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O classicismo enquanto reparação e degradação:
Sobre arte clássica, académicos classicistas e «46 Minutes in the Life of Dawn», de 
Alice Oswald*

Tatiana Faia

Para Clara Crepaldi

Esta não foi exactamente a conversa que tivemos, 
mas estava a dever-te uma carta

1.

Estou sentada nos degraus que conduzem a um dos portões da Biblioteca 
Bodleian, o que fica de frente para a Câmara Radcliffe, em Oxford, Inglaterra. 
Tenho vestida uma t-shirt azul-escura com as palavras Rue Saint-Honoré 
estampadas ao nível do peito quando passam por mim dois estudantes, um deles a 
dizer que o Jeremy Corbyn não é o líder dos Trabalhistas, bem, «não a sério». 
Ouço as palavras quando são ditas, a ênfase no «não a sério», e a minha atenção 
vacila por um momento e eles desaparecem, os dois estudantes com os seus 
trajes. Está calor. Estou à espera de um telefonema da Clara. Do meu lado 
esquerdo tenho uma grande chávena de café, mesmo na borda de um dos degraus. 
A Clara está em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, Brasil, e durante o nosso 
telefonema fala-me de Cláudio Manoel da Costa, um poeta brasileiro neoclássico, 
preso durante a Conjuração Mineira, uma revolta contra as taxas impostas pela 
coroa portuguesa, rapidamente minada pela dita coroa no final do século XVIII. A 
questão em relação a Cláudio Manoel da Costa é que ele pode ou não ter-se 
suicidado na prisão, depois de ter sido interrogado apenas uma vez. A Clara diz-me 
que aparentemente ele enforcou-se e que há razões suficientes para acreditar que 
o fez porque denunciou os outros literatos envolvidos na revolta, traindo assim os 
amigos. Cláudio Manoel da Costa pode ou não ter morrido pelas próprias mãos, 
pode ou não ter traído os amigos.

Dispersamo-nos outra vez na conversa. Está quente. É Abril. Para mim, é apenas o 
segundo dia quente do ano. A luz e o calor aceleram-me e dou-me conta disso. 
Estou demasiado faladora, sinto uma energia que não sentia há meses. Também é 
um facto que falar com a Clara anima-me sempre. Digo-lhe que estão 26ºC aqui. 
Ela troça de mim. À minha esquerda, uma árvore floriu, há um ponto cego no meu 
canto do olho que ficou cor-de-rosa por causa, acho, da quantidade de flores 
naquela árvore, e o meu olhar é constantemente atraído para aquele lado. Estou a 
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alucinar uma cor. Tal é a benevolência da luz do sol. Costuma dizer-se que as 
árvores estão prenhes de frutos, mas esta está prenhe de flores. Dispersamo-nos 
na conversa mas restringimo-nos a considerações vagamente relacionadas com 
ética. Cito-lhe uma frase que li na véspera num livro de uma mulher classicista 
que assina como E. M. Butler. O livro foi publicado em 1935 e os capítulos são 
dedicados, intercaladamente, a intelectuais e a escritores alemães lendários do 
século XVIII. Nesse livro, que se chama The Tyranny of Greece over Germany e é um 
estudo da influência cultural que (aquilo que os alemães pensam que) a Grécia 
Antiga (foi) teve sobre a cultura alemã moderna, há um capítulo dedicado a um 
historiador da arte, filósofo e escritor chamado Lessing.

Lessing nasceu em 1729. Viveu na pobreza a maior parte da vida. Butler faz notar 
que no seu estudo sobre Laocoonte, a célebre escultura da Antiguidade, Lessing 
está a responder a uma leitura muito mais influente sobre essa obra do que a sua 
alguma vez o será — a de Winckelmann. Como é sobejamente sabido, 
Winckelmann tomou a estátua encontrada em Roma em 1506 como o exemplo 
máximo da «simplicidade nobre e grandeza serena»1 dos povos da Antiguidade. 
Filtrada por Goethe, esta ideia gerou um terramoto que mudou o modo como a 
modernidade passou a relacionar-se com os clássicos, quer enquanto disciplina, 
quer enquanto fonte de inspiração criativa e filosófica. Winckelmann vê nesta 
estátua (cujo tema é a morte de Laocoonte e dos seus dois filhos, mortos por 
serpentes) simplicidade e grandeza porque a angústia é representada, mas não a 
dor violenta. O rosto de Laocoonte não é mostrado num grito aberto; na verdade, 
não é mostrado da maneira como é descrito na principal fonte literária deste 
episódio, a Eneida, de Vergílio, mas antes, defende Winckelmann, Laocoonte sofre 
mais à maneira «do Filoctetes de Sófocles; a sua miséria perfura-nos a alma; mas 
gostaríamos de ser capazes de suportar a angústia do mesmo modo que este 
grande homem».2 É da comparação com Filoctetes e da crítica velada à 
apresentação que Vergílio faz da cena que Lessing não está convencido. Uma 
estátua captura um momento, a natureza da poesia e do drama; por outro lado, 
não é estática, permite movimentação através do tempo. Lessing aposta que, se 
este Laocoonte conseguisse mover-se, acabaria por gritar. Lessing começa então a 
comparar a estátua e o episódio de Vergílio, mantendo que o poema é uma das 
fontes mais prováveis da estátua. Tendo em conta uma alusão de Plínio em 
Historia Naturalis (36. 37), a estátua foi esculpida por gregos, um trio de homens 
chamados Agesandro, Polidoro e Atenodoro. Foi recuperada para a modernidade 
nas ruínas dos banhos de Tito em Roma, e em Roma está guardada até hoje, nos 
Museus Vaticanos.           

Fico intrigada com a ligação entre Vergílio e a cronologia das vidas destes gregos. 
Terá a estátua sido encomendada pelo imperador? Provavelmente. Mas foi 
esculpida onde? E porquê esta estátua em particular para este edifício em 
particular? Nas minhas especulações mais ousadas, Plínio, que estava em Pompeia 
e aí morreu, podia perfeitamente ter-se cruzado com os frescos que representam 
Laocoonte. Serão estas representações, a de Roma e as de Pompeia, sintoma da 
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popularidade da versão de Vergílio do episódio?3 Fico a pensar até que ponto este 
exercício especulativo é em si uma viagem ao submundo, uma das maneiras que 
temos, citando uma palestra dada por outro alemão em Oxford, Wilamowitz 
(provavelmente a tomar Nietzsche de empréstimo), de dar o nosso sangue a beber 
aos antigos para os fazer falar,4 ou pelo menos uma das maneiras que a garra 
sedutora das coisas de que não temos a certeza se serve para capturar a nossa 
imaginação. Três escultores gregos lançaram-se a esculpir um trio de troianos, 
um pai com os dois filhos, cujas célebres últimas palavras foram, de acordo com 
um poeta romano, «tem cuidado com os gregos que trazem oferendas».

Especulação à parte, no seu Laocoonte (1765), segundo o que nos diz E. M. Butler, 
Lessing expõe uma defesa apaixonada do potencial da poesia para expressar 
emoções em movimento: apesar de toda a beleza plástica da escultura, as palavras 
conseguem reconstituir um movimento do qual a pedra não consegue dar 
exactamente conta. Ou conseguirá? Olhando fixamente para a escultura, com 
Lessing em mente, já não consigo ver a leitura que trouxe comigo durante tanto 
tempo, a de Winckelmann, e já não consigo conceber a tensão nestes corpos 
enquanto argumento de realce das virtudes estóicas. Agora, a minha mente 
reconstitui a sua dor: a boca semi-aberta de Laocoonte faz-me ficar à espera do 
momento em que ele vai começar a gritar um verso saído directamente de 
Vergílio.

Neste episódio da história intelectual da relação dos alemães com os gregos estão 
em causa aspectos importantes da história de como nos temos relacionado com a 
arte clássica. De certo modo, a nossa ligação com a cultura da Grécia Antiga, com 
a arte e a literatura, tem sido maioritariamente informada pelo tipo de leitura 
atenta que dela fazemos. Obviamente, este exercício é sobretudo uma tentativa de 
restauro: de reconstituir aquilo que não sabemos acerca dos antigos, de tentar e 
recuperar o que se perdeu e esqueceu, o que poderia ter sido a peça em falta para a 
compreensão de culturas que tiveram um papel decisivo na formação da nossa.

Contudo, algumas destas leituras atentas podem chegar demasiado perto. Por 
exemplo, no capítulo que E. M. Butler dedica a Winckelmann, no mesmo livro, é-nos 
contada a história de como uma vez, em Villa Ludovisi, Wincklemann subiu até ao 
pedestal de uma estátua de Minerva para melhor inspeccionar a sua cabeça. 
Acontece que a dita cabeça não estava presa ao corpo, e por isso rolou pela estátua 
abaixo e partiu-se aos pés do historiador, que vagarosamente se afastou do local 
sem reportar o sucedido.

2.

A propósito de coisas não inteiras do mundo antigo — ou que não eram tidas 
como inteiras por nós, os estudantes de cultura antiga — e às quais foi restituída 
um certo tipo de unidade, posso muito bem destacar uma das minhas 
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controvérsias favoritas de sempre, aquela sobre a maneira como os corpos eram 
vistos durante um dos períodos mais obscuros da história do mundo antigo, o 
chamado período arcaico, em que as primeiras cidades gregas começam a esboçar-se. 
Tanto quanto sabemos, é cerca do ano 800 AC que os primeiros templos começam a 
aparecer, em 750 os primeiros muros a delimitar as cidades. Este período 
histórico parece ser o contexto decisivo dos poemas homéricos e, à semelhança 
dos recuos e avanços intelectuais na leitura que Lessing faz de Wickelmann, 
contrapusémos várias vezes evidências de natureza textual e visual para tentar 
reconstruir o quadro das noções éticas subjacentes a este momento da história da 
cultura antiga.

Num livro publicado pela primeira vez em 1953, The Discovery of the Mind,5 Bruno 
Snell, reitor da Universidade de Hamburgo, levou a cabo uma abordagem 
revolucionária à história do pensamento grego. A tese apresentada neste livro, a 
existência de uma espécie de primitivismo de que Homero é o primeiro 
representante e que a partir daí o pensamento grego evoluiu até chegar a um 
modelo ao qual devemos, sem sombra de dúvida, muitíssimo, mas que ainda 
assim é deficiente quando comparado com as nossas próprias noções de 
individualidade e tomadas de decisão morais, foi deveras influente nas décadas 
que se seguiram. As primeiras intuições desta ideia podem talvez ser encontradas 
na Estética de Hegel, e, por isso, são anteriores a Snell. Uma variação dessa ideia, 
muito agradável de ler, pode ser encontrada, por exemplo, nos capítulos de G. 
Lukács sobre a epopeia antiga em The Theory of the Novel. 

No capítulo que Snell dedica a Homero, o autor centra-se no modo como certas 
palavras funcionam na epopeia. Ele tece uma teia em volta delas, percebe que 
certas palavras nunca são mencionadas ou estão em falta. Conta-as 
cuidadosamente. Dá exemplos. Faz notar, por exemplo, que Homero não distingue 
entre thymos e psyche, palavras usadas para querer dizer alma ou força vital. De 
certa maneira, é um trabalho de arqueólogo, o de Snell; sem dúvida, uma 
tentativa de reconstituição arqueológica de um texto. No uso que Homero faz 
destas palavras, ele vê subjacente o conceito de que alma não é independente do 
corpo no período homérico, e depois assume que tal evidência também se aplica a 
uma fase inicial do pensamento grego. Se não existe percepção da divisão entre o 
espiritual e o corpóreo, a implicação é que não pode existir uma vontade moral 
independente das forças que exercem pressão sobre nós, sobre os nossos corpos e 
as nossas almas. Que em Homero não encontramos o conceito de alma num 
sentido exacto e mais próximo do nosso, ou seja, num sentido pós-kantiano, é a 
conclusão a que a linha de pensamento de Snell nos conduz, mas não apenas no 
que à alma diz respeito. Na página 7 do seu estudo, o académico alemão contrapõe 
evidências textuais e visuais para contrastar o modo como os gregos de uma época 
mais antiga e as crianças da modernidade entendiam o corpo. Ele observa que as 
crianças «desenham o tronco como o elemento central e mais importante do 
desenho», e só depois a cabeça e os membros. Os desenhos do período mais 
antigo conhecido da história da arte antiga, segundo Snell designado o período 
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geométrico, revela que esta parte central está em falta nos corpos, desenhados 
como um conjunto de membros, prova de que o corpo não era percepcionado 
enquanto unidade pelos primeiros gregos e, logo, também não o era pelas 
personagens de Homero.

Em Shame and Necessity, originalmente publicado em 1993, o filósofo inglês 
Bernard Williams volta à teoria de Snell e a uma cena da Ilíada em que a unidade 
de um corpo, a ideia de que um corpo deve permanecer inteiro na morte tal como 
o era em vida, é decisiva. O interesse de Williams em reavaliar a teoria de Bruno 
Snell surge no contexto maior de reavaliação do modo como nos assemelhamos ou 
diferenciamos dos antigos, do quanto a nossa ética é influenciada pela ética da 
Antiguidade de um modo que não implica, necessariamente, ter havido uma 
evolução. Incidentalmente, Bernard Williams acaba por dar a refutação mais 
inequívoca da teoria de Snell no que diz respeito à capacidade de os primeiros 
gregos conceberem o seu corpo como um todo. Williams recupera a cena no Canto 
XXIV da Ilíada em que Príamo implora a Aquiles que devolva o corpo de Heitor aos 
troianos, e comenta: «Ao querer que o corpo de Heitor permaneça inteiro, Príamo 
queria que Heitor ficasse como quando estava vivo. A totalidade do cadáver, a 
totalidade desejada por Príamo, não era algo adquirido apenas na morte: era a 
totalidade de Heitor.»6  

Acho que estas são algumas das minhas passagens preferidas na história das 
controvérsias dos estudos clássicos. Os académicos tendem a duvidar de tudo, até 
das coisas mais óbvias, e das maneiras mais complicadas. Há uma certeza 
incontrariável na ideia da unidade do corpo de Heitor tal como descrita por 
Williams na sua argumentação lógica. De certo modo, é o equivalente académico 
das palavras que Aquiles diz a Príamo acerca do material de que era feito o 
coração do rei, que Bernard Williams também destaca. Aquiles diz que o velho 
Príamo tem um coração de ferro no peito, porque ele suportou o que nenhum 
homem deveria suportar, beijar as mãos do homem que matara o seu filho. O 
corpo de Heitor é trazido de volta a Tróia. Os troianos fazem-lhe o funeral. O 
poema termina. Há algo que é reparado naquela cena que está ligado a gestos 
realizados apenas porque palavras foram trocadas. A reparação, nesta cena, torna-se 
aquilo que pode ser salvo das ruínas. O que pode ser salvo das ruínas, por outro 
lado, é também sobre restauro, a reparação invisível que se torna possível através 
de um consolo inesperado perante uma perda inenarrável.

3.

No mundo de Homero, onde tantas coisas são sobre degradação, os deuses servem 
frequentemente de contrapartida cómica aos trágicos humanos precisamente 
porque não morrem, não partilham dessa falha irreparável.7 Mas esta disparidade 
entre deuses e humanos não deixa os imortais indiferentes. Uma cena 
protagonizada pelos cavalos de Aquiles serve de exemplo a este argumento. Os 
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dois animais, Xanto e Balio, possuem aquele que é provavelmente o estatuto 
hierárquico mais estranho de todo o poema: são criaturas imortais ao serviço de 
um mortal. Como tal, são afectados pela sua mortalidade. Pátroclo levou 
emprestados os cavalos de Aquiles para partir para a guerra. Quando ele morre, os 
cavalos fazem luto: lágrimas escorrem-lhes dos olhos e o narrador conta que 
ficaram estacados na planície como lápides, recusando abandonar o campo de 
batalha. Zeus lamenta tê-los oferecido ao pai de Aquiles, Peleu, pois isso fê-los 
partilhar do destino miserável da humanidade, e nada no mundo é mais 
desgraçado do que os homens.8 Zeus sabe do que fala. Umas quantas centenas de 
versos antes, foi dele a vez de ficar de luto por um mortal, o seu filho Sarpédon, 
morto às mãos de Pátroclo. Zeus considera a possibilidade de arrancar o filho do 
campo de batalha, mas Hera lembra-o que, se ele salvar o filho do seu destino, os 
outros deuses ganharão o direito de o fazer também, e Zeus não poderá impedi-los.
9 Desta vez, o pai dos deuses sabe que não pode ignorar a mulher. Faz cair uma 
chuva sangrenta sobre a terra, e, assim que Pátroclo mata Sarpédon, envia Apolo 
para transportar o corpo para um lugar seguro:

Vai tu agora, ó Febo amado, e limpa o negro sangue
de Sarpédon; tira-o do meio dos dardos e depois leva-o 
para muito longe. Dá-lhe banho nas correntes do rio
e unge-o com ambrósia; veste-o com roupas imortais.
Entrega-o a dois pressurosos portadores para o levarem,
Sono e Morte, dois irmãos, eles que rapidamente 
o porão na terra fértil da ampla Lícia…10 

4.

Se andarmos até ao fim da Rua Saint-Honoré, em Paris, vamos dar ao Louvre, 
onde podemos encontrar um ou dois vasos com versões da cena que tem lugar no 
rescaldo da morte de Sarpédon na Ilíada. Na verdade, a representação mais célebre 
de uma versão desta cena num vaso antigo não é nenhuma destas, mas a que 
pertence à colecção do Museu Nacional Etrusco, em Villa Giulia, Roma. Sabemos 
muitas coisas sobre esse vaso. Há a probabilidade de ter sido trabalhado no último 
quartel do século VI A.C.; um pintor de vasos célebre, Eufrónio, concebeu o 
desenho e o oleiro foi um homem chamado Euxiteu — ambos gravaram os seus 
nomes no vaso. Os nomes das figuras representadas no vaso também foram 
gravados, em grego, por cima de cada uma delas. O vaso foi saqueado, em 1971, de 
um túmulo em Cerveteri, na região do Lácio, e vendido por mais de um milhão de 
dólares ao Museu Metropolitano de Arte, em Nova Iorque. Tornou-se então alvo 
de uma disputa legal, que terminou com o vaso a ser devolvido a Itália. Apesar de 
extraordinariamente viajada para uma peça que passou cerca de dois mil anos 
debaixo do chão, está intacta. O desenho é magnífico. O corpo de Sarpédon é 
imenso, o Sono e a Morte não o carregam sem esforço, levantam-no com 
dificuldade, os corpos dobrados sobre ele. Hermes preside à cena e podemos ver 
mais dois acompanhantes armados. A presença de Hermes na composição sugere 
uma fonte diferente da Ilíada.
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Um vaso sobre o mesmo tema pode ser visto no Louvre, se de facto andarmos até 
ao fim da Rua Saint-Honoré. Este outro vaso foi feito mais tarde, algures durante 
a primeira metade do século V A.C., mas também foi encontrado em Cerveteri.11 A 
identidade do pintor é incerta. Um dos maiores especialistas de sempre em vasos 
gregos antigos, John Beazley, atribuiu a autoria a um pintor de nome Eucarides. O 
vaso foi encontrado estilhaçado e foi montado de novo. Ainda se conseguem ver as 
fendas quando olhamos para ele. O corpo de Sarpédon também é enorme, mas a 
perspectiva é diferente. No vaso em Roma, Eufrónio desenhou o corpo 
integralmente de frente para nós, com as feridas no tronco e na perna ainda a 
jorrarem sangue. Os estudantes de olaria antiga costumam apontar o contraste 
dramático com a cena no outro lado deste vaso, jovens atenienses armando-se 
para a batalha. No vaso no Louvre, o Sono e a Morte não estão equipados com 
armaduras e estão sozinhos. Sarpédon não está virado para nós, a perspectiva é 
mais realista, ele é visto de lado. Parece mais novo, para o que muito contribui ter 
a barba feita. Parece, na verdade, um jovem adormecido. 

Sarpédon e Heitor têm várias coisas em comum na Ilíada: são ambos heróis 
importantes que lutam por Tróia; têm ambos direito a cerimónias fúnebres 
porque os seus pais intervêm; o facto de lhes ser feito um funeral é crucial para 
um sentido de reparação. No mundo da epopeia antiga, o funeral é o ritual de 
reparação crucial, o ângulo em que um gesto reparador se torna conclusão. Se 
olharmos para a cena nos dois vasos, podemos ficar tentados a ler no rosto sereno 
de Sarpédon algo da «simplicidade nobre e da grandeza serena» apontadas por 
Winckelmann. Tirando o facto de não haver nada de simples ou de sereno na cena 
que conduz à morte do rei lício. Que nem um filho de Zeus consiga escapar à 
morte é uma ideia perturbadora, mesmo que o pai dos deuses fique 
suficientemente transtornado para considerar a possibilidade de ir contra o 
destino e lançar o caos no Olimpo. Podemos também especular em que medida a 
escolha de uma imagem de jovens atenienses armando-se para a batalha para 
figurar como cena oposta à da morte de Sarpédon no vaso de Eufrónio foi ou não 
premeditada como lição de moral. Persiste, no entanto, uma certeza já várias 
vezes referida quando se fala de mitos: o seu aspecto principal, tanto para os 
antigos como para nós, é a fluidez, o que quer dizer que, para nós, leitores 
contemporâneos de textos antigos, a perspectiva sob a qual interpretamos um 
dado mito depende de um determinado trabalho de reconstituição, que, na melhor 
das hipóteses, assenta na necessidade de chegar a uma descrição das diferentes 
possibilidades de interpretação, em vez de a uma versão definitiva da verdade. 
Que as perspectivas sobre um dado mito podem divergir era algo bem conhecido 
dos antigos, assim como dos lendários historiadores da arte alemães. 

5. 
   
No mundo da Ilíada, pais divinos não conseguem poupar os filhos e a mortalidade 
é o destino, não algo que tenha conserto. Contudo, num dos hinos homéricos dá-se 
o caso de uma deusa tentar reparar o defeito da mortalidade num humano. No 
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hino homérico a Afrodite,12 Afrodite conta a Anquises, em jeito de lição de moral, 
o mito de Títono e Aurora:

So, too, golden-throned Dawn snatched away Tithonos,
another of your race who was like the gods.
And she went to ask the Son of Kronos in his dark clouds
to make him immortal and let him live forever.
Zeus nodded and her wish was fulfilled.
Foolish one, Dawn, the queen, did not think
in her heart to ask for youth for him
and have deadly old age smoothed away. 

Homeric Hymn to Aphrodite, 219ff.13

O presente de Aurora torna-se uma armadilha. Quando Títono envelhece, não 
consegue morrer, e ela tranca-o num quarto com portas reluzentes. Conseguimos 
ouvi-lo a gemer ao longe, mas toda a sua força se esvaiu. Que reparação pode 
haver para um mito tão destroçado? Os mitos têm sido contados e recontados 
ininterruptamente ao longo dos tempos. Em Falling Awake, o mais recente livro de 
poemas de Alice Oswald,14 há uma secção intitulada «46 Minutes in the Life of 
Dawn», em que o mito de Títono e Aurora é contado pela voz de Títono durante o 
despontar da Aurora. A página é composta de pontos e travessões. Fazem lembrar 
as linhas de uma cronologia ou o traçado inscrito por uma máquina de costura 
num pedaço de pano (como é dito a certa altura no poema). A Aurora é anunciada 
pelo som, pela ideia de que tudo se repete. Em Homero, Títono balbucia sem parar 
dentro de um quarto confortável. No texto grego, percebemos que ele envelhece 
por causa da descrição do seu cabelo a encanecer. É gradual. No poema de Alice 
Oswald, ele está encarcerado na velhice há muito tempo: «very nearly anonymous 
now / having recently turned five / thousand with the same wedge of / yearning 
lodged in my chest as ever».15      

À medida que a Aurora avança e a luz se fixa sobre todas as coisas, a voz de Títono 
começa a desvanecer-se. Eles nunca falam um com o outro. Alusões ao 
sentimento de culpa dela surgem inesperadamente aqui e ali. Aquilo que a versão 
de Alice Oswald recupera é o lado desconfortável deste mito: a tragédia de Aurora, 
diferente da de Títono, deve-se a um erro tosco, a uma falha na lógica; o seu 
pedido é incompleto, impreciso. Contudo, na natureza repetitiva do nascer do dia, 
Títono reconstitui com uma precisão irrepreensível o espectáculo da Aurora a 
fixar-se, a tornar-se dia. Nunca se ouve a voz dela e a dele desvanece-se 
(literalmente, o último poema da sequência passa de preto a cinzento, como se a 
impressora tivesse ficado sem tinta), mas no clímax do avanço de Aurora o que 
está a ser descrito é a vida em movimento, mesmo com a descrição que Títono faz 
da sua voz: «you should see the beetle’s fingers / feeling forwards for the levers 
of the earth / they begin to chafe they begin to / click they begin to / click they 
begin to blur they begin to braille / and my voice then speaks with / spaces much 
as a sewing machine / might write with no thread a line / of small holes».
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6.

Percebes, Clara, o problema não está em consertar o que pode ser consertado com 
cola, linha e agulha. O problema também não é se o chão anguloso debaixo das 
nossas janelas está pavimentado com erva ou cimento. Naquela madrugada em 
Amesterdão, enquanto acelerava a caminho do aeroporto num táxi que tu pagaste 
e abria a janela para fumar um cigarro, à medida que a luz fendia o horizonte, não 
dei por mim a pensar no que poderia ser novo para Títono, tão velho no seu 
palácio, no momento em que a Aurora voltava a cada dia. Nas nossas rotinas 
esquecemo-nos frequentemente do que é novo na repetição, e estamos cada vez 
menos atentos ao que escapa ao guião. Tento imaginar se foi assim que surgiu a 
ideia para a fala de Títono no poema de Alice Oswald. Está certamente presente no 
itinerário que ele descreve dolorosamente a Aurora. Surge simultaneamente como 
um caminho percorrido muitas vezes e uma nostalgia da incerteza. Também está 
lá, numa corrente subterrânea contínua e quase inaudível, a culpa de Aurora, a 
questão da responsabilidade dos que têm poder para com aqueles que podem 
destruir, mesmo que involuntariamente. Durante o trabalho de tentar reconstituir 
determinados momentos nas nossas mentes, o trabalho de restauro que tanto a 
memória como a imaginação usam como parque de diversões, nunca me ocorreu 
enumerar as coisas que temos em comum, perceber se a maneira como os amigos 
são parecidos é semelhante às coisas parecidas que aproximaram Heitor e 
Sarpédon numa narrativa concebida por uma imaginação anónima da Grécia 
Arcaica. Se é que serve de alguma coisa, somos ambas classicistas, ligámos 
irremediavelmente as nossas vidas à Grécia e tentámos fazer disso profissão, 
temos Atenas em comum, até mesmo Amesterdão, e gostamos as duas de cerveja 
holandesa.

Por isso, deixo-te este enigma. Na segunda década do século XXI, uma poetisa 
inglesa foi buscar um hino escrito talvez vinte e seis ou vinte e sete séculos antes. 
Descarnou-o da perspectiva original de um narrador omnisciente. Em vez disso, 
deu voz a uma personagem que, em todas as outras muitas versões ao longo dos 
séculos, permaneceu muda ou cujo discurso era descrito, quase sempre, como um 
«balbuciar incoerente».

A dada altura naquela sequência, Títono descreve-se a si próprio como «very 
nearly anonymous now / having recently turned five / thousand with the same 
wedge of / yearning lodged in my chest as ever». No início desta secção, Alice 
Oswald diz que: «The performance will begin in darkness.»

Gostava de pensar que a longa linhagem da tradição clássica liga os versos dela 
aos versos que um poeta brasileiro do século XVIII, que se interessava por Vergílio 
e poesia bucólica e pelas ninfas do mar, e que pode ou não ter morrido pelas 
próprias mãos, escreveu em Minas Gerais. Que é decerto verdade que reinventar 
os clássicos é uma operação que começa na escuridão e se pode tornar luz. 
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Percebes, Clara, não importa se o Jeremy Corbyn não é o líder dos Trabalhistas, 
«não a sério». Provavelmente, o que importa é que a loucura de Winckelmann é 
muito mais apelativa do que aquilo que ele escreveu sobre a serenidade de 
Laocoonte, que não existia, tal como não existiu para o nosso poeta mineiro 
condenado no seu último momento. O que importa é que um momento de pausa, 
um momento insano de liberdade intelectual, o nosso gosto duvidoso por t-shirts 
hipster, as árvores a rebentarem de vida à nossa volta, podem fazer-nos ver que o 
problema não é como consertar o que pode ser arranjado, as coisas partidas para 
as quais temos uma solução. O problema é o trabalho de reparação que tem de ser 
feito em coisas que vão continuar partidas, independentemente de qualquer 
esforço. A pergunta mais interessante, a única que vale a pena fazer, é a de como 
podemos transformar a catástrofe em Aurora. Independentemente do que se diga 
sobre os antigos, eles sabiam uma ou duas coisas sobre esse assunto.

Oxford / Milton / Londres
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