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Polimnia é unha colección de pensamento contemporáneo
aberta a todo tipo de creadores galegos e non só galegos. Propiciaremos a “produción de discursos abertos ao tempo actual”,
sen deixar nunca de permitirnos a abstracción conceptual e o desenvolvemento de novas formas narrativas e discursivas. Estamos
abertos á recepción de textos. Poden ser enviados ao enderezo de
correo electrónico de Axóuxere.
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A inteligibilidade do todo depende principalmente de se ter em
vista a cena em que Édipo interpreta de modo demasiadamente
infinito a sentença do oráculo e é tentado na direção do nefas.
Friedrich Hölderlin
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1ª Estação:
Fundação e firmamento das obras

A linguagem sempre nos há de suspender, ainda que sob
a firmeza da pedra. E nos há de suspender, certamente,
porque nessa firmeza se encontra o firmamento da
linguagem. Com efeito, é o que a erige em seu modo de
pedra. Se andar requer um fundo que seja firme aos pés
– portanto, uma fundação –, a linguagem – para sustê-los – oferece um abismo. O em-falso de todo fundo.
Na suspensão dos pés está a sustentação do fundo e a
fundação do abismo que permite o movimento de toda a
andança e a manifestação de toda linguagem. A fundação,
sendo firmamento (a ação que firma o caminho), ergue
seu sustento nessa suspensão. Desistir desse pequeno
salto, precipitado no passo, é perder o céu em que os pés
caminham. Tal é o princípio da via poética, sem o qual
ela perderia todo o seu fluxo: fazer da firmeza do fundo
a abertura do firmamento. Para emoldurar numa frase:
pensar o céu de cada coisa. Essa abertura é entendida com
clareza na experiência do pensamento de que nos fala essa
frase. Nela, “pensar” habita seu sentido mais radical,
o da possibilidade de se estar penso, de pender-se no
aberto. O pensar exige daquele que o cumpre o pender
10#

#11

de todas as coisas e a suspensão de todo saber que se
quer nelas fixar; ou seja, o abrir novos caminhos a partir
do impensado. Atentamos para que o pensamento
é, então, o pensar-pender e o sus-pensar das coisas
do fundamento onde estão firmadas, a fim de serem
repensadas no firmamento de sua abertura. O que
está preso ao chão, quando elevado pelo pensamento,
precipita-se no abismo de sua origem e pronúncia,
em que pela primeira vez surgiu, nas possibilidades
infinitas do ressurgimento: a linguagem, ou o seu céu.
Linguagem e céu ganham, a partir dessa experiência de
infixo, um sentido de mútua referência, ambos são a
fonte de concretização dos possíveis caminhos de uma
mesma obra. Somente no movimento de caminhar a
obra, ela se pode perder de suas fixações, elevando-se
pelos pés ao vão celeste de seu sentido.
A vocação do peregrino não é a sua meta final, o paraíso
que busca; mas manifestar o céu no aparecimento de todo
caminho. Em vista disso, podemos dizer que onde os pés
firmam é, porém, o firmamento; onde não firmam, não
vale a pena estar. À passagem desse viandante todo espaço
calcado se lança no ressurgimento e, por isso, renascimento
de seu destino celeste; pois o itinerário metafísico que
conduziria o viajante por uma estrada previsível e passível
de mapeamento, levando-o sem surpresas a um outro
lugar também já concebido, abre-se para uma nova via, na
qual o fim teleológico de seu antigo trajeto – buscado na
sucessão consequente de toda viagem que quer chegar – é
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renunciado na força renovadora de um outro sentido, mais
pleno e realizador. A revelação desse segundo caminho
– único capaz de modificar aquele que o atravessa – se
dá no empenho de ter, no salto dos pés, seu sentido
manifesto; de modo que o caminheiro seja também a
condição de realização do caminho. Na peregrinação,
a travessia e o viajante não se estabelecem previamente,
mas se imbricam na reunião de uma caminhada, na qual
o destino de ambos se faz no seu desconhecimento mútuo
(vejamos que nenhum autoconhecimento é permitido),
experienciado no espanto modificador do que devemos
chamar sobressalto. Sobressaltar é, pois, ter sob os pés
a abertura capaz de levar-nos aonde ainda não pisamos,
aonde ainda não sabemos como pisar, embora estejamos
firmes no princípio de possibilidade das realizações.
Lembro-me agora de um andarilho de Florença que se
deixou conduzir, por primeiro, aos infernos, o mais inferus
dos abismos (aqui também infero – para onde nada é
possível levar, de onde nada é possível reter), pelo desejo
de encontrar, já quando toda perdição o eximia de sua
antiga vida, a transformação (convertio) nos páramos do
pensamento, ou simplesmente: a sua santa Beatriz.
Para Dante, era imperiosa a tarefa de realizar sua obra,
ou atravessá-la, pelo deslocamento da elevação; somente
assim que, pela conversão de cada verso, poderia renunciar
a um sentido preconcebido para o estabelecimento de
sua poesia, revelando, por isso, a experiência concreta da
perdição que o envolvia no desconhecido de sua obra. Por
#13

conseguinte, não pôde evitar que até mesmo lá, onde o
caminho surgia de seu próprio passo, necessitasse de guia:
um para ensinar-lhe até onde pode levar o fundamento
que desde sempre como poeta soube (a tradição de
Virgílio) e outro para mostrar-lhe o que no mistério de sua
obra poderia transformá-lo (o céu). O pensamento, dado
pela linguagem, convoca-o para uma outra vida cujos
fundamentos permanecem sempre ocultos no que ainda
não se revelou por completo à sua frente, a atualização
de um mistério a cada vez renovado. Por muitas vezes
no Paraíso, o poeta declara não saber como descrever o
que via ao fim de sua obra, mas que poderia ter certeza
de que habitava o lugar da origem de toda e qualquer
criação. O mistério da encarnação do deus era para
ele, outrossim, o mistério da encarnação de sua obra e
travessia celeste.
É necessário, embora também já evidente, declarar
a esta altura que, nesta via excêntrica (poética na qual
penso as obras de linguagem), caminho e obra são um
só e que, a partir de agora, quando pensarmos um deles
na complexidade de suas imagens e elementos, estaremos
pensando simultaneamente o outro, não em uma relação
metafórica, mas em sua identidade essencial. Obra é, aqui,
caminho e peregrinação.
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2ª Estação:
A liturgia no lugar da estética

Toda travessia de linguagem instaura um novo destino,
que é vivido em sua inevitável liturgia. Sem essa, não
seria possível uma sagração. O destino que tem por fio o
firmamento, como já dito, aquele que é celeste, se perfaz
no rastro de quem o atravessou por primeiro e, com isso,
o elevou em um outro e renovado aparecimento de seus
elementos constitutivos. Cada coisa que integra passa a
ser essencial na composição e no perfil do espaço sagrado.
Esse arranjamento das coisas afiança um caminho que não
pertence a um único, pois seria o mesmo que fixá-lo, mas
que é atinente a todos e, ao mesmo tempo, não se deixa
possuir. Este é o sentido mais profundo da ação litúrgica:
descerrar os destinos possíveis em um mesmo espaço de
andança. Liturgia é ação, do grego érgã, que torna algo
um acontecimento próprio a todos, léitos. A via alinhada e
sulcada pelo tropel do peregrino é acolhida pelas romarias,
que são convocadas a fazerem ali sua própria peregrinação.
A sagração do caminho é o silêncio desse primevo tropel
que o tornou sagrado ao pronunciá-lo. A partir do silêncio
que inabita os elementos litúrgicos, todos os destinos são
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pronunciados e conduzem cada qual novo romeiro em
sua própria caminhada, ainda que estejam no mesmo
encalço. O movimento dado pela linguagem e ouvido
na compostura litúrgica é a oportunidade desse silêncio e
dessa pronúncia que atualiza a via e que transforma, a cada
passo, o passante.
Pensar o passo, contrário a definir um caminho em uma
limitação espacial (materialidade) com um direcionamento
temporal (forma e finalidade), é mais precisamente o hábito
reiterado da liturgia que ordena a origem e o destino da
terra (pensada no viandante pela sua elevação) enquanto
via e obra. Nessa passagem do céu sobre a terra – é preciso
ter claro que, se não pisamos na terra, a elevamos ao céu –,
que se atualiza no hábito, os caminhos se deitam sagrados
pela elevação dos símbolos litúrgicos. Símbolo, elemento
alheio às representações, é o encontro que reúne céu e
terra, pelo desaparecimento de uma aparência comum, na
sua tarefa de não ser. Um símbolo é um ícone (éikon), uma
negatividade: o limite que se ocupa e se esvazia a fim de
dar lugar àquilo que deve tornar-se o lugar. Os elementos
simbólicos renascem em outro e mesmo caminho a cada
passagem de muitos ou nas muitas passagens de um só. O
lugar da peregrinação e da obra é antes o deslocamento
e o não lugar compreendido pelo seu movimento de
andança, em que não podemos dar certeza de seu alcance
e limite, de sua elevação e abismo, já que a experiência
do que nela permanece emerge pela capacidade infinita
de suas mudanças e de nossas conversões. A mudança na
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permanência é, para os peregrinos, a constante eclosão de
seus caminhos no caminho e suas obras na obra.
O espaço litúrgico surge como o lugar de abertura
para o mistério próprio por onde a obra nos quer levar.
“Mistério próprio”, pois seria também precipitado
dizer que, em uma obra, toda e qualquer experiência
misteriosa se dê sem distinção. Não falamos, todavia,
de um conteúdo específico do mistério, mas da sua
revelação sempre diversa e autêntica da qual a obra é a
guardiã. Como dito, o poeta florentino revelou-nos, ao
fim, o mistério que, estando também na origem, iniciou
toda sua busca pelo caminho; esse andarilho chegou, na
verdade, aonde sempre permaneceu e de onde nunca saiu:
na encarnação de sua obra. O lugar no qual se encontrava
antes de enveredar pela sua busca só se torna parte de sua
obra pelo chamado de Virgílio, o mistério de seu caminho
somente se torna presente após ser tomado pela voz de um
convite invencível. Seu chamado é princípio e é destino,
o principiar do caminho e o cumprimento de fazê-lo
por um modo próprio. Toda travessia poética aduz um
mistério que desde antes nos convocou a seguirmos pelo
seu chamamento – esse concentra e guia a caminhada. O
caminho de uma obra, não sendo linear, é sempre aquele
que nos oferece de uma só vez o princípio e o destino que
não se pode reter. Nada nele se exaure ou esgota, como
se poderia supor numa progressão, embora tudo esteja no
vigor máximo da perfeição de si mesmo. O símbolo é esse
elemento de penetração da obra que não a esgota em si,
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mas a permite revelar-se. Numa única imagem, é a sarça
ardente de Moisés: seu fogo e calor jamais a consomem
para que permaneçam na sua manifestação.
Para esclarecer de uma vez por todas, o ícone, no
sentido já exposto de sua sagração, é o critério (o que
discerne) de verdade e decisão que nos afasta de toda a
tradição metafísica (estética e formal) para aproximar-nos da obra ou do caminho que se nos mostra. O ícone
é aquele fogo e aquela sarça: uma manifestação conjunta de fulguração e sustento, de manifestação e renúncia,
de passagem e permanência. Não pode ser medido ou
definido como atributo de uma obra, porque já traz em si
a plenitude dela mesma e de seu mistério, dos quais não
pode ser retirado ou mesmo preterido como um acidente.
O lugar da sagração de uma obra é sacramental a todos;
e assim como nós, após Dante, temos de despojar nossas
esperanças ao adentrar a porta de sua Comédia, erguida no
abismo, os hebreus tiram as sandálias na fralda do Horeb
para pisarem no monte que se tornara santo.
A força dessa experiência de permanência e mudança,
de céu e terra, foi a mesma que exigiu do ocidente a
perpetuação e desvelo de uma rota intocável, o caminho
de Santiago. Esse não se implica (in-plexum) com outros
caminhos para que a ele se possa chegar, ou diríamos ainda
que tal itinerário não tem uma junção (plexus) a fim de
se articular com outros caminhos, e isso justamente pela
diferença e plenitude de sua simplicidade (sineplexo).
Como a porta de Dante, os trajetos que pretendem nos
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levar ao caminho de Santiago – mas dele não participam –
são deixados pelo peregrino ao penetrar sua travessia,
posto que somente a partir da passagem para o lugar da
peregrinação o sentido de seu mistério começa a se nos
revelar – até então se está fora dele. Não há um caminho
fora do caminho, nem obra para fora da obra. O que
se vivencia dentro de ambos não pode ser abandonado,
tampouco preconizado em uma experiência anterior.
Nesse caminho sem duplos, céu e terra são um único e
mesmo. Em Santiago, esta é tocada por aquele: seu nome é
Compostela, o campo das estrelas. Conta-se que o ermitão
Pelágio, ao flagrar ali o fenômeno celeste, unindo o céu e a
terra por uma cadência de astros, todas as noites arrostava
uma luminosidade realizadora sob o bosque de Libredón.
Por essa união, ergueu-se do corpo estelar uma basílica,
e suas rotas de peregrinação ganharam ali um destino de
chegada e ao mesmo tempo o lugar que as inaugurou,
permitindo a travessia de cada peregrino. Nesse isolamento
geográfico, já que não possui junções para seu acesso, não
se pode alcançá-lo: essa rota no mapa somente pode ser
atravessada por alguém que tenha sido tomado antes pela
moção celeste de perfazê-la, não podendo seu trajeto ser
cumprido, sequer iniciado, acidentalmente como pela
desembocadura de uma estrada, ou pela força de uma
vontade. Isso por não se poder delinear um itinerário
prévio dessa via e nem sequer existir um. O caminho de
Compostela em sua condução e meta é revelado somente
para o peregrino, que só pode atravessá-lo nesta condição:
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em tendo sido atravessado por ele primeiro. O peregrino
somente tem descoberta a sua vocação de perpassar a terra
(per-agro) porque anteriormente foi perpassado por esta,
que lhe faz o chamado e lhe conduz o caminhar. Os peregrinos atravessam o caminho que já os atravessou pelo
destino. Falo do caminho de Santiago, mas penso em
qualquer obra que se erga na linguagem.
Continuemos no âmbito das sagrações. Trazendo para
mais próximo de nós, o mesmo que em Santiago vemos
acontecer com a sua basílica acontece em Aparecida do
Norte, pois também ali o símbolo – não mais o de Iago,
senão o da imagem da santa – espalhou sua vigência na
sagração dos espaços: uma estrela em Compostela deitou
do céu, uma outra (Maria, estrela do mar) emergiu para a
terra. Pela sagração, que é a instauração e acolhimento da
participação de todos, as obras fundam seu próprio lugar,
para negar a imposição dos espaços externos. Não há um
lugar para as obras, elas é que nos oferecem um lugar, uma
habitação ou um abrigo. Se fundam o lugar, nesse sentido,
Guimarães Rosa ergueu sua obra no pacto com o sertão e o
sertão na sua obra; Machado de Assis e Lima Barreto, com
ironia e franqueza, sitiaram de subúrbios uma vida de
centros e João do Rio inaugurou a cidade na memória
de suas ruas. O pacto, a ironia e as ruas, na arquitetura de
suas obras, foram seus ícones.
Até hoje, me refiro ao tempo epocal de nossa crítica,
julgou-se, entre as suas diversas correntes epistemológicas,
a obra pela sua forma ou pela sua possibilidade de fruição.
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Em ambas as alternativas de aproximação à obra, vemos
um mesmo vício de reputação: o complexo sistema de
atribuições foi sempre o critério (medida) máximo do
sentido de seu mistério, sendo esse ora visto pela recepção do
sujeito, ora justificado em possíveis causas e efeitos. Nessa
tradição analítica, deixou-se em exílio o peregrino de sua
missão, quando não se compreendeu que tanto o caminho
quanto ele são um só. Criou-se o autor independente
com suas obras de intenções setorizadas e com finalidades
exclusivamente regionais, surgiu o sujeito esteta cujo fito
é colher as benesses de um trabalho frutuoso e sinecura;
para o primeiro a ética não está em sua obra e percurso,
mas no que ela pode lograr como instrumento político ou
histórico; no segundo, ela é entendida equivocadamente
com um mero moralismo de conduta, tornando-se fácil
sua negação em prol do gozo da vontade subjetiva, em
que cada sujeito tem sua experiência individual sem
jamais considerá-la tão de outro quanto sua – ele mesmo
é incapaz de tocá-la no seu centro, de refundi-la em sua
aprendizagem, ou de reerguê-la no tempo. Com todos,
esqueceu-se da caminhada como destino do homem e da
obra. Nela, não há estética ou forma, senão a liturgia para
um caminho.
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3ª Estação:
Ação no lugar da técnica

Para mais entender o que se nos dá como passo e seu
marco, é preciso acatar o que, na passagem de cada destino,
se nos diz comoção. Esse fenômeno da comoção nos toca e
impele a um agir e empenhar-se sobre a obra – caminho –,
não sendo essa ação e empenho integralmente de nossa
disposição e de nosso esforço, mas deles dependentes
na realização da mesma. A comoção é, assim, a reunião
de uma provocação alheia e de uma escuta própria que
imperam em todo atuar de realização no caminho. Tal
empenho, sempre único e porquanto solitário, é a marcha
que delimita e declina – da abrangência celeste dos
elementos – a determinação telúrica do caminho sagrado,
ou seja, suas múltiplas figurações. Sua tarefa essencial nos
faculta dispor ainda de um outro sentido do corpo e do
espírito (não se fala aqui de sentido como uma categoria
de compreensão: sentido como significação; mas dos
sentidos concretos: táteis ou perceptores), que reúne tan-to a escuta quanto a convocação do que há de aparecer
– e somente o caminho pode aparecer – ou, de um modo
mais próprio, figurar como parte de nós, por ser de nossa
própria figura, naquilo que se encerra sob a égide e nome
22#
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da excentricidade. Enquanto espírito, essa nos deixa na
unidade de seu centro e, já corporificada na concreção do
passo, enseja a descentralização realizadora de um outro.
Aí, na permanência unitária de nosso deixar destinar,
está também o campo latente das constantes conversões.
A comoção, palavra que guarda além da cumplicidade
em co-, a regência de um mover-se ao mesmo tempo
nosso e alheio (a moção), é – no empenho do caminho –
a solicitude que sentimos ao retirar o calcanhar da terra
para flutuar, a partir da mesma, na área de latência das
possíveis determinações do que ainda não se fez, mas que
nos apela à concreção de seu cumprimento figurador: a
sua Realização.
Essa força excêntrica, na propensão natural de sua
origem biunívoca, nomeia não só uma correspondência
ética do peregrino diante de um apelo de realização (o ato
inalienável daquele que deve cumprir-se em sua obra, pelo
acatamento), mas também uma ausência pré-figuradora,
posto que já imperiosa, da presença daquilo que se há
de realizar (o caminho ou obra). Nessa encruzilhada do
próprio real, onde o ato e a ausência se encontram e se
celebram como unidade totalizante do que é e do porvir, se
desfaz a condição inautêntica da separação de ambos para
se refazer o mistério das realizações. Vemos, desse modo,
que realizador e realizado são de um mesmo, pois aquele é
também o realizado e este o que realiza, embora de nenhum
dos dois seja a realização. Esse mistério, sumariamente
entendido por participação, e por isso litúrgico, não se
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alude à satisfação de uma vontade e de um poder conhecer
– embora tudo nele seja essencialmente satisfeito –, senão
a um doar-se às coisas que se deve e se abre à necessidade
de uma lembrança nossa (admonitio) desde sempre
esquecida no outro. O rito da admoestação, olvidado nos
oráculos e necessidade perene do seguimento, permanece
presente agora enquanto dito realizado da linguagem.
Desta maneira, aquilo que se obra na realização, a obra
da linguagem, nos faz pensar e lembrar (admoneo) de
nosso próprio destino, que é também ser outro que não
nos seja. Admoestação, reversamente a um conselho de
adequação da vida a uma vontade e a um conhecimento,
quer dizer o lembrar-se daquilo que, no que somos,
ainda não dominamos, nem podemos abranger. Sendo
esse rito atinente ao realizador e ao realizado, chega-se ao
que obcecadamente se negou até agora na trajetória atual
do ocidente metafísico em prol da afirmação do sujeito:
que a obra não se concorda (adaequatio), mas admoesta
ao destino. Na via, esse último já se encontra imerso no
esquecimento que define o ser outro e, portanto, já não se
pode esquecê-lo.
Partirei novamente de algo que há muito desconcerta
o espaço do ocidente racional em sua linearidade de
homogêneo que a tudo acredita abarcar pelo atributo da
extensão. Falo de um lapso nessa materialidade já há muito
firmada (res extensa), ou de um lugar que não se pode
mensurar, senão com a abertura de seu próprio nome,
capaz de dizê-lo sem a circunscrição de seus limites. Esse
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sinal de revelação do sagrado chamamos, para que já em
sua evocação reconheçamos sua origem e preternatureza,
de caminho de Compostela (Campu’stellae). Sabemos que,
pelo mapeamento das linhas de trânsito que nos levam
a esse nome (lugar), não é possível avançar até o mesmo
e tocá-lo, pois as cercanias que o colocariam contíguo e
ao alcance dos pés para aquele que as transita, abrem-se
no abismo celeste daquelas pedras sagradas que foram
construídas, não na firmeza sequencial da razão, e sim na
força realizadora das estrelas (stellae). Os peregrinos, ao
repousarem os pés no princípio dessa estrada, precipitam-se no mistério de sua liturgia, que os impele à andança e
à passagem de seus próprios destinos – esses que começam
a figurar juntamente com o caminho e com ele se
transformam comovidos. A correspondência do peregrino
em trilhá-lo é a busca do firmamento enquanto aquilo que
há de mudá-los e realizar o novo do que não sabem sobre
si; a essa mudança, para a qual nunca estamos preparados
(por isso nos pode mudar em seu desconhecimento e
espanto, o sobressalto), sobrevém um ato necessário
e trágico de nosso destino. Na via, todo ato realizador e
figurador de nosso destino e de seu derredor encerra o que
os gregos chamaram Hamartia. Essa palavra se torna para
nós a nossa primeira queda.
Para pensarmos o que se diz no erro trágico (Hamartia),
fitando seu entendimento na experiência de uma errância,
é por força não somente filológica que compreendemos o
andarilho sendo ele mesmo o próprio erro (errante) de sua via
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e desvio. É preciso, para assim continuarem erro e errância
em sua referência comum, abjurar o sentido majoritário
que ambas herdaram da tradição formal e que constitui
um atavismo da lógica aristotélica. O caminho trágico, se
quiséssemos nos conformar a essa tradição, se organizaria
pelo arranjo de fatos ordenador dos eventos e condutor
inevitável de uma trajetória cujo sentido somente se ocupa
pela proeminência de um ato exclusivo e soberano entre
os outros, anteriores e posteriores; pois esses demais atos se
encadeariam na previsibilidade propedêutica e ao mesmo
tempo finalista – já que para isso que surgem – da chegada
daquele maior que lhes dá consistência. Porquanto nem
um ato fala por si e todo enredamento é previsto, exceto
no instante daquele que é o definidor e único revelador
de si mesmo. Todos percebemos que, nessa apreensão
feita pela tradição, “consistência” é somente mais um
outro nome usado para fundamento. Tal fundamento
seria a verdade que dá sentido ao itinerário tragi-poético,
sendo precisamente nele que assiste o que procuramos
questionar: onde se firma a tradição em seu próprio erro
e errância. A tradição, ao afirmar que o arranjamento
das sucessões convergem para o erro e sua catarse, não
comete um equívoco descritivo, mas um esquecimento do
fenômeno. O esquecimento tido pela lógica formal que
ignora a experiência primordial de qualquer travessia, essa
experiência das atualizações e realizações litúrgicas que é
a experiência do destino e do desvio. A hamartia, como
liturgia dos caminhos, é o corpo já inteiriço e, portanto,
#27

o ato único da compostura ou do arranjamento que é e
constitui a via; nesta, todos os atos já são hamartia porque
todos são um único ato ritual e litúrgico num único
destino em realização. Destino é, como já se pensou aqui,
um acontecimento de todas as realizações e para todas as
realizações.
Só o erro nos leva ao extraordinário que não tolera
adequações. O destino nos admoesta a errar, a ser o erro
(erro, erronis: andarilho) na errância.
Passemos do caminho à obra, ou da espiritualidade à
poética, pois facilmente notamos há muito serem aqui, na
linguagem, o mesmo. As obras de linguagem, enquanto
caminho, possuem na liturgia o que permite sua constante
atualização. No entanto, o que compreende as possíveis
atualizações é algo que por primeiro se deu e continua
a vigorar na totalidade do destino que é e permite ser a
obra. Nova e obstinadamente, chamamos esse obrar de
Realização. Essa é o trânsito imperioso ao qual nos apela
e exige toda obra: tornar-se real. No realizar se encontra
o momento de experienciação da liminaridade de uma
obra, de um passamento (morte) em reversão: do invisível
para o visível, da mera potência para o ato. Entendamos,
pois, que nesse trânsito não se trata de proscrever do
real a potência de obra, senão justamente de trazê-la à
completude e à unidade pela sua passagem para o campo
das concreções. Entendo aqui que realizar guarda a ação
de uma passagem e de uma permanência das obras para
constituir um atributo impreterível e existente em tudo
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que é real: a ubiquidade. Ou seja, estar ao mesmo tempo
nos dois âmbitos que encerra a totalidade do real: ser
simultaneamente a potência e o ato de si mesmo, ou
tragicamente ser e não ser. Em cada obra, um ocultamento
e uma morte: esta reúne os mortais enquanto aquele
silencia os destinos.
Aqui, uma diferenciação entre realizar e atualizar:
este só é possível após aquele, a realização é o momento
inaugural da constituição litúrgica da obra, onde se
arranjam os elementos que em sua concretude estabelecem
o possível contato e a mediação do peregrino, ao passo que
a atualização só se dá a partir desse mínimo constituído
como liturgia. No entanto, é preciso ainda entender que
mesmo na realização já se oferece, pela fixação de sua
compostura litúrgica, uma primeva atualidade. A atua-lização, por sua vez, também realiza; em sua ação, a
obra possui a liturgia na qual já estão estabelecidos seus
elementos, arranjados na edificação do mistério que têm
como tarefa sagrar.
Uma consequência dessa distinção é que, sendo a
atualização presente até mesmo na realização da obra e,
de algum modo por isso, também ser uma realização que
lança obras na obra, leitor e autor não se distinguem, pois
não existem sequer em tais instâncias, são ambos o mesmo
peregrino.
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4ª Estação:
Ética no lugar da prática

Tudo, pelo caminho até agora pensado, nos guia a
um novo e decisivo passo no mistério de uma poética
realizadora. Sendo realizadora, o que nos chama a realizar
é a única ação que devemos levar à plenitude. Na verdade,
essa ação já é o próprio pensar poético. Nesse novo
momento da via, permitamo-nos um pequeno desvio,
uma nova e pequena queda, mas que como caminho
também se propõe. Trata-se, essa queda, de abrir espaço
a uma reflexão que a todo instante se tem feito e está
enraizada no pensamento moderno. Trata-se de dar
espaço caridosamente – digo assim por não ser questão
nossa (viandantes), e por vir de fora – à pergunta sobre se
este lugar por onde até então peregrinamos e nomeamos
como poética é o sítio isolado de uma teoria, ou se pode
ser levado a uma prática de fato.
Antes de avançarmos a uma resposta, devemos
já saber se essa pergunta possui, efetivamente, uma
responsabilidade para nós. Se possui ao menos uma ética
que lhe dê sustento aqui em nossa travessia. Tal como se
coloca, é evidente que a pergunta intui a necessidade de
uma resposta de validação, ela mesma é a busca de um
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sentido teórico a partir da validade do praticável e do
performático. Nessa busca que ela propõe não interessaria,
então, acolher uma teoria que não pudesse guardar em
sua intenção a possibilidade de tornar-se uma prática no
real ou, poder-se-ia dizer, de realizar-se. Nela e (inferindo
por ela) na razão moderna, a teoria e a prática se colocam
em uma apresentação binária na qual dividem a força de
uma complementaridade, em que uma em dado instante
(talvez até permanentemente) possa figurar sem a outra,
sem que uma seja de fato a figura e fulguração da outra.
Isto é, a teoria sem prática e a prática sem teoria. Na
dicotomia dos complementares, uma não pode ser a outra
por origem, sendo o seu conjunto apenas estrutural, só
existindo como junção (teoria e prática). Tal dicotomia
se coloca agora diante de nós para que decidamos a qual
lado pesa o pensamento poético. Devemos enfrentar
então – por concessão e não propriamente por tarefa – a
sugestão metafísica de saber se a poética de nossa via é um
conteúdo teórico alienante ou se é praticável, ainda que
tal provocação seja exógena e fugaz ao mistério de nossa
caminhada. Sua fugacidade e origem alheia estão em que
sua proposta de caminho não se deixa tocar pela unidade
do pensar e pela liturgia da revelação.
Entanto, podemos, pelo menos, arrostar a pergunta em
uma formulação que mais corresponda ao pensamento
poético de uma obra e, por isso, originado numa vivência
que desconcerta a proposição que ela é. Questione-se, pois,
se o que, na caminhada poética, foi suspenso ao marco do
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pensamento e restabelecido no mistério litúrgico é capaz
de criar um lugar que provoque uma mudança real em
nós e que poderíamos de fato chamar realizar. E voltemos,
assim, à questão da Realização para que dela sobrevenha
uma resposta que na verdade mais nos encaminhe ao seu
mistério que o resolva. Pois: ainda que essa pergunta nos
tenha chegado de fora, o corresponder deve partir de e
para dentro.
Gostaria de voltar ao que, no princípio, delimitou a ação
do pensar sob o passo do peregrino: a conversão. Atravessado
pelo destino que o convoca ao caminho, o peregrino é
sobressaltado pelo que a sua vocação, a cada novo passo,
lhe revela. Sobressalto é o instante modificador em que o
firmado é tomado pela mudança (caminheiro e caminho)
enquanto a permanência (caminhada) permanece. No
pensar está o sobressalto; no sobressalto, a conversão.
Guardemos essa lembrança para em breve retomá-la.
Agora, para enfrentar finalmente a pergunta, tomemos a
palavra grega metánoia, que a princípio podemos deixar
sem tradução, a fim de não tornarmos precoce o seu
entendimento e podermos dela guardar o seu mistério.
Essa palavra oferece uma experiência de ação que fala
sobremaneira do pensamento. A primeira figura, entre os
mitos, que dela nos dá notícias é Édipo, que, nascido rei,
tenta fugir de seu destino. Fugia de seu destino, e a cada
passo era guiado por ele. Sua travessia começa ao deixar-se
tomar pelo oráculo e sua admoestação, esta foi para ele a
memória de si esquecida no outro e com a qual agora se
#33

reencontrava. Tal reencontro foi o chamado do pensar à
mudança, sendo-lhe impossível ignorá-lo ou estacar seu
caminho. Por não poder mais ignorá-lo, foi necessário
partir e deixar sua antiga vida (ser rei, em Corinto), para
dar início a sua travessia (ser rei, em Tebas). Somente pela
força do novo pensamento que o envolvia pôde tomar a
maior de suas decisões e empenhar-se na maior de suas
ações: deixou o lugar onde estava para corresponder, já
no caminho da renúncia plena, à simplicidade do agir
e pensar de seu destino (ser-rei, simplesmente). Era o
cumprimento de sua metánoia. Acreditando afastar-se do
que mais renunciava, aproximou-se do que mais o possuiu:
o pensar do destino realizando a travessia.
Édipo nos mostra sua conversão, sua mudança de
atitude. Mas ainda nos dá notícias de algo mais: de um
pensar realizador, cuja essência de sua força é o próprio agir
da realização. Metánoia, podemos agora dizer seu sentido
– por já o ouvir –, é o pensar que nos envolve e arrasta em
uma moção cuja correspondência já não podemos negar e
emudecer, por ter origem na pronúncia de nosso próprio
destino. Esse pensar nos eleva e arrasta para, ao mesmo
tempo, na ambiguidade desse movimento, assumirmos o
que somos na ação realizadora do caminho. Não se pode ver
a travessia de Édipo como o desdobramento de uma teoria
que, de abrupto, ocorre na realidade em consequência da
sua prática, e que, portanto, poderia, caso alguma entre
ambas faltasse (prática ou teoria), nem mesmo acontecer.
Ao reverso do que prega a razão moderna, todo pensar
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poético já se realiza em sua ação, por ser essencialmente
agir – o que não necessita de uma prática. O pensar nos
convoca a uma decisão que é sumariamente o corresponder
ao destino e testemunhá-lo em nossa travessia; destino
é, porém, e mais que tudo, a face do desconhecido – e,
por isso, novamente o pensar aqui não poderia ser uma
teoria, que pressupõe saber. O rei andarilho teve apenas de
corresponder ao pensamento que lhe atravessava o espírito
e o corpo, de modo que sua decisão de o deixar ser foi
também a condição ética que facultou ao seu agir aparecer
– posto que este era, mais profundamente, o mesmo que
o pensar em manifestação. A ética, exigida no pensar,
encerra o deixar surgir e o fazer aparecer no corpo o que
nos atravessa de todo, realizando a travessia. Atente-se a
que não falo de uma prática que busca a adequação e a
concordância entre vida e pensar, senão que este realiza
aquela na caminhada. O pensar aqui não seria uma
faculdade abstrata ou um sistema informativo e teórico,
ele é somente a busca ética de corresponder ao chamado
de uma vida. Os gregos denominaram esse chamado para
a realização do pensamento como espanto (thaumadzein);
a metánoia lhes vinha em seguida. A teoria e a prática são
dois nomes que, à força de uma abstração, retiram do
pensar o seu agir, ignorando se com isso lhe deixam uma
perda essencial. Digo “à força de uma abstração” porque
ambas não se anunciam a partir do envolvimento da vida,
nem da obra que com ela se prorrompe na realização da
caminhada. Na caminhada, o pensar é o agir que a firma
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enquanto firmamento. Pelo esquecimento e pela abstração
que agora reputamos ser um afastamento do pensar,
observamos a origem de diversos desvios e o surgimento
de critérios para um juízo que não corresponde à origem
dos fenômenos frente aos quais se impõe. Tome-se
como testemunha histórica desse desacerto, a exigência
e a preocupação invencível dos críticos com a chamada
coerência entre vida e obra – crítica que já parte do
mesmo princípio metafísico da abstração em questão,
posto que o seu critério é o da segregação do viver e do
obrar, que devem posteriormente se reencontrar, para
terem sentido. Divide-se para depois reunir: numa relação
de “coerência”, palavra que passou a ser o fundamento da
reunião, permutou-se, em decorrência do esquecimento
da origem, a “unidade entre” pela “concordância de”
ambos (adaequatio); ao passo que, no caminho do realizar
e do pensar poético, vida e obra são experiências que, na
mais abundante radicalidade, e por isso em maior pureza
e simplicidade, se revelam uma mesma experiência, cujos
nomes podemos, a todo tempo e caso, intercambiar. Se
dizemos vida, uma obra se abre numa vida; se obra é o que
se pronuncia até nós, então, uma vida se põe a caminho da
realização de seu destino.
Até agora a prática serviu à nossa crítica entendida no
sentido de realizar a obra, do momento e modo de sua
execução; mas ela nos oferece ainda um outro significado
que não podemos ignorar, por se imbricar com aquele: o
da prática de executarmos e realizarmos aquilo que a obra
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nos instrui a fazer, mas que podemos não fazer – por
ser apenas uma prática. Todavia, em nosso pensar de
mistério, di-los-íamos respectivamente: o realizar que
realiza a obra e o realizar que a obra realiza em nós – nessa
nova maneira de dizer não temos, subjacente, a alternativa
do não realizar que a prática nos traz. Passemos, então,
do primeiro sentido a este último, até aqui ainda não
questionado.
Fica claro que essa vida, que é obra de travessia, não é
– ao menos em totalidade – aquela mesma compreendida
na biografia de um indivíduo, ou no lugar do homem em
sociedade; não porque lhe ofereceria uma falta, mas por ser
ainda outra coisa, que a esses limites transforma e excede.
A vida do peregrino está sempre em descoberta e andança,
buscando as suas constantes conversões, para que delas veja
ressurgir o que ainda não sabe de si; é uma vida passageira
por revisitar (repisar) e habitar nada mais que a si mesma,
a simplicidade do que nela é permanentemente a fonte de
todas as suas possíveis figurações. Nesse mergulho em sua
abundância radical, ela é simplesmente, por ser somente e de
todo na travessia. É preciso, no entanto, uma reflexão mais;
uma que revele em que medida há um compromisso do que
dizemos com o derredor que chamamos estrutura social,
ou, de maneira ampla, o século. Esse compromisso se deu, e
está há muito exposto, pela palavra ética. Deixemos clara,
antes de a esse compromisso, a relação entre obra e século.
O caminho – obra – sempre estará nas cercanias de um
espaço que dele não participa; que não o compreende,
#37

embora o cerque. Esse derredor geográfico não se implica
com o caminho, nem este ali se determina, por não se
referirem às estruturas do século as peregrinações das quais
este é o âmbito. É preciso saber, de vez por todas, que essas
estruturas não estão ao alcance das mudanças da obra,
mas das conversões de um peregrino. Este, engajando-se
ou não no lugar geográfico, segue constante seu caminho,
sem que por aquelas estruturas se deixe estacar ou mesmo
limitar em sua travessia. Na verdade, o movimento é o
justo contrário: o viandante, na busca de encontrar em
tudo o horizonte da paisagem que lhe revelou o caminho,
procura espraiá-la até mesmo para o século, que na sua
caminhada não toma lugar, porque nem mesmo dela
participa. A esperança do peregrino não seria, porém, a
transformação das estruturas externas (digam-se sociais)
em obras – posto que também a ele aquelas não poderiam
transformar (convertio) –, mas fazê-las acatar em si e seus
lugares o não lugar inevitável da possibilidade do trânsito
de uma vida em peregrinação permanente, na permanência
que realiza a obra. Para aquele que caminha, a obra está
em constante operar litúrgico, movendo-o na linguagem,
cujo espaço deve abrir um céu no século.
Enfim, uma obra não tem por tarefa modificar as
estruturas sociais – conquanto o testemunho de sua
existência já o faça –, senão destinar as mudanças e as
realizações daquele que, sendo atravessado, a atravessa.
Este, tomado pela ação do pensamento, e renovado por
sua conversão, corresponde ao cumprimento ético de um
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testemunho de travessia. Não havendo algo de fora da
revelação da obra que possa mudá-lo, não pode esperar
também que tais estruturas – externas – o façam a outros:
sua resposta ética para essa situação é simples e solitária (ao
mesmo tempo em que envolvida pela sagração litúrgica que
convoca, com ele, outros), uma obra que se empenha em
realizar, deixando aparecer na correspondência de trilhá-la,
uma sua abertura manifestada pela propensão essencial
do seu ser-para-todos, doado na convocação de todos a
perfazê-la. Esse ser-para da obra é – para o peregrino – um
ser-com. Não podendo isolar-se em sua via de realização – e
menos ainda isolá-la – ele dialoga com outros que fazem
da mesma as suas próprias travessias, onde os destinos se
tocam pela participação do chamado que os convoca e
reúne na unidade de serem-com. O que se pode ver é que
as alterações das estruturas sociais não trazem de fato uma
mudança aos homens, senão a obra que os convoca às suas
conversões a fim de esses lhe corresponderem eticamente
em sua ação, que é fazer cada qual e conjuntamente as
suas metánoiai. Essas provocam uma mudança no seio
do mundo e da sociedade, pois, partindo do centro onde
está a via, avançam excentricamente para perpassar todo
o resto.
O peregrino, ao experienciar a mudança radical no
pensar e agir da obra, concentra-se nela obstinadamente:
ali está um mundo renovado no qual as coisas sempre se
refazem em nova paisagem. Ao caminhar, ali não se isola
do outro (como já dito); ao contrário, põe-se a pensar e a
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agir no seu obrar, a fim de que todos com ele se comovam
(pela moção), na romaria dos possíveis caminhos que dão
os novos horizontes a suas vivências e existências. Devo
dizer agora mais cruentamente: só a obra – e não o século
– é capaz de provocar mudanças nos destinos, porque
sua realização atualiza o homem partindo de algo que
lhe toca e, mesmo antes, já lhe era atinente. Nenhuma
estrutura oriunda de fora poderia penetrá-lo dessa maneira
sem que transformasse seu agir em mera prática – sendo
essa avassaladora à sua liberdade de ser. A mudança ética
surgida na obra é calcada na permanência – não pode ser
ignorada pela conveniência de um grupo, nem caducar
por ser falível a uma época –, não é uma teoria, que como
tal será superada por outra que encontrará no estado
futuro maior aderência; tampouco uma prática, que pelo
seu dinamismo acredita impingir a tudo o seu movimento
rotatório (um engodo estéril). O âmbito da obra (ethos),
ou simplesmente a ética, é um pensar que age em nós e
que, mesmo inseridos em estruturas sociais certamente
imperfeitas, e muitas vezes injustas, nos faz experimentar
e testemunhar a perfeição de ser e de agir com justiça, por
uma perfeita e justa – porque autêntica – caminhada.
Tudo aqui se iluminará a partir de um exemplo, que
dará um testemunho concreto desse pensar poético. Falo
então de um poeta; daquele que Dante afirmou ter sido
o primeiro originado em dialeto itálico, “il Poverello di
Assisi”. Seu nome era Giovanni Bernardone. Nascido
em uma família da burguesia italiana, almejava ser um
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cavaleiro e assumir ao mesmo tempo os negócios de seu
pai – um comerciante de panos e fazendas, trazidas da
França pela Via Francesca. Essa via trouxe para o rapaz
ainda jovem não só as roupas finas e luxuosas com que
se vestia, mas sobretudo o primeiro contato com a poesia
provençal – cantada no francês lombardo de sua mãe –
e o nome pelo qual o conhecemos hoje, Francesco (o
francesinho). Assim, o seu pai o preparava para o século,
enquanto sua mãe lhe dava o vigor do que se tornaria
um carisma de seu modo de ser no mundo, a sua alegria
perene, seu gaudium. Ainda jovem, Giovanni partiu para
combater contra a cidade de Perúgia e ao invés de sair
cavaleiro passa a ser refém de guerra, encontrou-se numa
situação que jamais podia esperar dentro do que planejava.
Passou ali um ano, caíra doente sendo desdenhável até
como prisioneiro; seus planos haviam se perdido com
toda a sua vida, que também perdera o completo sentido
de continuar. Algo, no entanto, permanecia a falar-lhe
da existência, a dar notícias de uma vitalidade ainda
escondida em seu corpo. Conseguia ainda, graças ao
gaudium de sua infância, alegrar-se. Essa alegria vinda do
rosto de sua mãe fê-lo lembrar de si, do que o fazia de fato
feliz e do que é preciso para realizá-lo. Deu-se conta de
que estivera fascinado com o que a sociedade lhe poderia
oferecer, esquecendo-se do que ela não nos pode oferecer
– a plenitude de sermos simplesmente. Neste ambiente de
máxima carestia e pobreza foi onde ele pôde encontrar o
seu único bem excessivo de fato, esvaziando-se do século
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e do ser no século (sua pobreza) emergiu-lhe de dentro a
abundância de uma vocação que o chamava a caminhar
e realizar um caminho renovado (metánoia). Nunca mais
quis abandonar a pobreza (renúncia, kenosis) que tudo lhe
revelara. Após ser resgatado de sua prisão, cantava as trovas
provençais como um andarilho, pelas ruas de sua cidade,
fazendo de seu corpo uma rabeca, cujo som era ouvido
por uma multidão que passou a segui-lo. Não precisou
buscar uma técnica para pôr em prática o novo pensar que
o tomava, este já conduzia sua obra a erguer-se em uma
fraternidade numerosa pelo mundo. Rapidamente, sua
vocação o fez ser-com outros um ícone do céu na terra,
como a estrela do vale de Libredón. Seu vigor de vida logo
atingiu a sociedade medieval europeia, onde burgueses e
nobres se tornavam pobres e os pobres, profetas andarilhos.
Mesmo que isso não pudesse modificar por completo o
status quo estamentário de seu tempo, a ação e a mudança
acontecida naqueles homens permaneciam a trazer-lhes,
a cada novo passo de suas conversões, o reencontro com
aquele primeiro gaudium sentido no princípio de suas
vidas, e agora nesse novo instante da realização de seus
destinos.
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5ª Estação:
Participação no lugar da autoria

Eis-nos diante da paisagem que até aqui pudemos
entrever. A obra nos atravessa para então atravessarmos
a obra. Somos convocados a fazer o caminho surgir de
nossos pés, mas sempre deixando-o aparecer sob eles. O
fazer surgir é o deixar aparecer: o fazer se torna aqui o
deixar, uma ação que tem como firmamento a não ação.
Não criamos a obra, no entanto, nos empenhamos na
criação – essa que nos conduz ao realizar, sem que seja
nossa a realização. É verdade, a revelação de nossa tarefa
na peregrinação e na realização da obra nos empurra
à consumação de um sacrifício, do qual, porém, já não
podemos ressentir. Um ressentimento como esse, caso
houvesse, seria apenas a decepção da expectativa de alguém
que, por se doar, espera uma contraparte de gratidão e
reconhecimento, mas nunca a experiência do doar-se
simplesmente. A autoria é essa instância que pretende dar
a segurança de nunca desvencilhar de uma pretensa causa
(aqui o autor) aquilo que se doa por si mesmo através de
nós. Essa causa autoral quer transformar a obra em um
generoso contributo ao mundo que leve o seu nome e a
sua identidade. O que essa atitude espera é na verdade um
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avassalamento que confrange a obra a ser uma outra coisa
à qual ela jamais poderia corresponder: a voz de um autor.
A obra não é, nem poderia ser, o discurso de um autor;
bem como a poesia não é, nem poderia ser, o discurso do
poeta. Essa relação de jugo anela um domínio impróprio
sobre algo que não poderia se submeter, porque já nasce
pleno, sem ter imanência a nada que não seja de si.
No peregrinar calcamos o mistério de uma dor
poética que nos conduz à memória daquilo que não mais
poderemos esquecer: o atravessar o caminho de modo
próprio sem dele tomarmos posse ou o dominarmos.
A obra, todavia, nos atravessa e nos guia a uma ação que
a deixa (ou faz) surgir como algo que em nós se havia
esquecido e concorrentemente é o mais atinente a nós. Na
sua passagem, a obra nos tira a firmeza do passo para, no
horizonte da nossa estrada, revelar a sua infinitude, que
toca a nossa limitação, tornando-nos pelo menos uma
vez a liminaridade entre ambas – ou o próprio horizonte
na sua verticalidade de ser céu e terra. Poderiam nos
perguntar, todavia, se todo esse movimento e convite a
caminhar não deve ser somente uma passagem, usada por
algo que por um instante nos toma, somos seus, e em
outro nos abandona, deixando-nos em nossa existência
sem travessia. Afinal, é certo que nada nosso parece ser
parte da obra, sendo ela também um ser outro, que, a
princípio, não somos nós, nem é por nós que permanece.
No realizar do caminho, não se tem um partícipe que se
adere ali como um elemento que o constitui e forma; na
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verdade, o caminho já está sempre a se pôr como um outro,
em tensão, diante do seu peregrino, e assim para que seja
possível a este a sua própria caminhada. Não somos, pois,
os criadores da obra, e isso nos poderia, se não o vivemos
com radicalidade, tirar-nos o sentido.
Na vivência da caminhada, experienciamos algo mais
radical do que apenas poderia oferecer, de nosso lado,
uma mera passagem de uso e, de outro, a independência
ôntica da obra. O que testemunhamos, de fato, em nosso
caminhar e na concretude de nosso realizar, é a experiência
de que certamente a obra não nos leva, mas nos dá al-go. A obra nos doa algo e, por isso, somos seus partícipes
– não porque se lhe acrescentou parte nossa, mas por
conceder-nos tomar parte em seu mistério. E como Ícaro
levou sua parte no labirinto, nós levamos essa sua doação
em travessia. Chamamos o labirinto de Dédalo, seu
construtor, mas é em Ícaro que ele nos mostra a sua maior
força e participação. Aquele homem adentra com seu pai
a obra que acabara de ser levantada, uma obra destinada
a ser o caminho por excelência. O lugar onde todos os
caminhos se reencontram na perdição do incontornável, e
justamente pelo contorno sempre presente de um mesmo
horizonte que os sustenta – o firmamento. Um lugar
também sem saídas: dali não se pode voltar, pois retornar
seria o mesmo que iniciar o novo de onde se parou e,
portanto, o mesmo que continuar a realizá-lo. Pai e filho
tentam abandonar sua obra erguendo os pés ao páramo.
Ícaro, ao sair, deixava o labirinto sem nada seu, ao passo
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que este lhe dava algo: o céu. Essa doação passava a ser
agora por onde o jovem continuaria a seguir e de onde
jamais pôde sair. Como em novo caminho, continuava o
labirinto.
O céu era o que sobrava como o essencial da obra de
Dédalo, a abertura na qual se podia olhá-la plenamente,
como surgia da terra até onde se firmava no tempo, e pela
qual também Ícaro poderia dar início à realização de seu
caminho (obra), que já lhe apelava a surgir. O horizonte
do labirinto era agora, para ele, o horizonte de sua obra:
havia-se dado conta de que é pelo horizonte que as obras
são possíveis. Entregou-se, então, àquela que o convocava
sem se deter ao encontro com seus limites. O jovem
alado deixou-se tomar de tal modo pelo chamamento
do páramo que quis tocar a fonte que o revelava e que
o deixava manifestar-se a seus olhos: o sol. Como
conhecemos, essa busca levou-o a um caminho sem volta.
Ícaro, sacrificando-se em chamas, cai no mar. O que vem
depois disso, todavia, a tradição afeiçoou-se a esquecer,
posto que não encontrasse ali um sentido coerente. Para
essa, o fracasso da morte deveria significar também a
frustração de uma obra. O restante do mito nos admoesta,
porém, com uma lição eloquente: somente após a morte,
Ícaro, caído do céu, foi acolhido pelo Mar, para, após, ser
levado à orla de uma praia. Ali, transpondo a orla (um
outro modo de limite e horizonte), a terra o encobriu.
O lugar dessa sagração ritual foi chamado, pelos antigos,
de Icária; não porque se tornava uma terra resultante da
48#

história individual do jovem – sendo-lhe, nesta visão,
uma representação da imagem –, mas por tê-lo chamado
do Mar para, após, acolhê-lo em seu seio, onde ela o
escondeu e abraçou, tocando-o, limitado, na totalidade
de sua extensão e tornando-o, ilimitadamente, ela mesma.
Não foi Ícaro que tocou com seus limites essa totalidade
ilimitada, senão ela que, abrindo pelo horizonte o que o
limitava em seu fim, o abraçou e o trouxe para si – co-mo fizera antes o labirinto. Por isto podemos dizer que
Ícaro foi um partícipe de toda essa obra: porque tomava o
céu, a terra e o labirinto no testemunho e no sacrifício da
realização de sua vida e de seu agir. O doar-se (sacrifício)
de si para a obra, na doação (dom) da obra para si, é o que
se compreendia, na sagração litúrgica (rito) dos antigos,
como participação.
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6ª Estação:
Presença no lugar da representação

O atravessamento que faz surgir a obra parte dela
mesma, pelo alcance de uma evocação que retira, da
ausência de sua infinitude, o limite que a faz aparecer na
determinação de uma liturgia e, portanto, nas cercanias
de um lugar próprio. Uma determinação do lugar em
sagração que, por ser também ícone, tem de se abrir pa-ra o vigor do ilimitado, dando-lhe como presença todo
o lugar e todo o tempo, concentrados num único ato
que abriga e se extravasa na experienciação de um auto.
“Experienciação” é o que de dentro se espalha para fora,
deixando penetrar o ilimitado; e “auto” é esse ilimitado
que ao penetrar concentra-se, levando tudo que está fora
para a renovação da origem. Nesse momento litúrgico,
a ausência (totalidade) se faz presencial e a presença se
dá como mistério, posto que, já cegos como Ícaro diante
do sol, não somos capazes de dominar-lhe a plenitude do
sentido. O que nos chama a pensar essa verdade, que nos
ofusca e totaliza, é o auto da peregrinação.
O caminho que se ergue sagrado se eleva do chão pelas
figurações e símbolos litúrgicos, que oferecem a todo
perlustrar de olhos viajantes os mistérios de suas estações.
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Essas que não apontam para outro rumo e fim, senão para
o próprio caminho: nas estadias que oferecem, ele é o
lugar que presencializa e abriga, como único lugar de suas
revelações. As estações figuram o caminho nas diferentes
estadias de um mistério, nelas se tem um lugar de ausência
que, para cada um dos peregrinos, doa uma autêntica e
singular experiência de sentido ainda que todos estejam
presentes em um mesmo auto. O auto, não possuindo
finalidade ou meta para a qual direcionar os peregrinos,
possui ao menos por tarefa essencial trazê-los sempre
à presença do que permite a todos terem suas próprias
travessias: a presença constante de um caminho nos seus
caminhos. É evidente, não só pela experienciação, mas
também e de maneira mais óbvia pela diferença simbólica
que estabelece o auto, que estes caminhos mencionados
não se constituem cada um nas representações (mimesis)
e adequações de um outro, senão que trazem a presença
daquele que já inabita e firma todos enquanto caminho,
não deixando que o seu experienciar se perca nas suas
realizações. Os caminhos, ao se cumprirem, nos dão a
experiência de um caminho (indefinível) que os faz ser,
para nós, o caminho. A cada um é dado o seu caminho;
diríamos nós: “o nosso caminho”, e outro diria: “o meu
caminho” – não porque sejam “nossos” de fato, mas
porque somos seus, sendo a doação de cada um oferecida
a partir do que chamamos apenas de “um caminho”.
A presença, trazida pelo auto e suas estações, nos
envolve e nos toca, dela nos dando parte – fazendo-nos
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partícipes – e nos doando algo para nossas travessias.
Somos presentes, por isso, ao seu mistério presente, e nos
colocamos a caminho sobretudo do que esse nos diz em
seu convite para a realização. A presença, porém, não nos
fala da obra somente enquanto um lugar geográfico, e
sim enquanto um terreno de trânsito, como é outrossim
o tempo. O auto presencializa algo, tanto em seu tempo
único, quanto em seu espaço sagrado. O tempo e o lugar
são recolhidos pela obra, porque se mostram de todo
em sua presença, essa já não é antes nem depois, nem
distante nem próxima, mas o todo que nos toma para
si, transformando-nos e mostrando-se na totalidade que
abriga, e não mais de fora. O que vemos é o real ser pleno
em seu mistério, não permitindo que nada alheio lhe dê a
medida de sua realidade. O auto não seria, portanto, um
salto para fora da história – pois isso acabaria com o agir
ético que nos moveu até aqui –, mas um mergulho no
único acontecimento em plenitude, que é capaz também
de transformá-la, mesmo não sendo essa transformação
uma tarefa. Esse perpassar do tempo que a obra promove
não caberia em uma representação, essa necessita da
distância causal (temporal) e da separação de dois
(espacial), pressupostas no concordar e no representar.
O atravessamento que a tudo reúne, antecipa-nos o futuro
e traz-nos o passado à realização do agora: é presença para
todos os presentes. Só na presença tudo pode caber, ela
nos dá a unidade desse real que experienciamos em nossos
caminhos; só por ela tudo o que é – o que sabemos e o que
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saberemos – poderia aparecer e figurar como o não ser do
novo – o que não sabemos – diante de nós. No auto, o que
não sabemos é sumamente o que nos toca pela presença.
O cronista Tomás de Celano, do século 13, nos relata sua
participação em um auto cujo rito até hoje presenciamos,
sem que para isso nos demos conta de quem o realizou
ou mesmo de quando surgiu. Um descuido, quase
esquecimento, que, no entanto, nos dá testemunho de
uma lembrança: a de que nele há um mistério presente e
que ressurge no tempo. Em 1223, o poeta Giovanni nos
deu novo exemplo de sua experiência poética, da qual a
presença nos é capaz de comover ainda hoje. Retornava
de uma longa peregrinação, durante a qual abandonou-se
inteiramente ao pensamento de realizar uma obra jamais
vista, inteiramente nova, a qual, entanto, já lhe apelava
a corresponder ao seu mistério. O pensar já o elevava no
sobressalto de uma grande alegria, a qual deveria lembrar
– aquela lembrança que só nos pode vir de outro, mas
que nos tem. Ao passar pelo povoado de Greccio, ainda
não sabendo o que deveria fazer, foi envolvido por uma
presença que o conduzia de novo à sua peregrinação, numa
renovada paisagem. A cidade se tornava agora o novo lugar
da sua realização, onde o céu fulgurava o paraíso da sua
busca – o poeta encontrava ali a sua estação. A partir disso,
ninguém mais lhe precisaria dizer o que fazer. Juntando os
irmãos que o acompanhavam, admoestou-os que deveriam
seguir o que dissesse, pois de suas ações uma grande obra
se reergueria do tempo, e isso em nome do próprio tempo
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– era Natal em Greccio. Nessa ação conjunta, dada por
esse pensamento, Giovanni anunciou que todos veriam
ali, com os próprios olhos, como fora o nascimento capaz
de todos os renascimentos (o nascimento do divino que
fez nascer a si mesmo, renascendo a todos) e o mistério da
encarnação dessa obra. Deveriam ver o estábulo onde tudo
acontecera, e presenciar a pobreza que permitiria enxergá-lo
em toda sua fulguração, sem que mais nada no derredor
fosse condigno de tal atenção e devoção. Disso resultou a
criação do presépio. A cena foi o céu sob o qual se abriu
a revelação do que antes parecia afastado e que agora se
cumpria com presença realizadora. Não mais afastado e
sim presente, o natal não poderia ser representado, mas
somente vivido e experienciado no agora, na profusão de
ser simplesmente o real diante daqueles peregrinos. Celano
afirma que ali esteve presente o menino deus, repousado
nas palhas do estábulo; tal como em Belém àquele dia nos
veio. Aos presentes, o povoado italiano se tornava, pelo
experienciar do caminho até a abertura de seu firmamento,
uma Jerusalém celeste: um lugar que figura e reúne a
presença da origem (Belém) e do destino (o paraíso, agora
Greccio) em uma única estação no mistério da travessia. Os
partícipes desse renovado natal tanto se comoviam com o
mistério da encarnação – presença e moção para eles – que
eram atravessados de todo por esse nascimento, deixando-se também nascer, na mudança plena de suas conversões:
lembravam-se do que eram para poderem retornar àquela
perene alegria que faculta todas as demais. Relatam as
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fontes históricas desse dia que todos os passantes que ali
cruzavam se convertiam ao acontecer dessa realização, a ela
correspondendo em atitudes; e outros que ali adentravam
e tocavam aquele feno – ainda o mesmo que outrora
acolheu a doação celeste, deitada agora na terra – eram
curados de suas enfermidades pela presença do auto de
natal que se dava no auto de seus próprios nascimentos.
A presença não só se põe diante dos presentes, ela lhes doa
uma parte de si, levando-os à experienciação do que ela é
e do que eles, então, passam a ser. Existe ali um templo
ainda hoje, que se tornou um lugar de peregrinos, aonde
acorrem em busca do menino que, de fato e não apenas
representado, ali estivera e está novamente, em cada novo
dia que reúne céu e terra. Esse renascimento poético
do auto, que Giovanni foi convocado a realizar como a
obra do nascer, se tornou, pela sua presença realizadora,
uma cura. Essa cura era uma admoestação da memória,
antes esquecida por um afastamento e uma separação,
que agora se guardava no homem: a sua humanidade não
mais poderia ser representada no tempo e no século, mas
somente experienciada, e por isso jamais limitada, em
toda presença e chamado da peregrinação à realização
de ser. A realização do humano está neste auto que logo
chamamos e reconhecemos como auto da peregrinação.
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7ª Estação:
Vocação e século

O empenho do passo, comoção, ao nos suspender os pés
provoca-nos um agir de movimento conjunto e de mútua
referência em direção ao que se pronunciou como chamado
(vocatio) a cada um que pelo caminho sobressalta e se
converte. O que por primeiro passamos a pensar e antes
de tudo experienciamos é, porém, que somente poderia
nos comover algo que no seu movimento de chamado
pudesse conter o nosso, com seu limite e cadência, e
assim abraçá-lo no dimensionamento da abertura que nos
dá e exige seu apelo. O que nos supera em dimensões e
sempre presente nos contém no tempo através do abrigo
de seu abraço – como em Icária ainda – é a terra, que nos
abrange e constitui desde o nascer, permanecendo conosco
em nossa substância essencial, isto é, a vocação (o chamado
que nos faz para si e é seu).
Essa substância vocacional é a voz alheia que inabita a
nossa escuta, e que nos chama a seguir por ter em nós algo
seu: o que é comum a todos, mas não é nosso por pertença
(a voz da terra). Como foi necessário à perpetuação da
obra de Ícaro, também aqui o céu tem sua tarefa ritual:
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somos de terra e nos voltamos a terra – por isso só nela
ouvimos a sua voz e chamado –, nosso destino, todavia,
está com o céu e é por ele que caminhamos e iniciamos a
nossa consumação. Resulta disso dizer que atravessamos
um caminho ambíguo no qual a nossa vocação deve
guardar o céu, mas na andança da terra. Antes ainda do
ocultamento das consumações, o céu foi o que antecipou,
e aqui nos antecipa em sua abertura, o deslimite telúrico:
é ele que prepara a terra e a abre para nós, permitindo
que se dê o cerrar de seu ventre no seu abraço. Inicia-se a
partir daqui nossa correspondência, que deve ser dada na
mesma medida do céu e, portanto, deve ser também maior
que nós. Isso que, entanto, podemos dar como oferenda
e é maior, nos conduzindo à terra pelo seu chamado, é
a obra. Qualquer outra coisa que pudéssemos dar, sendo
nossa, estaria apenas sob nossa medida. Entre o céu sem
limites e a terra que nos totaliza, está a liminaridade
que nos oferta a obra para a qual fomos destinados. No
nosso mover-se de limites, nos entregamos a ela em sua
experienciação, mas certos de que fomos chamados ao que
seria, como dito, maior que nós, cuja grandiosidade nos
tem constantes no caminho – ali onde somos, portanto, os
menores (minoridade) e estamos a serviço do que, como
mistério, nos é grande, e que por ser desmedido, pôde nos
sobressaltar (pelo céu) e nos acolher (pela terra).
Ouvimos, pois, o tropel de uma marcha sem fim que
nos convoca, mesmo sendo a marcha de nossos pés, ao
menos por nós, determinada na finitude – essa é a nossa
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medida. Uma contradição que devemos enfrentar, todavia,
somente na experiência, se quisermos de fato desfazê-la: se
ouvimos algo de infinitude, do que é maior e não podemos
conter, é porque já desde sempre nosso marchar sobre a
terra sabe de (se volta para) uma experienciação que intui
ser esse limite, sob o qual temos de pisar, a fulguração do
que não se pode limitar. A contradição pode se desfazer,
não porque agora repousamos o que estava obscuro na
clareza e coerência da razão, mas porque estamos em nosso
caminhar diante da verdade da experiência. Ainda que,
a fim de cumprirmos o nosso caminho, o sentido desse
caminhar seja lançarmo-nos em hesitação ao do que não
conseguimos a devida medida para poder dominar, posto
que nele somente poderíamos tomar parte, a mesma com
a qual ele nos toma (novamente, o chamado). Até mesmo
esse ouvir já é algo que nos vem e não possuímos como
nosso, é como um sentido (sensorial) em nós que antes
não percebemos até que nos penetre e a partir de então
nos torne comuns por ele. Esse tornar comum é a doação
da humanidade do homem – o primeiro chamamento de
nossa vocação.
A terra nos chama, a obra nos chama. Se não
correspondemos ao que ouvimos com o nosso agir,
esse ouvir perde o seu sentido, pois sendo um ouvir de
infinitude só pode firmar-se no caminho que por ela
pretende se erguer e realizar. Se deixamos de corresponder
ao que deve orientar o nosso agir e caminhar, então, não
só o ouvir, mas também toda ação e caminhar perdem seu
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sentido e realidade diante de nós. Algo mais radical em nós
passa a ser abandonado: a vocação que nos chama a ser o
humano que somos. Esquecemos, se deixamos de ouvir
o deslimite, a nossa humanidade. Devemos, pois, cuidar
dessa orientação que nos leva para a perfeição da existência
(o humano) – como antes nos mostrou no auto de natal.
Ali, deu-se o resgate que realiza a cura (o resgate essencial).
Nossa vocação poderia, em um “reductio ad mysterium”
(redução ao mistério), ser dita: ao obrar, realizar a cura.
Não que para um se faça o outro, mas que ambos se dão e
realizam mutuamente, na mesma e única ação.
Essa terra pela qual transitamos e na qual firmamos o
nosso caminho celeste está, porém, nas cercanias de um
espaço que não nos exige a vocação pela obra, nem dela se
pode ocupar ou cuidar, porque não se dá conta sequer de
sua presença sagrada. Retomamos aqui o estar no século
atinente ao peregrino, no qual nossa limitação é a única
medida, sem que seja vista no horizonte de um destino
ilimitado. O século – já não podemos negar para nossa
própria existência – é uma necessidade inerente (ananké)
e, assim, da qual não se pode se livrar sem se negar a
sobrevivência. O ananké secular, todavia, é apenas uma
causa de finalidade para a existência e não uma necessidade
que, sendo satisfeita, permaneça ainda necessária em seu
lugar vital e constante, convidando-nos a agir. Isto é, não
ergue seu sentido de ação na permanência do que está
sempre se colocando como chamado à perfeição humana
e que, ao mostrar-se necessário, revela o que sempre
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foi necessidade em si mesmo (a perfeição). Seu sentido
termina tão logo seu fim é alcançado, não assistindo o seu
necessitar na superação da própria necessidade consumível.
O século satisfaz, então, a necessidade do nosso limite, para
limitar-nos ainda mais no esquecimento de nossa cura.
Existe, porém, outro ananké, aquele que não podemos
deixar a todo instante de lembrar com esperança; que, só
de mencionar-se aqui, toma de alegria a nossa caminhada,
pois a enche de sentido (sem a fugácia da finalidade) e
restaura-nos a memória de sua promessa perene de
paraíso. O século nos expõe uma carência, esse ananké
nos traz um chamado: a convocação de uma necessidade
para a qual fomos destinados e devemos cumprir no seu
desiderato; ou ainda e mais simples, uma necessidade do
realizar a obra de nossa via, na qual somos vocacionados.
É a vocação que, quando toda a nossa carência secular está
satisfeita, nos faz sentir ainda imperfeitos na missão de
peregrinos (se acaso não lhe correspondemos o convite); e,
da maneira reversa, ainda que todo tipo de ananké social
oprima nossa existência no século, o cumprimento da
vocação nos permite sempre erguer uma obra em oferenda
ao céu, como o mais excessivo dos bens, por termos nela
o empenho com que chegamos à perfeição da existência
e do chamado humano. O ananké vocacional é aquele
que, mesmo quando tudo está satisfeito, ele permanece
necessário para concitar-nos à obra, que nos entrega a
perfeição humana. Eis-nos em nossa vocação: o homem
corresponde à sua humanidade, para ser “um homem” na
#61

perfeição do homem; só a obra, no entanto, nos conduz à
presença desse humano e do paraíso.
Ainda sobre essa questão, gostaria de acrescentar um
outro aspecto que toca diretamente a nossa condição em
sociedade. A estrutura social se determina tão somente pelo
movimento e alcance de suas funções. Até mesmo a forma
que toma em seu mover-se e limite exerce função, pois ela
funciona em si mesma, para se adequar a sua finalidade.
A funcionalidade é, portanto, o fim que pretende
alcançar. Torna-se sempre clara a identidade entre função
e fim. A forma e o fim, todavia, só se erguem em uma
matéria, que é reunida por ambos, mas na consistência
exclusiva da finalidade: essa é o sentido de haver de toda
a estruturação. Nós, homens, compomos esta matéria da
estrutura secular e, por isso, também somos medidos nela
pela medida do fim – esse é o nosso modo de ser para o
século, sendo o nosso agir nele sempre finalista. Esse nosso
modo de agir não poderia ser, portanto, mais que um
fim: “causa finallis”, disseram os latinos. Nesse contexto,
a vocação para o obrar não é prevista, sendo apenas
constatada em sua “obra” no século (isto é, na forma de
objeto), essa que não pode ser rejeitada, ao menos, em
sua positividade material; ainda que seja ignorada, por
completo, em sua origem misteriosa. A essa positividade
da obra que adentra a sociedade, rapidamente, é atribuída
uma função, que lhe dará sentido no dinamismo de um
funcionamento. Esse procedimento resulta em uma perda
irrecuperável, pois o caráter de obra é esquecido em prol
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de uma finalidade que, como tal, é alheia à sua presença.
Trocou-se, nessa funcionalidade, a presença realizadora
pela positividade final. Sem aderirmos, de vez por todas,
à nossa tarefa vocacional e agindo na medida apenas
do ananké que nos oferece o século, jamais tomaremos
parte na experienciação da presença que nos resgata a
perfeição do que somos e devemos ser por destino. Essa
é a pálida “vida” que a sociedade pode nos oferecer. Todos
lembramos do contundente lamento crítico de Calderón
de la Barca sobre a “vida”, em seu El Gran Teatro del
Mundo. Lamento que, ao fim de sua obra, chega a nos
trazer o arrependimento de entrarmos no mundo, mas
que nos leva às raízes do questionamento sobre o nosso
agir. Contra essa “vida” prescrita nas estruturas, sem obra
e sem realização, contra essa falsa liberdade de agir que o
dramaturgo se voltava. Criticava, assim, antes o século, em
sua pretensa ordem e eficácia, do que, de fato, o homem
com sua vocação e ontologia.
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8ª Estação:
Renúncia e crítica

As romarias evocam em seus pés caminhos que se
erguem dentro de uma mesma peregrinação. O destino
da peregrinação não foi fixado por um, mas sagrou-se a
todos que ali são chamados pela vocação que o realiza. Sua
liturgia se realiza no agora, a cada um e a cada passo se revela
inaugural, ainda que o passante seja um único e sempre
um mesmo. O peregrino do momento de sua inauguração
é o mesmo inaugurante que todos os demais – pelo
sentido sempre fundador da sua liturgia –, não havendo,
portanto, um nome realizador que, por sua dignidade,
limite a si as realizações dos caminhos. São próprios os
caminhos; todavia, cada qual se dá em “um caminho” que
lhes é único e de todos, sendo também a própria fundação
para a caminhada. Ele mesmo é a realização, porque sua
ação é o que realiza todo caminhar. Esse “um caminho”
não pode, por sua vez, ter sido fundado por nada, nem por
alguém, pois ele mesmo é o firmamento de sua fundação
– é um abismo que nos lança nas mudanças de si mesmo.
Suas mudanças são, pois, todos os nossos caminhos
sobre a terra. O caminho de um peregrino não se muda
em outro, quando por outros é penetrado e novamente
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ressurge, posto que esses novos caminhos ressurgentes,
na verdade, são as mudanças possíveis daquele único
indefinível que os funda. Esse traz a mudança para o
nosso caminhar. Todos os que percorrem caminhos são
chamados a realizá-los, mas não para serem, por si, os
seus realizadores. Somos chamados a nos comover com o
caminho sem dele levarmos ou dominarmos o movimento
(a moção), que deve ser, todavia, ouvido e obedecido por
todos os passantes. Esse ouvir é um sentido que em nós
deixa penetrar o agir movediço tanto do corpo quanto
do espírito, em um sentido que, como já dito antes, é
excêntrico: nos move a realizar um outro que se guardou
conosco pelo centro, mas que agora se retira de nós para
nos tomar de fora como nova obra.
Comover-se com a obra é empenhar-se, portanto, em
uma renúncia que nos prepara para recebermos algo novo
e inaugural. Colocamo-nos dispostos a estar sob (ob)
o marco do ouvir (audire), que é, com efeito, obedecer
(obaudire), a fim de que surja então, de nosso dizer, o que
nunca se ouviu pronunciar: o inaugural inaudito. Esse
ouvir do permanente da obra que nos faz dizer o ainda não
ouvido é o que permite o discernir (crítica) dos caminhos.
Essa é a medida para que cada caminho e todos se realizem
na referência mútua de um mesmo – que ouvimos sem
poder pronunciá-lo em si –, aquele que, por não se tornar
o aparente na sua plenitude de ser, lhes guarda a diferença
e lhes faculta existir enquanto obra de peregrinação. Se
“um caminho” guarda a diferença dos caminhos, todos
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os caminhos, então, devem guardar essa unidade que os
diferencia. A tarefa da crítica, enquanto o dizer que
discerne, é buscar obcecadamente expor essa unidade
que ouve da obra, e que, todavia, não pode ser exposta,
senão ser dita na liturgia de uma outra e nova da qual ela
será o firmamento. O que a crítica ouve é a voz de um
novo chamado que a convoca a erguer uma nova obra, já
discernida em uma outra. É aquela mesma experiência de
Ícaro, que se deixa tocar pela obra de Dédalo, sendo essa
também um caminho seu e a partir do qual fora tomado
em sua vocação. Ícaro ouve um chamado à participação
que o faz permanecer, por destino, no labirinto, embora
não mais como Dédalo o fizera, mas como ele de modo
renovado deveria fazer. Ergueu assim uma obra distinta
sob aquele mesmo firmamento: na obra que começava a
erguer do céu, pôde conservar a presença daquela que não
poderia doravante deixar de discernir da terra, o dédalo
ouvido pelo criticar que se revelava de novo pelo páramo.
O viandante, ao discernir o novo do inaugural, toma
parte na obra da qual ouviu o seu chamado, e o faz de
um modo próprio, que lhe condiciona uma renúncia
para sua realização. É convidado a participar da obra,
como todo peregrino, deixando-a falar – esse deixar, já se
deve preconizar, confere-lhe um ouvir, que por sua vez o
emudece. Um silêncio impõe-se em seu obrar. A renúncia
que faz é a da sua fala de peregrino. Mas não somente
daquela que se pode ouvir como um dizer qualquer, posto
que o mais necessário deve ser o renunciar dessa fala até
66#

mesmo enquanto o poder negá-la: esse peregrino deve
renunciar ao falar – por ser sua a fala – mas deve fazê-lo também e sumamente ao silêncio, o calar que a pode
indispor e propor. Ou seja, mesmo esse silêncio que o
emudece – embora seja ele o emudecido – não pode ser
seu, pois a obra lho doa como condição para a doação
de uma outra fala, a que deve de fato falar, e que é mais
propriamente a única que devemos ouvir. Essa fala não é
uma qualquer, embora se diga a qualquer um, sendo todos
por ela tocados e comovidos em seu obrar. Chegamos
ao empenho necessário do que é criticar. A crítica deve,
por tarefa, fazer-se pela renúncia que permite a essa fala,
contrária a uma fala qualquer, ser revelada a todos em uma
nova obra de linguagem, onde a própria linguagem no
silêncio possa discernir-se. O que a linguagem, em obra,
pronuncia e discerne a todos os peregrinos é ainda uma
outra doação – que pela participação se obedece –, aquela
essencial que lhes dá os destinos.
Essa experiência de linguagem pode ser mais bem
entendida se a partir de um exemplo, no qual a presença
de um auto nos relembra o sagrado. Falo do silêncio de
Zacarias. Esse silêncio que cala é como a revelação do
anjo ao sacerdote Zacarias. Após a mensagem ouvida no
templo, ele não pôde espalhar sua notícia, sequer uma
palavra sua de divulgação poderia ser pronunciada, e isso
porque o seu silêncio já era a própria presença do que
havia se realizado com ele e do que deveria se cumprir
posteriormente. Não pôde falar até a profecia do anjo se
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cumprir: viveu um silêncio à espera da fala que se deveria
realizar. A mensagem do anjo retirava-lhe não só as suas
palavras, senão, sobretudo, a possibilidade de falá-las;
e consequentemente, lhe retirava também uma outra
possibilidade, a de negá-las. Se Zacarias não pôde falar,
não foi porque negava a fala, mas porque só lhe restava
o silêncio da espera – esse silêncio trazia-lhe a presença
no agora de uma fala futura. Após o tempo de espera
prometido, o sacerdote pôde novamente ouvir a própria
voz, que já não falava por si mesma, senão por uma outra
que testemunhava aquela obra concebida no silêncio.
Zacarias tornou-se mudo a fim de que outra fala pudesse
tomar o lugar que lhe era devido. Uma fala (a do anjo) lhe
trouxe o silêncio, para o silêncio realizar-se enquanto fala
da linguagem (obra concebida). Esse silêncio da linguagem
não era, pois, a negação da sua fala, que a ela se oporia
por uma ausência sua, mas se tornava, reversamente, uma
presença realizadora do sagrado discernida em Zacarias.
Essa foi a renúncia que dele exigiu a obra, teve de obedecer
ao que ouvia até ser tomado plenamente pelo seu silêncio.
Por experienciar a presença que pronuncia toda a obra, teve
também de esperar até discernir como poderia cumprir a
sua própria no amadurecimento de outra que diante de si
se realizou. O sacerdote, quando pôde falar novamente,
não mais usava a voz para si, pois era tomado por um dizer
renovado, transformado em outro pela participação do
seu mistério revelado; não continuava aquilo que antes
do encontro com o anjo pronunciava pela terra, pois fora
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tomado por um movimento maior dentro do novo destino
que a mensagem, ouvida no espaço sagrado do templo,
lhe guardava. Esse homem discerniu um novo destino na
decisão de uma obra que lhe foi revelada pelo anjo, e que
por ele foi obedecida.
Comecei falando da crítica, mas primeiramente deve-se
obedecer à renúncia, sem a qual o criticar não pode realizar
a sua obra, nem a partir dela discernir o que de fato nos
deve falar, e deixar falar, enquanto dito ouvido da obra e
da linguagem. O que de fato a crítica tem como missão
é deixar-se, no cumprimento de sua tarefa, conduzir pela
voz daquele anjo que pôde mostrar o que permanece em
cada obra e que a cada uma dá a presença de obra na obra
pela linguagem.
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9ª Estação:
A voz infalível

Em nosso caminho, cada passo se eleva em renovação
e obediência ante o que virá, e não sabemos o que seja,
pois nos deve provocar a mudança necessária para nossa
constância na caminhada. Nessa busca incessante de
cumprir-se, o peregrino não deseja – por obrigá-lo a faltar
com seu dever – estender um domínio sobre aquilo que se
dá como obra diante dele, pois seria o mesmo que colocá-la sob a sua medida e assim diminuí-la a algo seu, que,
portanto, nada lhe poderia revelar do novo ou mesmo
surpreender seu olhar do mundo e alterar o seu marco
sobre ele. Nessa condição, a obra apareceria apenas como
a comunicação – uma fala que não silencia, por só repetir-se – do que se fixou, sem jamais se abrir à realização de
outro que nos possibilita um dizer alheio e transformador,
e por isso não comunicador, pois não poderia comunicar-se uma fala de si mesma. Se a obra for de nossa medida,
não há fala que nos possa dar, nem ensejar um diálogo
conosco quando ela mesma só silencia em nossa boca.
Ao volvermos o olhar para trás em nossa via – se
tentando por esse expediente fixar um percurso – somos
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surpreendidos pelo recomeço do que supúnhamos passado
e que, com efeito, se renova em desconhecida paisagem.
O caminho passado, visto agora à frente, pelo movimento
do caminhar e da sua transladação na liturgia das figurações
celestes, abre-se ilimitado, tomando-nos na totalidade do
mesmo horizonte que se nos oferecia quando estávamos
direcionados ao porvir – o limite que nos cerca de todos os
lados –, para que somente possamos buscar a liminaridade,
e a abertura que a doa, na experiência do céu que nos guiará
o destino terrestre. Não fosse assim, ao olharmos para trás,
poderíamos supor, desavisados, estar avançando passo a
passo, ainda que nosso caminho se revelasse claramente
sem uma meta em cada fixação do olhar no horizonte.
Esse abismo do caminho que nos cerca seria na verdade o
horizonte de nossa busca, que, entretanto, tanto à frente
quanto atrás, se torna um mesmo em nossa paisagem,
em virtude do qual não teríamos como assegurar para
que lado e sentido se avança, ou mesmo quando ou se
retornamos. Se é verdade que não podemos avançar e, por
isso, também retroceder, ao menos fica-nos a dúvida se
pudemos acumular alguma sabedoria de todo movimento
pelo qual passamos; isto é, se algo determinado nos seria
deixado como saber de toda essa travessia. Diante do
horizonte de nosso limite e da abertura do céu que o
acolhe e renova acima de nós, talvez saibamos e ouçamos
uma voz que possa assegurar um saber de fato, que a todo
tempo nos é transmitido como uma lei que não falha ao
tempo: o pensar e elevar-se do que sabemos até o que não
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podemos saber, a fim de podermos assim continuar nossos
passos na realização de nosso caminho em uma autêntica
renovação.
Falo de uma lei, uma voz, que nos ordenaria o passo sem
que mesmo nós pudéssemos entender sua coerência – por
já não havê-la de fato – ou intervir em seus princípios. Essa
que na verdade ouvimos desde sempre nos é guia invisível
e nos revela uma orientação infalível. Para seguir essa voz,
que nos faz escutar a travessia, é preciso envolver-se na sua
realização mais evidente, o silêncio das coisas e do derredor.
Uma pedra movida pela voz é capaz de falar e nos dizer do
caminho; aquela folha, saberíamos, já apontou os desvios;
e um rio ainda nos convida insistente a adentrarmos aquele
outro rio. Essa voz está se dizendo através das coisas e, por
isso, ordena suas mudanças, já pela própria necessidade de
permanecer em tudo infalivelmente. Eis uma confusão nos
dada pela tradição. Essa voz (dictio) é entendida com uma
procedência e uma fixação, seu através (tra-) não dá a ouvir
a existência de um infixo que pronuncia a mutação, senão
o fixado de sua certeza e origem. Entanto, não podemos,
enquanto peregrinos que em tudo aprendem o mudar a
fim de buscar a permanência, negar que essa interpretação
causalista da tradição se trata da ausência de um cuidado.
Devemos admitir, ao menos, que a tradição pode ser
vivida em um outro âmbito de realização. Não podemos
negar que dela, quando nos esforçamos para uma vivência
profunda de suas raízes, ouvimos também uma outra voz
que nos convoca à lembrança de um primado que no
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seu dizer está esquecido e obumbrado. Essa voz é o soar
que permitiu à própria tradição existir como método de
permanência, no dizer que não quer se reter, mas perpassar
e ser conduzido pelo tempo. A tradição para o peregrinar
é compreendida no espaço das sagrações litúrgicas, onde
o dizer também é missão e mistério revelador. Não há um
dito fixo a perpassar os tempos, mas um tempo a dizer-se
na mudança, cuja permanência inaudita encerra o único
infalível. A voz infalível é, pois, o silêncio capaz de nos
guiar e mudar através do dizer (a outra tradição).
O que se diz através das coisas, e nas coisas concentra
o seu dizer, é a permanência que nos orientou até mesmo
à negação de sua fixação em algo passado e que insiste
em se repetir. O que facultou e fez surgir essa repetição,
porém, é o mesmo movimento, que conservado em uma
tendência oposta, nos convoca a negá-la pela mutação de
um mesmo sentido. As “obras” trazem uma diferença, que,
pela radical independência que se nos oferece em cada
qual, nos faz perguntar pela sua origem e por em que nos
fundamos quando colocamos todas sob a referência de tal
nome. Algo parece nos falar, mesmo que pela ausência de
uma identidade, sobre a unidade do ser obra. A poesia
e o mistério são ditos através das obras, ainda que nelas
sejam esquecidos. Se se comete o erro de esquecê-los
no passado da obra, logo se perde também o sentido de
suas existências na “história do hoje”. Valorizamos como
única necessária a “história do agora”, que parece não
compreender mais o dizer revelado anteriormente se um
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contexto passado não mais puder confluir com a realidade
do hodierno. Entendem-se, nessa segmentação das
mudanças, duas realidades que se abandonam isoladas em
passado e presente, sem a referência mútua de uma
unidade. O mesmo raciocínio é, no entanto, falaz,
porque sempre age contra si sem dar-se conta disso, pois
se esquece também de que o atual momento se perderá
caduco para um futuro ao qual não é capaz de mostrar
nada de sua experiência, ou oferecer uma vitalidade
de continuação; não é capaz de eternizar sua herança
humana e nem mesmo de uma memória, já que essa se
congelou nos fatos, que são passados e portanto não
mais passarão. O engodo no entendimento da tradição
está em que sempre buscamos a identidade do tempo nos
acidentes visíveis das mudanças, nunca nos perguntamos
o que desde sempre está em mudança. As obras são as
mudanças da poesia. A poesia atravessa as obras de
sentidos. Os sentidos obram a poesia em seus novos
tempos. Se uma obra de antes era a poesia dos antigos, e
hoje a mesma não pode mostrar-se eloquente a nós, donos
da “poesia do agora”, é porque esquecemos que ambas
são a permanência que muda e decidimos entendê-las
parcialmente como um sentido permanentemente preso
no passado.
O que a poesia nos diz como sentido em todo tempo
não se firma em um contexto epocal que poderia torná-la
caduca no futuro, ou fazê-la falível se vinda do passado.
Essa fixação a uma época seria certamente a busca de
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um fundamento que lhe explicasse os atributos e limites;
suas determinações materiais e sincronias temáticas.
O seu referente perene, todavia, não se pode encontrar,
por isso, nos acidentes das atribuições, mas naquilo que
lhes dá sentido de existência. Inevitavelmente, teremos
de enfrentar uma nova circunstância nesse itinerário de
pensamento, a circunstância que nos recoloca no sentido.
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10ª Estação:
Sentido e ausência

Resta sempre um questionamento de resistência quando
temos que arrostar o lado oculto de nossa existência ou
andar pelo terreno cego no qual ela acontece. Se não
sabemos pisar ao rés de nosso sustento, porque falta a
iluminação necessária para ver sua consistência, não
sabemos levar adiante o modo do passo, nem o ritmo da
marcha que devemos dar de resposta ao fundamento do
caminho. O sustento parece não mais ser real, pois não
surge à luz de nossos olhos, ele não existe sob nossos pés
em sua verdade de existente, porque está ausente, oculto,
e não se nos revela como é. Nessa condição, estacamos à
espera de outro que nos possa guiar, pois não encontramos
sentido nessa caminhada, e continuar seu empreendimento
à frente nada nos diz ou constrói. Entretanto, não há
como se esperar na existência: não nos demos conta de
que, se estamos cegos, o guia será um outro enigma com
a mesma inconsistência obscura desse fundamento que
supostamente pisamos e, já que assim não o conceberemos
ao vigiar do saber, não o teremos, portanto, concebido na
certeza de nossos olhos; ele tampouco será mais preciso que
o chão obscurecido do qual já desconfiamos. Quando tudo
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está alheio ao sentido dos olhos, questionamos o caminhar.
Todavia, devemos estar atentos a que esse questionamento
é somente o que nos “resta” como resistência, mas no
sentido do que nos “sobejou” de e para a caminhada. Nele,
podemos ainda firmar-nos.
Temos algo para além da consistência e da firmeza, algo
que, questionando a ambas, nos oferece uma nova maneira
de ser, um novo modo de acolher o sentido no caminho.
O questionamento se dá quando já nos desapareceu, pelo
obscuro, a visão e nos restou a ausência do visível, que
todavia não deixa de aparecer como invisível. Nessa aporia
diante da realidade que não se vê, algo assume a orientação
de um outro modo de agir (e, portanto, pensar) e nos faz
ouvir – por já não podermos enxergar pela clareza – um
novo caminho. É o questionamento: a resistência como o
fundo que não se põe ao alcance dos pés, nem à distância
revelada nos olhos, passando a estar diante de nós como o
sentido que ainda não se sentiu, mas com o qual tocamos
os sustentos invisíveis e recônditos da ausência.
Não falo de um sentido universalizante, como quiseram
alguns teóricos ao longo da historiografia crítica, porque
aqui não se tem em vista o “único sentido” contido no
mistério de uma ou de todas as obras. Ao contrário, o
questionamento está sempre a nos permitir ouvir os
muitos sentidos como sentido, a fim de neste nos fazer
resistir com outros passos.
No decorrer do caminho, os peregrinos passam pelas
mesmas estações, tendo em cada uma o seu próprio mistério
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de vida, e até mesmo de história, revelado. A estação,
porém, permanece a mesma na evocação de um mistério
que é atinente a cada passante. Nesse mistério cabem todos
os demais – “demais” por serem outros em cada um, e um
outro para cada peregrino. Revelado, torna-se um sentido
tanto nominal – imanente ao domínio de meu nome –,
quanto alheio e desconhecido, porquanto se esconde no
que ainda não posso nomear de sua alteridade que me
interpela: ele é tanto pleno na experiência autêntica de
outro, quanto na abrangência histórica de um só nome.
Esse sentido que não se pode repetir de mim para o outro,
mas está em ambos plenamente, propôs uma condição
desconcertante para a tradição crítica do universal: se
numa perspectiva temos o sentido manifesto – o que seria
a “matéria” necessária e suficiente para uma determinação
e representação do mesmo –, essa “matéria” é plural e se
perde no isolamento das diferenças que ela afirma, sem
apresentar a identidade que seria suposta aos universais.
Se, porém, em outro olhar aparentemente mais cuidadoso,
a tradição, fitando ainda o representar, entrevê a sugestão
de uma unidade do sentido – pois, afinal, esse foi colhido
a partir de um mesmo mistério revelado, em uma mesma
obra –, essa não constitui uma matéria, pois, quando
nos perguntamos o que sabemos ou experienciamos
na obra, vemos que todo o nosso caminho foi embalde
e, em face da ausência do sentido que nela se instala,
retornamos, em aporia, àquela primeira perspectiva
levantada, perpetuando-nos no problema das diferentes
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manifestações de algo ainda oculto ao passo e à aparência,
ainda que já seja revelado no mistério dessa obra.
Prefiro continuar, a partir de agora, no apoio de um
exemplo moderno muito preciso nesta questão, por ele
chegaremos a tocar essa ausência que nos surge como
certeza e sentido de caminho. Essa narrativa de Thomas
Mann, que se tornou uma reflexão comum, embora
pouco vivenciada até seu momento decisivo, pertence
aos conflitos do itinerário de muitos escritores modernos.
Lembro-me de como começou A Morte em Veneza, e
creio que, se esse texto fosse concluído no momento
introdutório de seu protagonista, já teríamos uma grande
lição a aprender sobre a escuta e o sentido da ausência no
destinar dos caminhos.
Conta-nos Mann que o escritor Von Aschenbach em
um dia de sua vida foi tomado por uma confusão diante
da tentativa de concluir uma passagem de sua obra. Ele,
ainda que buscando sua força e concentração, e mesmo
que se valesse de sua técnica já padronizada pelo tempo e
maturidade de escritor, não alcançava fazer o que seu livro
parecia acusar como o mais acertado. O que para ele era
comum e sistêmico se mostrava distante e obscuro. Seu
livro o rejeitava daquele modo como se colocou e como até
então tentara conduzi-lo. Na verdade, um pouco mais que
isso: esse estado de inquietação à frente da obra o recolocou
diante também de sua história de escritor, exigindo-lhe
uma reflexão para além de seu ofício já profissionalizado.
Aschenbach não perdia o ânimo para escrita, ao contrário,
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queria escrever, produzir, porém estava agora certo de que
não poderia mais levar a cabo o que tencionava para o
papel, a obra o afugentava com seu modo de conduzi-la
para empurrá-lo a um novo rumo. Esse rumo começou
em uma pequena caminhada, que empreendia sem dar-se
muito conta de por onde passava. Teve de levantar-se e
começar a caminhar sem saber o que deveria pensar ou
onde deveria buscar a satisfação de uma necessidade que
lhe concitava a mudar. De chofre, tal era sua perdição que
após atravessar um edifício bizantino não sabia se nele
entrava ou dele saía. Assim testemunhava a inscrição que
ele encontrara nesse lugar sagrado: se “entrava na casa de
Deus”, ou se apenas “a luz eterna o iluminava”. É verdade,
essas palavras que transcrevo aqui, para que também
nós as leiamos no templo por que Aschenbach passou,
falavam, numa reflexão mais própria, de seu conflito e – se
pudermos perceber a sinonímia da “casa de Deus” com
a “Luz eterna”, entendendo ambos como o mesmo, mas
em manifestações direcionais opostas – de somente um
único sentido de sua experiência; essa mesma experiência
de leitura que agora também se tornou a nossa, na aporia
histórica de nossos pés, estabelecida na aporia de nossa
existência e de seu sentido. O que é claro nessa dupla
perdição de abismos, é que a obra não retirou o sentido
de Aschenbach, senão o recolocou diante dele, que estava
perdido e ausente. Assim, se entrava na “casa de Deus”, ou
se era iluminado pela “luz eterna”, mais importava firmar-se no que em ambos os movimentos permanecia presente,
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o que, porém, só veio encontrar distante dali. Após o
edifício, um estranho lhe veio ao encontro e o arrostava
de modo a estar dentro de seus olhos, tinha seus olhos tão
fitos nos do escritor que o incômodo do estranhamento
o fez fugir, como lhe fizera sua obra. Novamente, teve de
sair de onde estava e deslocar-se. Algo o interrogou na
figura do viajante, mas ele parecia estar cego diante
de tudo que observava nessa sua pequena travessia à
roda de seu quarteirão. Aschenbach se pôs a tentar ouvir
o que era aquilo que o concitava e ao mesmo tempo o
fazia fugir inseguro. Nesse momento, Mann é preciso: era
um chamado, ou “desejo anterior e já há muito sedento
da distância”. O escritor reencontrava agora o sentido
constante de sua busca. Tudo, a partir de então, tornou-se claro em sua imaginação, ele deveria apenas partir ao
desconhecido que já nele falava com vigor e certeza. Essa
sede de distância era a ausência aparente de um sentido
que, ao ser seguido, passou a mostrar-lhe novamente o que
fazer e a dizer-lhe o cumprimento de seu caminho.
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11ª Estação:
A excentricidade

O caminho ainda oculto nos oferece o destino, essa presença do desconhecido que nunca se pode tornar familiar,
mas que nos espera fora e é íntimo. Íntimo, porém, não é o
que já sabemos ou testemunhamos, senão a experienciação
daquilo que permanece habitando conosco ainda que
esteja fora – no centro de nossa excentricidade. Cada passo
que responde ao destino nos revela a surpresa do que não
poderíamos esperar, mas que a cada turno nos espera, e
deve surpreender, por ser a concretização e admoestação
(memória) de uma obra para sempre autêntica. Na via em
realização nos passos, somos convocados pela moção que
nos leva ao íntimo de nosso destino, sem deixar-nos vê-lo plenamente, ainda que surja na pertinência de nosso
próprio corresponder (comoção). O mistério que nos
admoesta, de fora, com o que esquecemos, de dentro, e
é nosso centro se experiencia pela concreção daquilo que
se mostra na obra como via autêntica. Esse movimento
de realização que no desconhecido nos revela o próprio
é o sentido essencial de nossa excentricidade, essa que,
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sendo oculta a todos, aparece como única a cada um e
imperiosamente solitária.
Para uma obra que se desvela a nós, uma via excêntrica
e, porquanto única, é lançada na realização do mundo;
a mesma que ainda antes do mundo e, por conseguinte,
antes de mostrar-se, ocultava-se esquecida na sua
indefinição. Toda via é excêntrica por ser uma via
– somente ela, da sua indeterminação, pode se nos revelar
em obra –, essa peregrinação que não parte de nós, mas
nos leva consigo a tomar parte de si e, na participação,
lança-nos ao nosso centro esquecido em seu íntimo. Nosso
destino não nos guia por fundamentar-se em um desejo
subjetivo que possamos dominar – este só poderia negá-lo
e, consecutivamente, perder-nos –, senão por nos revelar
a nossa tarefa em si mesmo esquecida. Por ouvirmos o
destino que está sempre oculto, podemos dizer que nosso
íntimo nos é dado por ele, na surpresa solitária de seu
esquecimento. Aqui, não se estabelece uma dicotomia
nem, portanto, uma complementaridade topográfica entre
o fora e o dentro.
É necessário agora esclarecer de que esquecimento
falamos, se na verdade é dele que nos vem a autenticidade,
e dessa, a nossa excentricidade. Gostaria de acrescentar aqui
algo muito antigo, e que também trago do esquecimento,
para orientar essa reflexão. Pela excentricidade, atravessamos
três mistérios que se imbricam nos passos de sua mesma
estação. Não os nomeio, porém, para que apareçam em sua
necessidade no transcurso de nosso caminho.
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Não falo do esquecimento que sempre de novo nos
acontece para em seguida lembrarmos do que esquecemos.
Esse podemos até mesmo esquecer que esquecemos, pois é
sempre isento de uma travessia. Esse processo, na verdade,
sequer alcança a memória das coisas que no caminho
surgem, que para nós estava guardada. Devo falar, pois,
de um esquecimento que não perde, mas guarda. De um
que não perde o que nunca podemos deixar de reencontrar
no destinar de nossa via. Esse não é o esquecimento óbvio
indispensável para que algo retorne, de modo idêntico
ao que era, à nossa lembrança, sendo sempre a mesma
lembrança relembrada; mas é o que permanece em toda
mudança e diferença ao longo de nossa via e que só o
reconhecemos porque se anunciou para nós como um
outro e, ao mesmo tempo, íntimo.
Somente esse esquecer pode nos lembrar daquilo
que nos atravessou a vida e, tornando-se travessia, nos
marcou com um dizer oculto que nenhuma lembrança
nossa poderia nos trazer – esse dizer de nós mesmos
que repousa em nosso centro como uma excentricidade.
Nesta, reencontramos sempre novamente o estranho,
que nos recoloca o sempre permanente sentido de nossa
itinerância, sem jamais nos mostrar esse sentido como
uma identidade por nós já conhecida. Na excentricidade,
todo esquecimento nos guarda o desconhecido do que
já conhecemos, nos doando a emergência daquele como
próprio. A via que se nos coloca à frente somente é oculta
porque guarda a memória de algo que nos esvazia de nós,
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em nossas lembranças, para nos apresentar à diferença e ao
extraordinário (excêntrico), que é, na verdade o próprio
modo de ser da via e do viandante.
Gostaria de dar dois testemunhos desse esquecimento,
que devem acabar por completo todo receio pelo caminho
da excentricidade. Duas experiências cujos momentos de
maior revelação se escondem no movimento de encontro
e de entrega que motiva uma busca. O primeiro nos vem
pelo mito de Eros. Esse mito, entre alguns eruditos, se
chamou de “mito do paradoxo”. Um epíteto racional
para o mito que, já no princípio de nossa reflexão,
devemos rechaçar; pois, fosse assim compreendido,
certamente não lograríamos vislumbrar o sentido de
suas imagens e caminhos, senão pela oposição de uma
razão dialética e reducionista. É verdade, porém, que as
flechas do deus dimanavam não só o amor, lançado em
pontas de ouro, mas outrossim a separação perene entre
dois se o chumbo fosse o que lhes penetrasse. Aversão e
encontro movimentam-se na tensão de um mesmo arco.
Da mesma maneira, em cada caso, Eros vivia no reunir
do encontro e na aversão do estranhamento para alcançar
o cumprimento de sua tarefa. Ambos dinamizam de tal
modo a ação do deus que podemos dizer simplesmente
que o reunir e o estranhar eram sua missão. Vemos em
uma de suas histórias, ditas paradoxais, que Eros deveria
lançar sua seta em Psyche. Seria sua missão, nessa donzela
– como em cada outra vez – seu destino deveria se
cumprir. Eros é o deus que se imbrica com os destinos
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da alteridade para realizá-los: com Eros, todos vivem uma
busca amorosa. Esse deus inabita o itinerário de outro, que
o traz consigo. Essa aparente confusão da identidade de
Eros fê-lo ser entendido, por certos estudiosos, como uma
narrativa paradoxal. O que vemos acontecer nesse mito,
entanto, é mais do que um mero objetivo em execução
pelo qual as identidades se confundiriam, onde o efeito
da sua ação em outro (paixão erótica) se tornaria a sua
própria causa (Eros). Uma questão fundamental condena
essa mecânica de interpretação: como causa e efeito, Eros
estaria constantemente a afastar-se de si, nunca podendo
se encontrar e dirigir o amante ferido a si mesmo, senão
para o seu afastamento no itinerário que busca o amado.
Outra consequência dessa visão seria o dualismo que
configuram causa e efeito: uma separação entre a fonte
e sua ação, onde esta última não pode ser aquela, senão
somente representá-la. Essa representação ocorre posto
que todo efeito assiste na tentativa de se afastar da origem,
para então nos direcionar a outra coisa, à qual aquela
poderia permitir a emergência, mas na qual nunca se
encontraria. Essa compreensão equivocada é rapidamente
questionada e não se sustenta se avançarmos a reflexão e
deixarmos que se mostre como age esse mesmo deus no
encontro com Psyche. Ali, algo se revela ao deus que nos
mostra a maior de todas as suas missões, a da experiência
de encontrar a si mesmo a partir de outro. Ao ferir-se com
sua própria flecha, Eros é condenado a cumprir o seu
destino radical, o de experienciar o que ele é a partir de
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outro que o revelou. O deus carrega toda a força de sua
ação em Psyche – sendo o mesmo que se ser, na tarefa do
destino – e, por ela, mostra-se e se encontra; arrosta-se
consigo mesmo ao atravessar-lhe o olhar: Psyche só pode
revelar-lhe ele mesmo, o centro de sua divindade. Eros
sabe de sua existência e de algo que a perpassa e lhe dá a
possibilidade de ser e realizar-se. Psyche carrega Eros em
sua existência, mas somente a ele isso pôde ser revelado,
e pela via da excentricidade. Nesse relato, é evidente a
relação do encontro do deus com o que lhe é mais íntimo
e está latente na alteridade. Em todos os casos, porém,
sua experiência é esta mesma: a do encontro consigo na
permanência de seu centro. Essa permanência do mesmo
não poderia ser vista no mito como um paradoxo, senão
em virtude de uma redução imposta há tempos na filosofia
pela navalha da razão.
Essa permanência de um mesmo que perpassa todos
como uma doação comum pode ser clara em outro relato,
um que encerra o mais contundente dos testemunhos, e,
devemos dizer, o mais livre. Esse exemplo é também o mais
surpreendente, e justamente por servir ao inevitável. Como
Eros, o poeta Francesco sai em missão. Havia deixado para
trás seus bens em busca de um sentido para vida. Após
muito procurar esse suposto significado para a existência,
o jovem caiu em uma inesperada solidão. Já fazia tempos
que estava perdido, caminhando solitário pelo novo
mundo. Seu caminhar buscava, porém, o retorno àquele
momento em que teve coragem de abandonar o que lhe
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obstava seguir seu ideal e abraçar o que era essencial para a
sua vida. Esse momento buscado era a origem iniciática de
sua missão no mundo, essa que por algum momento estava
desaparecida, perdida em seu alcance. A solidão desta
perda o fez imergir numa realidade que não podia ignorar:
a de que o mundo de sempre, já não seria possível à vida de
agora. Ainda que tal mundo insistisse acessível aos olhos,
o jovem sentia falta do novo mundo que intuía, de um
que lhe fosse verdadeiro. Viver na realidade antiga, usando
suas distrações, tornara-se-lhe a amargura. É verdade, na
rejeição dessa amargura, algo lhe figurou o mais doce e
realizador. O seu mundo novo viera do renascimento de
sua atitude, da alegria de um encontro com o que lhe era
o amargo. Francesco encontra, na periferia de sua cidade,
a figura mais desprezível de sua época, a mais humilhada
e marginalizada. Encontra-se novamente com outro, em
outro e por outro, num mundo renovado quando do
abraço com um leproso. Ali estava o fim de sua solidão
e a revelação de sua missão, o encontro com seu novo
mundo. Não desaparece a sua solidão pela companhia de
outro, mas por ter-se reencontrado consigo mesmo, num
seu mundo novo, revelado também em outro. Francesco
nos dá o maior exemplo da excentricidade, pois no amargo
do mundo de sempre, encontrou o doce chamado e
origem do seu. Digo “seu”, porque a esse mundo o poeta
pertencia. Não por uma vida solipsa, mas por uma que
vai ao encontro do outro, tendo-o como a medida e o
mistério de seu próprio caminho para o Maior.
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12ª Estação:
A via excêntrica

Chegamos ao fim, aqui onde encontramos o mistério
do recomeço. Mas recomecemos como os menores,
diante do que é Maior, e assim veremos – em nossa via
de realização da obra – que até agora, após nosso longo
caminhar no mundo, “pouco ou nada fizemos”.
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Epílogo

Como nova concessão teórica dentro de uma obra
poética, agora já fora do âmbito da via, façamos um
breve itinerário de um problema encontrado na crítica
moderna, de modo a esclarecê-lo para essa, propondo uma
revisão que traga uma mudança ético-poética e com essa
a conversão.
A crítica, como conhecemos hoje, parece existir, e de
certa maneira desde sua origem, na dependência de duas
outras posições de aproximação ao mundo, ambas nascidas
no intuito da interpretação da realidade, a saber, são a
linguagem (determinada em um seu conceito específico)
e a teoria. Uma “dependência” radicada em virtude da
própria crítica se decidir como uma interpretação do real,
determinando nessa decisão a tarefa mútua que conjuga as
três – crítica, linguagem e teoria. Pode-se dizer, a princípio,
que linguagem e teoria permitem à crítica uma aproximação
do real que tenta interpretá-lo. Justamente por essa dupla
ligação que pressupõe e constitui condicionalmente toda
a crítica, que o elemento imperioso do posicionamento
diante da realidade (thésis, posição), presente em todas,
foi acolhido por ela como inevitável. Com efeito, a crítica
majoritária em todos os tempos posiciona-se diante da
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realidade amparada por duas medidas (kritérion, critério),
ora pela medida da linguagem, ora pela medida da teoria,
sem jamais prescindir de pelo menos uma dessas. Nada
disso é recôndito quando perlustramos o itinerário da
crítica antiga até à crítica moderna e mesmo se nos
ativermos em como esta ancorou seu lastro naquela. Esse
itinerário é também a visão comum pela qual o ocidente
determinou e determina seu olhar em relação ao real, pois
a própria história de seu desdobramento outrossim se
tomou uma medida, ou critério, para a crítica que hoje
se faz.
Não nos parece difícil entender que a teoria, de
muitos modos ancilando a crítica para a reputação
das obras – agora trazendo a questão para a arte –,
transmitiu-lhe um atavismo demasiado epistêmico em
seu posicionamento em face do objeto assestado por
aquele que a pratica, pois parece caráter primário da
teoria levantar hipóteses ideais para a inteligibilidade
e conceituação representativa do modo de ser de um
objeto, ou mesmo, de como ele é e se lhe aparece; todavia,
asseverar que a linguagem, por sua vez, desde o princípio
de sua experiência e percepção, contribuiu para esse
mesmo posicionamento diante do real, possuindo esse
mesmo caráter representativo fundamental, não se nos
antolha apodíctico, porque, para tanto, seria necessário
contorná-la no que ela é, e sob a medida de uma teoria. Se
a linguagem em sua tarefa de apresentação do real é, por
sua vez, uma condição para crítica, não parece certo ainda
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que o seja por corroborar em sua experiência primeira com
uma posição epistêmica tal qual a da teoria. Surge assim
um primeiro questionamento, que será tomado como linha
mestra da reflexão que nos interpela: a que linguagem se
refere a crítica quando a toma por critério de suas observações
e a partir dela conceitua e critica? E, desdobrando: haveria
mais de uma linguagem sendo nomeada, tomada por tal
nome, na história da crítica?
Os apóstrofes encimados exigem um breve levantamento
erudito acerca da linguagem ao longo da tradição. No
entanto, essas questões parecem, ao mesmo tempo em que
exigem um esclarecimento, confranger-nos a uma aporia
investigativa, pois hodiernamente testemunhamos não ser
possível – por uma impossibilidade já filológica – remontar
ao pensamento de cada um dos críticos ou pensadores,
nem mesmo precisar suas intenções de discurso para se
saber o que de fato diziam ou asseveravam em suas palavras
ao pensarem a linguagem; consecutivamente, corre-se
o risco ainda de, sem se lançar mão do que anunciavam
efetivamente suas proposições, se assumir para cada qual
uma mesma posição teórica, ou uma mesma perspectiva
pela qual as interpretar – e perspectiva é exatamente o que
por ora se pretende eludir aqui. Evitar uma perspectiva
sobre a linguagem implicaria evitar, por conseguinte,
a linguagem como o objeto de análise: um objeto
representativo da linguagem que pudesse conceituá-la e
demarcar os contornos de seu alcance numa única visão
a partir de um único ponto. Enfim, a aporia se dá porque
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mesmo estando diante da linguagem, como agora se quer,
ainda não se pode travar um método prévio que nos leve
até ela. Talvez, o que inermes possamos fazer para se abrir
um caminho nessa investigação é deixar que ela mesma, a
linguagem, nos conduza até de onde nunca se afastou, de
onde nunca saiu, embora dali faculte serem colhidas todas
as suas representações; onde ela se encontra na totalidade
inabarcável de seu sentido e verdade. Devemos deixar que
a própria linguagem nos dê seu método de aproximação,
nos dê a sua própria fala. Com notoriedade, esse foi o
método que se tentou deixar emergir n’A Via Excêntrica,
o método dado pela própria linguagem.
Deixemos, por enquanto, essas questões e problemas,
pois adentrá-los seria tornar novamente nosso caminho
obumbrado para a crítica moderna, dificultando até
mesmo uma penetração. Basta-nos agora apenas entender
que o termo “linguagem” é por demais confuso na tradição
e abre-se em uma fugaz imprecisão. Antes, pois, de
enfrentarmos a questão se devemos entender a linguagem
por uma perspectiva epistêmica ou se por uma experiência
de revelação, isto é, se apenas devemos tomá-la em uma
conceituação ou se podemos senti-la operando em nossa
existência, é necessário que voltemos, para iniciar nosso
caminho, ao que a tradição estabeleceu como fundamento
de sua crítica e, por conseguinte, por que razão chamamos
esse fundamento de teoria.
Para um estreitamento do assunto, quando falamos
tradição no âmbito da crítica, nos referimos sempre à
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crítica surgida na modernidade, que está ancorada no
aparecimento da razão moderna e do sujeito transcendental
em Kant. A razão moderna, reversa a medieval, buscou
a sustentação do mundo no homem, tendo nele o seu
princípio e medida. Se pôde sustentar o mundo pelo
homem, precisou antes separá-lo do homem. O que é, para
o mundo em derredor, esse princípio de sustentação
senão o sujeito que pode objetivá-lo? Ainda hoje,
estranhamos qualquer crítica que não resida na contextura
de um sujeito bem preciso e determinado em seu ponto
de vista, esse distanciamento que garante fazer qualquer
atribuição ao objeto. No pensamento moderno, uma
crítica que não partisse do sujeito sequer pôde existir sendo
procedente. E não seria vista como procedente, porque a
procedência da crítica só poderia ser a razão subjetiva. A ratio
universallis, que, embora fosse entendida também como
um ordenamento planeado, ainda guardava no real a face
do desconhecido e do extraordinário, pela experiência do
divino, foi rechaçada para que uma visão mais controlável
e ordinária do mundo imperasse sobre o pensamento, a
ratio subjectiva e objectiva. Mas retornemos para um pouco
antes ainda. O espírito clássico, dos séculos xvii e xviii,
mergulhou em interpretações duvidosas a respeito de uma
suposta vivência dos valores da antiguidade na busca da
restauração do humano; enganaram-se ao conceber esses
valores como meramente estéticos e sistêmicos: trouxeram
de volta um corpus de doutrinas cuja racionalidade estava
dissociada do espírito grego e latino. A nova racionalidade
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emergente, sob a forma estrutural do subjetus e objectus,
permitiu tentar-se um rédito ao mundo greco-latino a
fim de restaurar uma vivência do homem em um seu
estado de vida pura; ou seja, buscava-se, seguindo o então
recente modo de pensar, uma experiência mais radical do
humano que pudesse firmar e sustentar a sua nova visão
epocal. Penso que ali o engano não era o pressentimento
de que na antiguidade haveria uma experiência de vida
autêntica que pudesse revelar o homem imerso em sua
radicalidade de vida (falo homo humanus), mas justamente
o novo modo de pensar obstinadamente defendido.
Esse não poderia, tanto por deliberação ideológica
quanto por sua natureza teorética de ser o novo projeto
de construção de mundo, apreender o sentido do agir
humano evidente no homem antigo. Esse agir do grego,
dentro da restrição impingida pela objetivação do novo
pensamento (entendido na representação ainda seminal
sujeito – objeto), interpretou-se como meramente téchne,
uma atividade cujo fim era o resultado de um produto
acabado, um fazer finalista e prático. Isso foi a conclusão
imediata do próprio modo de pensar que conduziu a
disquisição e, por conseguinte, o renascimento do
mundo antigo, e que já não era análogo ao sentido
do pensar grego, sendo-lhe impossível um diálogo
verdadeiro e uma escuta franca da essência do agir do
homem antigo – o que seria precípuo e decisivo já que
agir e pensar para este último revelavam uma mesma fonte:
a essência do humano (humanitas, para os latinos; ousía
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ou mesmo hypóstasis, essa já numa fase posterior, para
os gregos). É verdade... A humanidade que asseguraria a
essência do homem no mundo antigo era, ironicamente,
o desiderato principal que se quis alcançar neste período
ao qual chamamos “renascimento clássico”, e contra a qual
travou-se talvez a maior das resistências: o não acolhimento
do elemento essencial de seu pensar.
Nesse momento, que alguns críticos denominaram
“classicismo” (incluo aqui o escritor e crítico Cortazar,
que julga essa época de maneira extremamente lúcida,
todavia em prol do extraordinário perdido), constitui-se o
humanismo, ancilado na crítica das obras (inclusive com
o renascimento dos estudos da Poética), como a procura
da essência do humano; entanto, o pensar, sendo tomado
pela nova razão estabelecida, enfraqueceu-se de seu agir
essencial e, por conseguinte, obstou também o alcance ao
elemento essencial que era buscado. Para ser mais claro, a
essência do agir – inerente ao pensar –, responsável pela
verdade do ser e, por imbricação, pela verdade da essência
do homem, foi interpretada no pensamento técnico como
eficácia e eficiência, de modo que pensar se tomou uma
atividade atinente a formação do ente e não propriamente a
verdade do ser. A relação que o pensar, pelo agir, estabelecia
entre o ser e a essência do humano foi esquecida na
interpretação técnico-teórica do pensamento. O resultado
foi o isolamento do próprio pensar. Com a redução do
pensar a um exercício de reflexão sempre voltado ao
fazer e a formação do ente, como é o resultado de uma
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aplicação, passou-se a entendê-lo no horizonte da teoria
que está sempre a dispor-se e a promover uma prática;
a medida do pensar passa a ser aí sua eficácia sistêmica
frente ao ente. Compreendido como theoría, o pensar
assume uma posição (thésis) da qual passa a depender
sua eficácia frente ao ente. Verifica-se claramente, nessa
interpretação técnica do pensamento, uma separação entre
a ação e o pensar, este passa a ser considerado dissociado
daquela, e isso de tal maneira que precisa agora lançar
mão de uma outra relação com o agir: theoría e práxis.
Essa segregação entre o pensar e o agir nos deixou um
recorrente impasse no pensamento atual, muitas vezes
problemático, mas que na verdade é uma falsa questão.
Falamos do pretenso vão que separa, para o pensamento
e para a crítica contemporânea, a teoria da prática. Essa
dicotomia só se sustenta no pensamento humanista, ou
“humanismo”, em questão. Esse problema rapidamente se
desfaz recorrendo aos pensadores originários ou aos poetas
antigos; para esses homens, era uma verdade apodíctica que
a essência do pensar fizesse morada na essência do agir. Até
mesmo Platão e Aristóteles, muito laureados pela crítica
técnico-teórica humanista, constroem suas obras pela
ação do pensar na busca da verdade e sentido do humano
do homem, e isso parece claro se não os interpretamos
pela perspectiva de uma theoría. Esse elemento essencial
(humanitas) é conduzido, no entanto, de modo específico
no pensar da essência do agir, no consumar do homem na
sua humanidade (perfeição).
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