", que abre o poems, tem como corconclusao:
respondentes termos espaciais e a enfase no espago da
"the/resting/center of/their workaday world." (o/centro/em repouso/de seu mundo de trabalho diario). Os versos limitados ' por estes
dois extremos sio constituidos por um extraordinario intercambio
entre processo e imobilidade desencadeado por substantivos de origem verbal ("reaper", "rest" (do ingles arcaico restan: parer)) e
formas verbais que designam uma mudanga de agio pare condigao: os
participios presentes "sleeping", "gossiping", "resting"; os participios passados "relaxed", "sprawled" e "unbuttoned". Esse significado de processo interrompido esti ji implicito, na verdade,na
que
primeira palavra do poema, ;a que "summer" e o nome precirio
usamos para designer um corte mais ou menos arbitrario no fluxo do
em
tempo. At mesmo a sugestao de uma atividade em progresso
"gossiping" a interrompida pela age° final supostamente interrompida em "they gather". Nesse uso intransitive de "gather" tem-se
nao
uma agao finite e determinada que pela sua prOpria natureza
pode continuar indefinidamente. A tensio entre agao e interrupgao
no
da age° e caracteristica de Williams e reflete outras tensees
poema, particularmente na estruturacao dos versos e das estrofes.
Os finais de versos arbitrarios e interrompidos tem as fungi:3es siele
multineas de dar continuidade ao fio narrativo e impedir que
esflue (pelo memos como efeito visual), a as peculiaridades da
trutura de estrofes tem efeito semelhante: as estrofes sao marcaterceira
ora na
das por uma especie de verso curto flutuante
um
que faz da estrofe
linha, era na primeira, era na segunda
fato visual e quase (mas nio totalmente) um fato metric°. (As esflutrofes tambem podem ser caracterizadas pelo uso de um verso
tuante longo, que e as vezes o primeiro da estrofe, as vezes
e
terceiro, mas o efeito e o mesmo. 0 poema simultaneamente tem
nio tem estrofes).
Ate mesmo nas formas participiais existe urna tense° oculta, a
forma da construgao passive "is organized" e diferente dos participios "relaxed" e "sprawled": em uma das expressiies, o quadro e o
o
recipiente passivo da intengao do pintor; as outras expressam
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que aquele que colhe faz para si mesmo. Como se vera,
te no poema que ele seja designado como o centro "em
A"resting"), mas nao "passivo", do mundo cotidiano de
das mulheres.

e

importanrepouso"
trabalho

Como a esfera de Buckminster Fuller, o poema assemelha ” se a
um sistema de auto-sustentagao por tensiies internas que nada
reproduz a nao ser a experiancia concretes do que significa examinar
atentamente o quadro de Brueghel. Sendo um poema sobre uma outra
obra de arte, um discurso de segundo nivel sobre uma outra flea°,
"The Corn Harvest" presta-se na realidade a pelo menos uma
leitura falsa. Pode ser visto nao apenas como nao-referencial, mas tambem como auto-reflexivo, um equilibrio internamente
consistente
do conceito de "sprawl" ("dispersao"), em oposigio ao
conceito
de "organizacao". Nesta leitura as diversas formas verbais podem
ser entendidas em termos de agOes anuladas que funcionam no sentido de manter o poema fora das categorias do discurso
pragmatico:
nenhum verbo aponta aqui para nada a nao ser o quadro pintado.Mesmo o verbo transitivo finito "have brought" tem objetos direto e
indireto que constituem apenas parte de uma ficao. Dos
outros
verbos finitos relativos as mulheres, "gather" 6
inerentemente
auto-reflexivo a "share" aponta para um outro objeto direto
na
ficgao e 4 negado: o jovem que faz a colheita nao participa. A sua
fung5o 6 ser um centro, mas um centro de ausencia
que constitui
o mundo de trabalho cotidiano de mulheres que nunca
existiram.
Alem disso, o tempo encontra-se parado no poema; como diria Bergson, "verso" a "jovem" sac, recortes falsos extraidos do fluxo continuo a verdadeiro do ser. Seja como for, a mudanga gradual
que
ocorre no meio do poema da enfase no tempo pars a enfase no espago
6 o que constitui a elaborada tentativa de Williams para
capturar
na arte temporal do verso a espacialidade da pintura; o poeta
obtem sucesso na dificil tarefa de divorciar o discurso da
situag6o
temporal a referential na qual ele se encohtra. Como afirma o proprio Williams, "a palavra deve ser escrita tendo em vista
apenas
a si mesma... consciente
civilizada" (Imaginations 102).
Apesar de sedutora, uma tal explicacao falsifica a totalidade
da poetica de Williams e, em particular, o poem em pauta.
Uma
das razOes 6 que "summer" no inicio e "seu mundo de trabalho
cotidiano" no final do poema nao sio apenas palavras
abstratas
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•

("vedesignando tempo e espaco; ambas sSO humanizadas. "Sumner"
rio"), um vocibulo domestic° de origem anglosaxenica, a enfatizado
com a finalidade de transmitir um significado ou um investimento
trabalho
emocional human; e hA algo na expressly:: "seu mundo de
cotidiano" ("their workaday world")que merece atengio: a sua condigio de cliche.
de
A palavra partilha essa condicio de cliche com uma serie
significativo
outran no poema
na verdade um ndmero bastante
em um poema tio curto. 0 jovem que realiza a colheita goza "de seu
(his
repouso do meio-dia", descansa de sans "trabalhos matutinos"
morning labors); as mulheres the trazem talvez "um gole de vinho"
(a spot of wine), a ele que e o centro de "seu dia de trabalho cotidiano". 0 tom rasteiro de tais expressOes revela o seu use humaque
e, em parte, a sua his-ter/a. Trata-se de lugares-comuns
condigio
nessa condigio revelam a sua importincia capital para a
humana: constituem a materia brute da experiencia do dia-a-dia e
empregi-las nesse contexto significa explorar a sua hunanidade.
caConstituem, portanto, a verse° criada por Williams de uma das
racteristicas que dio aos quadros de Brueghel tanto impacto e
canto.
0 poema, como o poeta, usa de todos os meios para valorizar
a vida a proclamar a capacidade que tem a ante de chegar ate ela.
fato de a experiencia ser aqui mediada pals atengio dirigida a
uma segunda obra de arte significa apenas o testemunho dado a vitalidade concreta da arte em %end-- a arte e o seu testemunho hutrouxeram
mano. Na figura das mulheres (a sugestio que alas "lhe
almogo" e a observacio que "elas se rednem sob uma Arvore para
as converses" ("they gather gossiping under a tree"), temos
poema
lithe narrative rudimentar que constitui o engajamento do
claro que todo o
na vida concreta e permeada de acontecimentos
verlado esquerdo e estitico do quadro de Brueghel e excluido da
sa° de Williams).
A expressio "permeada de acontecimentos" ("event-bound")
sua
importante. Sabemos pelos textos teericos de Williams que na
vise° poAtica as palavras sac, centros de energia que articulam os
que
fatos da realidade enquanto componentes de experiencia humana
A o que os constitui em sua essencia. Sabemos da profunda impresthe
seo causada em Williams pele obra de Whitehead, Science and
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Modern World. Uma das observacaes interesantes do livro
aparece
na conferencia sobre a relatividade: "Um evento," diz Whitehead,
"6 a apreensao unificada de uma estrutura de aspectos" (119). E as
palavras constituem uma maneira de expressar tal apreensao unificada que aflora como estrutura. Na verdade, a inadequagao da linguagem prosaica esta, pars Williams, de um lado em sua incapacidade de preservar a unidade substantial de acio ou coisa e
palavra
("Quando a nomeamos, a vida existe" (Imaginations, 115)), e,
de
outro, na atribuicao de uma existencia aparentemente verdadeira a
abstrag6es disfargadas como objetos reais. Para o verdadeiro
arvontade
tists, os materiais da arte constituem a encarnagao da
imaginative. "0 pintor Brueghel," Williams afirme em "Hunters
in
the Snow," "atento a tudo escolheu um arbusto fustigado pelo
inverno como sua figura central..." (Pictures 5), e o texto em discussao comeca com uma afirmagio direta do mesmo terra: "o
quadro
se organiza..." A construcao verbal da aqui a impressao de
ser
passive e impessoal, mas na realidade nao 6, como mostram os
outros poemas da segdancia (e especialmente 0 poems que precede "The
Corn Harvest").
Um poems de Williams Constitui sempre uma agao mental, sempre
um olhar meditativo em uma cena ou objeto apreendidos — o quetarnloam 6 exemplificado no poema sobre o preTrio Brueghel, "Haymaking",
no qual os dois polos opostos sao os atos constitutivos do pintor
apenas
e as camas constituidas; e os atos constitutivos nao sao
doagRo
de
vitaformas de apreensao mas tamb6m formas de doagao
lidade normalmente nao percebida ou vivida no objeto ou na cena. A
voz que fala em "The Corn Harvest" °omega com o ato do olhar
superficial centrado momentaneamente no tempo mas que gradualmente
percebe em maior profundidade a gravura e a cena pintada.
0 poema comega com uma oscilacao implicita, da mente que observe, entre tempo e espago como realidades primirias. A
abertura evocativa, "verioi", nao parece ser particularmente inquisitiva enquanto observacao inicial sobre o quadro em si (muito
embora
ela se aposse da cena representada em termos de uma consideragao
humane). 2 uma observacao que esta mais ou memos no mesmo nivel de
"Aquilo sao macas". Mas a mente ativa do poeta, apreendendo unitariamente esta estrutura de aspectos, prossegue e observa que
"o
quadro se organiza / em torno de um jovem / colhedor" Atha painting
is organized / about a young / reaper), que 6 ao memos parcialmen-
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to uma visao espacial se lermos "em torn de" como significando
"ao redor de". Mas "em torn de" também significa "com referencia
a", e dessa forma o apelo ao espaco ja se torna peculiarmente carno
regado de significado. Um foco temporal mais forte afirma-se
colhedor que desfruta o repouso de meio dia apOs os trabalhos matutinos do dia de verso. Talvez estejamos mesmo na presence de uma
no
tentative de reproduzir a espacialidade inevitavel da pintura
fenameno supostamente temporal da poesia. 0 leitor do poema deveria olhar uma tal sugestio com suspeita, ja que Williams ;a se tinkle hi muito apresentado intencionalmente como um poeta espacial.
Paterson,
Para ele o tempo, ate mesmo em In the American Grain e
foi sempre apenas um modo de existancia pare a sua realidade local
primaria. 0 mesmo ocorre aqui: 0 temporal tende a desaparecer e o
ou
espacial a dominar, ja que "rest" (repouso), um conceito mais
(resting))
mans abstrato (uma versa° abstrata de "descansando"

transforma-se gradualmente no "descontraido" (relaxed) fisico
concreto que é por sua vez revisado pelo poeta que observe e orga- •
niza e que a transformado na designacao francamente especial prede
sente em "esparramado" (sprawled). 0 poema se move claramente
seu foco inicial no tempo para a sua anfase primaria no espaco.Por
mais estranha que posse parecer a observacao, o espaco é um comA
ponente mais importante das relagaes humanas do que o tempo.
em
crianca que pergunta "Quando o papal volta para case?" pensa
termos de um encontro especial e :lac: temporal. As mulheres no quadro de Brueghel movem-se no espaco para realizar o importante' ato
de dar aliment°, trazendo ao colhedor o seu almogo (talvez, embora
ouo quadro nio estimule realmente esta leitura, existam muitos
ser
tros colhedores); e talvez ao poder humano de organizer possa
atribuido o actimulo do fluxo potencial de liquido no "gole de via
nho" que a voz do poema imagina ter sido trazido. 0 espaco e
linguagem criam uma comunidade humans enquanto as mulheres "se encontram e conversam / sob uma arvore". be "esparramado" em diante,
na verdade, o poema tem sentido primariamente em termos de espacialidade. Em Williams, o ato mental que organize constitui precisamente esta descoberta.
As altimas tres linhas sac) complicadamente iremicas. Em
poema sobre um quadro, escrito por um de nossos poetas mais

um
vi-

suals, o assunto principal se evapora em conceito na medida em que
o jovem colhedor a caracterizado como o "centro em repouso" (resting
center) do "mundo de trabalho cotidiano" (workaday world) des pes-
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soas no quadro. "Centro" 6 aqui um jogo de palavras complexo:
jovem colhedor, obviamente servido pelas mulheres, pode ser o cenem
tro conceitual do mundo intencional a que alas pertencem, mas
termos de relagilies espaciais Williams alterou o quadro: o colhedor e • deslocado para o lado das mulheres que comem a bebem. No entanto, na condigao de centro de seu dia de trabalho cotidiano ele
6 a prova de que a linguagem da dimensao espacial 6 a que melhor
transmite a importancia da vida e das relagOes vitais. Se o jovem
6 ou nao realmente o centro -- moral, espiritual, social -- do seu
mundo de trabalho cotidiano a outra questao. Seja como for, o poema se move do tempo essencialmente estitico de sua abertura para a
linguagem espacial impregnada de valor do seu final -- uma linguagem espacial que explode os limites da espacialidade para se tornar uma interpretagao conceitual do mundo do quadro.
Aqui as varias tensOes designadas inicialmente como fazendo
sua
parte de uma sedutora mas falsa leitura do poema recuperam a
no
relevancia. A visa° bergsoniana de "Summer!" que apresentei
inicio 6 pertinente. 0 quadro de um dia de verso 6 tempo estatico;
nao pode ser o quadro do dia de qualquer outra estagao. Portanto,
uma leitura da gravura feita pelo poeta temporal seria inadequada
para Brueghel. 0 mundo mais fertil do espago, por outro lado, contem e pode apresentar eaten potencialidades que ciao energia a viesda. E por isso que o substantivo "rest" (repouso) da segunda
trofe se transforma no qualificativo "resting" (em repouso);
substantivo ester a caminho de ser reatualizado como a forma verbal
que ele aparentemente desenvolveu e, de qualquer forma, ele fala
da energia latente no jovem em repouso. Alem disso, a centralidade espacial do homem em repouso corrobora a sua centralidade contextual (imagine-se uma "cadenza" que tenha a sua resolucao harmOnica no meio). No final, tendo dessa forma acumulado recursos com
base na sua espacialidade, o poema retorna para a vigorosa tensao
apOs
entre verbo e substantivo no primeiro verdadeiro adjetivo
"morning", a palavra "workdaday"
outro substantivo derivado de
seu
um verbo e, alem disso, um vocibulo composto que inclui no
interior a dimensao temporal (workaday). Talvez seja o resultado
inevitavel da sintaxe do ingles o fato de a Ultima palavra do poema ser "world" (mundo), mas a de qualquer forma um resultado
feliz, pois inclui o poema de forma significativa entre o vocabulo
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temporal exclusivo da abertura e a palavra especial abrangente
seu final.

do

Mas a tens go entre tempo e espago ngo se sustenta; desmorona
comprometida pela predominincia do espago 2 . A tens go criada pela
ordenag go das estrofes no poems s go antes tipicas de Williams, e
expressam tio bem suas intencOes que, tanto aqui como em qualquer
outro de seus poemas, deve ser vista como parte integrante de seu
terra. As ambigg idades agitadas que surgem da disposigao das linhas
sio versOes materiais das importantes tens ges entre imobilidade e
movimento ou, de resto, entre essincia e processo: as mulheres oonversam sob a irvore "whose shade / he does not share", (cuja sombre ele n go partilha), ele sendo "the resting / center of /
their
workdady world" (o centro em repouso de seu mundo de trabalho co:
tidiano). Esse contraste tensional entre o colhedor e os que
alimentam a congruente com um conjunto de outros contrastes. Como
centro em repouso, o jovem colhedor encarna um conceito que esti
em tens go dinimica com as mulheres fisicas e concretes (que s go,adisso, os sujeitos do inico verbo no passado do poema;
todos
os verbos determinados pelo colhedor est g o expressos ou no presente ou por formas participiais). No entanto, a sua pr6pria
atemporalidade é somente temporal: . seria ele por acaso um colhedor
em
Maio? 0 mais provivel é que se tornasse um semeador, e em
movimento. N65 o surpreendemos aqui em um ponto de precirio equilibrio
temporal.
Hi ainda uma tens go entre o masculino e o feminino. Que isto
seja uma tensgo e ngo apenas uma diferenga é uma conseg gencia
da
separagio mec gnica criada, de um lado, pela forma das estrofes e
pela linha narrative incipiente do poems e, de outro, pela unidade
conceitual: na leitura que Paz Williams do quadro, as mulheres
estgo porque o homem esti, e ele, por sua vez, tem com elas grande
intimidade, muito embora ele esteja enfaticamente distante. Aqui
pode ester oculta uma outra tens go, entre aquelas que servem ativamente e o senhor im6vel. Ou sera que se trata simplesmente
de
uma forma diverse de olhar para a mesma coisa?
Postular uma tensio criativa e genuine entre os dois artistes
pois a evidente que trata-se de dois
pode parecer forgado e pode-se perguntar como entend g-la. Na realidade o
pr6prio
Williams esforga-se para manter tal tensio diante de nos. Na cole-
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tinea como um todo Williams enfatiza a parte que cabs a Brueghel
autonaquilo que ele faz nos poemas; o primeiro poems trata do
retrato do pintor; o segundo, sobre /caro, abre com "De acordo com
Brueghel"; o quarto esti permeado de observagOes explicitas sobre
o mode de pintar. Grande parte da energia dos poemas derive deste
constante jogo entre o poeta e o pintor, entre a poesia e a pintura. Ate mesmo em "The Corn Harvest" o jogo exists; ji que dele se
diz ester "organizado" - antes•que o poets o escreva; e o poems
se
apresenta parcialmente como uma violagio respeitosa de um
mundo
dado e preexistente, constituindo-se portanto como a
realizageo
de um tema nunca claramente formulado. 0 que ester em jogo aqui .
a forma de distincia caracteristica de Williams e que
compreende
um reconhecimento da alteridade do outro, da sue integridade,
em
tensio com um sentimento de parceria, de amor, de ligageo.
Enfatizo esse nivel geral porque a impertante destacar que .o poema Hero
deve ser lido como se fosse meramente sobre a arte. A pintura significava para Williams quase um emblems (no sentido renascentista)
ou antes (e tambem) o objeto capes de oferecer uma cena human 's ou
humanizada imediatamente distante de um contexto pragmetico e passivel de the poupar a necessidade de realizar os processos de distanciamento e revisio necesserios em outros poemas. E como no caso
de
desses outros poemas, o contexto alterado permite a revelagio
forgas normalmente ocultas ao olhar ocasional. Parece-ne que o que
se libera aqui e.a visio de certas raizes da consciencia humane je
que o poems é, no fundo, uma forma de mito.
de
Um mito sexual, por exempla. 0 centro do mundo cotidiano
trabalho das mulheres que conversam e o principio masoulino
em
estado de dome/lois, encarnado no jovem colhedor, (mas ele o
incorpora somente na medida em que o principio feminino o
percebe
como tal; a tense° 4, no caso, dinimica.) Ele e, para a voz
que
fala no poema, o principio formal inativo no universo da
pintura
e do poema, realizando na tele pare Brueghel e no poems para Williams o que o artiste, ou parte dele, realize ao crier a obra. acabade. De certa forma, portanto, o poems é um poema -sobre a
arte.
Mas de arte a apenas um caso especial de algo . mais generic°, maim
proximo do universal. 0 quadro mais do que o poems afirma a iditia
que Ceres é uma mulher
todos os colhedores no quadro seo homens
Mas ate mesmo no poems o problems este sem devida presente, a
,na
qualidade de principio momentaneamente inativo da forma de seu MUD-
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do, o colhedor que dorme relaciona-se ao Adonis que é servido por
sues sacerdotizas ou, mais precisamente, com Dionisio servido por
ou ate mesmo corn o sonolento Plutao em sue corsues adoradoras
que
te. Nem o quadro e nem o poema sao reticentes sobre a morte,
6 a condigao necessiria para a allmentagio humane. A tensio criade
tiva entre destruigao e criagao e entre muitos outros pares
na
oposig6es teve sempre papel importante na concepato de vida e
uma
poesia de Williams. Nao estou tentando dizer que o poema .6
afirmagao do significado da vida, mas sim que se apega a uma imagem verossimil que se aplica a vida em niveis diversos, que a no6
meia
ou que nomeia uma configuragao_fundamental da vide que
pr6pria
significative pare algo tao especifico e temporal como a
obscuro
feminizagio do poeta, ou pare algo tao geral, eterno e
como o mito de Die. .0 poema se torna, portanto, um poema sobre releans sexuais, sobre arte, sobre alimentagio humane, sobre a animalidade /divindade subjacente a vida que vivemos.
no
0 grande ndmero de possessivos e de relagOes possessives
adjetivo
apenas dues das oito estrofes nao possuem um
poems
poderia lever o leitor a uma leipossessivo ou um equivalente
tura politica implicita que apontasse para uma consciencia deslocada des relagaes de propriedade burguesas dissimuladas ou oculteaspecto
das pelo apelo do poeta ao nivel atemporal do mito. Has o
politico parece remoto principalmente em fungao da forma pela qual
os possessivos se distribuem no poema. "His" ("dele") e a forma que
irvore
tomam os quatro primeiros, determinados pelo colhedor; a
supostamente neutra determine o "whose" (dela) impessoal; e as mucontraslheres determinam o "their" (delas) na Ultima linha. 0
te entre o modo de posse masculino a feminino 6 bastante claro (as
mulheres formam uma comunidade, o homem revela isolamento e egoismo); na verdade, o final do poema chega quase a deslocar o macho
central
marcado pals morte e pela expansao do ego de sus posigao
para reconduzi-lo as mulheres caracterizadas pela uniao e pelo gesto de alimentar ("nurture"). Sio as mulheres que representam tudo
converse, alimento, vinho. Has
ha
o que ha de social no poema
uma tensao irresistivel que as liga a ele: elas podem ser o mundo
dos
do qual ele g apenas o centro, mas ele e o centro, e cada um
dais principios precise do outro para se tornar o que 6. No fundo,
este interpretagio e a leitura que aponta para a politica de niourn
sexualidade se completam: ma forma apresentada, o.colhedor 6
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principio enfaticamente tensional que implica tanto a uniio como a
separagio, como ji se disse; o colhedor come um homem que se contrap8e is mulheres tem sentido analogo em termos da ocasiäo
de
seu encontro e da afirmagSo do isolamento e da dominagio masculinas; o colhedor como agente de relag8es possessives a simultaneamente a pedra fundamental de um tipo de ordem social e a cause e o
principio da alienagio social. As tensems criativas do poema proliferam quase de forma infinite, e o que results nio a finalmente uma obra "sobredeterminada" com um significado
supostamente
determinado ou final, nem um texto que se presta ao jogo livre baseado na ausencia da presence de um centro, mas um ndcleo de energia que faz eco a uma multiplicidade de preocupag8es humans.
NOTAS
1

2

Estou consciente de que isso inclui um vasto nfimero de objetos utilitirios; a hesitacbo que tem a noses cultura em aplicar
principio proposto explica em parte a devastadora fei8ra de, tantos dos nossos objetos utilitirios comuns.
Serie a 8nfase de Williams na espacialldade o fator responsivel
pela . superioridade do seu "The Fall of Icarus" em relagio
ao
'Masse des Beaux Arts h , de Auden, baseado no mesmo quadro? Tamb‘m nests poems Williams enfatiza vivamente o espago, enquanto a.
versio menos marcante de Auden desgasta-se na meditagio de eventos contempor8neos aqueda de Icaro e faz pouco use de uma 6onsciencia especial.
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