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A DIALÉTICA DA CRIAÇÃO
Ana Madalena Fontoura de Oliveira

resumo: A criação poética em personagens machadianos: a busca, frutífera ou
não, do instante poético através dos protagonistas de três de seus contos.
abstract: The poetic creation in Machado de Assis’ characters: the fruitful or
unfruitful search of the poetic instant through the main characters in three of his
short stories.
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Criar é desatar angústias.
Gaston Bachelard
Parece que há duas sortes de vocação, as que têm língua e as que a não têm. As
primeiras realizam-se; as últimas representam uma luta constante e estéril entre o
impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens.
Machado de Assis
INTRODUÇÃO
O ato da criação reveste-se, em Machado de Assis, de certo caráter mágico, de
busca por momento único que faz com que, em certos aspectos, seu texto tangencie
questões também levantadas pelo filósofo francês Gaston Bachelard, como o
instante que se sobrepõe a uma aparente cotidianidade, ou o momento em que se dá
a inserção, no eixo do cotidiano, de um instante poético.
O breve estudo que se segue procura esboçar possíveis aproximações entre os dois
autores em questão. Bachelard, enquanto pensador, e Machado, enquanto criador,
abordaram, de forma distinta, em suas obras, um tema comum. Ou seja, ambos
especulam em torno do instante que se faz único, aquele em que o artista, mestre da
criação, contata o intangível, torna acessível o fugidio instante em que o tempo
disperso se converte em unidade. Em outras palavras, o momento em que se dá a
criação poética.
Num primeiro momento, causa espécie que dois autores de tempos e espaços tão
distintos (Machado, Brasil, 1839-1908 e Bachelard, França, 1884-1962) possam
apresentar, em sua visão de mundo, pontos de contato. Com o intuito de traçar tal
paralelo, tomaremos como base alguns tópicos desenvolvidos em três textos de
Bachelard: O Instante Metafísico e o Instante Poético, A Dialética da Duração e A
Poética do Devaneio. Como ponto de convergência intertextual, temos nestes textos
a noção do instante como quebra da aparente continuidade temporal e a gênese e
importância do instante de criação como busca de um equilíbrio primeiro, de um
tempo vertical que se sobreponha ao tempo horizontal, libertando-o, mesmo que
momentaneamente, do seu prosaísmo. Em outras palavras, o instante de criação

libertaria o homem das amarras do tempo cotidiano, prosaico e inexorável.
Já da extensa obra machadiana, selecionamos os contos Cantiga de Esponsais
(1884), Um homem célebre (1896) e O cônego ou a metafísica do estilo (também
de 1896). Estes três contos apresentam, como tema central, o dilema de um espírito
criador. Em cada um deles, entretanto, o desenrolar da trama de dará de formas e
com resultados diversos.
DESENVOLVIMENTO
Em Cantiga de Esponsais temos a história de Romão Pires, ou melhor, Mestre
Romão, músico regente da Igreja do Carmo, no início do século XIX. Embora
capaz de reger com maestria e amor obras de grandes mestres, falta-lhe a qualidade
essencial que lhe permitiria transcender o prosaico: o dom de compor, de expressar
ao outro seu impulso interior. A inserção do tempo vertical de um instante de
criação no eixo do tempo horizontal/cotidiano não se concretiza para Romão, e a
inspiração se perde.
Apesar de longamente aguardado, o instante da criação não vem. A espera não se
converte, no caso de Romão, na surpresa do encontro ou, como diz Bachelard,
"quando o acontecimento claramente esperado sobrevém - novo paradoxo -, ele nos
aparece como uma clara novidade". (BACHELARD, 1988, p. 49)
A condição indispensável para que a criação se dê, o alheamento do prosaico, de si
mesmo, não é alcançada por Mestre Romão. A única página musical que logra
escrever, em toda a sua vida, o faz num momento único em que experimenta um
simulacro de felicidade, transmudado em simulacro de inspiração, logo após seu
casamento, em breve findo com a morte da esposa.
Falta, a Romão, a paixão dos que transcendem os limites do aqui e agora.
Casamento e obra, instantes sem paixão, convertem-se em elos da horizontalidade
estéril do cotidiano da solidão não vencida.
Significativamente, a frase musical que iniciara e jamais lograra concluir esbarrava
"em um certo lá" (MACHADO, 1986, p. 388). Mais do que nota musical, signo da
inatingibilidade de seu momento supremo enquanto criador. Também signos desta
inatingibilidade são os recursos de que lança mão ao tentar, desesperadamente, num
último esforço, concluir a frase inacabada, deixar "um pouco de alma na terra"
(MACHADO, idem, ibidem). Estéril, busca fora de si o gérmen da criação: na
evocação do simulacro de felicidade do passado, na contemplação de um par de
recém-casados ternamente enlaçados à janela de uma casa próxima.
Mestre Romão tem, ao alcance da vista, o reflexo de um momento eterno, mas não
o momento em si. A conclusão da frase caberá, portanto, a quem experimenta a
intensidade do momento e da paixão, ou seja, à jovem esposa que, quase em
devaneio, "embebida no olhar do marido" (MACHADO, 1986, p. 389), cantarola a
frase musical tão ansiada pelo músico, inédita e inesperada. Esta inesperabilidade,
entretanto, a condena ao vazio, ao negar-lhe a surpresa do encontro. Embora Mestre
Romão a sinta, o faz num misto de desilusão, por constatar-se estéril. O momento
converte-se em maravilhosa ou dolorosamente único, para um e para outro, e se
perde. É necessário, portanto, que a junção paixão/espera/inspiração/captação se
faça, para que o momento de criação se realize de modo pleno e se eternize.
No segundo conto, Um homem célebre, temos um personagem-título, Pestana,
semelhante ao do conto anterior. Divergem, porém, no que se refere ao desempenho
enquanto criadores. A Pestana é dado o dom da criação e sua celebridade se deve às
inúmeras obras que compõe.

A carência se instala, aqui, não devido à esterilidade criativa, mas sim ao pouco
valor atribuído pelo criador ao que logra produzir. Apaixonado pelos clássicos,
Pestana sonha ombreá-los, mas tudo o que consegue é compor polcas, "uma polca
buliçosa, como dizem os anúncios" (MACHADO, 1985, p. 499). Gênero menor,
destinado ao consumo sem perenidade, a vocação de compô-las mortifica Pestana
como um estigma, agravado ainda pelo fato de que as polcas brotavam-lhe
espontaneamente, sem grandes elucubrações ou esperas, o que lhe nega também a
surpresa do momento longamente ansiado. Gênero breve, mais breve ainda a
emoção que suscita.
E repete-se o círculo vicioso do artista que em vão busca o instante poético:
esperança, tentativa, frustração, nova esperança. Neste e em mais alguns pontos
Pestana e Romão convergem: estéreis em si mesmos, procuram ambos
exteriormente o gérmen da criação. Também Pestana procurará na paixão pela
esposa o fio condutor que poderia despertar, em si, o artista maior. Como Romão,
também fracassa, mas de modo mais trágico.
Indo mais além, Pestana não se limita a uma frase musical terminada em um certo
"lá". Compõe, mesmo, um trecho de um noturno. Mostrando-o à mulher, porém,
esta o reconhece como sendo de Chopin. Mesmo motivo, mesmas idéias, o músico
descobre nada mais ter feito do que resgatado, da continuidade de suas tentativas,
um instante que o marcara pela beleza, mas instante criativo de outro, não dele. Não
apenas estéril, mas iludido pela memória, "velha cidade de traições" (MACHADO,
1985, p. 502). Bachelard assinala que só se pode realizar a recordação a partir de
uma intenção presente. A intenção existe, a recordação surge. A falha de Pestana se
dá ao não reconhecê-la enquanto tal. Fugindo do esquema temporal que marca a
memória verdadeira, a recordação de Pestana converte-se em devaneio, perde o
referencial e simula-se nova. A partir da retomada de referenciais, com a
observação da esposa, a recordação reassume seu lugar e desaparece a
pseudonovidade. E, com ela, a fugaz ilusão de sucesso do criador.
Mas nem só de fugidios instantes de criação vivem os personagens machadianos.
No último conto selecionado encontraremos, finalmente, o criador em seu momento
de realização plena.
Cônego Matias, instado por alguns fiéis a compor um sermão para festa próxima, o
faz inicialmente de má vontade. Depois, o criador se sobrepõe aos interesses do
homem comum, e ele termina trabalhando com amor e inspiração. Interessante
observar-se que André Jolles, em seu livro Formas Simples, ao falar da criação e da
utilização da linguagem, faz uso da figura do sacerdote como aquele que sacraliza a
linguagem, isto é, confere-lhe uma dimensão maior em relação à conferida pelo
"camponês" (aquele que a cria a partir de sua interação ao natural) e pelo "artesão"
(aquele que lhe acrescenta um caráter já dinâmico e cultural, mas ainda prosaico).
O sacerdote seria aquele que interpretaria a linguagem, ou seja, a levaria ao seu
mais alto sentido, transcendendo seu aspecto prosaico, "até atingir o invisível e o
intangível" (JOLLES, 1976, p. 26). Também este sacerdote procura desempenhar
esta função.
Súbito, um impasse. E é a partir deste ponto que se tece o centro da narrativa. Falta,
ao cônego, um determinado adjetivo para acompanhar o substantivo que acabara de
escrever. Partindo deste fato, corriqueiro para os que escrevem, Machado nos
oferece toda uma Teoria da Criação, não se limitando apenas a explaná-la, mas a
demonstrá-la.
Para tanto, o narrador instiga o leitor a subir à cabeça do cônego, a fim de observar

in loco os processos da criação. Seu primeiro passo é elucidar o mistério do estilo:
as palavras teriam sexo e nasceriam em lados diferentes do cérebro. Assim, os
adjetivos nasceriam no hemisfério esquerdo e seriam fêmeas. Os substantivos
nasceriam no direito e seriam machos. A junção de ambos, desde que os corretos,
os predestinados a se unirem, faria eclodir o momento poético. Curiosamente,
também encontramos na obra de Bachelard a divisão das palavras em gêneros. Em
A poética do devaneio, Bachelard diferencia as palavras quanto ao gênero a partir
de sua semântica e eufonia, dividindo-as em femininas (anima) e masculinas
(animus). Machado, a partir de sua classe gramatical. Em ambos os casos, porém,
as palavras se cortejam, se encontram e do encontro perfeito produz-se o instante
poético de andrógino equilíbrio.
Remetendo-nos de volta ao conto, ainda na cabeça do cônego, o narrador nos dá
plena visão da superposição temporal que precede a eclosão do instante poético.
Tendo interrompido seu trabalho diante do substantivo que necessita de seu
adjetivo adequado, o cônego ergue-se da cadeira e reintegra-se à ordem do tempo
prosaico/horizontal: vai à janela, fala ao jardineiro, toma sol, assoa-se, brinca com o
papagaio, enfim, esquece-se, aparentemente, do impasse em sua criação.
Mas, como esclarece Machado, "Sílvio e Sílvia é que se lembram de si"
(MACHADO, 1985, p. 572). Sílvio e Sílvia, nomes escolhidos pelo narrador para
identificar, em meio ao turbilhão de idéias do cônego, o substantivo escolhido e o
adjetivo procurado. Voltando a Bachelard, há um trecho em que diz:
...parece-nos incontestável que uma palavra permanece ligada aos mais longínquos,
aos mais obscuros desejos que animam, em suas profundezas, o psiquismo humano.
O inconsciente murmura ininterruptamente, e é escutando esse murmurar que
logramos apreender-lhe a verdade. (BACHELARD, 1988, p. 55)
A fim de tornar visualizável ao leitor o nível não prosaico da criação, o narrador
machadiano instiga-o a ir mais além, mais fundo, a descer ao inconsciente do
cônego/criador. "Vasto mundo incógnito" (MACHADO, 1986, p. 572), é nesta
região que estão armazenadas todas as impressões e reminiscências do homem,
além de suas idéias e esperanças. Reino onde se aliam a experiência e o devir.
Em meio a toda essa matéria murmurante, o desejo criador faz com que Sílvio e
Sílvia prossigam em sua demanda, escutem o chamado um do outro sobrepondo-se
a tudo mais que os cerca. É preciso que o encontro se dê, para que o equilíbrio se
restabeleça.
E novamente a surpresa do momento esperado, de que já falamos, ocorre, após um
momento em que a tensão interna atinge seu ápice. Mas deixemos que o próprio
Machado, com a legitimidade de quem conhece o momento mágico do instante
poético, descreva-o: "Nisto, o cônego estremece. O rosto ilumina-se-lhe. A pena,
cheia de comoção e respeito, completa o substantivo com o adjetivo" (MACHADO,
1986, p. 573). Animus/anima se complementam. Restabelece-se o equilíbrio
andrógino do tempo vertical/eternizante que une o poético, neste momento, ao
prosaico da vida.
CONCLUSÃO
Por caminhos e épocas diferentes, Machado de Assis e Gaston Bachelard em vários
momentos se encontram.
O instante da criação, o uso, sentido e mesmo aspecto sensorial das palavras
constituem, para ambos, motivos de reflexão e explanação.

Machado, porém, o faz enquanto criador, enquanto testemunha e vítima, ele
mesmo, de toda a busca, a angústia, a concentração, consciente ou não, do artista
enquanto aquele que anseia pelo momento único da criação, em que Sílvio e Sílvia
de encontram.
Bachelard, por sua vez, o faz enquanto filósofo. Filósofo único, é certo, que ousa,
mesmo, devanear acerca do sexo das palavras, aspecto puramente sensível, jamais
tangível, mas que vive a emoção do encontro em segunda instância, isto é, através
da produção de seus amigos poetas, de quem afirma fazerem a felicidade de sua
vida. Espírito sensível, Bachelard capta a força da intersecção do instante poético
no prosaico, sente o dinamismo específico da poesia em seu instante vertical,
imobilizado.
Criador/pensador se encontram, portanto, no âmbito da inquirição em torno daquilo
que torna o criador um ser de exceção.
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