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DAS POLHAS COMO PRlNdPlO: BORGES NO PERIODISMO DAS
VANGUARDAS

Julio Cisar Pimentel Pinto Filho
Ponti6da Univeraidacle Cat61ica-Sio Paulo

E ampJa e conhecida a p~ de Borges em revistas literMias - e
nio 56 liteniria.s, nem 56 revistu, mas em diversos tipos de peri6dicos durante os anos 20. Revisias, em grande parte, vincuJadas a aventuras ou
experl&lcias vanguilrdistas; revisias cuja atuat;io foj, quae aempre, a de
irradiar, na qualidade de poder de fogo, as propostas mudancistas que
articulavam expectativas de alte1'af;io es~ca a intent;Oes - mesmo que
vagas em alguns ~s - de transfol'lMlWio politica ou social Entre 1920 e
1929, Borges publicou 23~ textos em inUmeros periOdicost. Ajudou a edilar
peri6dicos fundamenlais na trajet6ria da vanguarda argentina, como a
folba mural PriBmll, a revista Proa - espedllbnente em sua segunda fue,
1924-1926 -, ou Marlin Fierro. Eatamos falando do que uma parte da erftica
identifica como 0 pri1fteiro Borges, portador, em meio aos anos loucos, de
um conjunto de vigOI'OSOS ideais vanguardizantes, locais do enconlro entre
suas inquiet'afWOes politicas e seus projetos renovadores da lingua e literaturll argentinas.
Nesse primeiro Borges, personagem de peripkias. nacionalisias, confluem a busca de uma ex.presaio propriamente argentina,. pelo flo do
criollismo, do gauchesco, e no ideal de uma p6tria audivel na sonoridade
especffica do Prata e pelo temario derivado das lido gauchas. Um tom de
novolatria e 0 inevit6vel apego As metaforas surpreendentes, hem ao gosto
das vanguardas, completam 0 perfil do autor de manifestos e procJamas
vanguardisias, autor tambml de Inquisidones (1925), El famaRo de mi esperanza (1926) ou El idwmJl de los arsmtinos (1928), livros, como se sabe, posteriormente repudiados. DistintD, talvez antag6nico ao primeiro Borges - 0
mesmo das revietas literArias -, posiciona-se, segundo tal perspectiva critica, 0 Borges maduro, conhecido por seu apego ao clUsico, defeasor de posit;Oes politi.cas conservadoras, avesso e iranico erftico das vanguardas e de
sua pr6pria atuaf;io em meio a eJas. Do Borges dos anos 20, assim, restaria,
no segundo Borges, apenas alguns regislros pertinentes aos anos posteriores.
Entre os dois Borges, uma cisao, que estabelece, contra a politizal;io do
primeiro, a recusa da politica no segundo; da novolatria do primeiro, a
passagem ao apego 110 sentido d4ssico do segundo.
1 Alejandro VIllXlIrO. Georgie. 1899-1930. l.1M vidIl de Jorge Luis Borges. BlM!I\08 Ailes, Pm../ Alberto
CaMres, 1996, p~.

Ja ha algum tempo, porem. a aitica tem suavizado a distin~o entre
esses Borges e identi£icado tr~os mais expltcitos de continuidade entre a
produ(io dos anos 20 e a dos anos posteriores de consagra~o literaria.
Mesmo em textos como os dos trts renegados livros de ensaios acima mencionados, v@em-se, por exemplo, marcas hem evidentes da complexa per~o borgeana do lema da p6tria que se manifesta em escritos posteriores. A fronteira entre esses dois Borges, cada vez mais, surge difusa, diluise fzente ao estudo mais amplo dos trabalhos dos anos 20.
Numa biografia recentemente publicada2, Alejandro Vaccaro nota a
liga~o profunda entre quatro textos que Jorge Luis Borges publicou em
revistas ligadas A aventura vanguardista Jatino-americana dos anos 20: 0
manifesto "PtoclaD'la", publicado em Prisma (dezembro de 1921), e os ensaios "Ultrafsm()", em Nosotros (dezembro de 1921); "La naderfa de la'personalidad", em Proa (agosto de 1922); e "La encrucijada de 8erkeley", novamente em N080tros (~o de 1923). Nos quatro, surge, em distintos
graus de amplitude e profundidade, a discussio acerea dos procedimentos
litenhios que ca.racterizariam as tetulincills de hoje S, marcas de uma produ~o literaria entio manifesta nas lidas vanguardistas. 0 procedimento litenirio at anunciado, porem., nio se refere apenas ao Borges dos anos 20,
imerso, como tantos de seus contemportneos, no furor novoIatrico das
vanguardas; ao contr4rio, certas bases da es~tica proposta nesses textos
prolongam-se na escritura borgeana de muitas dkadas depois dos anos de
juventude, em que Borges ~ou-se ao periodismo liter6.rio vanguardista e
publicou os quatro textos mencionados. Pelo menos um dos temas em
questio nestes textos - a hostilidade ao psicologismo - e 0 procedimento
litenirio neles enunciado 810 bastante presentes em sua obra posterior.
Interessante, no casa, ~ ver como j6. estio desenvolvidas, nos anos 20, matrizes de sua obra futura, e poder questionar, assim, 0 corte tantas vezes
notado entre sua prodw;io de entio - vanguardizante, eventualmente
politizante - e a que caracterizou suas publicalOOes dos anos 30 em diante.
No "Prodama", publicado no primeiro - dos dais nUmeros que
houve - da revista mural Prisma, afixada por Buenos Aires em dezembro
de 1921, sob 0 violento tom de critica A tradi~o liten\ria argentina, propOese a inevitlivel 16gica ruptural das vanguardas. Juntamente com Borges,
rec~-chegado da ElJtoPtl e lfder do grupo constituido em torna da folJul,
assinam 0 manifesto Eduardo Gonzalez Lanuza, Guillermo Juan e Guillermo de Torre. Na plluta dos vanguardistas - para al&n da enf6.tica defesa da metlifora e de uma poesia de maior difusio -, a necessidade de
refutar 0 furloso culto Apersonalidade que notam na ProdulOio liter6.ria de
entio:
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Alejandro Vaccaro. up.cit., p.204.
Ia penlONl1idadu , in Inquisiciortes. Buenos Aires, Seix Barra!, 1993, p.93.
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ttl uns i autros 11llII1Cebos da cultura lal:iM. apoetadcns da sua alma, ~
soble as marm6reas leis estllticas para digni.ficar exerdclo tio lamentDeL Todoe
querem realizar obras deIlSas i perenes. Todoe viveJn!lll sua autobiografia. todos
acreditam !Ill sua persooaJidade, e8l misalJAnea de percepQllee ellttellll!lldea de
salpicaduras de cita¢es, de acbnira¢es provocadas i pontiapda 1hutenia. Todos
tendem para a encicJ.0J*fia,. para as efem&ides i para 08 volumes densos"'.

A fixidez da trad~(), associada a cren9l arraigada em uma personali·
dade est6.tica do autor que reflita e distinga sua escritura, surge como alvo
da acida crftica ultrafsta, que afirma 0 valor do vivo, logo mut6.vel, na produ~io liteniria. 0 conceito histOrico dIl vid4 moTde SUQS hoTas, Jembra Borges,
arrematando 0 "Proclama" com a identifi~o de seu proprio projeto:
ttN6s, os ultrafstas - nesta 6poca de mascates que ex1"bem COI'llI;&s dissecados i
plasmam 0 rosto em camavais de trejeitos - queremos desestagnIIr a ute. (...) Embandeiramos as ruas depoemas, iluminamos com JAmpadas verblis 08 seus caminhos, cingimos os seus muros com trepadeiras de VetllOll: que e1es, ~dos como
gritos, vivam a Jl'lOJl'lentane etemidade de todas as coi8as, i que a sua beleza dadivosa i transit6ria seja compar6vell\ de UD\ jardim vislumbrando a mUllica esperra-mada par uma janela aberta i que enche toda a paisagem"5.

Levar a poesia para 0 mundo, desentranhA-la dos claustros da tradiurn projeto que remete A a~ de uma personalidade fixa do autor
que possa determinar, a despeito das circunstancias desse homem. sua
obra; reeonhecer uma interfe~cia externa decisiva na consti.~ do
texto. Sugere-se como principio de conduta da vanguarda a reewJll do psicologismo e a busca de urn mundo pronto a ser desvendado.
No mesmo dezembro de 1921, na revista NosotT06, 0 ensaio "Ultra{smo" refo~ 0 que no manifesto de Prisma era apresentado. Lembramdo
que Rafael Cansinos-~ define 0 ultrafsmo como uma proposta que
representa 0 compromisso de ir 4VRnfJZndo com 0 tempo, Borges destaca novamente 0 ensimesmamento da tradi~io e reafirma a necessidade de buscar a
fragmenta¢o do que e vivo:
~ao:

"Os poemas ultriUstas constanl. pois, de uma sm.e de metlUoras, <:ada uma das queis
tem a sua sugestividade pr6pria e compendia ~ visio ~ta de algwn fragmento
da vida. (...) Urn resumo final. A poesia Hrica nia fez outracoisa aM agora do que
camhalear entre a cae;a de efeitos auditivos au vi$uafs, e 0 PfUrido de querer expreesar a personalidade do seu fazedor. 0 primeiro desses dais empenhos diz respeito A
pintura au Amusica, e 0 segundo se ap6ia num erro psicol6gico, j4 que a persona1idade, 0 ell, l! 56 uma ampla ~o coletiva que abrange apluralidade de
todos os estados de consci~. Qualquer estado :novo que se acresc:ente aos outros
chege a fazer parte essencial do eu e a express4-1o: tanto 0 indivitlURl como 0 aIheio.
4 "Proclama", in Jorge Schwartz. VllPlpmI4s~. pollmictls, 1IIIIPIifl/s1os e IexIos crltia1s.
Sio Paulo, Perspediva/Edusp/Fapesp, 1995, p.113 (trad. de Neide M Gonz6lez).
5 idem, p.113.
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Qualquer aconIecimento, qualquer percep;io, qualquer idU nos exprime com igua1
virtude; vale dizer, pode-ee in=orpOIal' a n6s. Superando eesa imiti1 ob8tinal;io em
fixar verbalmenle um eu vas-bunda, que lie tran!Ifonna a cada insblnle, 0 ultnlfsmo
tende 1\ meta primeira de tDda poesia, isto~, cl transmu~ da realidade palp4ve1
do mundo em realidade interior e emodOl'lll1"6.

Ao negar essa tradi~o credula da possibilidade de fixa¢o verbal de um
formula~io j4 anteriormente presente no
"Proclama" de PrismJl e desenvolve com mais profundidade a valoriza~
de ~o do tempo. Nio h'- por8n, uma recusa do cJ4ssico, base, de resto,
para as al~Oes e repos~ que 0 pusar das temporaIidades produz.
Logo no infdo de "Ultrafsmo", Borges preocupa-se em distingOir, dos cJ4ssico&, a tradi~io - sempre identificada a Ruben Darfo - agora reeusada:

eu vagabundo, Borges insiste na

"Antes de COJnel;lU' a exp~o da navfsaima ~ca, COI1VSl e1ucidar 0 feitio do
rubenianismo e do episodismo vigentes, que n6s, poetas ultraistas, nos propcmoe
tlrar das ruas e abolir. E Ilio fa10 do claMicismo, pais 0 COI'lCeito que da 1frica teve a
maioria des clUsicOs - isto~, a urdidura de ~ versificadas e embIIndelradas
de imagens, au 0 sonora desenvolvimento dial~ de qualquer intenl;io adtica au
jactanciosa ~o amat6ria - Ilio campeia boje em parte alguma"7.

A her~ vinda dos cJ4ssicos pode ser absorvida - como qualquer
patrimOnio que Be apresente - no emaranhado de textos que geram outros
textos. A escritura surge como m6vel,. variante em sua autoria, em sua
consti~o.

A reflexio iniciada nos textos do final de 1921 ~ consolidada em "La
naderia de la personalidade". 0 pereurso de "La naderfa..." corta 0 campo
fil0s6fico e insiste, inumeras vezes, por meio da ~ o da formuJa~
b4sica No hay tal yo de conjunto, no vazio da personalidade. Renovar 0 procedimento literArio, evitando a ~ do final do XIX, significa. para esse
Borges de Proa, a defesa de uma esWica alheia ao psicologismo que caracterizaria a escritura:
"Penso prover que a persona1idade ~ um equivoca, COIlSeIltido peIo orgu1ho e peIo
h4bito, mas sem apoios metaffsicos oem realidade ent:ranhada. Quero aplicar, partanto, A literatura as COIlSl!CJUfncia dimanantes dessas premissas, e levantar sabre
eIas uma ~ hosti1 ao psicologismo que 0 sku10 paseado nos deixou, afeita ace
clUsicos, mas alentadora das mais perturbedoras ~ de boje"'.

Para aJ.&n da reeusa do entendimento psicol6gico, ~ significativa a
defesa dos cJ4ssicos, aos quais a nova estlMica. seria afeitil. 0 fazer liter6rio,
hem distante das caracterfsticas psicoJ6gicas do autor, depende, neaaes
termos, de urn patrbnOnio de leituras. Contra a 16gica da escritura como
6 "Ullnlfsmo", in
7 idem,

Jorge Schwlu1z. op.dt., p.111-2 (trad. de Neicle M

p.l08.

• idem, p.93.
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Gonz6lez).

do

an~ de aJguma reatidade mterior, Borges afirma 0 primado
~
pert6rio - refer@ncias que sustentam 0 fazer Iiter6rio - de cada aulor e
sugere 0 entendimenlo da escrita como jogo de leituras, de mem6ria, que

tambml ~ de auloria hipolitiCtl 011, disfarpulil, cabendo ao leilor prevenir-8e
!rente aos .enganos e annadilhas que tod~ texlo insinua:
" Adverti que em geral a aquiescfn::ia cosadida pelo homem em siNal;io de leitDr a
um rigoroeo m:adeamento diaWtk:o nlo ~ mais que uma p ~ in:apaddade
para examiNr .. pmv.. que 0 eecritlor alega e uma Confusa conflan;a na homadez
do Jl1I!IIIIlD"'.

o

papel do leltlOr adquire posi~ central na es~ propos. e, ate&.do 0 tHUio d4 pmmIIllid4de - aeguido de uma tentativa de I\!futar 0 psicologismo que faz supor, no eeailor, uma diapoe~o em fazer de sua escritura 0 lugar de p~o de uma supoeta reeJidade interior -, CONtatase 0 valor cia mem6ria como algo que Ie desvincu1a de uma penonalidade
011, patlimblUo psico16gico estlttico e aftnna..se como move), de recuperae;lo
i.n<:erW. mas continuamente nutrida por alb:nentoll vmos:
"Nio hA tal eu de ~ . EquiVOClH!le quem define a identidade peseoal como a
JX.e privativa de aIgwn tIeIDuro de 1eIriIrM~ QI.aem afirma iIto, . . . do Ifm.
bolo que plMma a meIIUiA CXlIIlO duradouro e palp'Yel celeiID ou ~
quando No ~ 8I!l'lio 0 nome 88pl1do 0 qual indiean¥» que..-e a iIluawnwUcIede
de todoe oe e.tado8 de conec:ifncM, DUi... KOIIdIlloem nDVllIJ:lIIWe de lwma COIliaa
AJen do Dlllis. Ie a penma1idade enniza.R na JembranI;a. que pc-. pieteadir
sobre oe inItanIIes cumpridos que, ClOtidUInoe ou 1InIip, No esIampenun em n6s
uma grav~ perduriivel? E. . deatnWa JIlIDI6ria a cuja eenI:er1rWa Ie apela moetra em a1gwn momento toda sua plenitude de pusado? Vive, par acuo, na Vel'dade?"to.

Borges reconhece 0 duplo da ~em6ria, lugar oscilante entre um patrimOnio de aces&o coletivo e as ~ individuaUzadas, Ieituras patticulares que se fazem. Nio perde, dessa. forma, a not;i9. de individ~
do ser, mantend<Hl, poren. ban diatmte de. qualquer ~ psicologizante da escritura. Tambfm as temporaJidades dUuem..... UINllI 11M
outru, com 0 presente, D\Omento de repoe~ deue ~rio memorialfatico canhestramente tecido, assumindo tod4 IJ in4etmninlJ9lo do lN1l1e1uloll.
o entendimento, guiado pela apreensio indivic:fuaUzada d.u ~
coletivas, ganha densidade e eobrepOe-se • manifes"~de uma personalidade supostamen1e conformada previamen1e pelo autor. No lugar da
personalidade, a memoria de Ieituraa, a autoria variante, uma hist6. lei.
mem6ria, com caprichos de diJm4 elegante. A ~tica afirmada em contrapo9 idem,. p.93-410 iclem, p.9&-5.
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!dam. p.99.
91

~o 110

psicologismo remete a uma ~ que ~, em dupla instAnda, da

leitUrau e cia mem6ria. 0 procedimento liter6rio apresentado como caract&rizador du tendhu:iIlS de hoje - entendido hoje como tempo das vanguar-

etas -. aproxima-secla carac~ que a escritura borgeana assume ao

longo detodA a obr.. independenteD\ente das inquie~Oes momentaneas
que puderam mov~la au cia proxbnidade de Borges em rela~o a propostas de inov~ na dbda de 20.,
Tm:nb&Jl em "La encrucijacla de Berkeley", Borges retoma a refuta~o
do PfkologiRno e reafirma a id& da escritura como tecido de muitas outro escrituras. Asaumidamente, HLa encrucija.da..." continua, agora com
maier denaidade fil0s6fica e menor preocupe~ - ao menos explfcita ~ a diIcu8lIio de "La nadena de Ia personalidad". Agora. uma
eno~ quantidade de autons surge pua sustentar 0 primado da percep~oe cia reflexio que dela decorre. VlIJiadu cibw;i5es, diversos exemplos:
Borges constr6i leU projetD litlririo por meio cia diacussio fil0s6fica e 0
exemp1ifica no jogo de ci~ que apnsentam, sob a fi~ de vida p~
ria. 0 patrim&nio de reftdl.au que opera como recurso de elabora~io
textual; repert6Iio memorial que faz surgir,. na tela de um presente denso, a
U'ticulaI;io, sempre provi86ria e fluid-. de alguns registros passados:
M Amde eItl6 miaha vida pn!t8ita? P8rwe J'l8 fraqueza cia mem6ria e aceibd. sem
dtmdu, que nIo ~ em mlm. au eRou limitado • esIe vertigin080 presente e ~
inIdaaIlvelqae ~c=-berem lUll fr6N. eetreiteza 08 pavoroeos mI1hares des
cIeIzIm ~ IllltDso Be nIo qui8er apem pua milagres e invocar em pro de seu
asredJdo .. de undade 0 er1iptico IOCOftO de um Deus OIlipotente que abrae;a e
amw- ClXIlO .axtIIece com 1UJ'l8 biz 110 transpuar um cristal, concorde comigo
lOIn 0 amatulovuio deBsu lI1utradu palavru: Eu, E~, Tempo.. ."IS.

Na recusa das C8tegorias absolutas, na defesa de uma multiplicidade
de tempos e de lem~, Borges projeta uma Realidade - dado de co1etivo, mas nem por iaso deunidade - apreensfvel a cada giro de um·cristal, a cada angu1a(:Io do olhar. ~ a ~ reflexiva de algu~ pensar, mais
do que exiatir, ~ identificar um pensador que estabelece conexOes e versOes
deua Re8lidade: "A ReaJidade ~ como essa nossa imagem que surge em
todoe oe espeIhoiJ, simulacro que par n6s existe, que Conosco vern, gesticuJa e Ie vat :inu em cuja busca buta Jr, pant sempre dar com ele"lf.
Os autores elencadoeao longo do texto indicam um tipo de sel~o,
Ulna vontade de eecolha, uma manifestal;lo desse pensar que recorre a um
repert6rio "trado 'pera, dele, extnlir aqueles nomes que permitem constibiir um autor, resultado de muitas autorias anteriores. Da leitura, associada l mem6ria. afinaJ, constitui-se 0 texto.

RDd.Jfsuez Monegal.~: 11_ poitial d.z leihm,. Sao Paulo, Perspectiva, 1980.
u '"La enaucIJ-da de Bedr.eIey"', in l~. Buenos Aires, Seix Barral, 1993, p.123-4.
14 Idem, p.l27.
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E possfve~ entio, pensar numa ~ da mem6ria, i' anundada nu
pAginas das revistas de vanguarda. Nessas folJuls, lIUl1'C8S de um jovem
Borges, de inser¢o vanguardista, an1l11Cia-se 0 Borges madura. Nelas, 0
reconhecimento de um acervo de ref~ias mais amplo, de um universo
memorial ao qual se recorre no momento da escrita e cujos nutrientes,
sempre fluidos, manifestam-se individualmente, reinventando, a cada
texto, 0 autor. Um Borges, em suma, que, da juventude Amaturldade literAl'ia. sempre se man~ vinculado As perce~ de um mundo mutante,
de um tempo e de um lugar, de uma hist6ria AgiI, de uma mem6ria continuamente renovada.
Dilufdos os dois Borges num 86, nota-se, na virada do Borges vanguardista para 0 Borges anti-vanguardisia do infcio da dada de 30 em. dimte,
o assentamento da experi@ncja hist6.rica das vanguardas. Mais interessante
ainda ~ perceber que esta continuidade,· essenciaI pu:a asinlelpre~
mais recentes cia obra borgeana, ~ particuJarmente n0t6vel na leitura dos
textos que publicou nas folhas, revistas de vanguarda, in6meras, de que
participou. Nas folhRs, talvez 0 principio do procedimento liter6rio bargeano.
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