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Negação da linguagem e experiência inefável: com paração
en tre um poem a de Leonardo Fróes e Dionisio Areopagita
Eduardo Guerreiro li. Losso

O artigo analisa um poema de Leonardo Fróes e o compara
com a pequena obra de Dionisio Areopagita intitulada “Teologia
mística”, primeiro grande texto da chamada teologia negativa, tendo
como eixo a negatividade da experiência inefável enquanto topos
paradoxal de negação e potencializaçâo da linguagem na linguagem.
Trata-se de um procedimento comum da poesia negar seu próprio
meio para elevar o indizível. A linguagem poética é a negação da
linguagem utilitária e para isso violenta a linguagem enquanto tal,
de modo a desafiar seus próprios limites. Se não é raro encontrar tal
motivo na poesia, o poema de Leonardo Fróes é, contudo, especial
mente exemplar para abordar o assunto.
Leonardo Fróes recebeu o prêmio Jabuti de poesia de 19%
e é reconhecido como um dos maiores poetas brasileiros atuais. O
poeta vive recolhido em Metrópolis já há mais de 30 anos. Trabalhou
durante esse tempo como tradutor de vários autores, entre eles Mary
Shelley, Goethe, William Faulkner e Virginia Woolf, entre outros.
Sua obra foi sendo reconhecida paralelamente a esse recolhimento
enquanto opção de vida, e um dos elementos importantes da ligação
entre obra e vida em sua produção está nessa tensão entre recolhi
mento do autor e propagação da obra.
*

E nesse sentido que a obra de Leonardo Fróes propõe uma
ascese de distanciamento não só de ideologias, visões de mundo e
modos de vida ligados a comunidades e instituições, mas também de
qualquer formação de sentido no plano sensorial, emocional e racio
nal. Gostaria de analisar agora como se dá essa operação de despojamento do mundo social e subjetivo com vistas a um esvaziamento do
sentido por meio da negação.
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Negação e afirm ação
Citaremos as frases mais importantes do poema “Sim”.
N ão são as frases que indicam m ovim entos. (...)

A

experiência

entra pelos poros. O s cogu m elos não são “frutos dourados”.
N em são as asas das aspas que os farão voar. N ã o há sentido
definido formado de maneira nenhum a. (...( T am bém não são
nossos rugidos concatenaçôes de animais. Mas não con vém
dizê-lo em público. M elhor não prová-lo. N ã o vão te levar
a sério. |...| N ão é a nova pista exclusiva para cam inhar sobre
a pele. N ão com plica. N ão sedim enta. N ã o há c o m o reter.
C om o não se deixa plasmar, não se dissolve. N ã o levanta,
não evola, não Hui. N ão tem noção de nada. N ã o tem nada.
N ão acontece na forma afirmativa. N ã o dá pra pegar e puxar
- nem esvaziar. N em esquecer. N em fingir que não.'

O poema fiz parte do livro Argumentos irnnsíreis, de 1995, e
integra a seção “História oriental da loucura” , que contém poemas
versificados, outros em prosa, curtos como esse e outros mais longos.
A repetição do “não” se assemelha a outro chamado “Costura viva
(sobre desenhos de Nisete Sampaio)”123que repete o verbo “vejo”.
Esse recurso retórico de repetição da mesma palavra no início da frase
- a anáfora - é típico de discursos ideológicos feitos por líderes, polí
ticos, pastores e profetas. No caso aqui apresentado, além de ser evi
dentemente um poema moderno e, por isso, não vincular nenhuma
intenção desse gênero, possui propósitos explícitamente contrários
ao negar a “boca das definições”, vocabulares ou dogmáticas. Assim,
0 motivo repetitivo serve como elemento de rítualização reflexiva1
para a negação cada vez mais radical de um “sentido definido for
mado". A frase contém uma súmula da oposição central do poema
no jogo do som e do sentido: “sentido definido formado” são três
palavras de caráter participial que são negadas pelas três seguintes “de

1 rRÓES, Leonardo.
Vertigens: obrareunido (1968 - 1998). R io de Janeiro: R
p.263.
2 Ibidem p.261.
3 rrauncart, Wolfgang.
Ritualund
fora é um tipo de rítualização literária das mats evidentes, uma verdadeira estética da
repetição ritual (
rituelle
IViederholungsästlietik)que pode muito bem
efeito subversivo (p.134).
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maneira nenhuma”, em que a nasalidade, já existente nas três anteriores, é acentuada nas duas últimas palavras. E como se a nasalidade
das últimas reforçasse o mantra do “não”. Rejeitar sentidos é repetir,
ritualmente, o “om ” do “nào”.
*

Trata-se de uma recusa incondicional que não parte de ne
nhum critério definido para negar, nem racional nem estético. C on
tudo, ela afirma algo. Para tentar entender o que afirma, precisamos
atravessar e analisar toda uma série de negações.
Utiliza-se retoricamente uma mesma palavra, negativa, no co
meço de cada frase, e já a primeira frase nega a validade das frases em
geral para indicar “movimentos”. Fica implícito, então, que se procura
“movimentos”. A “boca de definições” é cheia de remendos, não é
inteira e contínua, e é o pronunciamento dessas definições falhas, mal
compostas, que tentam “tapar o sol com a peneira”, ou seja, não se co
locam ao abrigo de um desmascaramento de sua incapacidade de indicar
movimentos. Os “cogumelos” são vistos com a mesma desconfiança,
não se pode dar a eles o epíteto de “frutos dourados”. Sendo a segunda
e última vez que se usa aspas como medida de distanciamento do que
se expõe por escrito no poema, em seguida aparece um postulado que
nega a capacidade das aspas, de se desatar do dito e poder “fazer voar”.
Coisas como “montanhas” ou “peixes” são negadas como entidades
limitadas pelo sentido que a língua as força assumirem. A maioria das
coisas expostas remete à natureza, e toda essa negação da linguagem
parece recusar aquilo que ela é enquanto fato social e lugar mesmo de
socialização, de modo que parece haver uma negação da humanidade
como um todo. Mas em seguida nega-se a ideia de que “nossos rugidos
são concatenações de animais”, e podemos entender “rugidos” como
uma imagem animalizada da própria negação, de modo que é negada a
possibilidade de haver uma linguagem animal submersa em nossos sons
incompreensíveis. Logo, tal negação incondicional, que nega o cer
ne da linguagem —qualquer manifestação de nosso aparelho fonador
- terá de afirmar algo de não animal.
Nem animal nem humano, nem linguagem nem rugido sem
sentido, toda essa negação remete sem dúvida a uma experiência,
remete à única frase do poema que não nega, uma experiência que
entra pelos poros. Para se provar essa experiência - o poema parece
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aconselhar que não se “prove” - sugere-se que não a exponha em pú
blico. Há uma ironia nessa recomendação: a expressão “não convém”
denota um conselho de bons modos sociais. Nessa frase, “ Mas não
convém dizé-lo em público”, não se sabe o que não se convém dizer,
o pronome oblíquo não está se referindo a nada, logo, a recomenda
ção não se contradiz: ela não diz o que não se deve dizer. Relaciono o
elemento indizível à experiência, porque a experiência mesma não é
explicitada, ou seja, se toda experiência é experiência
esse alço
permanece indizível. Tal experiência, que nega totalmente a estrutura
de sentido social, que não é aconselhável que se prove, se, apesar de
tudo for feita, não convém revelá-la em público tanto porque ela não
é socializável quanto porque ela não é transmissível. Depois dessa in
trigante recomendação no meio do poema, deparamo-nos com mais
uma seção de negações.
Quando se declara que algo não convém dizer em público, é
possível que se esteja referindo a algo asqueroso ou repugnante como
“bolas de cuspe” ou “vomitónos”. O poema nos esclarece que não
se trata disso. Não é nem mesmo algo inteiramente novo, uma nova
“pista" que nos permita experiências sensoriais extraordinárias ou
algo semelhante; enfim, nada que possa estar ligado a uma droga nem
a uma boa nova de teor religioso. Apesar de ter dito que a experiência
“entra pelos poros”, agora o poema esclarece que a imagem “poros”
não quer dizer algo necessariamente sensorial em relação à “pele”.
Depois de tantas negações, deve-se também negar que esse algo seja
complicado, embora não se diga que ele é simples.
A série final de negações é especialmente mais complexa, pois
é nela que há, ao desenvolver-se o esvaziamento da negatividade,
uma negação da negação, ou seja, o momento dialético em que a ne
gação se transforma em afirmação implícita sem deixar de continuar a
enunciar negações. Se esse algo não se sedimenta, não há como reter.
Até aqui não se expôs nada do que já não se tenha dito, apenas se des
locou toda a imprecisão desse alço para o plano metafórico dos estados
da matéria. Mas é precisamente nessa nova condição metafórica que
a negação encontrará uma virada afirmativa. E a própria objetividade
máxima da matéria que, ao se tornar metáfora para um desdobramen
to lógico, trai sua inconsistência mesmo no plano denotativo. Justa*
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mente porque não se sedimenta, não se plasma, não se dissolve, não
se evola, não se dissipa, não se desvanece. Logo, esse algo indizível não
pode ser negado como algo determinado, quer dizer, que pode tomar
primeiro a forma da afirmação lógica ou da concretude material para
depois então encontrar uma, em terminologia hegeliana, negação de
terminada. Se não existiu antes, não pode depois deixar de existir e
se tornar uma não existência. Não passa pelo processo de dissolução
do existente ao não existente, próprio de tudo o que é submetido às
transformações naturais. Logo, não é da ordem da química nem da
alquimia, nem da astronomia nem da astrologia, nem sensível, nem
intelectual, nem sobrenatural.
Portanto, não se permite ter a mínima noção do que se trata,
nem de aspectos, atributos ou elementos apreensíveis. Esse algo é um
não existente que nem mesmo chegou a existir, portanto, não deixou
rastros de ter sido um dia. Depois de todo esse percurso “do nada ao
nada”, podemos então dizer que é simplesmente o puro vazio? Não,
nem isso o poema nos permite. A metáfora material evolui aqui para
a noção de volume: se não dá para pegar nem puxar, não dá nem
mesmo para esvaziar. Não, não é vazio nem mesmo é o puro vazio.
Depois de tantas negações e absolutamente nenhuma apreen
são do que se trata, o melhor que fazemos é esquecer. Afinal, para
que pensar sobre algo que não é nada? Isso é coisa para filósofo, diga
mos assim, que pensa sobre o
nada.Mas se
da filosofia corremos o risco de complicar, e
não é complicado.
Além do mais, para complicar, isso também não é o nada. A frase
“Não tem nada”, em português, joga com o sentido duplo de ter e
não ter nada, portanto sugere implicitamente a frase “não é nada”,
que contém a mesma duplicidade. De qualquer forma, poderiamos
finalmente decidir que isso não importa, o que importa é que isso não
nos diz respeito e, portanto, nos damos o direito de esquecê-lo.
Depois de aparecer a hipótese de abandono do algo indizível,
o poema termina negando até mesmo a possibilidade de esquecê-lo.
Não, não se pode nem se deve esquecê-lo. Não adianta fingir que
o ignoramos com a desculpa de que não o podemos conceber. Na
verdade, é justamente porque não é dizível nem concebível que é
inesquecível e inevitável. O poema, até o meio, aconselha não ex155

perimentar esse algo, mas uma vez feita a experiencia não há como
ignorá-la. Situação difícil: ninguém vai “te levar a sério” e, contudo,
e impossível esquecer. Trata-se de algo inalienavelmente íntimo.
Nem fingir que nào.” A última frase justifica o título do poe
ma. Sim . Não há como negar o algo indizível, portanto, só é pos
sível afirmá-lo, e o poema afmna-o categoricamente no título e em
toda a sua estrutura e processamento. O poema afm na-o respeitando
rigorosamente sua inefabilidade. Por isso, o poema é perfeitamente
coerente: nào finge, nào esquece, nào ignora; o poema afirma, ainda
que por meio da negação de tudo o que se permite negar.
V

1

De certa forma, apesar do tato de que isso nào encontra possibi
lidade de transmissão na linguagem, a afirmação poética aposta em uma
expressão propriamente poética do indizível, lá onde a poesia, em seus
esforços mais radicais e extremos, almeja por meio da linguagem o além
da linguagem e consegue de certo modo uma expansão relativa de seus
inefáveis poderes, embora nunca absoluta. Trata-se do que podemos
chamar de autossacrificio sublime da poesia, típico esquema masoquista
da arte moderna de se querer antiarte e com isso renovar-se.
^

·

* ·

·

As únicas pistas que o poema deixa desse algo indizível é que
isso advém da experiencia que entra pelos poros, mas não é neces
sariamente sensível, que nos faz perceber o que há nas montanhas e
nos peixes (entes concretos) que não se reduz ao que a linguagem
delimita quando nos referimos a tais entes. Isso significa que, de certo
modo, o algo indizível está nas montanhas e nos peixes embora não
esteja somente naquilo que conmínente entendemos por montanhas
e peixes. E preciso, portanto, uma experiência que perceba nas m on
tanhas e nos peixes algo mais do que aquilo que a mera referência da
linguagem comum nos traz, e é apostando no excedente da linguagem
poética que se propõe uma maneira de se chegar a tal experiência.
✓

Herança da teologia negativa e a s in g u la rid a d e da m ística
moderna
Depois de toda mobilização retórica de negação, nào há como
não se defrontar com uma tradição muito específica da teologia e da
filosofia chamada de teologia negativa. Tal tradição já é muito conhecida
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no debate universitário laico por causa de dois dos textos mais impor
tantes do filósofo francés Jacques Derrida ' (em especial o ensaio “Com
ment ne pas parler: Dénégations’ ).1Já no texto
ele fez uma
indicação que prometia chegar a esses dois textos posteriores/’

O
CorpusDionysiacum, tendo sido produzido entre o ano
484 a 532, é um dos principais textos de especulação teológica da
idade média, atribuído a (pseudo) Dionisio Areopagita. Nada se sabe
sobre a pessoa que escreveu esses textos. O nome, sem dúvida, é um
pseudónimo retirado do Ato dos Apóstolos 17,34. Devido a seu pioneirismo em vários aspectos e enorme influência na teologia (em T o
más de Aquino, por exemplo), filosofia e literatura até hoje, Dionisio
é considerado pelos especialistas o pai da teologia negativa e também o
pai da mística ocidental cristã. Isso se dá, principalmente, porque tanto
o conceito de teologia negativa quanto o de teologia mística é pela
primeira vez lançado literariamente como proposta terminológica."
Leiamos trechos do Capítulo 5 do livro chamado De mystica
ologia (Sobre a teologia mística), no qual Dionisio disserta sobre Deus:
(...) afirmamos que (a Causa) não é alma (...) não possui ima
ginação, nem opinião, nem palavra, nem pensamento, não é
palavra ou pensamento; [...] não está parada, nem se move,
não repousa, não possui uma força, nem é uma força; não é
luz. não vive e não é vida; não é essência, nem eternidade;
não é ciência, nem verdade, nem reino, nem sabedoria; não
é uno, nem unidade, nem divindade, nem bondade; não é
tampouco espírito, segundo sabemos; (...) não é nenhum dos
não-seres e nenhum dos seres, nem mesmo os seres conhecem-na enquanto existe; |A Causa] tampouco conhece os se
res enquanto seres. Não é razão, nome ou conhecimento, não
é treva, nem luz; erro ou verdade; não se Lhe aplicam afir
mações ou negações: quando negamos ou afirmamos os seres
que Lhe são posteriores, não A afirmamos, nem A negamos. A
Causa perfeita e unitária de todas as coisas está acima de toda4567

4 dehm da , Jacques. Psyché. Inventions de l'autre. Paris: Galilée, 1987. p.535-95.
5 d em ud a ,Jacques. Sanfte nom. Paris: Galilée, 1993.
6 dem uda , Jacques. Marges de la philosophie. Paris: Minuit, 1972. p.6.
7 STOl.iNA, Ralf. Niemand hat
Gott je gesehen.:Tratakt über neg
de Gruyter, 2000. p. 11-2.
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afirmação, e a excelencia dAquele, que está absolutamente
separado de tudo, e acima de tudo supera toda negação/
Sem dúvida há semelhanças gritantes entre o poema do Leo
nardo Fróes e esse trecho, que não se limitam somente na reutilização
de Fróes de um mero procedimento retórico de negação infindável.
Façamos uma comparação que visa não somente reconhecer seme
lhanças e diferenças, antes, por meio delas, extrair qual a proposta
da prática ascética e mística que está por trás da negatividade radical
de Dionisio, no plano teológico-filosófico (e também literário, sem
dúvida), e de Fróes, no plano poético.
Assim como Fróes nos diz que esse algo indizível não compli
ca, não sedimenta nem se dissolve, não dá para pegar nem esvaziar,
Dionisio diz dessa Causa que nada se pode acrescentar nem retirar.
Assim como Fróes nos diz que o algo indizível não se dá na forma
afirmativa, do mesmo modo não há como "fingir que não”, Dionisio
diz que nada se pode afirmar nem negar da causa suprema. Leonardo
Fróes nega a capacidade da linguagem ou das palavras frente ao indi
zível, assim como Dionisio.
A principal aproximação que se evidencia entre ambos é que
“a fronteira da linguagem não é a fronteira da experiencia Y' como
nos instrui RalfStolina. Dionisio escreve que:
Quanto mais olhamos para cima, mais os discursos se contra
em pela contemplação das coisas inteligíveis; assim também,
agora, ao penetrarmos na trova superior ao intelecto, já não
encontramos discursos breves, mas uma total ausencia de pa
lavras e de pensamentos."’
Logo, há uma experiência para além da inteligência, da lingua
gem, dos sentidos e das emoções que, desapegando-se e despojándo
se de todas as noções objetivas e subjetivas," consegue "provar” o8910
8 Dio n isio . Areopagita. Trologiit mística. Trad. Marco Lucchesi. R io de Janeiro:
Fissus, 2005. p.35-6.
9 sToiiNA, Ralf. Op.cit., p. 18.
10 Dionisio , Areopagita. Op.cit., p.26.
11 eckhart, Meister. Sobre o desprecmlhnento e outros textos. São Paulo: Martins
Fontes, 2004. p. 17.
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indizívrel e inconcebível. Só por meio da poeticidade cjue se encon
tra o momento da transcendência da linguagem na experiência de
esvaziamento da sensação e do conhecimento.1-’ For isso Dionisio,
enquanto filosofo teologo, e Leonardo Lroes, enquanto poeta, es
crevem. Assim, em ambos há um primeiro momento de afirmação
implícita ».los entes e dos atributos no uso linguagem, um segundo
momento de negação explícita de todos os atributos e da linguagem e
um terceiro momento de afirmação do indizível para alêm da lingua
gem por meio da experiência sem sensação nem conhecimento, nada
que seja descritível, passível de expressão. Esse terceiro momento, em
ambos - não há como negar - ê nada mais nada menos do que uma
experi ência m ist ica.
Havería, inclusive, uma aproximação duvidosa, embora possí
vel: Leonardo diz que não são artimanhas do acaso, Dionisio nos diz
que se trata da causa suprema e não do acaso.
Na verdade, ê aqui que começam as diferenças: Dionisio in
troduz na tradição ocidental a operação retórica da negação incon
dicional de todo o ente e todo o ser somente para afirmar, no fim,
que o que ê inconcebível ê a causa suprema, Deus. Logo, Deus não
ê negado, não ê posto em dúvida. O que ocorre é o contrário: é
a existência indubitável e inconcebível de Deus que nega todos os
atributos, pois Deus ê, em terminologia medieval, o eus rcalissinium, o
que há de mais real, o que, inclusive, contêm a realidade, e não uma
ideia duvidosa. A certeza da existência de Deus ê, paradoxalmente, a
certeza do mais incerto, inconcebível e indeterminado. Toda a série
tie negações serve para nos aproximar da inefabilidade de Deus e não
para duvidá-la. A negação de todo atributo e imanência é o caminho
para se chegar à experiência da fé no transcendente.
Logo, temos três momentos dialéticos a diferenciar:
1- momento da afirmação positiva existente
f

» **

4

ß

·

»

V*

t *ß

2- momento da negação de toda positividade existente
3- momento da afirmação da transcendência
Isso significa que há uma experiência da participação do ho
mem em Deus quando Deus o presenteia e se revela em sua graça.12
12 stolina , Ralf. Op.cit., p.21-3.
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Essa revelação oferece a experiência da graça, mas mantém velado o
conhecimento objetivo da esfera divina.
Agora podemos precisar melhor o caso de Leonardo Fróes. Não
há nenhuma remissão direta à fé crista, nem a Deus, nem a qualquer
outra religião. O algo indizível de Fróes pode ser Deus, pois ele não
escreveu “Não e Deus , mas pode também não o ser. Portanto, a inetabilidade do Deus da teologia negativa está comparativamente mais
determinada do que a inefabilidade do algo indizível de Fróes, ainda
que ambos sejam essencialmente inefáveis. Para a fé cristã da teologia
negativa a inefabilidade de Deus possui consequências concretas na
crença, na ética e na conduta cristã, pois se trata de uma doutrina
monoteísta. Em Fróes, a única consequência de se ter experimentado
o algo indizível e não ser conveniente dizê-lo em público, pois nin
guém vai levar a sério uma tentativa de expressão do inexpressável
fora de uma doutrina religiosa definida. Vale lembrar que o ponto de
dissensão de 1)ionísio em relação à doutrina cristã posterior a ele é jus
tamente o fato de ele afirmar em outro texto que certos ensinamentos
não podem ser entendidos pelo povo, somente pode ser dirigido a
poucos. Esse esoterismo em Dionisio não condiz com o ensinamento
de Paulo de que Cristo deu a conhecer a toda e qualquer pessoa a
boa nova e não privilegiou ninguém, os escolhidos só o são por seus
méritos morais e não méritos inatos. Esse era, aliás, um dos grandes
pontos de disputa entre os gnósticos e Paulo enquanto apóstolo ba
sal da Igreja. Logo, o único ponto que separa Dionisio da Igreja, o
aproxima de Leonardo Fróes. Mesmo assim, fora esse dado notável,
Dionisio afirma por meio da inefabilidade de Deus a doutrina e Fróes
afirma somente a inefabilidade do indizível e nada mais. Enquanto
obra poética moderna, o poema de Fróes pòe em suspenso qualquer
conteúdo ético, moral ou doutrinário definido.
Isso nos leva à seguinte constatação: a experiência do indizível
não pressupõe salvação nem redenção, tampouco, abre a possibilidade
de inferir algo semelhante, nem diz que a experiência do indizível
é agradável, nem desejável, nem benéfica. Apenas afirma que é
inegável e - fora de um poder relativo e incerto da poesia ou da arte intransmissível: condena o beneficiário à mudez e ao recolhimento.
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Não podemos dizer que a experiência indicada no poema de
Leonardo Fróes seja mais ou menos intensa ou decisiva do que a de
Dionisio, mas podemos dizer que ela mantém todas as incertezas de
uma dúvida hiperbólica. Apesar disso, ela afirma, tão categoricamente
quanto Dionisio, a experiência mesma do inefável como inegável e
inalienável. Não se trata de uma certeza cartesiana nem de um pos
tulado neopositivista de validação do mundo empírico. Trata-se de
uma afirmação poética - e o fato de ser “artística” não diminui seu
conteúdo imperativo, ao contrário, acentua —da inevitabilidade de
uma experiência mística, mesmo que não haja nenhum pressuposto
religioso, e do destino “trágico”, fatal, implacável que ela impõe a
partir do momento em que é feita. Ela exige um momento decisivo
de solidão e uma confrontação nada confortável com a mais radical
falta de expressão. Se na teologia de Stolina essa experiência é uma
participação do homem em Deus e um verdadeiro encontro das duas
naturezas, no poema de Fróes o que se expõe é a solidão do homem
em meio a outros homens, mesmo que, por meio da poesia, haja uma
incerta transmissão posterior.
Estabelecendo de modo claro as diferenças, observamos não
só uma semelhança, antes, um íntimo parentesco em um ponto nu
clear: a experiência mística como meta orientadora de toda a prática
da escrita. Não se trata dizer que a teologia em Dionisio ou a poesia
em Leonardo Fróes não são maiores que a experiência sem discurso e
portanto são dela secundárias. A meta em ambos é abandonar o dis
curso em um determinado momento dialético de superação do mes
mo. Contudo, essa superação nunca é absoluta e retoma para a neces
sidade da prática discursiva e reflexiva, seja teológica, seja poética. A
relação conflitante entre poesia, experiência mística e comunicação é
muito complexa e não se pode dar conta dela aqui, mas concluiremos
a análise considerando como a ascese da escrita se relaciona com o
desejo de experiência do indizível.
Em ambos, a ascese da prática reflexiva (poética ou teológica)
é o meio privilegiado, enquanto meio que deve já conter em potência o
seu fim, para a experiência mística. A dialética de meio e fim aqui
não consegue definitiva e simplesmente fundir um no outro, embora
haja sim um estado indeterminado de fusão lá onde o prazer poéti161

co, filosófico e teológico encontram, por meio de seu exercício, a
“graça" parcial de uma alegria ou “festa” do pensamento (Valéry’).
Nesse encontro de formulações filosóficas ou poéticas iluminadoras
há momentos de parcial superação dialética no interior de problemas
existenciais, experimenta-se uma centelha de esclarecimento ou de
prazer estético. Há inclusive uma plétora de idéias, a vertigem extáti
ca de um excesso de produtividade. Contudo, o místico se alimenta
desse prazer-gozo estético e reflexivo para abandonar toda e qualquer
ideia, linguagem, ação, produção.
E o poeta? Mantém-se entre o excesso e o silêncio, gozando
de ambos os êxtases antinómicos de modo que a elipse, no caso desse
poema, se torna a verdadeira musa do excesso de possibilidades. Por
isso o não nega que as possibilidades sejam o indizível, mas não nega
sua entrada no poema, que está de portas abertas para sua profusão. A
abertura é a negação, pois é ela que, ao negar permitir a entrada em
cena do possível, aponta em direção ao impossível.
Dionisio exemplifica muito bem esse processo com a clássica
metáfora da escalada da montanha:
Ao contrário, seguindo de cim a para baixo, o discurso se
amplia na proporção da descida; agora, todavia, elevan d o-se
de baixo para cima. contrai-se na proporção da subida, tor
nando-se profundam ente m u do, para unir-se totalm en te ao
inefável.u

O movimento descendente é de extensão expositiva, e o
movimento ascendente é de progressiva diminuição até o silêncio
completo e improdutivo. Lendo o poema mais famoso de Leonardo
Fróes, “Introdução à arte das montanhas” , poderiamos pensar que
não havería necessariamente nele a valorização do m om ento ascen
dente sobre o descendente, como há em Dionisio. O animal depois
de uma radical dedicação à escalada:
C onhece alguma liberdade, quando chega ao cu m e.
Sente-se disperso entre as nuvens, 13
13 Dionisio , o Areopagita. Op.cit., p.26-7.
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acha que reconheceu os limites. Mas nào sabe,
ainda, que agora tem de aprender a descer.14

Esse movimento de retomada da linguagem, da cotidianidade e da mundanidade depois da imersão na experiência sublime e
mística de revelação 6 corrente, seja na metáfora da Montanha, seja
na alegoria da Caverna, de Platão. Contudo, parece-nos que, nesse
poema, é mais plausível que Leonardo Fróes esteja mais aparentado a
Dionisio do que a Platão, pois em Dionisio a multiplicação produtiva
da exposição é também uma experiência vertiginosa, e em Platão é
mais uma operação de reconhecimento da relação entre o verdadeiro
e o falso, a coisa mesma e sua sombra. Mesmo assim, essa lógica não
está ausente em Dionisio, já que sua influência principal, no plano
filosófico, é o neoplatonismo. Fróes, ao acentuar nesse último poema
o momento descendente depois cio ascendente, mostra, no término
do texto, que o poema não podería ter sido escrito se o “animal”
não tivesse aprendido a descer. Depois da experiência de “alguma
liberdade” na panorâmica de cima, falta a ligação dessa liberdade com
as mesmas obrigações e necessidades anteriores. Essa liberdade só será
realmente “conquistada” (nunca totalmente) no posterior contato
com o mundo da vida, da sobrevivência: nas condições concretas de
existência, logo, também, de comunicação com o mundo social. O
fato é que não há como “morar” no cume, ou seja, não há como não
pensar sempre em nada, em absoluta solidão ininterrupta e permane
cer sempre unido ao inefável. Logo, o movimento descendente é o
movimento produtivo, uma segunda vertigem que não volta resig
nada ao estágio anterior, antes, produz resultados concretos —éticos
e/ou estéticos, teóricos e/o u práticos - resultantes da experiência de
revelação em seu contato com o inefável.
A descida, tradicionalmente, não é tão bem vista assim. No
cristianismo, aquilo que separa o homem de Deus é o pecado, e o que
os une é, no plano moral, a virtude parcial que o homem pode con
quistar sem nenhum tipo de recompensa em vida e, no plano místico,
a experiência da graça. Nesse sentido, a vida cotidiana é sempre um
14 f uót s, Leonardo.
p.243.

Vertigens:obra reunida (1968-1998). Rio dc Janeiro:
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sacrificio e uma luta contra uma miseria inevitável, inseparável da
natureza humana e de cada nova tentação que brota do convívio so
cial. e os pequenos momentos de graça são alívios temporários. Mas
mantém-se a esperança da salvação absoluta depois da morte. No caso
do lado esotérico de Dionisio, a fim a uma tradição anacoreta, há uma
ascese para poucos iniciados que aumentará a quantidade e a qualida
de dos momentos de graça e exigirá em contrapartida um abandono
mais radical dos elementos do mundo que levam ao pecado.
Em Leonardo, não há pecado, mas sim um imenso esforço
bem semelhante de desapego do mero plano sensível e inteligível e
de despojamento dos pensamentos, preocupações e desejos individu
ais para finalmente se ter acesso à experiência do indizível. O mais
importante de ser observado aqui é que em Leonardo não há salvação
depois da morte, apenas a dúvida no cerne do “sim”, tão inabalável
quanto a té do crente fiel, e tão insolúvel quanto a inetabilidade do
indizível.

Conclusão
De qualquer modo, constata-se o despojamento de Leonardo
Fróes para a experiência do inefável. Agora fica mais explícito o que
entendo por negati vi dade. O termo “negativo” não tem um sentido
de depreciação, antes, de desligamento e esvaziamento para se chegar
a uma afirmação não positivista. A categoria de identidade negativa
é usada por análises psicológicas de minorias para explicar como que
o preconceito, por exemplo, contra o negro, influencia a constitui
ção de identidade do sujeito a ponto de ele se considerar inferior,
internalizando o preconceito. Minha noção de identidade negativa,
aplicada específicamente na arte brasileira (mas pode valer também
para outros países que não contém a forte determinação de ideologias
dominantes para a construção da identidade), é de uma identidade
vazia que se serve de sua liberdade extrema para uma criação artística
desligada de qualquer conteúdo positivo e direcionada a uma expe
riência mística secular de religamento com o inefável por meio da
forma, da aparência e do prazer da sensorialidade estética. Esse prazer
da forma sensível e da aparência elaborada, embora seja um exercício
de parcial desligamento da mera sensibilidade cotidiana para alcançar
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uma sensibilidade estética e extática, distancia-se muito da negação
da sensibilidade na teologia e na metafísica, do puritanismo cristão e
burguês, porém deve muito á mística mais tradicional, precisamente
porque ela contém um excesso de desejo e experiência que o dogma
tismo religioso sempre freía e evita.
A negatividade estética da identidade negativa possui não um
poder empírico, antes, um desligamento radical de toda ideologia
com poder empírico para alcançar um poder negativo, uma potência
de intensidade extática só acessível com o despojamento de poderes
empíricos. O poder da negatividade, do exercício de desligamento, é
o poder da intensidade da potência, da força da experiência estética e
extática no isolamento ascético do poeta.
Com isso procuramos contribuir para o esclarecimento de uma
potência afirmativa da experiência artística. Trata-se de sua capacida
de de extração dos traços utópicos indeterminados de uma sociedade
e de sua afirmação formalmente elaborada numa ascese e mística se
cular estética.
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