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CRONOLOGIA BIOGRÁFICA 

1819 Nasce Herman Melville em Nova Iorque, a i d e Agosto, terceiro filho de Allan 
Melvill, comerciante, de ascendência escocesa, e Maria Gasenvoort, filha do 
General Peter Gansevoort, herói da Revolução Americana e membro duma 
ilustre família de Albany. 

1825-29 Frequenta a "New-York Male High School". 
1829-30 A partir de Setembro de 1829, frequenta a "Columbia Grammar School" em 

Nova Iorque. 
1830 O pai entra em falência nos negócios e em Outubro a família muda-se para 

Albany. 
1830-31 Frequenta a "Albany Academy" até Outubro de 1831. 
1832 A 28 de Janeiro, morre Alan Melvill, deixando a mulher com oito filhos e 

muitas dívidas por pagar. 
1832-34 Abandona os estudos e emprega-se como funcionário do "New York State 

Bank", em Albany. 
1835 Frequenta a "Albany Classical School". 
1835-37 Trabalha em Albany como guarda-livros e funcionário na empresa de peles do 

irmão. 
1836-37 Volta a frequentar a "Albany Academy" de 1 de Setembro de 1836 a 1 de 

Março de 1837. 
1837 O negócio do irmão abre falência em Abril. É professor na "Sikes District 

School", que fica perto de Pittsfield, durante o período do Outono. 

1838 Regressa a Albany no início do ano. Na Primavera, muda-se com a família para 
Lansingburgh. Volta, por breve tempo, à quinta do tio no Outono. De novo em 
Lansingburgh, inicia estudos na "Lansingburgh Academy" a 12 de Novembro. 

1839 Em Maio, publica, sob pseudónimo, "Fragments from the Writing Desk" em 
Democratic Press and Lansingburgh Advertiser. A 5 de Junho, parte de Nova 
Iorque para Liverpool a bordo do navio mercante "St. Lawrence" como 
elemento da tripulação. Regressa a 1 de Outubro. 

1839-40 É professor em Greenbush, N. Y., e, por breve tempo, em Brunswick, N. Y.. 

1841-42 A 3 de Janeiro de 1841 parte de New Bedford a bordo do baleeiro "Acushnet" 
com destino aos Mares do Sul. Passa pelo Rio de Janeiro, Cabo Horn, costa da 
África do Sul até às Ilhas Galapagos. A 9 de Julho de 1842 abandona o navio 
emNuku Hiva, nas ilhas Marquesas, juntamente com Richard Toby Green; vão 
para o Vale de Typee onde permanecem um mês como prisioneiros duma tribo 
canibal (Typees). 
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1842 A 9 de Agosto embarca no baleeiro australiano "Lucy Ann" até Taiti. Aqui é 
expulso do navio por participação num motim. A 15 de Outubro escapa-se com 
John B. Troy e os dois exploram Taiti e Eimeo antes de trabalharem numa 
quinta. 

1842-43 Embarca no baleeiro de Nantucket "Charles and Ami" de Novembro de 1842 
até Abril de 1843. Desembarca em Lahaina, nas Ilhas do Havai, a 2 de Maio e 
tem vários empregos em Honolulu. 

1843 Alista-se, em Honolulu, na Armada Americana e a 19 de Agosto parte a bordo 
da fragata "United States", sob o comando do seu amigo John J. Chase. 

1844 A3 de Outubro chega a Boston (depois de uma ausência de quase quatro anos). 
A 14 é dispensado da Marinha e regressa a Lansingburgh. 

1845 Escreve sobre as suas aventuras nas Ilhas Marquesas. O livro é rejeitado pela 
Harper & Brothers, de Nova Iorque, mas aceite pela John Murray, de Londres, 
graças aos esforços do seu irmão Gansevoort que ali desempenhava as funções 
de Secretário da Missão Diplomática Americana. 

1846 A 26 de Fevereiro, a John Murrey publica, em Londres, o seu primeiro livro, 
Typee, com o título Narrative of a Four Month's Residence among the 
Narratives of a Valley of the Marquesas Islands. Por volta de 20 de Março, a 
Wiley & Putnam, de Nova Iorque, repete a publicação mas sob o título Typee. 
Em Agosto publica-se em Nova Iorque uma "Revised Edition". Foi um sucesso 
de vendas e teve boa recepção crítica. 

1847 Publicação de Omoo em Londres, a 30 de Março, pela John Murray e em Nova 
Iorque, a 1 de Maio, pela Harper & Brothers. A 4 de Agosto casa-se com 
Elizabeth Shaw e muda-se com a família para Manhattan, onde comprou casa, 
na Fourth Avenue, n° 103. 

1847-50 Publica artigos anónimos na Literary Wold, editada pelo seu amigo Evert A. 
Duyckinck e sátiras em Yankee Doodle, editada por Cornelius Mathews, do 
círculo de Duyckinck. 

1849 Nasce o seu primeiro filho, Malcom, a 16 de Fevereiro. A 16 de Março, a 
Richard Bentley publica em Londres Mardi e a 14 de Abril a Harper em Nova 
Iorque. Foi um fracasso de vendas. A 29 de Setembro a mesma editora londrina 
publica Redburn e a 14 de Novembro a nova^iorquina Harper repete a mesma 
publicação. Teve boa recepção quer do público, quer da crítica. 

1849-50 A 11 de Outubro de 1849 parte para a Europa com o seu amigo Evert 
Duyckinck a bordo do "Southampton". Visita Londres, Paris, Bruxelas e a 
Alemanha oriental e regressa a 1 de Fevereiro de 1850. 

1850 Publicação de White-Jacket a 23 de Janeiro pela Bentley, em Londres e a 21 de 
Março pela Harper, em Nova Iorque. A 5 de Agosto conhece Nathaniel 
Hawthorne num piquenique perto de Pittsfield, Massachusetts, e tornam-se 
amigos. Publicação de "Hawthorne and His Mosses" na Literary World de 17 e 
14 de Agosto, reacção à sua leitura, algumas semanas antes, de Mosses from an 
Old Manse, de Hawthorne. A 14 de Setembro, compra uma quinta perto de 
Pittsfield, a que chamará "Arrowhead", passando a ter Hawthorne por vizinho. 
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1 8 5 i 1851 Publicação de Mobv-Dick (dedicado a Hawthorne) em Londres, pela 
Bentley a 18 de Outubro, sob o título de The Whale, e em Nova Iorque pela 
Harper a 14 de Novembro. A 22 de Outubro nasce o seu segundo filho, 
Stanwix. 

1852 1852 Publicação de Pierre em Nova Iorque pela Harper, a 6 de Agosto, e em 
Novembro pela Sampson Low, em Londres. Tem o seu maior desastre 
editorial com vendas inferiores a 300 exemplares. 

1853 A família e os amigos, preocupados com a sua saúde, tentam conseguir-lhe um 
emprego no consulado. A 22 de Maio nasce a sua filha Elizabeth. A partir 
daqui e por muito tempo, a família da mulher preocupa-se com a debilidade 
financeira e o estado depressivo de Melville. 

1853-56 Publicação de catorze contos e artigos no Putnam's Monthly Magazine e no 
Harper's New Monthly Magazine. 

1855 Publicação de Israel Potter nos princípios de Março, pela G.P.Putnam de Nova 
Iorque (publicado em fascículos no Putnam's Monthly Magazine de Julho de 
1854 a Março de 1855) e, em Maio, pela George Routledge, de Londres, sem 
autorização do autor. Tem sucesso moderado. A 2 de Março, nasce a segunda 
filha, Frances. 

1856 Em fins de Maio, a Dix & Edwards, de Nova Iorque, publica Piazza Tales 
(composta por cinco contos já publicados na Putman 's e um título novo), com 
distribuição em Inglaterra pela Sampson Low. Em Junho "Arrowhead" é posta 
à venda. 

1856-57 Por questões de saúde, a 11 de Outubro de 1856 faz uma viagem, financiada 
pelo sogro, com destino a Glasgow. Visita Hawthorne em Liverpool. 
Interessado pelas civilizações antigas, viaja ainda pela Terra Santa, Egipto, 
Grécia e Itália. Regressa a Liverpool e a 5 de Maio de 1857 inicia a viagem de 
regresso, chegando a Nova Iorque a 20 de Maio. 

1957 Publicação de The Confidence Man a 1 de Abril, pela Dix & Edwards de Nova 
Iorque e, ainda em Abril, pela Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 
de Londres. 

1857-60 Inicia um período de palestras: a primeira sobre "Statues in Rome", a segunda 
sobre "The South Seas" e a terceira sobre "Travelling". 

1860 A 28 de Maio embarca no navio "Meteor", a caminho de São Francisco, a 
convite do capitão, o seu irmão Thomas. Regressa a Nova Iorque, via Panamá, 
a 12 de Novembro. 

1861 Em Março viaja para Washington na tentativa de conseguir uma entrevista no 
Consulado. Morre o sogro. Rebenta a Guerra Civil. 

f$63 Em Outubro deixa definitivamente Pittsfield, trocando a quinta '^Arrowhead" 
pela casa do seu irmão Allan em Nova Iorque, no n°104 East da 261 Street. 

1864 Em Abril, visita o seu primo Henry Gansevoort num acampamento do exército 
na Virgínia. O panorama de guerra fá-lo iniciar-se na poesia. A 19 de Maio 
morre subitamente Hawthorne, deixando-o destroçado. 

1866 Publicação de alguns poemas de guerra na Harper's. A 23 de Agosto, a mesma 
editora publica uma colecção de poemas de guerra, Battle-Pieces and Aspects 
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of the War. A 5 de Dezembro é nomeado Inspector da Alfândega de Nova 
Iorque. 

1867 Na primavera, a família da sua mulher discute a hipótese da separação do casal 
(alguns elementos achavam-no demente). A 11 de Setembro o seu filho 
Malcom suicida-se com um tiro de pistola. 

1876 Publicação do longo poema Ciarei, subsidiada pelo seu tio Peter Gansevoort, 
feita pela Putnam nos princípios de Junho. 

1885 Demite-se de Inspector da Alfândega a 31 de Dezembro. 
1886 Morre o seu filho Stanwix a 23 de Fevereiro, em São Francisco. 
1887 A4 de Março recebe o balanço da editora Harper: fim de publicações em 1876; 

alguns exemplares em "stock" de Typee, Mardi, Redburn, Pierre e Battle-
Pieces, mas Omoo, White-Jacket e Moby-Dick esgotados. (A venda total destes 
oito livros durante a vida de Melville, foi de 35.000 exemplares nos Estados 
Unidos e 16.000 na Grã-Bretanha; os lucros foram de cerca de $5.900 nos 
Estados Unidos e $4.500 na Grã-Bretanha.) 

1888 Em Setembro, edição privada de 25 exemplares de John Marr and Other 
Sailors, pela De Vinne Press. 

1891 Em Maio, edição privada pela Caxton Press de 25 exemplares de Timoleon Etc. 
(no manuscrito constava o título Timoleon and Other Ventures in Minor 
Verse). Morre a 28 de Setembro, deixando muitos trabalhos em manuscrito 
(poemas, artigos e Billy Budd, Sailor). 

1920-30 Dá-se o "Melville Revival". Descobrem-se e publicam-se os manuscritos. 
Reexamina-se a obra de Melville. 

1924 Publicação póstuma de Billy Budd, edição de Raymond Weaver. 
1967 Publicação póstuma do livro de poemas, Weeds and Wildings Chiefly: With a 

Rose or Two, edição de Robert C. Ryan. 
1997 O "The New Bedford Whaling Museum" promove a exposição "Moby-Dick: 

The Man and The Voyages". 
1998 A Ópera de Dallas representa Billy Budd. 

iv 



I have said before 
That the past experience revived in the meaning 
Is not the experience of one life only 
But of many generations - not forgetting 
Something that is probably quite ineffable: 
The backward look behind the assurance 
Of recorded history, the backward half-look 
Over the shoulder, towards the primitive terror. 

T. S. Eliot, «The Dry Salvages», Collected Poems 



INTRODUÇÃO 

If I can only hold to the memory 
I can bear any future. But I must find out 
The truth about the past, for the sake of the memory 

T. S. Eliot, Cocktail Party 

O presente trabalho visa uma abordagem histórico-cultural de Timoleon, volume de 

poesia inspirado nas viagens que Melville fez ao Oriente, Grécia e Itália e publicado no ano 

da sua morte, em 1891. Atendendo ao contexto epocal em que se situa, de forte apelo à 

história, de grandes conflitos políticos, económicos e sociais, de redefinição conceptual da 

arte e, por outro lado, à apropriação do passado feito pelos Americanos conjugada com a sua 

luta pela independência cultural, o livro adquire particular significado pela figura histórica 

que o titula.1 

A viagem pelo espaço da memória que Melville empreende em Timoleon radica na 

visão da história como sustentáculo mítico da América, no desejo constante de peregrinação 

do povo americano, de retorno nostálgico à origem, que é lugar de confronto e superação de 

resistências, de recomeço e reconquista, de representação de uma identidade regenerada onde 

a utopia se renova, de visão da América como um novo mundo em constante revisitação e que 

Melville consagra na sua escrita poética: 

The Ancient of Days is forever young, 
Forever the scheme of Nature thrives; 

I know a wind in purpose strong -
It spins against the way it drives. 

' Timoleon (d.c. 334 B.C.), chefe militar coríntio que, pelas suas qualidades de liderança e astúcia política, 
libertou a Sicília grega de ditadores e dos invasores cartagineses. Iniciou um programa de reconstrução política e 
social, trouxe paz à Sicília grega e construiu as bases da sua nova prosperidade. N.G.L.Hammond and 
H.H.Scullard, eds., The Oxford Classical Dictionaiy (Oxford: Oxford UP, 1970) 1076-77. 
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What if the gulfs their slimed foundations bare? 
So deep must stones be hurled 
Whereon the throes of ages rear 
The final empire and the happier world.2 

Considerando a visita que Melville faz às suas raízes históricas e culturais, Timoleon 

será aqui o ponto de partida para a busca de convergência nos conceitos de história e arte na 

sua obra que remetam para o tempo, a arte e a contemporaneidade do poeta. Perspectivar-se-

ão assim as relações que Melville estabelece entre a sua poesia e o momento particularmente 

acutilante do processo histórico, político e social da nação americana vivido no século XIX. 

Como decorrência do propósito enunciado, organizar-se-á o presente trabalho do 

seguinte modo: 

No primeiro capítulo far-se-á a contextualização histórica da América, desde a epopeia 

puritana que a sonhou, passando pela ideologia que a alimentou, as transformações que 

sofreu, os conflitos que gerou, até à fragmentação ideológica operada e a independência 

nacional conquistada. Ou, no dizer de Bercovitch, 

The flight of Abraham, the desert wanderings of Israel, the revival of the church, its war of 
independence against Catholic Rome, and the march of civilization from Greece and Rome 
through Renaissance, Reformation and Enlightment 

Abordar-se-á também a vida do autor como reflexo do seu tempo e gérmen da sua 

obra literária. 

No segundo capítulo, focar-se-ão as motivações da jovem nação para a demanda de 

uma identidade cultural, desencadeadoras da vontade e auto-confiança expressas na 

"(Re)Naissance" Americana. Abordar-se-ão as influências herdadas e as diferenças 

percebidas, a atitude de rejeição e as dualidades sentidas, os conflitos decorridos do confronto 

2 Herman Melville, «The Conflict of Convictions», Battle-Pieces, Poems of Herman Melville, ed. Douglas 
Robbilard (New Haven, Conn.: College & UP, 1976) 36. Todas as citações de poesia de Melville, com excepção 
de Ciarei, pertencem a esta edição. 
3 Sacvan Bercovitch, The Rites of Assent: Transformations in the Symbolic Construction of America (New York, 
London: Routledge, 1993)39. 
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entre o novo ("Naissance") e a tradição ("Renaissance") até à afirmação da voz diferente 

daquele povo, que um outro lugar e uma outra experiência haviam moldado. 

No terceiro capítulo, incidir-se-á sobre os poemas constitutivos de Timoleon, tentando 

ali descobrir as novas propostas estéticas e mundivisão melvilleanas. Optou-se pela 

abordagem sequencial dos poemas inspirada no arranjo cuidadoso que o poeta lhe deu. 

Espaço de confluência da História e da Arte, ver-se-á como Timoleon é o percurso poético 

que Melville cumpre para visitar o passado e fortificar raízes, olhar o presente e conciliar 

contrastes, entrever o futuro e apontar novos rumos; como a sua poesia - centro de 

intersecção entre a realidade de que partiu e o momento histórico em que se situa - procura, 

nas dúvidas que instala, a repercussão de outras reflexões e o exercício de estratégias poéticas 

múltiplas conducentes à instauração de novos jogos de leitura ; como, perante as profundas 

mudanças ocorridas e as novas exigências do progresso, projecta um outro paradigma do 

conhecimento ao gerar novos sentidos e favorecer uma diferente visão do conhecido. 

Deste modo se entenderá melhor o emergir da América como espaço político e como 

nação, a sua identidade cultural e a sua ideossincrasia, como também melhor se entenderá a 

proposta multifacetada de Melville no âmbito da história e cultura americanas que este 

trabalho abordará. 
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Deslumbrado que ficou o universo crítico a partir do "Melville Revival" nos anos 20, 

de que se falará adiante, a ficção melvilleana passou a captar recorrentemente as atenções, 

obrigando a voz poética de Melville a permaner quase ignorada. Douglas Robillard resume a 

situação do seguinte modo: "...the anthologies of American Literature have given poor 

representation to the poems, [...] relatively little commentary has been written about the 

poetry. [...] and useful articles dealing specifically with the poems can be quickly counted."4 

As referências críticas a que a seguir se alude reflectem, na sua maioria, o alheamento 

ou a ligeireza com que se moveram em torno da poética melvilleana:5 Em 1941, Matthiessen 

pouca relevância lhe atribuiu, afirmando mesmo: "His poetry, though very illuminating for his 

inner biography, adds little to his stature as an artist"; mais tarde, ao editar alguns "selected 

poems", Matthiessen dedica 20 páginas ao autor.6 Em 1946, Robert Perm Warren, analisando 

parcelarmente alguns volumes, reconheceu a qualidade de certos poemas embora tenha 

considerado Melville um poeta esporádico - ideia que parece manter-se.7 Em 1961, Richard 

Harter Fogle olhou pela primeira vez para todo o corpus poético em «The Themes of 

Melville's Later Poetry», não indo, porém, além da identificação temática.8 Em 1968 Hennig 

Cohen apresenta uma selecção de poemas com prefácio e comentários de muito interesse. 

Em 1970 William Bysshe Stein, em estudo mais vasto, reconhece o valor poético de Melville: 

"Every significant new poet (and so I deem Melville) changes the definition of poetry, and his 

innovation whatever they are, preclude impartial evaluation by the old and familiar standards 

4Robbilard, ed., Poems of Herman Melville, Introduction, 11. 
5 Coligidas em Barbara Jane Smith, Cognitive Dissonance and Revolution: Melville's Final Volumes of Poetry, 
Diss. (Brown University, 1993; Ann Arbor: UMI, 1994) 31-32, e Robbilard, ed., Poems of Herman Melville, 
Introduction, 11. „^ . ,. , . 
6 F O Matthiessen, American Renaissance - Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman (London. 
OUP) 494; Selected Poems by Herman Melville, Introduction (New York: New Directions, s.d.), edição posterior 
em The Responsibilities of the Critic: Essays and Reviews, (New York: OUP) 1952. 
7 Robert Penn Warren, «Melville the Poet», Kenyan Review 8 (1946) 208-223. Também publicado em Selected 
Essays of Robert Penn Warren (New York: Random, 1958) e Melville:A Collection of Critical Essays, ed. 
Richard Chase (Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall, 1962). 
8 Richard Harter Fogle, Tulane Studies in English 11, (1961): 65-86. 
9 Hennig Cohen, Selected Poems of Herman Melville (Carbondale: Illinois U P, 1968). 
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of craftmanship"; igualmente identifica'a intenção estética do poeta, subjacente a uma 

mudança de visão do seu tempo: "deromanticize the idealistic view of human destiny [...] 

exalt [the] temporal over the eternal".10 Em 1972 William Shurr lamenta a falta de atenção 

crítica que ainda se verifica naquela altura e defende Melville como um poeta em constante 

maturação nos longos anos que dedicou à poesia.11 Nas últimas décadas tem-se assistido ao 

aparecimento tímido de mais alguns trabalhos críticos, mas pouco acrescentam, antes, 

confirmam o essencial: Melville-poeta permanece um "isolate" no universo crítico, não 

ressarcido do carinho que dispensou à poesia em tantos anos da sua vida. 

Deixou uma quantidade considerável de poemas que representam um trabalho intenso 

e contínuo, dedicado e criativo.12 Os manuscritos existentes revelam um poeta votado à sua 

condição de artista, preocupado com o constante aperfeiçoamento da sua arte. Com efeito, o 

seu trabalho foi alvo de alterações repetidas, de escrita e re-escrita, ordenação e re-ordenação 

sequencial dos poemas, agrupados e re-agrupados em volumes, antecipando o que o poeta 

Carlos de Oliveira viria a confidenciar um século depois: "correcções, rasuras, acrescentos, o 

meu forte (e o meu fraco)". 

Não é propósito deste trabalho analisar ou confrontar as mudanças operadas; tão 

pouco analisar o ciclo evolutivo de Melville, tarefa sinuosa pela datação incerta dos poemas e 

das respectivas revisões.14 Por isso elas apenas se referem lateralmente, não só como 

apontamento do carácter do escritor, mas também como evidência de que a sua criação 

10 William Bysshe Stein, The Poetry of Melville's Later Years: Time, History, Myth and Religion (Albany, N.Y.: 
State U of New York P, 1970)3-4. 
11 William Shurr, The Mystery of Iniquity (Lexington: UP of Kentucky, 1972). „ „ . , _ , , „ _ „ „ p o e m s - em 
12 Esses poemas, cerca de 40, foram publicados pela primera vez sob o titulo M l s c ^ o u s P°«™ ™ 
Poems, Volume XVI de The Works of Herman Melville, Standard Ed.t.on (London. ConsmbJe 924) Cf 
George Monteiro, «Melville's Camões and the Figure of the Artist», Colóquio Melville, Coord. Teresa Alves e 
Teresa Cid (Lisboa: Edições Colibri, 1994) 100 e 101, nota 58. r F .. 
13 Carlos de Oliveira, O Aprendiz de Feiticeiro, 3> edição (corrigida) (Lisboa: Livrant Sa da C o t t E t e i , 
1979) 40 Registe-se ainda, o comentário de Vernon Shetley: "In the process of revising some of the poems 
Melv lie r a d S Y a ered his original conceptions; in other cases, the poems diverge significantly from the 
journallevies on which they are based", A Private Art: Melville s Poetry of Negation, Diss. (Columbia U, 1986, 
Ann Arbor: UMI, 1986)113. 
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poética foi mais do que mera ocupação de homem reformado.15 Aliás, suspeitando de que a 

ordem organizativa de Timoleon obedecerá a determinada intenção do autor, segue-se à risca 

a rota por ele traçada, tentando descobrir o plano que ela encobre. 

Em Maio de 1891, pouco antes de morrer, Melville publicou de forma discreta e 

despretenciosa um punhado de exemplares (25) do seu terceiro e último livro de poemas, 

Timoleon Etc. Fruto da sua viagem ao Mediterrâneo e à Terra Santa (1856-57), este volume 

organiza-se em duas partes distintas: a primeira, composta por 23 poemas de extensão 

variada, em que o primeiro titula o livro (como já acontecera em John Marr), abre com dois 

poemas longos, retratos de duas figuras clássicas, Timoleon e Urania, seguindo-se-lhes 

poemas representativos de artistas individuais ou colectivos; a segunda, composta por 19 

poemas mais curtos agrupados sob o título «Fruit of Travel Long Ago», evoca a arquitectura 

da Itália, Grécia e Egipto, num desfile de monumentos e espaços marcantes da civilização 

ocidental. 

Conhecedor do seu público, a razão daquela publicação não foi certamente a fama e o 

sucesso, até porque em 1921 ainda restavam exemplares que permitissem à sua neta Eleanor 

usar um como oferta.17 Leon Howard estará, por certo, mais próximo das intenções do autor 

quando afirma: "His whole attitude [...] was that of an author who had reconciled himself to 

being his only reader but who could no longer endure to read himself in manuscript." 
, I Í 

14 Barbara J. Smith refere "confusion about dates of original composition and dates of re-writes", Cognitive 

15 No âmbito das alterações a que Melville sujeitou os seus poemas, veja-se o trabalho desenvolvido por Robert 
C. Ryan, Weeds and Wildings Chiefly. With a Rose or Two by Herman Melville. Reading Text and Genetic Text, 
Edited from the Manuscripts, with Introduction and Notes, Diss. (Northwestern U, 1967). 
16 Já no poema Ciarei Melville conjuga estes três lugares relacionando-os através das suas expressões artísticas, 
apresentando as ruínas do Médio Oriente combinadas com a pureza das formas gregas e dos tons sensuais de 
Itália: "In Esau's waste are blent/ Ionian form, Venetian tint.", Selected Poems, ed. H. Cohen (I ^xxx, 17-18). 
17 Eleanor M. Metcalf, Herman Melville, Cycle and Epicycle (Westport, Conn.: Greenwood P, (1950) 1972, 294. 
18 Leon Howard, Herman Melville, 195. _ 
A morte de Melville obrigou a que outros poemas prontos para publicação privada ficassem em manuscrito. 
Apareceram apenas nos anos 20 numa edição "standard" em Londres e em Collected Poems, editados por 
Howard P. Vicent em 1947. Cf. Poems of Herman Melville, ed. D. Robbilard, 11. 
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O título do livro mascara as verdadeiras inteações do autor: em vez de Timóteo» Etc., 

o manuscrito grafa Timoleon and Other Ventures in Minor Verse.- Goram-se aqui as 

expectativas do leitor cm vislumbrar terreno seguro para interpretação: Será que a mudança 

esconde uma critica a si mesmo qne ecoa a opinião dos leitores que há muito o abandonaram? 

ou espelhará o desprezo amargo que um artista sem público devota à sua arte? ou a aceitação 

da sua arte como produto do conflito que em tempos confidenciara a Hawthorne? "What I feel 

most moved to write, that is banned, - it will not pay. Yet, altogether, write the other way I 

cannot. So the product is a final hash, and all my books are botches.»1» Parece haver mesmo 

uma subvalorização assumida, convergente com alguns desabafos seus quanto ao valor 

estético da sua poesia. Assim, em carta a Thomas Melville, de 25.Maio.1862, diz: "I have 

disposed of a lot of it [poetry] a. a great bargain. ... a trunk-maker took the whole stock off 

my hands a, ten cents the pound»; em carta a John Hoadley, em 3I.Marco. 1877, a propósito 

do poema «The Age of the Automnes», afirma: "What the deuce the thing means I don't 

know; but here it is.»21 Felizmente, viria a surpreender o mundo com os «remendos" de que 

fala: «many of the patches are of a massy and kingly fabric - no product of the local cotton 

mills. „22 

O livro é dedicado ao artista plástico Eli.hu Vedder: 'To my countryman Elihu 

Vedder". Pela carta que o artista escreveu à viúva a agradecer a oferta de um exemplar, 

poderá supor-se que desconhecia a admiração que Melville lhe dedicava: "the knowledge that 

my art has gained me so many friends - even if unknown to me - makes ample amends."23 

Contudo, Melville já incluíra em Battle-Pieces um poema inspirado num quadro de Vedder, 

«Formerly a Slave», com o subtítulo "An Idealized Portrait, by E. Vedder, in the Spring 

19 Ver fac-símile em Anexo, 23. 
20 Carta a Hawthorne de 1? de Junho de 1851. Metcalf, Cycle and Epicycle, 10b. 
21 Metcalf, Cycle and Epicycle, 198 e 248. 
22 Warren, «Melville the Poet», Critical Essays, 148. 
23 Metcalf, Cycle and Epicycle, 288. 
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Exhibition of the National Academy, 1865» (p. 108). E a verdade é one a concidadania a que 

Melville alnde deriva de una ontra pátria a que também Vedder perteneia: [Vedder] realized 

early that art itself provided a homeland and to it he was a loyal citizen"2" 

É curiosa a ordem dos poemas que constituem a secção «Fruit of Travel Long Ago»: a 

viagem neles desenhada cumpre o percurso que Melville realmente fez ao Médio Oriente, 

Gréeia e Itália, contudo organizada em sentido inverso. Esta estratégia remete para a 

importância que Melville dá à exploração retrospectiva dos seus poemas, á abordagem das 

civilizações progressivamente mais antigas, á visita da memória partindo do passado mais 

recente para o passado mais remoto. Desta forma capta mais eficazmente a atenção do leitor 

pela identificação mais rápida e progressiva que este fará com as civdizações apresentadas. 

Mas esta estratégia poderá encerrar maior profundidade: ao percorrer os eentros culturais da 

Antiguidade por ordem cronológica (Egipto, Grécia e Itália). Melville t„ma-se testemunha 

privilegiada da evolução cultural operada, o que lhe permite apresentar uma visão crítica 

experiente e fidedigna. Pode, atnda, significar uma forma original de encarar o passado, 

obrigando à reformulação dos conceitos comummente aceites: 

from the past it supposedly confirms. 

Qualquer que seja a intenção, o percurso torna-se, para além dela, um desafio ao leitor, 

à sua capacidade de olhar e reconhecer em Timoleon um universo crítico e poético de 

Melville. 

" " , r .■ TU„ Art nf Flihii Vedder citado por Barbara J. Smith, 
24 Joshua Taylor, Forward, Perceptions and Evocations: The Art oj Llihu eaaer, v 
Cognitive Dissonance, 127. Pnoland- UP of New England, 1993) 112. 
25 Patrick H. Hutton, History as an Art of Memory (Hanover and New England. U P ot New tng 
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CAPÍTULO I 

AMÉRICA: UM DESTINO. UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 



1. A Herança Puritana: Atitude de Rejeição 

Though leaves are many, the root is one; 
Through all the lying days of my youth 
I swayed my leaves and flowers in the sun; 
Now 1 may wither into the truth. 

Yeats, «The Coming of Wisdom with Time» 

Os descobrimentos marítimos, nos finais de quatrocentos, conjugados com a invenção 

da imprensa, o Renascimento e a Reforma, são os acontecimentos primordiais que tecem a 

Idade Moderna e moldam a construção da América. Ao tempo em que se encontravam e se 

ligavam novos mundos através dos oceanos, conheciam-se outras gentes, revelavam-se novas 

riquezas e oferecia-se outro espaço à propagação do Evangelho. Através da imprensa, 

descreviam-se novas paisagens, divulgavam-se os saberes e tomava-se a Bíblia acessível a 

todo o crente. O impacto daí resultante provoca uma mudança na economia dominante: o 

aumento do consumo, o crescimento económico, forte pressão demográfica, desenvolvimento 

do capitalismo comercial, transformações sociais (mobilidade e também degradação do nível 

de vida das classes trabalhadoras), implicações culturais, religiosas e políticas. 

O Renascimento, iniciado em Itália nos séculos XIV e XV, fruto da descoberta de 

novos mundos e de avanços científicos sobre o universo e o homem, depressa se propagou ao 

resto da Europa, destruindo a concepção medieval do mundo e abrindo espaço a uma nova 

civilização. O humanismo, ao forjar uma nova concepção de vida, vai corroendo a 

mentalidade medieval e, em seu lugar, faz emergir o espírito crítico, individual e laico, 

separando razão e fé. Na esteira da máxima grega de que "o homem e a medida de todas as 

coisas", a arte, nas suas variadas formas de expressão, passa a representar mais o ser humano 

pluridimensional e menos a natureza divina e as figuras sagradas. No campo das letras, a 

10 



biografia ultrapassa o simples relato da vida de santos e mártires, floresce o drama e 

aparecem grandes nomes da literatura universal: Erasmus, Shakespeare, Cervantes. 

A descoberta da pólvora e a invenção da imprensa tiveram também papel relevante na 

mudança que se iria operar e que começa a definira como fractura em relação ao período 

cultural precedente: as armas de fogo destroem armaduras e ameaçam o poder feudal, a 

multiplicação dos textos enfraquece a autoridade monárquica e religiosa, as classes sociais já 

defendem as suas próprias ideias. A publicação de Copérnico On the Revolution of the 

Celestial Spheres (1583) as invenções do microscópio (1590) e do telescópio (1606) foram 

inspiradoras de uma nova ordem na pesquisa científica. O desenvolvimento da matemática e 

da física terrestre permite a integração da astronomia copernicana na nova cosmologia de 

Galileu e Newton. Na Inglaterra do século XVI as máquinas eram mais rápidas que as mãos 

dos artesãos e o homem mostrava-se capaz de entender e controlar o seu meio, moldar a sua 

vida e traçar o seu destino. 

O interesse renovado na cultura clássica, nomeadamente literatura grega e hebraica, 

originou uma nova forma de olhar o texto bíblico - e o espírito crítico renascentista deu 

ímpeto ao movimento da Reforma na Europa do século XVI, que derrubou o pensamento 

cristão medieval, provocou a contestação generalizada e protestou contra excessos cometidos. 

Questionavam-se os aspectos políticos, sobrenaturais e miraculosos do Cristianismo, 

exigia-se uma religião empenhada na moral cristã e apelava-se para a leitura científica do 

mundo segundo os princípios de Newton. No final do século XVII quebrava-se a hegemonia 

cristã europeia: multiplicavam-se as igrejas e os credos, formavam-se novas forças políticas e 

com elas emergia uma nova ordem social. Martinho Lutero (1483-1546) e João Calvino 

(1509-1564) protagonizaram a mudança. 

1 George McMichael (gen. ed.), Concise Anthology of American Literature (New York: Macmillan; London: 
Collier Macmillan, 1985)3. 
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Em Inglaterra as novas correntes doutrinárias têm repercussão particular. Pela sua 

situação geográfica, que a isola da Europa pelo Atlântico, a Inglaterra poucas vezes vira o 

poder religioso contestado;2 mas o século XVI vai assistir a mudanças radicais na vida 

nacional que não via desde a conquista normanda. Iniciá-las caberá a Henrique VIII e a razão 

próxima é uma questão de amor. 

Mostrando-se inicialmente contra as teses de Lutero, Henrique VIII ataca-as no seu 

livro Assertio septem sacramentorum (o primeiro rei inglês a publicar um livro, diga-se), o 

que lhe confere o título papal de Defensor da Fé. Mas quando mais tarde, casado com 

Catarina de Aragão, se apaixona por Ana Bolena, operar-se-á uma mudança irreversível. 

Perante a recusa do Papa em dissolver-lhe o casamento, Henrique VIII quebra as ligações com 

Roma, substitui-se ao papa como Chefe Supremo da Igreja de Inglaterra e casa com Ana 

Bolena. Inicia-se, então, uma tumultuosa reforma religiosa que ocupa as dinastias Tudor e 

Stuart e só acalmaria com Guilherme de Orange. De premeio ressalta o esforço de Isabel I de, 

ao optar por uma via media, tentar moldar uma igreja nacional que evitasse os excessos 

católicos e a severidade calvinista: "So far as possible the formulation of doctrine was kept 

vague and [...] the services of the Church were carefully drawn up so as to be capable of 

alternative interpretations". 

É então que surge o termo "puritano". Usado inicialmente com sentido depreciativo, 

designará depois os que exigem pureza de princípios na Igreja nacional e retorno à 

simplicidade das origens: 

"Originally 'Puritan' was a term of derision that moderate English Christians and Catholics cast 
upon radical Protestants, that later embraced it as a badge of Honor. [...] When the Protestant 
Elizabeth I was crowned [...] Those English reformers who most adamantly opposed the 

2 Refira-se no século XIV, William Langland que contesta o poder da Igreja, Wycliffe que, atacando o que 
chama d "Caesarean clergy", reclama a expropriação dos bens da Igreja, a leitura da B bha e a d«vator^çao 
dos sacramentos, John Bali que prega a igualdade e bem comum e lidera arevolt a cos Lotados. A. L. Morton, A 
People's History ojEngland (New York: International Publishers, (1938) 1979) 12U-31. 
3 Morton, A People's History of England, 193. 
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compromise were labeled 'Puritans' for their insistence on returning to the pure forms of the early 
Christians". 

Mais tarde, aplicar-se-á a todos os que de qualquer forma discordem das medidas 

instituídas. É que, paralelamente às discordâncias religiosas, contestava-se a forma de 

governo e defendia-se a pregação como meio de reforma pessoal e social: 

"In the main Puritanism was not so much a matter of theological dissent as of a peculiar attitude 
towards morals and behaviour, a different conception of church-discipline and of civil 
government. The political radicalism of the Puritan grew naturally from his relation to God and to 
society." 

É na guerra com Espanha e na derrota da Armada Invencível - conseguidas por uma 

burguesia empreededora - que germina o sentimento puritano. O sucesso obtido, que derrota 

o feudalismo europeu e consolida a Reforma, permite à burguesia triunfante que dispense a 

protecção da monarquia, que anseie pelo poder no Parlamento e que nela floresça um 

sentimento de eleição. 

A desarmonia cultural e social que então se vive associa-se ainda ao aumento 

demográfico verificado no século XVI: O processo de enclosures, iniciado com Henrique VII, 

gerara bandos de mendigos que povoavam as cidades; a supressão dos mosteiros libertara 

religiosos do dever do celibato; o afrouxamento do guild system acelerara o casamento dos 

aprendizes; a prosperidade das cidades atraíra os aldeões excedentários. Urgia solucionar o 

problema e a imagem da América configurava a solução. Embora lugar remoto e distante 

naquele tempo para a maioria dos ingleses - que o receio pelo domínio espanhol, a publicação 

tardia da literatura de viagens (iniciada nos fins do século) e o analfabetismo generalizado 

justificavam - a América tornava agora o mundo maior e abria-se à imaginação dos mais 

afoitos e poderosos ou transparecia como recurso para os mais desprotegidos. A par de 

Portugal, Espanha e França, a Inglaterra sentia-se merecedora de um lugar no Novo Mundo, o 

4 Sacvan Bercovitch (gen. ed.), Cambridge History of American Literature (1590-1820), vol. 1 (Cambridge: 
CUP, 1995) 184-85. 
5 Morton, A People's History of England, 219. 
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que fazia aumentar a auto-confiança do seu povo. Ao mesmo tempo, as novas forças 

económicas europeias impunham o alívio da pobreza que a emigração poderia solucionar. 

Assiste-se, então, à promoção colonial por parte da classe dirigente, à descrição de um paraíso 

expectante, de uma terra ampla, fértil e disponível que as mãos desocupadas e os espíritos 

empreendedores poderiam aproveitar. 

Incomodada pela insistência dos puritanos nas reformas que preconizavam, na escolha 

divina de que se reclamavam e na verdade que queriam impor, Isabel I inicia preseguição 

àqueles que ousavam questionar o seu poder, perturbar a sua palavra e incomodar os seus 

planos. Iniciam-se, então, as primeiras emigrações para a Europa, particularmente para os 

Países Baixos de um povo que persiste em impor uma verdade que entendia emanar de Deus. 

Os esforços de Jaime Stuart, I de Inglaterra (IV da Escócia), para a pacificação do 

reino, consubstanciados numa nova e abrangente tradução da Bíblia em língua inglesa, não 

surtem efeito e as dissidências religiosas prosseguem a par de protestos por razões de Estado. 

Aos puritanos juntam-se outras seitas (que viriam a tornar-se os quakers, congregacionistas e 

baptistas), mas àqueles movia-os um sentimento inabalável de missão, aliado a um prestígio 

conquistado pela prosperidade do negócio. Por isso usam a Millenary Petition como mais uma 

estratégia de reforma que Jaime I, ao contrário do previsto, viria a ignorar: o espírito 

democrático inerente ao Puritanismo, a sua organização a partir das bases contrariava o 

absolutismo monárquico visado pelo rei. Jaime I inicia, então, uma purga da Igreja para 

enfraquecer os seus opositores que provoca a primeira onda emigratória para o Novo Mundo, 

em 1620, a bordo do Mayflower. 

A insistência de Carlos I na defesa do direito divino, porém de cariz mais despótico 

que o de seu pai, faz emergir um sentimento generalizado de revolta e desejo de liberdade que 

origina o êxodo para o Novo Mundo de outra leva de puritanos, de que se destaca o grupo 

6 Robert E. Spiller et ai (eds.), Literary History of the United States (New York: Macmillan; London: Collier 
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liderado por John Winthrop a bordo do Arabella (1630): "Between 1628 and 1640 some 

20,000 Puritans emigrated to New England to escape from a land that seemed doomed to 

revert to Catholicism".7 À imposição de rituais uniformes, à perseguição a possíveis desvios 

das suas directrizes e ao desprezo a que o rei votara o Parlamento, respondem os puritanos e 

parlamentares com o reacender do sentimento de Reforma, que levará à guerra civil em 1642 

e ao regicídio em 1649: 

The Puritan gentry, bound together by an elaborate webbing of blood ties and business 
connections, was unquestionable the social group most responsible for carrying resistence to 
Crown policy to the point of armed rebellion, and later for carrying rebellion through to victory 
and revolution. 

A experiência protestante que se segue, sob o comando férreo de Cromwell, não 

resolve as divergências em contenda e leva à Restauração, em 1660. Ciente cada um da sua 

verdade, cioso cada qual de poder para a impor, convictos todos eles do seu papel de povo 

eleito para a salvação do mundo, partem em demanda heróica na busca de um lugar onde a 

sua palavra seja lei. 

Com a chamada ao trono de Carlos II acalmam-se as classes dirigentes: o rei dependia 

agora delas, já não do direito divino. O seu irmão, Jaime II, faz ainda uma última tentativa 

para restabelecer o catolicismo, que se frustra com a Revolução Gloriosa em 1688 e o seu 

exílio para França. Haveria que esperar pela sua filha Mary e por Guilherme de Orange, nos 

fins do século XVII, para que o apaziguamento de forças religiosas e políticas se verificasse 

em Inglaterra, com a institucionalização definitiva da Igreja Anglicana e o triunfo do 

Parlamento com o Bill of Rights. 

Quanto ao Novo Mundo, os ideais contestatários iriam ter desenvolvimento peculiar. 

Macmillan, (1948) 1974) 4-5. 
7 Morton, A People's History of England, 223. 
8 W. Hunt, The Puritan Moment. The Coming of Revolution in an English Country (Cambridge: Harvard UP, 
1985)219.' 
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2. O Lugar: Contradições e Ambivalências 

Do I contradict myself? 
Very well then I contradict myself, 
(I am large, I contain multitudes.) 

Walt Whitman, «Song of Myself» 

A viagem de Colombo e a consequente descoberta da América foi um 

empreendimento secular impulsionado pelo conceito de progresso do seu tempo. Nome dado 

à terra incognita a partir de Amerigo Vespucci, "América" simbolizava o triunfo do 

imperialismo europeu pela apropriação da terra, pelo subjugação dos povos e pela metáfora 

do nome - terra de fortuna e abundância, da utopia realizável: 

the fabled land of gold, the enchanted Isles of the West, springs of eternal youth, and 
"lubLlands" of case and plenty ... It promissed opportunities for reahzmg utopia, for unl.m.ted 
riches and mass conversions, for the return to pastoral arcádia, for .mplementing schemes for 

9 
moral and social perfection. 

Os relatos reais que se seguiram (de Colombo ou do capitão John Smith) alimentavam 

o imaginário europeu incensado, desde a Antiguidade, pelos mitos de antigos Paraísos na 

Terra: o "Jardin do Éden", algures no Leste, sustentado pelo Genesis, a Atlântida em Timeu e 

Crítia, de Platão, reforçados na Renascença europeia pela Utopia de Thomas More que 

delineava um mundo alternativo e ideal. Apresentando a América como terra de beleza, de 

abundância, de redenção, revelava-se semelhante ao lugar que o poeta inglês Michael Drayton 

(1563-1631) cantara: 

Earth's onely Paradise. 

Where nature hath in store 
Fowle, Venison and Fish, 
And the fruitfull'st Soyle, 
Without your Toyl, 
Three Harvests more, 

9 Bercovitch, "The Puritan Vision of the New World", Columbia Literary History of the United States, 34-35. 
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All greater then your Wish.10 

As belezas naturais descritas, o clima ameno, a existência de riquezas (ouro e prata), a 

afabilidade dos indígenas nos primeiros contactos, conjugados com a opressão sentida na 

Idade Média, as perseguições decorrentes da Reforma e o caos da Guerra Civil Inglesa, 

serviam para sustentar a esperança de realização e bem-aventurança na terra. Parecia 

confirmar-se a existência de um lugar de eleição. E os Europeus, comprimidos pela sensação 

de falta de espaço e por uma ordem social rígida, olhavam com apetite para o outro lado do 

Atlântico onde a terra e a oportunidade se ofereciam à concretização de um mundo melhor. 

Os puritanos, perseguidos pela incompreensão e intolerância - mas também eles 

intolerantes à fé e às regras ali vigentes - procuram, nas costas da Nova Inglaterra, o paraíso 

na terra, uma Nova Jerusalém. Chegam ao Novo Mundo iluminados por uma fé inabalável no 

alcance da Terra Prometida e esperança de, iluminados por Deus, estabelecerem um lugar 

onde a Sua palavra seja reverberada. Sentindo-se cercados pela graça divina, acreditavam que 

todos os acontecimentos faziam parte de um plano divino intemporal que urgia interpretar: 

"every event from the greatest to the most trivial could be classed as a trial or a leading, a 

mercy or a judgement".11 Considerando-se povo escolhido, sentiam-se mandatados para altos 

desígnios no espaço selvagem do Novo Mundo: a realização da cidade de Deus naquele lugar 

e a preparação do milénio, o fim dos tempos. Deus, o Senhor da História, assim o destinara e 

a Sua vontade cumprir-se-ia. Se Deus permitira que o barco chegasse a salvo, esse era o sinal 

da aceitação do acordo feito, o selo da sua missão. O sermão de Winthrop, a bordo do 

Arabella, na Primavera de 1630, é a afirmação eloquente daquele povo como sociedade 

exemplar, dos grandes desígnios a que se propunha e de que se sentia investido. Fiéis às 

» Michael Drayton, «To t h e n a r . Voyage», "Virginia", English Poetry Full-Text Database (Cambridge: 
Chadwyck-Healey, 1994) 1. 
11 Morton, A People's History of England, 220. 
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palavras de Deus, oferecia-se-lhes uma terra plena de glória para onde convergiam todos os 

olhares: 

We shall find that the God of Israel is among us... He shall make us a praise and glory, that men 
1 1 1 say of succeeding plantations: 'The Lord make it like that of New England^For we must 
consider that we shall be as a city upon a hill, the eyes of all people are among us." 

Consumada a travessia do Atlântico, transportam agora as Escrituras Bíblicas para a 

realidade americana, associando as alegorias ali contidas à sua própria experiência: tal como 

os Judeus do Velho Testamento, os Puritanos acreditavam que adoravam o Deus verdadeiro; a 

sua fuga deveu-se a pressões sofridas por ideais religiosos; se Moisés libertou os judeus da 

escravatura do Egipto, os líderes puritanos libertaram os seus seguidores da opressão do 

Velho Mundo. Assim, a viagem para o novo continente não era uma simples emigração, mas, 

sim, um novo Êxodo ordenado por Deus, previsto na Bíblia, onde se prometia na América a 

criação de uma Nova Jerusalém. Recebida e não conquistada, reclamavam a América como 

espaço sagrado destinado a realizações divinas. Substituído o passado histórico pelo passado 

bíblico, viam no espaço selvagem do novo continente o desenho da Terra Prometida. 

Para trás ficava a prepotência, a perseguição e a morte; em frente inscrevia-se a 

esperança do novo, a fé das realizações, a força da vontade; de permeio, a segurança inspirada 

na extensão do oceano: "If they looked behind them, there was the mighty ocean which they 

had passed and was now as a main bar and gulf to reparate them from all the civil parts of the 

world."13 Instalava-se, desta forma, uma atmosfera eufórica proporcionada pelo olhar 

fascinado que lançavam ao Novo Mundo: 

Like the New Engenders, the Maryland and Virginia settlers regarded the continent with wonder 
commensurate to the unique prospect before therm They personified the Nevj'World 
simultaneously as nourishing mother and as undefiled v.rgin (a m.xed metaphor that adds 

12 John Winthrop, «A Model of Christian Charity» (1630), The Makers and the Making, vol. 1, ed. Cleanth 
Brooks R W B Lewis e Robert Penn Warren (New York: Martin's, 1973) 26-27. 
-WUliàrn Bradford, «Of Plymouth Plantation» (1630-51), The Makers and the Making, ed. Brooks, Lews e 

»M£O Mel£Herman Melville: Diálogos e Recusas em Instantes da sua Poesia, Diss. (Lisboa: Faculdade de 
Letras de Lisboa, 1985)29-30. 
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pungency to the concept of the rape of the land) - providing material plenty, perennial good 
health, and moral purity against a backdrop of Edemc Rushness. 

Mas após o adeus a Inglaterra, viam-se de repente sozinhos na imensidão selvagem do 

novo lugar, como relata William Bradford: 

Beina thus passed the vast ocean, and a sea of troubles before in their preparation [...] they had 
now no S e n d t o welcome them nor inns to entertain or refresh their weatherbeaten bod.es; no 
nouses o S less towns to repair to, to seek for succour. [ ] Besides, what couW -hey see b u 

hideous and desolate wilderness, full of wild beasts and wild men - and what multitudes there 
might be of them they knew not. [...] all things stand uponthem with a weather-beaten face, and 
the whole country [...] represented a wild and savage hue. 

Haveria agora que conciliar o espírito de missão de que estavam incumbidos e a 

ocupação do lugar de povo eleito que Deus lhes reservara. Para isso havia que testar o ideal 

através do factual, a ideia através da experiência, a que Hawthorne faz referência no sermão 

de Dimmsdale: "a spirit as of prophecy had come upon him [...] it was his mission to foretell 

a high and glorious destiny for the newly gathered people of the Lord".17 

As primeiras colónias americanas fundam-se depois do Renascimento europeu e da 

Reforma protestante, o que veio abalar a herança medieval. Das várias influências 

renascentistas na evolução da América, merecem destaque a curiosidade científica, o 

individualismo e a visão de comunidade como estrutura autónoma. 

O homem renascentista, ciente das suas capacidades múltiplas, redescobre-se e quer 

redescobrir o mundo. Dotado de maior raciocínio científico, observa os novos fenómenos com 

inocência no olhar e regista as coisas como são, não como se imaginavam. Os relatos dos 

navegadores são agora povoados de palavras novas que dizem de rios e de cabos, de plantas e 

de animais, de outros homens e de outras crenças. 

A ênfase na sua superioridade e liderança é essencial ao entendimento da descoberta e 

colonização da América, determinadas pela virtude de alguns homens. Raleigh, Drake e Smith 

15 Sacvan Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self (London:Jale UP, 1975) 137. 
16 Bradford, «Of Plymouth Plantation», The Makers and the Making, ed. Brooks, Lewis e Warren vol. 1, 20-
17 Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter and Selected Tales (Harmondsworth: Penguin, 1977) 262. 
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são representativos da capacidade individual e empreendedora que se exigia: longe da 

Inglaterra e do poder, enfrentando a adversidade, dominando motins, exerciam o comando 

pela força da sua personalidade. Movia-os a vontade da imortalidade e da fama, como cantava 

Drayton, em substituição da imortalidade da alma: 

Thy Voyages attend 
Industrious Hackluit, 
Whose Reading shall inflame 
Men to seek Fame, 
And much commend 
To after-Times thy Wit. 

Comparavam-se às grandes figuras históricas - como César, que também escreveu sobre as 

suas conquistas - , porque não há glória maior que a definitiva: 

Like Caesar now thou writ'st what thou hast done, ^ 
These acts, this Booke will live while there's a Sunne 

Criados na turbulência da era Tudor, sobreviventes de conflitos civis e querelas 

religiosas, aqueles homens de poucas letras apenas precisavam de espírito de liderança, 

coragem e destemor para chegarem ao sucesso. As suas qualidades ajudaram a fundar 

colónias à imagem de pequenos estados, comunidades autónomas, nações miniatura bem 

distintas das colonizações subservientes que se faziam na costa de África. Fundadas sob o 

espírito da res publica, Jamestown, Plymouth ou Massachusetts Bay assumiam-se como 

comunidades, como pequenos estados, cientes da sua missão histórica: o império rumava a 

ocidente. Seguindo a teoria renascentista, tinham como princípios a subordinação, a 

hierarquia e a ordem. Assumiam a existência de uma classe dirigente, minoritária, e de outra 

dirigida, maioritária. O governo era sancionado por Deus pela necessidade de ordem e a 

cidadania era um privilégio. A teoria do contrato não implicava, ao jeito de Rosseau, a 

» Drayton, «To the Virginian Voyage», "Virginia", 2. Hakluyt foi dos primeiros navegadores a encorajar; a 
exploração e colonização de novas terras através dos relatos das suas experiências. Em 1589 publ.cou lhe 
f£ffl^ga«™, Voiages and Discoveries of the English Nation Cf. Karen Ordahl Kupperman, ed., 
Captai John Smith - A Select Edition of his Writings (Chapel Hul: The U of North Carolina P 1988,3 
19 in abertura das obras do Capitão John Smith. Cf. The Complete Works of Captam John Smith (1580-1631), ed. 
Philip L. Barbour, 3 vols. (Chapel Hill: The U of North Carolina P, 1986). 
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consciência de direitos naturais; era, antes, um acordo, covenant, entre as classes dirigentes e 

Deus, de que os decretos reais ou as directivas da oficina eram pequenos códices. 

Segundo Bercovitch, o sentido de missão dos Puritanos manifestava-se em três 

direcções: migração, peregrinação e progresso.20 E terá sido esse sentido de destino, surgido 

de confrontos com o Velho Mundo, a força impulsionadora do progresso e do capitalismo no 

Novo Continente: "... in their revolt against Old World antecedents, the Puritans brought with 
? 1 

them a sense of purpose that facilitated the process of modernization in crucial ways". 

Mas a descoberta da América não tinha ainda derrubado a velha ordem medieval, pelo 

que o mundo era olhado como ponte entre duas eternidades insondáveis e a salvação da alma 

como preocupação primordial do indivíduo. A História da humanidade configurava uma luta 

entre o Bem e o Mal, entre Deus e o Demónio de que urgia escapar. A salvação estava na 

revelação divina através de acontecimentos terrenos. 

O homem ocupava o seu lugar na hierarquia social com o dever primordial de 

glorificar Deus. O negócio, i. e., o acto de comprar e vender aparecia, não com o propósito do 

lucro pessoal, mas do cumprimento dos desígnios divinos. O preço obedecia a uma ordem 

ideal com base na assumpção de que tudo tinha um valor justo. A unidade económica residia 

na cidade ou na comunidade. Mas o homem perdera já a inocência e a aspiração individual ao 

lucro derivava da sua imperfeição desde a queda. Além disso, a condenação de Adão ao 

trabalho legitimava a propriedade privada e o lucro como meio de subsistência e como meio 

de glorificação de Deus: só com abundância se pode praticar a caridade e com as dádivas dos 

crentes manter a Igreja de Deus. O mundo medieval sancionava, assim, o conceito de 

22 
propriedade privada que a América iria herdar. 

20 Bercovitch, The Puritan Origins, 31 -34. 
21 Bercovitch, The Rites of Assent, 32. 
22 Spiller et all (eds.), Literary History of the United States, 8-9. 
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Por outro lado, o dever do homem para com Deus era, para Sua glória, trabalhar na sua 

profissão e melhorar os seus talentos como bom e fiel servidor, pois "trabalhar é rezar".23 O 

sucesso e o fracasso eram indicadores, nem sempre fiáveis, do Seu juízo face à dedicação do 

homem em servi-Lo. Tal entendimento levará gradualmente à delimitação das áreas de 

religião e economia, a uma tendência secularizante que colherá os seus frutos no século XIX. 

Entretanto, o Puritanismo fazia aos seus crentes exigências paradoxais, se não 

contraditórias: requeria do indivíduo a procura da salvação durante a vida, mas estava 

cometido a fazer o mal; exigia que depositasse toda a esperança em Cristo, mas ensinava que 

só Deus o poderia predestinar à salvação; mandava que se afastasse do pecado, mas dizia-lhe 

que pecaria inevitavelmente; reclamava a reforma do mundo à imagem do reino de Deus, mas 

ensinava que o mal do mundo era incurável; ordenava que trabalhasse empenhadamente, 

aproveitasse os seus dons, partilhasse das coisas boas do mundo, mas avisava que fruísse o 

trabalho e os prazeres do mundo de forma ausente, com o pensamento fixo em Deus. 

Mantendo-se uns em dúvida constante sobre a sua vida eterna, outros felizes nas certezas que 

vislumbravam em seu redor, cada um trabalhava arduamente acumulando riqueza ou 

ganhando fama, mas de forma contida, pautado pela frugalidade, sem nunca disso tirar prazer: 

he envisaged a society of landholders, excluding the extremes of rich and poor in which each 
femiîy worked for itself, producing the humble commodities that would const.tute American gold. 
I S working for thei own enrichment, these families would bu.ld a true commonwealth. 

•ye 

E o dilema puritano mantinha-se: fazer bem num mundo que fazia mal. 

A rápida transformação social e a dinâmica da economia verificadas na Nova 

Inglaterra implicaram tensões de ordem vária na profunda mudança que se operava, a que 

Bercovitch chama "a troubled period of maturation".26 Para Whinthrop e seus companheiros, 

Bastos e Luís Leitão (Lisboa: Editorial Presença) 1983. , , . _ _ . . 0~ 
24 Knnnerman fed ) Captain John Smith - A Select Edition of his Writings, II. 
- K K ï l M o r g a n , T h e Puritan Dilemma - The Story of John Winthrop (Boston: L.ttle, Brown, 1958) 203. 
26 Bercovitch, The Rites of Assent, 31. 
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o Novo Mundo era a Nova Canaã destinada a campo de experiências divinas. Envolvidos na 

cruzada de implantar na América uma igreja exemplar, tentam erguer os primeiros pilares 

assentes na obediência, na tradição, no conformismo e no trabalho. Contudo, à medida que 

fundavam comunidades e impunham as suas regras, o número de visionários e as diferentes 

concepções individuais de sociedade ameaçavam destruir o seu trabalho. A Bíblia, ao falar 

com autoridade inquestionável, dizia coisas diferentes a pessoas diferentes. Instalava-se, por 

isso, a dissidência e o repúdio dos princípios puritanos, a resistência à sua autoridade e a 

impugnação das suas leis: 

These stirring austere, uncompromising Puritans, who had crossed the sea to live in a wilderness 
rather than submit to Land and the King, were not likely to be of one mind, or always submissive 
to one another when they differed; and within less than five years after Mr. Winthrop's first 
company had established themselves at the Bay signs of partial breaking up began to appear.28 

Consequentemente fragmenta-se a unidade inicial, sucedem-se as cisões e desdobram-

se as razões que levam à procura contínua de liberdade, ainda hoje sentida na sociedade 

29 

americana: "Liberty in America has meant so far the breaking away from all dominion".' 

Abre-se o conflito entre as exigências da autoridade e a tolerância da liberdade que irá moldar 

o padrão americano de liberdade constitucional dos nossos dias.j0 Os Puritanos, rebeldes ao 

forçar a sua visão de igreja e sociedade, têm agora de suster a rebelião dos outros. Tornava-se 

perigoso permitir que cada um realizasse a sua utopia - e a liberdade que procuravam 

transformou-se em repressão e intolerância sobre quem divergia ou questionava os seus 
princípios: 

it is fit you should hearken to wisdom. But well aware, that you give ear to little wisdom except of 
your own; and that as freeman, you are free to hunt down him who dissents from your majesties; 
[...] and he, who hated opressions, is become an opressor himself. 

27 Adelaide Monteiro Batista, Moby-Dick: A Ilha e o Mar - Metáfora do Carácter do Povo Americano (Ponta 
Delgada: Eurosignos, 1991)40. 
28 William Wilson, citado por Adelaide M. Batista, Moby-Dick: A Ilha e o Mar, 42. 
29 D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature (New York: Penguin, (1923) 1977) 13. 
30 Morgan, Editor's Preface, The Puritan Dilemma, IX. 
31 Melville. Mardi, Typee, Omoo, Mardi (New York: The Library of America, 1982) 1180 e 1183.Todas as 
citações de Mardi pertencem a esta edição. 
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A sua crença num mundo estático e inalterável, numa hierarquia rígida, num Deus 

omnipotente e omnipresente fá-los rejeitar a diversidade renascentista e a infinitude do 

universo de Copérnico. Eivados de fervor religioso e profundo sentido de missão, insistem na 

edificação de uma igreja mais pura e de um reino de Deus na terra: "the truth [should] prevail 

and the churches of God revert to their ancient purity and recover their primitive order, liberty 

and beauty".32 Intolerantes à diferença e dogmáticos nas convicções, repudiam qualquer 

elemento perturbador da ordem estabelecida, recorrendo mesmo a métodos drásticos.33 

Tendem, por isso a isolar-se de opiniões divergentes, a fechar-se em si na arrogância de povo 

34 

eleito, de salvadores do mundo: 

. we Americans are the peculiar, chosen people - the Israel of our time, we bear the ark of the 
liberties of the world. [...] God has given to us, for a future inheritance, the broad domams£ th 
political pagans, that shall yet come and lie down under the shade of our ark, [...] God has 
predestinated us, mankind expects, great things from our race; and great things we feel m our 
souls. 

Porém, os novos líderes religiosos, como Roger Williams ou John Woolman, exigiam 

menor rigor calvinista e cristianismo mais pacífico. E desaparecida a primeira geração de 

colonos, afrouxou a fé, a obediência e o rigor religioso. As opiniões dividiam-se, a unidade 

inicial deu lugar à diversidade religiosa e os esforços denodados para uma fé regenerada 

foram infrutíferos.36 Na verdade, a mudança prosseguiu e impôs-se. Terá sido mesmo o 

estatismo autista, o conservadorismo egoísta, o impulso dionisíaco alheios ao ímpeto do 

progresso circundante - que Hawthorne denuncia em The Scarlet Letter e Melville personifica 

no Capitão Ahab de Moby-Dick - que afrouxou o fervor religioso e alargou caminho para a 

32 Bradford «Of Plymouth Plantation», The Makers and The Making, ed. Brooks, Lewis e Warren vol 1,18. 
» Refirtse como exemplo, a expulsão da comunidade de Anne Hutchinson, Roger Williams, William Penn 
JonÏcottoVe outros por desequilibrarem a ordem estabelecida, a perseguição de ^ ^ ^ e ™s«» 
execução de Quakers que inspirará Hawthorne em «The Gentle Boy» ( publicado em The Token (1832) e depois 
^m<^TMT^\%A Ali Hawthorne apresenta o Puritano como "of narrow minded an1 imperfec 
eLadon[ . ] violent and haSy passions, [...] his whole conduct [...] marked by brutal cruelty". The Sacrlet 
Letter and Selected Tales, 332. 
34 Adelaide M. Batista, Moby-Dick: A Ilha e o Mar, 34 e 37. 
35 Melville, White-Jacket (Oxford: Oxford UP, 1992) 153. 
36 De referir os esforços de Jonathan Edwards. Cf., por exemplo, «The Nature of True Virtue». 



secularização já em marcha: "In the last analysis the New England theocracy fell because it 

tried to crystallize the Puritan spirit of the early seventeetn century, while the tied of a new 

"in 

civilization swept over and past them". 

Não obstante a diminuição da força religiosa, a sua influência mantém-se indelével no 

espírito americano: a supremacia do individual, o fervor da liberdade e recusa de governos 

opressivos, o valor da aprendizagem e da educação.38 Tais princípios ajudaram a enformar o 

espírito americano, que se distingue no sentido de dever a Deus, à nação e ao próximo; na 

análise dos seus valores, do seu mundo e dos outros; no entendimento do trabalho como 

objectivo e aperfeiçoamento; no julgamento dos outros a partir das suas atitudes e não da sua 

classe social. Alexis de Tocqueville assaca mesmo aos primeiros colonos a responsabilidade 

pelo carácter do povo americano: 

It was in the English colonies of the North, [...] that the [...] principles now forming the basic 
social theory of the United States were combined [...] spread first to the ne.ghbonng states and 
r 1 finally penetrating everywhere throughout the confederation. Their influence now extends 
beyonds its limits over the whole American world. New England civilization^ has been like 
beacons on mountain peaks whose light shines to the farthest limits of the horizon.' 

Moldando profundamente o pensamento americano, o Puritanismo serviu também 

como força dominante da sua literatura. Os sermões de Edwards, abordando o mundo 

espiritual através de visões terrenas, terão contribuído para que a ficção fosse possível na 

América. E mais tarde, perante as contradições da realidade que se sucediam, a semente 

puritana de segundos sentidos na interpretação do mundo circundante, aliada à visão 

37 T. J. Wertenbaker, «The Fall of the Wilderness Zion», Puritanism in Early America, ed. George M Waller 
(Boston: D.C. Head and Comp., (1950)1976)35. 
38 A existência de um clérigo culto e a importância dada ao sermão e ao estudo da Bíblia fez que a colónia de 
Massachusetts depressa se tornasse num centro cultural: em 1636 fundou-se a primeira universidade "a America 
do Norte, em Harvard; em 1638 montou-se a primeira tipografia em Cambridge onde, em 1638 fo. publicado o 
primeiro livro americano escrito em inglês; em 1690 apareceu em Boston o pnme.ro jornal. McM.chael 
(een.ed.), Concise Anthology of American Literature, 10. 
"Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trad. George Lawrence (Chicago: Encyclopaedia Britannica, 
(1952)1993)15. 
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libertadora do romantismo, permitirá a percepção dos acontecimentos históricos de ui 

forma simbólica, antecipando a corrente simbolista que viria a desenvolver-se em França.4 

Em Melville, tome-se como exemplo desta influência um momento de meditação 

Ahab: "O Nature, and O soul of man! How far beyond all utterance are your linked analogi 

Not the smallest atom stirs on matter, but has its cunning duplicate in mind." 

40 Assunto a desenvolver no cap. II, 1. 
41 Melville, Moby-Dick (London: Penguin, 1977) 418. 
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3. A Promessa: Fronteira e Expansão 

St. Agustine described the nature of God as a 
circle whose centre was everywhere and its 
circumpherence nowhere". 

Emerson, «Circles» 

Herman Melville nasce numa época marcada pela euforia de grandes transformações. 

Após a Guerra da Independência, que realizara as promessas do passado e completara a tarefa 

dos Founding Fathers, a América configurava uma ideia distintiva de progresso na crescente 

prosperidade da sua edificação. Olhava-se a obra feita com orgulho, ali estavam reunidos o 

tempo, o trabalho e o sentimento que a motivara: "Stone by stone, month by month, the tower 

rose. Higher, higher; snail-like in pace, but torch or rocket in its pride."1 O espírito 

empreendedor do americano, aliado à expansão da revolução industrial e mecânica, gerava 

legítimas expectativas no avanço e desenvolvimento do país. A máquina libertava, o homem 

criava: "He stooped to conquer. With him, common sense was theurgy; machinery, miracle; 

Prometheus, the heroic name for machinist; man, the true God." 

A par da estabilidade política proporcionada por Andrew Jackson (1829-1837), 

florescem o comércio marítimo e a indústria baleeira, que Melville registou e a que se refere 

em Moby-Dick como êxito dos empreendimentos navais: "...how comes it that we whalemen 

of America now outnumber all the rest of the banded whalemen in the world;"3 A sede de 

mobilidade faz que as estradas cheguem a lugares recônditos, a locomotiva de Stephenson 

rasgue a vastidão do espaço e o barco a vapor serpenteie os rios. Com a ajuda do telégrafo e 

1 Melville «The Bell-Tower», Billy Budd, Sailor and Other Stories (London: Penguin, (1967) 1985) 197. 
2 Melville' «The Bell Tower», 210. Refira-se, no entanto, que Melville desconfiava dos triunfos da tecnologia e o 
início de «Bell Tower», 195, é disso prova: "Like negroes, these powers own man sullenly; mindful of their 
higher master; while serving, plot revenge. [...] Seeking to conquer a larger liberty, man but extends the empire 
of necessity". Veja-se também a seguinte passagem de «Cock-A-Doodle-Doo!» quanto às consequências do 
avanço desenfreado da ciência e da técnica: "Great improvements of the age! What! To call the facilitation of 
death and murder an improvement! Who wants to travel so fast?". Billy Budd Sailor and Other Stories, 105. 
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depois da energia eléctrica, todos convergem para o derrube de distâncias, a dilatação de 

fronteiras e o sentimento de unidade territorial. Consciencializa-se uma nova noção do tempo 

e da velocidade e aposta-se na comunicação: "When I met the engine with its train of cars 

moving off with planetary notion - or, rather, like a comet [...] it seems as if the earth had got 

a race now worthy to inhabit it".4 O aumento populacional e o afluxo de imigrantes, 

particularmente em 1830, disponibiliza braços para novas iniciativas na indústria, no 

comércio e na agricultura: a invenção da máquina de costura de Elias Howe (1846) 

incrementa a indústria têxtil e reclama a produção de matérias-primas no sul; a prosperidade 

financeira faz aparecer a banca; o aproveitamento dos campos aumenta as exportações 

agrícolas; a dilatação da civilização exige a ocupação do "Far-West" e a expulsão dos índios. 

O tempo que se vivia era de excelência, os progressos indesmentíveis: 

the territory of the country had tripled and the population had quadrupled; at the same rate of 
increase [ ] the American people would, after one hundred more years, be equal in numbers to 
all of Europe [...] exports of domestic origin had increased from less than 20,000,000 to nearly 
100 000 000 products annually, and tonnage from half a million to three times that much. Miles of 
post roàd had multiplied from 1,300 to 134,818, and post from 75 to 12,000. Six hundred 
steamboats had been constructed in thirty years [...]; and 1,000 miles of railroad track ha been laid 
down.5 

A corrida ao ouro na Califórnia (1848) e a descoberta do petróleo na Pensilvânea 

(1859) permitem uma prosperidade crescente, a afirmação e reconhecimento da nova nação e 

o sonho de expansão do império através da diáspora do sucesso: 

The rest of the nations must soon be in our rear. We are the pioneers of the the world; the advance-
guard sent on through the wilderness of untried things, to break a new path in the New World that 
is ours In our Youth is our strength; in our inexperience our wisdom. At a period when other 
nations have but lisped, our deep voice is heard afar. Long enough have we been sceptics with 
regard to ourselves, and doubted whether, indeed, the political Messiah had come. But he has 
come in us if we would but give utterance to his promptings. And let us always remember, that 
with ourselves - almost for the first time in the history of earth - national selfishness is unbounded 
philantropy; for we cannot do a good to America but we give aim to the world. 

3 Melville, White-Jacket, 205. , „ * ~ , „ TA 
4 Henry David Thoreau, Walden, Walden and Civil Disobedience (New York: Norton, 1966) 78. Iodas as 
citações de Walden pertendem a esta edição. 
5 Relatório que Francis Lieber entregou ao Congresso, publicado na Democratic Review em Outubro de 1839. 
Lewis, The American Adam - Innocence, Tragedy', and Tradition in the Nineteenth Century (Chicago: The U ot 
Chicago P, (1955) 1968) 19-20. 
6 Melville, White-Jacket, p. 153. 
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O pioneirismo religioso dos primeiros colonos revela-se agora no sentimento de um 

nacionalismo exacerbado.7 A exaltação das qualidades do povo americano frutificam num 

expansionismo que já William Bradford denunciara: "go up to the top of Pisgah to view from 

this wilderness a more goodly country to feed their hopes";8 e que para Alexis de Tocqueville 

era inescapável: 

The province of Texas is still under the Mexican rule, but soon there will [...] be no more 
Mexicans there. The same sort of thing happens in every place where the Anglo-Americans come 
into contact with populations of a different origin.9 

Após a delimitação da fronteira do Norte, fixada no paralelo 49 pelo Tratado com a 

Inglaterra (1818), desde os Grandes Lagos até às Montanhas Rochosas, inicia-se uma rápida 

expansão territorial: compra da Florida à Espanha (1819). anexação do Texas (1845), 

aquisição do território do Oregan (1846), aquisição ao México, após a guerra, do território 

situado entre as Montanhas Rochosas e o Pacífico (1848) e compra do Alasca à Rússia 

(1867).10 A visão Puritana da América como terra de eleição, a procura incessante e incerta do 

paraíso desviava-se para outras direcções, expandia-se, imparável, e legitimava a alargamento 

de fronteiras, a apropriação dos espaços entendidos como americanos: 

[...] Come, my friends, 
'Tis never late to seek a newer world. 
Push off, and stirring well in order smite 
The sounding furrows; for my purpose holds 
To sail beyond the sunset, and the baths 
Of all the western stars, until I die. 

To strive, to seek, to find and not to yield. 

7 Note-se, como curiosidade, os nomes então em voga com que o pai de Walt Whitman baptizou três dos seus 
filhos: George Washington, Thomas Jefferson e Andrew Jackson. Marcus Cunliffe, The Literature of the United 
States (Harmondsworth: Penguin, (1954) 1974) 130. 
8 «Of History of Plymouth Plantation», The Makers and the Making, ed. Brooks, Lewis e Warren, 21. 
9 Tocqueville, Democracy in America, 217. 
10 Após a morte de Melville, o alargamento de fronteiras continuou: anexação do Havai (1898), admissão do 
Novo México e Arizona como os 47° e 48° Estados da União (1912) e admissão do Alasca e do Havai como o 
49° e 50° Estados da União (1959). Cunliffe, The Literature of the United States, 388-89. 
11 Lord AlfredTennyson, «Ulisses», Tennyson's Poems, ed. Mildred M. Bozman, vol. 1 (London: Everyman's 
Library, 1965)110. 
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Mantendo a fronteira sempre em movimento, o americano, a quem Melville em Mardi 

se refere como "the hunter that never rests! The hunter without a home!", "the unreturning 

wanderer", realizará a missão de transformar a "wilderness" do oeste com liberdade 

ilimitada:12 "St. Agustine described the nature of God as a circle whose centre was 

everywhere and its circumpherence nowhere".13 A esta conquista refere-se Ortega Y Gasset 

justificando-a, não por excesso populacional, mas por excesso territorial: 

Y cuando hay tierra por delante la vida norma! de los pueblos parece que debe consistir en una 
cierta e incesante deriva, en una permanente movilidad y como trashumancia, según hemos visto 
que ha acontecido recientemente con los pioneers en Norteamerica. El avance hacia el Oeste de 
estos americanos [...] no se debía a que dejasen a retaguardia una superpoblación, sino 
simplesmente a que había tierra por delante.1' 

Esta transformação influenciará indelevelmente o carácter do povo americano. Por um 

lado, com ela podiam inscrever a sua história: 

cuando un pueblo se halla todavia en un âmbito geográfico donde hay tierra por delante, donde 
sobra la tierra, se encontra en una situación humana perfectamente característica que es anterior en 
un sentido estricto y potencialmente histórica. Pueblos así no están en la historia. Cuando sobra 
tierra es la geografia quien manda y es la forma de paraíso real que han podido gozar ciertos 
grupos humanos.15 

Por outro, marcavam a sua ideossincrasia: "His spirit was essentially Western; and 

herein is his peculiar Americanism; for the Western spirit is, or will yet be (for no other is, or 

can be), the true American one".16 Levada a cabo por imigrantes de várias nacionalidades, a 

conquista do Oeste não só faz nascer o espírito de união nacional, como veicula a 

consolidação cultural e política por que a jovem nação ansiava, e confirma o messianismo de 

que se sentia investida: 

There is something in the contemplation of the mode in which America has been settled, that in a 
noble breast, should forever extinguish the prejudices of national dislikes. Settled by the people of 
all nations, all nations may claim her for their own. You cannot spill a drop of American blood 

12 Melville, Mardi, 1301e 1316. 
13 Ralph Waldo Emerson, «Circles», The Complete Essays and Other Writings (New York: The Modern Library, 
(1940) 1950) 279. Todas as citações de Emerson pertencem a esta edição. 
14 José Ortega Y Gasset, Una Interpretación de la História Universal en Torno a Toynbee (Madrid: Revista de 
Occidente, 1961)327-28. 
15 Ortega Y Gasset, Una Interpretación de la Historia, 328. 
16 Melville, Israel Potter (New York: Sagamore P, (1855) 1957) 212. 
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without spilling the blood of the whole world [...] our blood is as the flood of the Amazon, made 
up of a thousand noble currents all pouring intoone. We are not a nation, so much as a world. 

Por fim, o racionalismo dominante - que aposta no progresso e nas qualidades 

humanas - acabará por legitimar o alcance da Terra Prometida. Outrora assumida no espaço 

da Nova Inglaterra, a Nova Jerusalém deslocar-se-á depois para o espaço selvagem do oeste, 

adaptando-se a Bíblia à experiência americana: 

In effect they substituted a regional for a biblical past, consecrated the American present as a 
movement from promise to fulfillment, and translated fulfillment, from its meaning within the 
closed system as sacred history, into a metaphor for limitless secular improvement. 

Passada a pressão inicial do pioneirismo, chegava a euforia da auto-realização. 

Construída a pátria, havia agora que fruí-la. Com Washington Irving, James Fenimore Cooper 

e William Cullen Bryant tomara-se consciência das belezas existentes: as pradarias extensas e 

florestas frondosas, os rios caudalosos e as montanhas imponetes. Agora, Asher B. Durand, 

Thomas Cole e outros pintores enchiam com elas as suas telas. A amplitude de horizontes, a 

objectividade dos propósitos e o empenhamento intelectual tornavam aquele povo prenhe de 

expectativas que começavam a frutificai: o matemático Nathaniel Bowditch publica The 

Practical Navigator, torna os navios mais rápidos e mais seguros e faz da sua obra a bíblia 

dos marinheiros; Noah Webster publica um Dicionário e transforma-o numa 2a Declaração de 

Independência: dava à nação um léxico e uma ortografia uniformes, i. e., estabelecia uma 

língua nacional unificadora; Jared Sparks, o "Plutarco Americano", regista as vidas de 

Washington, Franklin e outros em Library of American Biography; George Bancroft é o 

primeiro a apresentar um retrato inflamado da jovem história americana, History of the United 

States (1843); Francis Parkman, a quem R. W. B. Lewis chama "the Melville of the 

17 Melville, Redburn (Harmondsworth: Penguin, (1849) 1986) 238 e 239. 
18 Bercovitch, The Rites of Assent, 147. 
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historians", relata a vida da fronteira em The Oregon Trail, realçando o conflito entre o 

primitivo e o civilizado. 

Porém, a par do optimismo do progresso, a explosão industrial faz sentir os seus 

efeitos na paisagem americana. Os prenúncios de Cassandra concretizam-se rapidamente pela 

proliferação de fábricas, estradas, linhas férreas: 

I hear the whistle of the locomotive in the wood [...] It is the voice of civility of the Nineteenth 
Century saying "Here I am." It is interrogative; it is prophetic: and this Cassandra is believed 
Whew?Whew! How is the real estate here in the swamp and wilderness? Ho for Boston! Whew! 
Whew!20 

Inicia-se um processo de fragmentação pelo acentuar das diferenças entre a América 

citadina, de cariz industrial, opulenta e poderosa, e a América provinciana, de cariz rural, 

despojada e esquecida: 

Between 1820 and 1860 [...] An old provincial culture, closely bound to the land, was being 
overthrown by a new order based upon trade and imperialistic enterprise and military expeditions 
in support of the prestige of the state 

Esta, conservadora e sedentária, é vencida por aquela, caracterizada pela sofisticação 

da indústria, em transformação constante e avassaladora, que impõe uma nova ordem, 

conquista espaços à natureza e deixa as marcas destruidoras da mudança: 

The buffalo is gone, and of all of his millions nothing left but bones. Tame cattle and fences of 
barbed wire have suplanted his vast herds and boundless grazing grounds. The wild Indian is 
turned into an ugly caricature of his conqueror; and that which made h.m romantic, terrible and 
hateful, is in large measure scourged out of him. The slow cavalcade of horsemen armed to the 
teeth have disappeared before parlor cars and the effeminate comforts of modern travel. 

Em Melville encontram-se, também, referências à transfiguração ocorrida no espaço 

americano, evocações nostálgicas do passado que contrastam com a nova proposta da 

19 Van Wyck Brooks & Otto Bettman, Our Literary Heritage: A Pictural History of the Writer in America (New 

" t m l ^ T Z ' S l t m 2 , citado por Richard Ruland e Malcom Bradbury («£) From Puritanism to 
Postmodernism- A History of American Literature (Harmondsworth: Penguin, (1991) 1992) 141. 
5 Lewif Ï L r d , Herman Melville - A Study of His Life and Vision (New York: Harcourt, Brace & World, 
(1929)1962)40. 
22 Francis Parkman citado por Lewis, The American Adam, 168. 
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civilização onde pontuam outras crenças e valores. Em «John Marr», por exemplo, do olhar 

lançado à pradaria resta o vazio do êxodo e o silêncio inquietante, prenunciador de morte: 

The remnant of Indians thereabout - all but exterminated in their recent and final war with regular 
white troops [...], the bisons, once streaming countless in processional herds [...], had retreated, 
dwindled in number [...]. Such a double exodus of man and beast left the plain a desert, green or 
blossoming indeed, but almost as foresaken as the Siberian Obi. ^ 
Blank stilllness would for hours reign unbroken on this prairie. "It is the bed of a dned-up sea, 

No mar, o poder da indústria representado pelo couraçado Merrimac aniquila a 

construção artesanal do frágil lenho Cumberland: 

The fixed metal struck - uninvoked struck the knell 
Of the Cumberland stilettoed by the Merrimac's tusk; 
While broken in the wound underneath the gun-deck, 
Like a sword-fish's blade in leviathan waylaid.24 

Na montanha, a cor fulgente do ouro desenvolve sentimentos dionisíacos: 

Gold in the mountain 
And gold in the glen, 
And greed in the heart, 
Heaven having no part, 
And unsatisfied men. 

A cidade, outrora símbolo de congregação, perde o seu sentido bíblico e revela-se 

secular, atractiva, símbolo do progresso: 

The town itself is perhaps the dearest place to live in, in all New England. It is a land of oil, true 
enough- but not like Cannan; a land, also, of corn and wine. The streets do not run with milk; nor 
in the spring-time do they pave them with fresh eggs. Yet, in spite of this, nowhere in America 
will you find more patrician-like houses, parks and gardens more opulent, than in New Bedford. 

A economia herdada da época colonial, de configuração eminentemente rural, baseada 

na troca de bens ou de trabalho, cruzava-se agora com uma nova realidade, com um sistema 

económico pautado pelo capitalismo industrial e financeiro, em que emerge o uso do crédito, 

a aplicação de juros e a troca de papel-moeda. O seu campo de acção começa a definir-se: a 

norte e leste instalam-se a indústria, o comércio e os serviços, a sul e oeste a produção de 

matérias-primas e produtos agro-pecuários; de um lado, floresce o liberalismo, a democracia e 

23 Melville, «John Marr», John Marr, 171. 
24 Melville, «Bridegroom Dick», John Marr, 179. 
25 Melville, «Gold in the Mountain», Additional Poems, 247. 
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o individualismo, de outro o conservadorismo, a aristocracia e a escravatura, que as extensas 

plantações do sul procuravam legitimar; de um lado instala-se um sistema capitalista em 

expansão, de outro um sistema agrário estagnado. Em ambos, porém, enraíza-se a certeza de 

serem "the truth of the republic".27 A partir daqui irrompem diferenças e contradições 

políticas e sociais que desencadeiam reformas de interesse humanitário: a causa Abolicionista 

- catapultada para primeiro plano a partir de 1830, que iria sacudir o século XIX com a 

Guerra da Secessão (1861-1865) e cujo horror Melville reflectirá em Battle-Pieces and 

Aspects of the War - , a criação de sindicatos, a institucionalização da instrução gratuita, as 

preocupações com a emancipação da mulher. 

Num país empenhado em lutas sociais e económicas, o momento que se vive é de 

contradições e paradoxos, de muitas perguntas e poucas respostas no confronto entre o sonho 

e a realidade, a instalação de dúvidas e o derrube de certezas. A desilusão e o mal-estar 

gerados pela industrialização e capitalismo imperam. A riqueza de alguns e a exploração de 

muitos apontam contradições e denunciam injustiças, pois o lucro não se associa ao trabalho, 

mas, sim, ao abuso e oportunismo dos mais hábeis: "he who toiled not, dug not, slaved not 

straight loads his caravans with gold; regains the beach, and swift embarks for home."28 Nas 

fábricas a rotina das tarefas penuncia alheamento do espírito e alienação: "At rows of blank-

looking counters sat rows of blank-looking girls, with blank, white folders in their blank 

hands, all blankly folding blank paper."29 E com estas realidades valoriza-se o sentimento, 

difunde-se a sensibilidade melancólica, desenvolve-se o confessionalismo. 

Herdeira da crise de consciência europeia agravada no séc. XVII, a América entra num 

processo acelerado de secularização. A tutela religiosa tornava-se menos necessária, sendo 

27 L^isSimpsonDMnd and American Civil War: A Meditation on Lost Game (Baton Rouge: Louisiana State 
UP, 1989) 35. 
28 Melville, Mardi, 1204. . ., ,n/:->\ ioo 
29 Melville, «The Tartarus of Maids», Stories, Poems and Letters, ed. R.W.B.Lew1S (New York: Dell, 1962) 192. 
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progressivamente substituída por outras formas de legitimação: a Razão, a História, a Ciência, 

a Técnica. A nova Weltanschuung, plasmada pelas profundas transformações estruturais 

operadas na Europa nos finais do século XVIII, marca uma das maiores rupturas na história 

do pensamento e da arte ocidentais. A erosão crescente dos princípios neoclássicos e do 

racionalismo iluminista sintetizados, na máxima de Pope "One truth is clear: whatever is, is 

right", defronta as novas realidades: a relatividade geográfica, histórica e sociológica contesta 

a universalidade e intemporalidade neo-clássicas; a teoria mimética, de simples imitação, dá 

lugar a uma teoria expressiva da arte centrada no poder ilimitado da imaginação; o ideal 

fisiomórfico, expresso pelo natural e espontâneo, sobrepõe-se à rigidez neoclássica do ideal 

logomórfico. 

Na América sentem-se os efeitos da mudança. A separação entre a Igreja e o Estado 

faz-se gradualmente, operando transformações culturais e religiosas. Charles Darwin, com a 

publicação de The Origin of the Species by Means of Natural Selection (1859), abre uma 

vertente agnóstica sobre o dogma religioso do Génesis que irá alterar as mentalidades. Ao 

equacionar os valores éticos, religiosos e científicos, quebra-se o dogma religioso do Genesis, 

pois os seis dias da criação não coincidiam com a sucessão da vida no registo geológico e 

conclui-se que todas as formas de vida se relacionam geneticamente. Além disso, as figuras 

de Adão e Eva perdiam valor religioso e o seu estatuto tutelar. Substituída a velha 

cosmogonia medieval pela teoria biologista da evolução das espécies devido a leis genéticas e 

a factores de natureza empírico-experimental, sacodem-se violentamente as certezas seculares 

da Bíblia, instala-se o cepticismo e esboroa-se a fé: "Institutionalized Christianity at any rate 

began to crumble when its mythology no longer proved capable of controlling and revivifying 
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the imagination of Europe".30 Melville é exemplo dessa dúvida metafísica, dessa fé 

périclitante: 

"Great God, where art thou? [...] Lo! Ye believers in gods all goodness, and in man all ill, lo you! 
See the omniscient gods oblivious of suffering man [...] Close! Stand close to me, Starbuck; let 
me look into a human eye; it is better than to gaze into sea or sky; better than to gaze upon God". 

O racionalismo herdado do século XVIII encurtara a distância entre Deus e o homem e 

fizera disso um dos seus postulados. Abaladas as estruturas religiosas que sustentavam o 

pensamento, opera-se agora uma profunda transformação, particularmente no foro espiritual: 

a visão teocêntrica, de transcendência e imanência até aí dominante, desloca a sua focalização 

e passa a privilegiar uma visão antropocêntrica da existência. O homem, tomado na sua 

individualidade e nas suas potencialidades, redefine o universo físico e passa a integrar em si 

o humano e o divino: "The great god man, which is God".32 Esta grande transformação a nível 

de mentalidades é, segundo Matthiessen, a passagem da encarnação para a ascenção através 

da cruxificação. Na América democrática do século XIX importava já pouco a figura de 

Cristo como o Homem feito Deus, morto para nos salvar, mas, sim, o rebelde que a sociedade 

sacrificou, que se tornou Messias, que se tornou Deus, sublinhando, deste modo, o carácter 

individualista dos Americanos e a sua fé nas potencialidades de cada um: 

... the spiritual decadence of the nineteenth century can be measured according to the alteration in 
the object of its belief from God-Man to Man-God, and to the corresponding shift in emphasis 
from Incarnation to Deification. [...] That alteration centered around the Cruxification. [...] the 
emphasis was no longer on God become Man, on the unique birth and Divinity of the Christ, who 
was killed and died into eternal life; but on the rebel killed by an unworthy society, on Man 
become the Messiah, become God.J"' 

Apesar da divinização a que ascende, o homem experimenta, em contrapartida, o vazio 

e a solidão que o obrigam a uma busca de espiritualidade alternativa. A perda de fé e a 

transformação da realidade a que estava ligado fazem-no ter consciência de si e do que lhe 

30 Leslie A. Fiedler, Love and Death in the American Novel (New York: Stein and Day, (1966) 1973) Love and 
Death, 35. 
31 Melville, Moby-Dick, 624, 631 e 652. 
32 Algernon Charles Swinburne, «To Walt Whitman in America», Poems (New York: The Modern Library, s. d.) 
146. 
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resta: "el descubrimiento de la trayetoria humana, de la serie dialéctica de sus experiências, 

[...] que es preciso conocer porque ella es ... la realidad transcendente."34 As dúvidas 

instaladas pelas lei cristã que agora se questiona empurram-no para uma postura crítica de 

análise e comparação com outros tempos e outras fés. E, imbuído de um profundo cepticismo, 

recorre a credos diferentes e pagãos para confronto com a religiosidade cristã: 

I like to booze on the days 
Ere the Old Order foundered in these very frays, ^ 
And tradition was lost and we learned strange ways. 

Vive-se urn tempo de rompimento, de oposição, de rejeição de espartilhos seculares, 

de derrube de certezas ancestrais; mas também, inspirado nos ideais da Revolução Francesa, 

um tempo povoado pela esperança de uma nova ordem, germinada nas potencialidades do ser 

humano e na procura da verdade: "Rather than love, than money, than fame, give me truth".36 

A literatura, campo privilegiado das rupturas que se operam, dá voz à revolta e veicula a 

mudança, configurando o movimento romântico, que a Europa faz nascer e a América vai 

assimilar. 

Determinado a derrubar a tradição neo-clássica e todos os princípios que lhe estavam 

associados, aquele movimento, teorizado por Wordsworth no Prefácio às Lyrical Ballads, vai 

ecoar os grandes abalos históricos do final de setecentos. Desaparecidos o equilíbrio, a 

serenidade e a ordem iluministas, instalados o desequilíbrio, a agitação e o caos dos novos 

tempos, aposta-se no homem e nas suas potencialidades redentoras em detrimento da 

metafísica clássica centrada em Deus. Desde Kant que se instalara o desconforto na verdade 

do real. Esta já não dependia da ordem divina, mas, sim, da intervenção da consciência e 

imaginação humanas. Avoluma-se, desta forma, a importância do sujeito no processo do 

33 Matthiessen, American Renaissance, 446. i n c . . , , , . 
34 Ortega y Gasset, Historia como Sistema (Madrid: Revista de Occidente, 1958) 64-65. 
35 Melville «Bridegroom Dick», John Man, 180. Instantes desta subversão percorrem a obra de Melville. 
Tommo e os naSvTem Typee, Ismahe. e Queequeg em Moby-Dick, o Cristianismo e a m.to.og.a greco-romana 
em Timoleon são alguns exemplos. 
36Thoreau, Walden, 219. 
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conhecimento, que fará do individualismo a pedra angular da mundividência e estética 

românticas. 

Insurgindo-se contra os limites que oprimem, contra a sociedade e contra Deus, o EU, 

cioso de uma totalidade, aspira ao absoluto e busca-o para além do universo tangível. 

Contrariando o empirismo lockeano, parte-se do postulado de que os sentidos não apreendem 

totalmente o mundo visível; só o EU o consegue porque, afirma Fichte, fora dele nada existe. 

O EU participa, assim, no processo do conhecimento recriando as coisas à sua imagem, i.e., 

filtrando o mundo através da subjectividade. O EU é portanto elemento integrador, pois não 

só refere as coisas como as incorpora em si.37 Em todo o processo a mente adquire 

centralidade: "Where is the Existence Out of Mind or Thought?" - pergunta Blake.38 Sendo 

fonte de energia espiritual, a mente tem como principal actividade a imaginação, que se 

considera de contornos divinos. Só através dela se chega à verdade, pois só através dela se 

desvenda o mistério das coisas, a sua dimensão física e espiritual, inalcançável no plano dos 

sentidos: "By visible truth, we mean the apprehension of the absolute condition of present 

things as they strike the eye of man".39 Assim, criado à imagem e semelhança de Deus, o 

homem, através do poder ilimitado da imaginação, sente-se participar, ele próprio, num acto 

de criação. 

Na arte literária é ao poeta que cabe o papel de criador por via da sua imaginação. Esta 

é a força transformadora e criadora que liberta o homem dos limites sensíveis e o eleva a 

Deus.40 Daí que, como afirma Blake, "One Power alone makes a Poet: Imagination, The 

Divine Vision".41 Sendo o fundamento da arte, a imaginação assume-se como uma força 

37 João Almeida Flor, «Discursos de Alteridade», Monólogos Dramáticos, de Robert Browning, versão de João 
Almeida Flor (Lisboa: Regra do Jogo, 1980)12. t n r A nvfnrl\ 
38 William Blake, «A Vision of the Last Judgement», Complete Writings, ed. Geoffrey Keynes (Oxford. Oxford 
UP (1966) 1974) 617. , ^ 
39 Melville em carta a Hawthorne, de Abril de 1851, Metcalf, Cycle and Epicycle, 105. 
40 Vitor Manuel Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8a edição (Coimbra: Almedina, 1993) 552. 
41 Blake, «Annotations to Wordsworth's Poems», Complete Writings, ed. Keynes, 782. 
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superior do conhecimento através do qual se penetra profundamente na realidade sensível ou 

se vai além dela:42 "in the infinite I AM", diz Coleridge. 

Se apenas a imaginação contém em si a verdade e a realidade, se só através dela se 

penetra no mundo das coisas e nos segredos do universo - inalcançáveis no plano dos 

sentidos - cabe ao poeta procurá-los e desvendá-los na sua poesia, i. e., alcançar aquilo a que 

Melville chama "the image of the ungraspable phantom of life".43 Os poderes invisíveis que 

sustentam o universo actuam através do mundo visível. Ora, apelando às suas faculdades 

intelectuais, sensitivas e emocionais, partindo das manifestações individuais, cabe ao poeta 

, i 44 

operar com esse mundo e interpreta-lo: 

To see a World in a Grain of Sand 
And a Heaven in a Wild Flower 
Hold the Infinity in the palm of your hand 
And Eternity in an hour. 

Para isso, o poeta, possuidor de liberdade ilimitada, transporta-se mais além, para uma 

ordem transcendental, a fim de criar os seus mundos, elaborar e organizar a sua verdade 

subjectiva: "Mich fôhrt alies in mich zuriick", diz Novalis. Parte em demanda de uma 

satisfação infinita perante a finitude humana, como canta Shelley: 

Man, oh, not men! a chain of linked thought, 
Of love and might to be divided not, 

Compelling the elements with adamantine stress; 
As the sun rules, even with a tyrant's gaze, 
The unquiet republic of the maze 46 

Of planets, struggling fierce towards heaven's free wilderness. 

O poeta exaure-se na tentativa prometaica de abarcar o eu e o mundo e aparece como 

o demiurgo, o profeta que anuncia o futuro à humanidade: "The poet is the sayer, the namer, 

and he represents beauty. He is a sovereign and stands on the centre' 
« 4 7 

42 C. M. Bowra, The Romantic Imagination (Oxford: Oxford UP, 1976) 3. 
43 Melville, Moby-Dick, p. 95. 
44 Bowra, The Romantic Imagination, 12-13. 
45 RlaWe «Aueuries of Innocence», Complete Writings, ed. Keynes, 431. Q , , w A . t 
- f Z ' S «Prometheus unbound», Shelley's Poems, vol. 2 (London: Everyman's Library, 1966) (Act 
IV, vv. 394-99)213. 
47 Emerson, «The Poet», 321. 

39 



Por sua vez, a poesia emerge como material fluído, liberto dos espartilhos neo

clássicos que Wordsworth caracteriza como "the spontaneous overflow of powerful 

feelings".48 Adquire, assim, uma forma de vidência, de conhecimento que lhe permite 

alcançar as zonas mais profundas do ser, inatingíveis pelas vias discursiva e científica. Daí 

dizer Novalis: "Die Poésie ist das Echt absolut Réelle. Dies ist der Kern meiner Philosophie. 

Je poetischer, je wahrer".49 Nela valoriza-se o sentimento e desenvolve-se a sensibilidade 

como maiores valores humanos. A natureza e a paisagem fazem experimentar novas emoções, 

estabelecer novos laços afectivos devido, não só a uma maior capacidade descritiva, mas 

também a uma nova forma de olhar, para a qual alerta Melville: "All these things are not 

without their meaning".50 Despertando para horizontes mais vastos, a poesia torna-se 

mediadora da descoberta: "Poetry lifts its veil from the hidden beauty of the world, and makes 

familiar objects be as if they were not familiar".51 Favorecendo um sentimento de liberdade e 

de infinitude, a poesia assume-se como instrumento privilegiado de revelações e associações 

entre o microcosmos humano e terreno e o macrocosmos universal, permitindo uma 

concepção panteista do universo. 

Mas o poeta, desiludido talvez pelo desencadear dos acontecimentos políticos e sociais 

e, por outro lado, pelo ideal de superação de valores que a sociedade capitalista e industrial 

imprimia, debate-se entre o desejo de alcançar a transcendência, o absoluto, e a 

impossibilidade de o conseguir. Para Keats a experiência torna-se um emaranhado de opostos 

inseparáveis e irreconciliáveis pelo que o poeta, ultrapassando a sua própria individualidade, 

deverá buscar, através de uma "capacidade negativa", uma verdade que não parta da evidência 

prática da vida e tolere as incertezas e dúvidas que o atormentam: "Negative Capability that 

48 William Wordsworth, "Preface to Lyrical Ballads", English Critical Texts, ed. D.J.Enright & Ernst de Chikera 
(Oxford: Clarendon P, (1962) 1985) 165. . 
49 Fragmente - Fragments, Escolha e tradução de Armel Guerne ( edição bilingue) (Pans: Aubier Montaigne, 
1973)116. 
50 Melville, Moby-Dick, 131. 
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is, when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable 

reaching after fact and reason"; 

A força anímica do poeta gera desejos de infinitos, sonhos prometaicos, mas, pelas 

derrotas experimentadas, gera também tensões e desenganos, tédios e frustrações perante a 

sua contingência e finitude. No dizer de Shelley, "A poet is a nightingale, who sits in darkness 

and sings to cheer its own solitude with swwet sounds".53 O seu espírito tende, assim, para a 

nostalgia de algo distante (Sehnsucht), de ura bem inalcançável que se traduz num mal-estar 

permanente, numa insatisfação perpétua.54 Estes conflitos levam o poeta ao divórcio da 

realidade, à fuga e ao isolamento através de uma escrita escapista que se evade no sonho e no 

fantástico, no tempo e no espaço. 

A imaginação criadora e a subjectivadade românticas levam a admitir a pluralidade 

das coisas e o poeta deixa-se assimilar pelo mundo, fragmentando a sua identidade. Passa 

então a dizer os outros pelos outros, como faz Keats, contrapondo o discurso dramático da 

alteridade ao discurso lírico da identidade, em que o poeta se distancia em relação a si 

próprio, à sua obra e ao seu público. Robert Browning vai mais além. Num tempo de verdades 

relativas, vai usar o monólogo dramático como forma de analisar o uno através do múltiplo, 

sintetizar a multiplicidade, reconstituir um todo, multiplicando e alterizando o Eu oculto em 

personagens-máscaras. Apropriada pelas estéticas fmisseculares, a alteridade vai levar ao 

entendimento da poesia como "a expressão da actividade de quem tem de aprender a ser 

outro, a situar-se como outro, a percorrer sem cessar o labirinto da identidade."5 

51 Shelley, "Defense of Poetry", English Critical Texts, ed. Enr.ght e Chickera, 233. 
52 John Keats, "From the Letters", English Critical Texts, ed. Enright e Chickera 257. 
53 Shelley, "Defense of Poetry", English Critical Texts, ed. Enright e Chickera, 232. 
54 Aguir e Silva, Teoria da Literatura, 547-49. 
55 Almeida Flor, "Discursos de Alteridade", 13. 
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Transposto o oceano, as premissas românticas frutificarão diferentemente na América 

porque assimiladas de forma exarcebada e vividos os seus conflitos de forma particular.56 

Presentes em Melville, tais conflitos fazem dele um permanente viajante de passagem por 

tempos e lugares remotos, marinheiro incansável de mares serenos e revoltos, arquipélagos e 

promontórios, cidades e desertos, em busca da identidade, da invariância face ao efémero, na 

procura incansável da verdade: "Truth - / Truth, varying from sameness never".57 

56 Assunto a abordar no Capítulo III. 
57 Melville, «Pebbles», John Marr, 203. 
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3. O Desencantamento: A Voz Divergente de Herman Melville 

Fronted I have, part taken the span 
Of portents in nature and peril in man. 
I have swum - 1 have been 
Twixt the whale's black flukes and the white 

[shark's fin; 

«In a Bye-Canal», Timoleon 

Melville não poderia deixar de veicular a América de então. Será, portanto, oportuno 

observar alguns registos da sua vida, até pela singularidade de que se revestiu. Não há aqui o 

propósito de fazer uma abordagem biografista, mas é conhecida e consensual entre os críticos 

a estreita ligação entre a vida e a obra de Melville:1 nela se reflecte particularmente a "dura 

experiência da vida, mestra suprema de todas as disciplinas".2 Daí pretender-se visitar alguns 

instantes da sua vida como elementos seminais da sua obra. 

Nascido de uma família abastada cuja fortuna cedia às oscilações económicas da 

época, a sua vida foi povoada por lutas e desafios, instabilidade e sobressalto. Tempo de 

fragmentação da verdade, de confronto entre religião e ciência, de pioneirismo no campo 

social, político e tecnológico, de uma tradição puritana que se debatia perante uma fronteira 

turbulenta, do confronto entre a estabilidade do passado e a efervescência do presente, 

Melville vai experimentar e ecoar os conflitos de transição que a América vivia: incerteza, 

mudança, versatilidade, aventureirismo, mas também desafio, empenhamento, persistência, 

vontade de vencer. Sobre a América desse tempo diz Tocqueville: 

The American lives in a land of wonders; everything around him is in constant movement, and 
every movement seems an advance. Consequently, in his mind the idea of newness is closely 

' Refira-se, para ilustração, a op~h7ião de Jay Ley da: "There is a link between Melville's experiences andhis 
works which are all a transmutation, to some degree, of a reality he had observed or lived [ .] he was an artist 
who depended for coherence and connection on actual experience rather than on forms, the des.gns offered by 
art." The Portable Melville (Harmondsworth: Penguin (1952) 1976) xi e xm. 
2 José Saramago, Ensaio Sobre a Cegueira (Lisboa: Caminho, 1995) 95. 
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,Med with «ha, of taprov,me„,l 1 The u n i v e r s a l ^ « % % * ? ™ ^ J Z ? % % % 

of life is treated like a game of chance, a time of revolution, or the day of a battle. 

Filho de aristocratas, é nos seus progenitores que primeiro sente o dualismo em que a 

América se debate: o pai, Allan Melvill, comerciante próspero, de espítiro liberal; a mãe, 

Maria Gansevoort, membro da Igreja Calvinista Reformada, de espírito protestante e 

4 

rigoroso. 
Devido aos sobressaltos financeiros do pai e consequente bancarrota, aliados a outros 

sobressaltos domésticos, teve uma vida familiar, escolar e profissional irregular.5 A sua 

adolescência foi difícil, sem gratas recordações: 

But I must not think of those delightful days, before my father became a bankrupt, and died and 
wë removeiÎ from the city; for when I think of those days, something nses up ,n my throat and 
almost strangles me. 

Cedo se sentiu cercado pela instabilidade gerada pela pobreza, por mudanças repetidas 

de residência e pelo amor privilegiado de sua mãe pelo filho mais velho, Gansevoort. O 

sentimento de rejeição maternal assoma, aliás, no seu poema «Timoleon», onde se poderá 

facilmente estabelecer paralelismo com a realidade familiar de Melville no passo seguinte: 

Timophanes was his mother's pride -
Her pride, her pet, even all to her 
Who slackly on Timoleon looked: 
her pride, her pet, even all to her 
Scarce he (she mused) may proud affection stir. 

Paul, 1979). 
6 Melville, Redburn, 82. 
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I made de junior feel his place. 
Subserve the senior, love him too; 
And sooth he does, and that's his saving grace 

Melville acusa falta de au.o-es.ima e adquire um semblante triste, solitário e 

depressivo. Destroçado eom a morte do pai em .832, invade-o a dúvida, abala-se-lhe a fé, 

toma-o o cepticismo. Desencantado com o mnndo, isola-se e dá largas à imaginação na 

tentativa de regressar ao passado, a um tempo qne lhe empreste segurança, conforto e 

harmonia, O próprio confessa-se: "I am of a meditative humour, and at sea used often to 

mount aloft at night, and, seating myself on one of the upper yards, tuck my jacket about me 

O 

and give loose to reflection." 

Cedo entrou na vida activa - o que se revela nas personagens dos seus livros 

caracterizados pela inocência, honestidade e espírito de aventura - e por razões óbvias: 

-Dollars damn me".' Diversas foram as profissões conseguidas: empregado bancário, 

ajudante do irmáo Allan, professor, marinheiro, escriturário, esta última inspiradora talvez do 

seu conto «Bartleby, the Scrivener». 

Tal como Bartleby, Melville parece aceitar o seu destino, mas reage: "I'd prefer not 

to" ,0 Em White-Jacket confessa a sua vontade de mudança: 

E no início de Moby Dick parece revelar a ânsia de aventura e as razões que lhe 

subjazem: 

part of the world. It is a way of driving off the spleen ana reguiaimg 

7 Melville, «Timoleon», Timoleon, 208. Itálico meu. 
8 Melville, White-Jacket, 78. 
9 Carta a Hawthorne de Junho de 1851. Metcalf, Cycle and Epicycle, 108. 
10 Melville, «Bartleby», Billy Budd, Sailor and Other Stories, 68. 
11 Melville, White-Jacket, 79. 
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find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; 
whenever I find myself involuntary pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of 
every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand on me, that it 
requires a strong moral principle to prevent me from deliberatly stepping into the street, and 
methodically knocking people's hats off - then. I account it high time to get to sea as soon as 1 
can. This is my substitute for pistol and ball.12 

Incapaz de conseguir lugar na difícil economia americana e pressionado pela urgência 

de dinheiro, aposta no mar como último recurso.13 Em 1839 fez a sua primeira viagem 

marítima a bordo do St. Lawrence rumo a Liverpool, mas a sua grande experiência nos mares 

e o seu conhecimento do mundo iniciou-se em 1841, a bordo do baleeiro Acushnet, que, 

segundo ele, constituiu a sua verdadeira educação: "for a whale-ship was my Yale College 

and my Harvard."14 

Chegado às Ilhas Marquesas, Melville deserta do navio com um colega e passa um 

mês no vale de Taipi, terra de canibais. Consegue escapar no Lucy Ann e chegar a Taiti para 

participar num motim, ser preso e de novo escapar. Passa algum tempo na ilha Moorea e é 

contratado pelo Charles and Henry, que o leva até às ilhas Havai. Permanece em Honolulu 

perto de um ano. Não resistirá, contudo, a regressar a casa no United States quando lhe surge 

a oportunidade, e em Outubro de 1844 junta-se à família. Nessa altura sente que a experiência 

o fizera renascer: "Until I was twenty-five, I had no development at all. From my twenty-fifth 

year I date my life".15 

Longe dos bulícios da cidade e dos problemas domésticos, Melville fascina-se com a 

diversidade dos mundos que descobre, das gentes que conhece, das aventuras que vive, que 

transporá para as suas obras ficcionais e poéticas. Paralelamente, numa tentativa romântica de 

apreensão do absoluto, questiona os segredos do universo e da alma humana e reflecte as 

dualidades que o próprio mundo desvela: bem-mal, destino-liberdade, criador-criatura, sonho-

12 Melville, Moby Dick, 93. 
13 Melville parece ter herdado, aliás, o mesmo espírito aventureiro de alguns ascendentes: "Though both his 
grandparents had been soldiers in the Revolution, seafaring was in his family background as a means of 
achieving success through unaided effort". Howard, Herman Melville. A Biography, 16. 
14 Melville, Moby-Dick, 208. 
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realidade: "I am tormented with an everlasting itch for things remote, I love to sail forbidden 

seas, and land on barbarous coasts. Not ignoring what is good, I am quick to perceive a 

horror."16 Revela-se um espírito inquieto, ambíguo, céptico, instável, um Ismael em errância 

permanente, um Adão em busca de novo paraíso: "Wherever you go, Ishmael, [...] be sure to 

17 

inquire the price, and don't be too particular". 

Em 1846 a vida de Melville parece mudar de rota. A experiência recolhida nos 

oceanos será determinante na sua obra: tal como o Mississipi dera forma à imaginação de 

Mark Twain, os Mares do Sul iriam dá-la a Melville.18 Encorajado pela família deslumbrada 

pelos seus relatos, inspira-se nas aventuras vividas e publica Typee - uma imagem romântica 

da vida selvagem a partir do contacto com canibais, que lhe deu até uma popularidade de que 

se lamentou: "What 'reputation' H. M. has is horrible. Think of it! To go down to prosperity 

is bad enough, any way; but to go down as a 'man who lived among the cannibals'!I9 No ano 

seguinte aparece Omoo - imagem mais realista da corrupção dos Europeus perante a ajuda 

dos nativos durante o motim no Acushnet. Parte realidade, parte ficção, esta combinação fê-lo 

experimentar de novo o êxito.20 Em 1847 Melville casa-se com Elizabeth Show, filha do 

Presidente do Supremo Tribunal de Massachusetts, a quem antes dedicara Typee. Decidido a 

optar pela escrita profissional, muda-se com a mulher para Nova Iorque, o centro cultural 

americano desde meados do século XVIII, e liga-se ao círculo literário "Young America", 

liderado por Evert Duyckling, editor de Literary World. 

15 Carta a Hawthorne de Junho de 1851. Metcalf, Cycle and Epicycle, 110. 
16 Melville, Moby-Dick, 98. 
17 Melville, Moby-Dick, 100. „ ,, I Q , , , , 
18 RirharH Chase (ed) Melville - Critical Essays ( Englewood: Prentice Hall, 1962) 5 
- S 2 T Ï £ S S £ J ? ! . ! » de 1851. A pTópri» mulher de Hawthorne, en, carta ,™a. de 8 de Agos.o de 
1 Rsn havia se-lhe referido como "Mr Typee". Metcalf, Cycle and Epicycle. 109 e 85-80. 
» N ã f o arneste po é m T s u a s obras mais notáveis. Em 1907, Joseph Conrad confessava: "Years ago I 
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Em 1849 novo livro é dado à estampa, Mardi, uma aventura que se transforma em 

viagem imaginária e em que primeiro revela as suas qualidades literárias. Com ele conhece, 

„o entanto, o sabor do fracasso: de nada valera a advertência aos lettorcs feita no prefácto de 

Typee, prevendo, talvez, as consequências do seu anojo: 

There .re things related in the narrative which wit, ta « • * * * £ £ £ £ * £ ^ f i 
incomprehensible, to the reader; but .hey cannot appear more s0 to him tan they 

for him the confidence of the readers. 

Aceite pelos seus leitores como escritor de aventuras, aborda neste livro, sobre um 

fundo colorido da Polinésia, os temas polémicos da altura: a escravatura, a guerra mexicana, o 

expansionismo c a revolução social da Europa. Melville não seguira as exigências dos 

leitores, seguira, antes, as suas próprias, como haveria de confirmar mais tarde: "1 write 

23 

precisely as I please". 

Numa tentativa de superação, publica de seguida Redburn, uma viagem marítima de 

iniciação, e no ano seguinte WhUe-JacM (1850). Tendo, á semelhança de Mardi, a vida 

marítima por fundo, White Jacke, aborda os vícios e crueldades humanas, a doença, o castigo, 

a morte e o sofrimento dos homens do mar. Em confronto com as barbaridades da civilização, 

Melville contrapõe a inocência, a felicidade e a humanidade dos selvagens. 

Estas últimas publicações, embora com recepção mais favorável, não foram, porém, 

capazes de o credibilizar como autor. As asas da sua fama tinham a ambigutdade da ascenção 

e da fugacidade: 
Fame is a bee. 

It has a song -
It has a sting -
Ah, too, it has a wing 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r a T ^ ^ ^ i l h o , Visses do Sul na "Ficçto Longa» de Eudora Welty, 
Diss. (Porto: Faculdade de Letras, 1996) 68. 
22 Melville, Turn, Typee, Omoo, Mardi, 10- ] 9 5 ~ 3 4 1 

i s r ^ ' i S ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 1 * - H jotas°n <London; 
Faber and Faber (1970) 1975) 713. 
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Nesse ano conhece Nathaniel Hawthorne e do encontro despontou uma grande 

admiração e uma profunda amizade entre ambos. Para Hawthorne, Melville não era 

propriamente um estranho: escrevera já uma crítica favorável sobre Typee no Salem 

Advertiser de 25 de Março de 1846 e agora, em carta a Evert Duyckinck, pronuncia-se sobre 

as últimas publicações, revelando ter vislumbrado o valor e singularidade da escrita 

melvilleana: "No writer ever put the reality before his reader more unflinchingly than he does 

in 'Redburn', and 'White Jacket'. 'Mardi' is a rich book, with depths here and there that 

ye 

compel a reader to swim for his life". 

Com a aquisição e mudança para a quinta a que chamou «Arrowhead», Melville fica 

mais próximo de Hawthorne e os encontros são mais assíduos. Aquela amizade, cada vez 

mais estreita, parecia constituir o suporte psicológico e o estímulo intelectual de que Melville 

precisava, ou seja, podia encontrar em Hawthorne o conforto da figura paterna e o modelo 

necessário para a sua afirmação na escrita. Eleanor Melville Metcalf reconhece a importância 

dessa amizade iniciada em Pittsfield: "Little did he know then the stimulating friendship that 

was to be his before the summer was over, a friendship more tonic than the quiet pushing of 

growing grass".26 E o próprio Melville reconhece a influência positiva recebida: "this 
11 

Hawthorne has dropped germinious seeds into my soul". 

Vários são os registos da grande admiração e amizade que Melville nutria por 

Hawthorne, a que chamou "this infinite fraternity of feelings":28 o artigo «Hawthorne and His 

Mosses», uma crítica elogiosa sobre Mosses From an Old Manse, onde chega mesmo a elevar 

Hawthorne ao patamar de Shakespeare: "Believe me, my friends, that men not very much 

25 Metcalf, Cycle and Epicycle, 90. 

Ï M S ^ o S Hi lLsses» , Herman MeMlle: Stories, Poe.s and Letters, ed. R.^B.Lewis (New 
York Dell', 1962) 51. Todas as referências a «Hawthorne and His Mosses» pertencem a esta ed.çao. 
28 Metcalf, Cycle and Epicycle, 145. 
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inferior to Shakespeare are this day being born on the banks of Ohio";29 a dedicatória de 

Moby-Dick num acto humilde de reconhecimento: "In Token/ of my admiration for his 

genius/ this book is inscribed/ to/ NATHANIEL HAWTHORNE"; o poema «Monody», um 

30 
último tributo que lhe é seguramente dedicado: 

To have known him, to have loved him 
After loneness long, 

And then to be estranged in life. 
And neither in the wrong; 

And now for death to set his seal -
Ease me, little case, my song! 

By wintry hills his hermit-mound 
The sheeted snow-drifts drape, 

And houseless there the snow-bird flits 
Beneath the fir-trees' crape: 

Glazed now with ice the cloistral vine 
That hid the shyest grape. 

Melville parte de novo para a Europa, desta vez com o intuito de contactar editores 

que lhe permitam publicar no velho continente. 

Em 1851 publica a sua obra maior, Moby-Dick, e de novo saboreia o fracasso. Leitores 

e críticos não o entendem e remetem para um longo eclipse uma obra planetária em que o 

Pequod é cruzador dos mares e da terra, babel de línguas, emblema do mundo, ou, como lhe 

chama Melville, "An Anacharsis Clootz deputation from all the isles of the sea, and all the 

ends of the earth".32 Um crítico da época chega mesmo a chamar-lhe: "maniacal - mad as a 

March hare - moving, gibbering, screaming, like an incurable Bedlamite."33 Consciente da 

" f ^ ^ Z ^ ^ ^ £ . Poema constitui. Eleanor M. Metcalf afirma a este propôs,,; em 
CvdeZdE^cl145- "In the still undated poem, "Monody", published in Timoleon m the year of Melv, lie 
2 T may be he wrote the final and only possible word." Robillard, aceitando o poema como tributo a 

jaz agora fria, sem vida, representando a estirilidade literária que a morte provocou. 
32 Melville, Moby-Dick, 216-17. . 
33 Citado por Ruland e Bradbury (eds.), From Puritanism to Postmodernism, 161. 
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injustiça da critica, já antes Melville afirmara: "There are hardly five critics in America; and 

several of them are asleep". 

Apesar de se sentir um escritor sem público, continua determinado a seguir o seu 

percurso literário, a dar eco ao seu génio que outras gerações descobririam e de que ele tinha 

consciência: "I feel that I am now to the inmost leaf of the bulb, and that shortly the flower 

must fall to the mould"" Seguem-se-lhe Pierre or the Ambiguities (1856), no qual penetra 

nos labirintos inexplorados do coração humano e fez enfurecer os leitores pelos temas 

tratados, Israel Peer (1855), The Piazza Tales (1856) e The Confidence Man (1857) - mas 

não mais recuperaria do alheamento dos leitores e do desdém dos críticos que sempre sentiu 

injusto: 

[...] 
Entonces, 
Uegó un crítico mudo 
y otro lleno de lenguas, 
y otros, otros llegaron 
ciegos o llenos de ojos, 
[...]?36 

Em 1856 nova viagem marítima marca o curso da sua vida. Interessado nas antigas 

civilizações, parte rumo à Terra Santa, sem deixar de visitar o Egipto, a Turquia, a Grécia e a 

Itália, que lhe fornecerão matéria para a poesia que depois escreverá. Aproveita, ainda, para 

visitar em Liverpool o seu amigo Hawthorne. Este recordará a forma eloquente como Melville 

falou sobre o saber, a verdade e a fé e, impressionado, define-o deste modo: 

I think [Melville] will never rest until he gets hold of a definite belief It is strange how he 
p'er i t f ] i n wondering to-and-fro over these deserts [...]. He can neither believe, nor be 
S a b l e in his unbelief! and he is too honest and corageous not ^ ^ ^ ^ ^ 
he were a religious man, he would be one of the most truly rehgiousand reverential, he has very 
high and noble nature, and better worth immortality than most of us. 

- S ^ H Í S S - t S Î ^ M a r M. Metcalf, Cycle and Epicycle, 110. Felizmente a ultima parte 
daquela sua afirmação será desmentida pelas obras posteriores que dará à J j u j j a . 
36 Pablo Neruda, «Oda a la Critica», Odas Elemental**. Antologia, Selec. e Trad. José Bento ,L.SDO 

"SpU
a

asso9d9o8So de Hawthorne, de Novembro de 1856, aquando da visita que Melville lhe fez em Liverpool. 

Leyda, Log, 529. 
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Hawthorne foi, aliás, "o único grande escritor americano do século passado que 

compreendeu a profundidade da obra de Melville".38 Daí ser tão traumática para si a morte 

súbita de Hawthorne, em 1864. 

Das suas viagens marítimas resulta um alargamento de horizontes e um profundo 

amadurecimento que, aliados ao seu carácter reflexivo, instilam um outro equacionar de si 

próprio e do mundo, das dúvidas que o atormentam e da verdade que procura. Paralelamente, 

Melville revela-se um leitor ávido, percorrendo autores contemporâneos, clássicos e da 

Antiguidade, assim como a Bíblia e escritos de outras religiões. E esta outra forma de cruzar o 

desconhecido vai, não só enriquecer a sua obra literária, como alargar a sua visão do mundo: 

"Now what we get, as we gradually grow up and read more and more, and read a greater 

diversity of authors, is a variety of views of life".39 Do prazer dessas "viagens" e das 

vantagens que se podem retirar, diz o próprio Melville numa das suas obras: "That night we 

scoured all the prairies of reading; dived into the bosoms of authors, and tore out their hearts; 

and that night White-Jacket learned more than he has ever done in any single night since . 

A aprendizagem recolhida da experiência da vida e da leitura consciencializa-o de um 

mundo versátil, de multiplicidades infinitas a que o espírito humano deverá permanentemente 

atender. Isto mesmo se espelha nas conferências que faz pelo país entre 1857 e 1860: «Roman 

Statuary», «The South Seas» e «Travelling».41 Daí que se adequariam aqui as palavras de 

Pessoa/Bernardo Soares que, como Melville, sente que a experiência não vale por si mesma: 

"A verdadeira experiência consiste em restringir o contacto com a realidade e aumentar a 

» T T Ú ^ S ^ Z ? ~ > , Selected Essays (London: Faber and Faber Linked, (1932) 1969), 396. 

« c f M aMeSea2lts Jr Melville as Lecturer (Cambridge: Harvard UP, (1957) 1970); K M Weaver (ed.), 

(Naples: Istituto Universitário Orientale, 1989) p.ix. 
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análise desse eontacto. Assim a sensibilidade se alarga e aprofunda, porque em nós está tudo; 

.. " 42 
basta que o procuremos e o saibamos procurar . 

Perante as múltiplas realidades que se oferecem, passíveis de diferentes perspectivas e 

infinitas interpretações, e perante a vastidão impenetrável do universo, resta uma atitude de 

humildade e tolerância que abrace a humanidade. Ou uma reacção semelhante à de Pip: "I 

look, you look, he looks; we look, ye look, they look".4 

Entretanto, Melville permanece na ilha do insucesso e sente-se um isolato44 Em 1866 

inicia um longo período de 20 anos como Inspector da Alfândega de Nova Iorque, onde a 

rotina o apaga do mundo das letras. Não se veja, porém, este período como uma desistência. 

Como afirma Sartre, "Ce silence est un moment du langage; se taire ce n'est pas être muet, 

c'est refuser de parler, donc parler encore."45 Interrompe a sua producção ficcional, que 

retomará no fim da vida com Billy Budd, publicado postumamente (1924), e passa a dedicar-

se à poesia, de que já se haviam encontrado salpicos esporádicos. Retirado voluntariamente do 

espaço ficcional (como Timoleon exilado na Sicília), a recusa de Melville indicia resistência 

pela não-participação à semelhança do que Thoreau aconselhava em «Civil Disobedience». 

A esta viragem refere-se, assim, Elizabeth Melville, em carta a sua mãe, de 9 de 

Março de 1875: "Herman is pretty well and very busy - pray do not mention to any one that 

he is writing poetry - you know how such things spread and he would be very angry if he 

knew I had spoken of it." 

Com o eclodir da Guerra Civil em 1861 e após uma visita ao seu primo Henry 

Gansevoort num campo de guerra na Virgínia, Melville, visivelmente perturbado, publica o 

seu primeiro livro de poemas, Battle-Pieces and Aspects of War. Outros se seguirão, mas 

«Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, V Parte (Mem Martins: Publicações Europa-América, 1986) 97. 
43 Melville, Moby-Dick, 545. 
44 Termo usado por Melville em Moby-Dick, 216. ,nA9^^ 
45 Jean-Paul Sartre, Qu'est ce que la littérature (Paris: Editions Gallimard, 1948) 32. 
46 Eleanor M. Metcalf, Cycle and Epicycle, 230. 
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m u i t 0 e s p a ç a d a . Entretanto o seu estado depressivo agudiza-se, partico.armente durante 

a eserita de Ciarei, eomo confirma a sua mulher em carta de 2 de Fevereiro de ! 876: 

... Hem,»», poor fe.íow, is in such a ^ ^ ~ ~ £ % g Z £ £ % & 
added strain on his mind, that 1 am «™lly ^ o have an ne „ ^ ^ ^ 

Após um longo e do.oroso período de maturação, e com a ajuda financeira do tio, 

Peter Gansevoort, Melville publica, aos 57 anos, Ciarei: A Poem ana Pillage in Ike Holy 

Lan*, uma viagem à Terra Santa em busca de sentido, um diálogo consigo mesmo, um 

desafio ao seu público. A partir deste longo poema, a vida interior de Melville des.oca-se para 

uma profunda reflexão que o faz render-se inteiramente à arte da escrita. A má recepção do 

,ivro, as adversidades da vida, o critério judicative dos leitores não o esmorecem; no 

abandono a que estava circunscrito mantinha viva a força da sua arte: "The spider in the laurel 

spins" « E doze anos depois surge, refugtado embora em discreta edição privada, o volume 

John Marr and Other Sailors (1888), um retomo à experiência marítima e um apelo à 

memória, um baloiçar entre a consciencialização da tragédta humana e o volver os olhos ao 

passado. Em 1891, ano da sna morte, surge nova edição privada, discreta e tímida de 25 

exemplares de Tmoleon Etc.. Evocativo da sua viagem ao Mediterrâneo, este volume 

estabelece nm diálogo com as raízes da cultura ocidental ao mesmo tempo que interroga o 

valor da sna dedicação á Arte e lança um olhar penetrante sobre o presente através da visão 

esclarecida do passado. Procurando renunciar à dimensão pessoal através de nm discurso 

distanciado, eco de várias vozes, Melville percorre os centros culturais da Antiguidade 

reflectindo um profimdo entendimento do mondo. E fá-lo com ta. sensibilidade e imaginação, 

que os seus poemas se tornam ressonância da definição wordsworthiana de processo criativo: 

47 Eleanor M. Metcalf, Cycle and Epicycle, 237. 
48 Melville, «Ravaged Villa», Timoleon, 217. 

54 



"all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings [...] by a man who being 

possessed of more than usual organic sensibility had also thought long and deeply".49 

Logo que completou o manuscrito de Timoleon, Melville devia ter já planos para a 

publicação de outro livro de poemas, Weeds and Wildings Chiefly: With a Rose or Two, que 

viria a ser editado só em 1967. O último poema de Timoleon, «L'Envoi», aponta, de resto, 

para a transição dos temas históricos de carácter público que constituem aquele volume, para 

temas domésticos de carácter privado que compõem Weeds and Wildings. O incansável 

viajante regressava finalmente do seu combate com o mundo: "My towers at last! These 

rovings end".50 

Fica a certeza de que, na discrição ia sua solidão e alheamento, Melville não desistira, 

afinal, de dar eco à sua voz, mesmo em torn de sussurro. Na sua secretária mantinha colada a 

frase que lhe servia de divisa: "Keep true to the dreams of thy youth.'""1 Usara a poesia como 

tentativa última e recurso derradeiro para chegar aos seus contemporâneos, mas ninguém 

captara a mensagem. Decididamente íaltava-lhe um povo que o entendesse - e isso terá ele 

percebido antes de morrer. Ao 1er Schopenhauer nos seus últimos anos de vida, Melville 

assinalou explicitamente duas passagens: uma que se referia ao génio, "some nobler prisioner 

of state, condemned to work in the galleys with common criminals"; outra que assegurava 

"the more a man belongs to posterity, in other words, to humanity in general, the more of an 
c'y 

alien he is to his contemporaries; since his work is not meant for them as such [...]. Não 

admira, portanto, que as notícias da sua morte na imprensa da época reflectissem o 

alheamento do meio literário de Nova Iorque e o divórcio com o seu público: "Death of a 

Once Popular Author"; "He won considerable fame [...] by the publication of [...] "Typee" 

Wordsworth, «Preface to Lyrical Ballads», English Critucal Texts, ed. Brooks, Lewis e Warren, 165. 
50 Melville, «L'Envoi», Timoleon, 242. 
51 Eleanor M. Metcalf, Cycle and Epicycle, 284. 
52 Leyda, Log, 832-33. 
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[...] his best work"; "Herman Melville, formely a well-known author" » Sentindo a recusa de 

fama em vida e a incerteza de fama póstuma, Melville permaueeeu firme ao propósito 

expresso em «The Enthusiast»: 

Walk through the cloud to meet the pall, 
Though light forsake thee, never fall 

From fealty to light.54 

Incompreendido no seu «empo, teria de esperar pelo século XX para ser resgatado do 

limbo critico a eme o tinham remetido. Mas valera a pena, pois era transformado num eulto e 

canonizado pelo seu génio literário» Outros críticos chegaram que reconheceram a 

excelência da sua obra em momento particularmente fértil da Literatura Americana. Outra 

arte, a cinematográfica, requisitou ali inspiração* E outros poetas vieram que o lembraram 

nos seus poemas: W. A. Anden em «Herman Melville» (1945), Robert Lowells em «The 

Quaker Graveyard in Nantucket» (1946), Yvor Winters em «To a Portrait of Melville in my 

Library» (1949) Hart Crane em «At Melville's Tomb» (1970), Eugénio de Andrade em 

«Plaza del Viento» (1978)" Confirmava-se o que Melville confidenciara um dia a 

Hawihome: "Failure is the true test of greatness.»58 A Gnerra Civil Americana tornara-o 

» Excertos retirados de The Press, New-York Daily Tribune e The World Leyda, Log, 836-37. 

» ^ i r S ^ a s s i s t e - s e a aro interesse sábito pe, obra lite** de M * * p a r t i e j j j j - ^ g . . 
trabalho de pesquisa feito por Raymond Weave, - . P « J a e d « os m ou • J n, i cas 

documentação vária deixada pelo ^ ^ . ^ . . ^ S r T î r i t a K The London Bookman, 56, 
da sua obra: F.COwlet, "Herman Melville (1819-1890. A "» t e"a£L • ,6 „ „ . v i o ] a Mevne||, 
August, 1919; Frank Jewett Mather Jr., "Herman Melville».J* *•"£»•. ' ^ ' ^ Herman Melille: 

Herman Melville: A Study of his Life and Vision (já n t o b n i P- 3 3 9 , ^ ^ Dick 

^ r ^ s e ^ o C h a que referem,, insinuam, ou * inspira. na J ^ £ — £ 
autores portugueses. Mo eabe aqui alargar e mm.o menos esgotar â pesqu. a, reito se no en a 

^ a ^ £ Z £ £ Ï Z i S i ï £ & %2?oJ& Uerman UeMI,e, ,4,-59. 
58 Melville, «Hawthorne and His Mosses», 48. 
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ignorado; mas uma outra, a V Guerra Mundial, um outro povo e um outro tempo resgatá-lo-

iam da memória. Acontece a quem antecipa o tempo: 

Kame, 
kãme ein Mensch, 
kame ein Mensch zur Welt, heute, mit 
dem Lichtbart der 
Patriarchen: er durfte, 
sprãcht er von dieser 
Zeit, er 
dûrfte 
nur lallen and lallen, 
immer-, immer-

59 
zuzu. 

-Pau lCe lan^^b ingenJanner^D/ , Niemandrose. Sete fw^^AntolagU, " ^ ^ ^ ' 
Introd. de João Barrento e Y. K. Centeno (Lisboa: Cotovia (1993) 1996) 104-05. 
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CAPÍTULO II 

"(RE)NAISSANCE" AMERICANA 



1. Demanda de uma Identidade Cultural 

I am too high-born to be propertied, 
To be a secondaiy at control, 
Or useful serving-man and instrument 
To any sovereign state throughout the world. 

David Henry Thoreau, Civil Disobedience. 

Na primeira metade do século XIX a América assistiu a uma notável e prolixa 

produção literária, a um florescimento de escritores que atestavam a originalidade da 

Literatura Americana e que, de forma recorrente, congregam os olhares de estudiosos e 

críticos. Foi um momento histórico aglutinador do esforço que já vinha sendo desenvolvido 

no sentido de demarcar a escrita americana da tradição europeia. Sentido desde os primeiros 

sermões coloniais, passando pela aposta na educação e cultura e mais tarde pela divulgação 

da imprensa, o esforço para uma autonomia cultural sentiu-se, porém, com mais acuidade 

após a declaração da independência, cuja era revolucionária instilou vontade de liberdade 

infinita: "It was as if the tracts and treatises of religious controversy [...] had undergone a 

secular transformation by which the quest for salvation was translated into the pursuit of 

liberty."1 Sentiam, além disso, influência da ideologia do nacionalismo romântico, que 

entendia a literatura como "a expressão de um espírito nacional (o símbolo da vida interior da 

nação, a fisionomia nacional)".2 E na era pós-revolução assiste-se às primeiras tentativas de 

criar heróis americanos, como a história de Rip Van Winkle de Washington Irving, ou, mais 

1 Thomas Philbrick, "The American Revolution as a Literary Event", Columbia Literary History of the United 
St/Ups ed Emorv Elliott (New York: Columbia UP, 1988) 139. 
^WUHamK.Tmsatt, Jr e Cleanth Brooks, Crítica Literária: Breve História, trad. Ivette Centeno e Armando de 
Morais (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980). 
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tarde, os versos de Longfellow em «The Courtship of Miles Standish" sobre os primórdios da 

Nova Inglaterra. 

Num tempo de transformações profundas que acentuavam as contradições de uma 

nova realidade, desencadeavam um sentimento de insegurança e aceleravam uma marcante 

secularização, assistiu-se à tomada de consciência da diferente visão do mundo americana, o 

que acelerava o seu desejo de independência cultural e viria a refiectir-se inexoravelmente na 

sua escrita. A glória da República Americana e as leis democráticas que a regiam instilavam 

o desejo de prosseguir na sua libertação total, desligando-se de toda a influência do Velho 

Mundo: "Americans were not only anxious to believe it to be true, but were determined to 

make it trye."4 E o resultado foi um período de produção literária de excelência que F. O. 

Matthiessen viria a canonizar como "American Renaissance", e de cuja galeria distingue 

Emerson, Thoreau, Hawthorne, Melville e Whitman.5 

Para Matthiessen os anos de 1850-55 testemunharam a produção das obras mais 

relevantes da Literatura Americana. Para ele tratou-se de um re-nascimento, comparando o 

evento à redescoberta renascentista dos Gregos e Romanos: 

America, but as America's way of producing a renaissanceby coming to its maturity and 
affirming its rightful heritage in the whole expanse of art and culture. 

Foi tempo de um re-encontro de identidade cultural já que se tratou de um período na 

Literatura Americana que se sublinhou pela necessidade de reconhecimento de uma 

identidade própria, feito através do diálogo ora com o passado histórico, ora com o presente, 

ora com simbologias religiosas, ora com os Românticos europeus, particularmente ingleses. 

^ ^ n ^ ^ Setting", American Literature, ed. Boris Ford (London: Penguin, 1988) 

33. 
4 Brogan, "The Social and Cultural Setting", 33-34 Matthiessen através da sua obra American 

! ^ - < M £ S ÏÏïïS» 3££ XZ2.=- . amig» *~, uv,, 
Cf. Ruland e Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, 104. 
6 Matthiessen, American Renaissance, vii. 
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Estabeleceu-se um emaranhado de associações com essas outras vertentes culturais, feito de 

diálogos imbuídos de conflitos, flutuações e ambiguidadas, numa tentativa de (re)construção 

da própria cultura. É através da conciliação destes diálogos que as coordenadas estético-

literárias se vão conjugando, a identidade americana se vai formando e a sua tradição literária 

se vai construindo, hesitante, até se desligar de ecos e inseguranças e se harmonizar em Walt 

Whitman. O produto é, no dizer de David S. Reynolds, um encontro democrático de 

influências várias onde entroncam e se fundem vozes de diversa proveniência, se entrança 

uma rede plural de cruzamentos que se revestem de numerosas possibilidades significativas e 

se tornam numa distinta forma de dizer: 

The typical literary text of the American Renaissance is far from being a "self sufficient text" 
Je L7off from fe environment. It is indeed what one might call an "open text" smce ,t provides 
an especially democratic meeting place for numerous idioms and vo.ces from other kinds of 
contemporary texts. 

Richard Ruland e Malcom Bradbury entendem, porém, que o termo é impróprio e 

questionam a sua utilização. Quanto a eles, melhor se adequará o termo "Naissance" já que se 

tratou de um novo começo, da afirmação de uma identidade própria a partir de si mesma, 

logo, de um nascimento. Foi, como também afirma Matthiessen, um tempo em que a América 

atingiu a maturidade, se afirmou detentora de uma herança artística e cultural própria e 

distinta e validou um período inaugural da sua Literatura: "... it was [...] the American 

equivalent of an Elizabethan Age, when artistic, intellectual and political energy generated a 
o 

fresh and still commanding time of expression." 

Também Alexis de Tocqueville abordou a novidade que a Literatura Americana 

inaugura. Prestando pouca atenção à dialéctica subjacente à evolução literária, à interacção 

entre o velho e o novo que permite mais um desenvolvimento gradual do que a rejeição de um 

em favor do outro, apresenta uma razão política para a singularidade literária americana: 

7 David S. Reynolds, Beneath the American Renaissance: The Subversive Imagination in the Age of Emerson 
and Melville (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1989, 9. 
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"Aristocracy links everybody, from peasant to King, in one long chain. Democracy breaks the 

chain and frees each link".9 Este diferente sistema político terá obrigatoriamente 

consequências a nível individual. A ordem estabelecida e a tradição arreigada levam à 

habituação e ao automatismo, logo, à indiferença e alienação; a incerteza provocada pela 

experimentação e os anseios de uma vida irregular - que os Americanos viveram - , 

desenvolvem a acuidade dos sentidos e fazem depender do indivíduo a reformulação 

constante de conceitos: "They form the habit of thinking of themselves in isolation and 

imagine that their whole destiny is in their own hands".10 Isto faz que nos primeiros tempos 

democráticos da América os escritores não estivessem atraídos por temas que os ligassem ao 

passado; queriam, isso sim, explorar as implicações da sua própria condição humana, de seres 

entregues a si mesmos, naquele tempo e no espaço que se habituaram a contemplar, 

procurando a auto-descoberta e a auto-expressão. Aqui residia a singularidade americana. 

A vontade de afirmar o novo na América poderá ver-se, até, espelhada na mudança 

operada nos nomes das figuras consagradas nesta época. Ralph Emerson interpõe Waldo 

numa homenagem aos seus ascendentes de Walden; Walter Whitman abreviou o primeiro 

nome, perpetuando o seu diminuitivo de criança, Walt; David Henry Thoreau trocou a ordem 

dos dois primeiros nomes; Nathaniel Hathorne acrescentou um w ao apelido para a grafia 

corresponder à pronúncia; Herman Melvill viu aos 12 anos mais um e no apelido para 

redenção do nome da família." Para todos houve uma renovação, uma tentativa de se tornar 

um outro que, se por um lado indicia dependência e insegurança, por outro revela força e 

determinação: "Except for Melville, who always stands outside any pattern, the changes 

8 Ruland e Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, 104-05. 
9 Tocqueville, Democracy in America, 272. 
10 Tocqueville, Democracy in America, 272. 
" Assunto já tratado na p. 44. 
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imply a self-conscious mixture of alienation, self-assertion, and dependence. [...] a self-

fashioning beyond yet within the identities given to them by their parents and their culture."12 

Mas se o espírito de missão, omnipresente na América desde os primórdios, exige e 

justifica o nascimento de uma cultura demarcada, o passado é, porém, o poder contrastivo da 

tradição que a faz reconhecida e diferente. "Sem a estática da tradição, como se mediria a 

turbulência do novo?"13 Como reconhecer a diferença sem a comparação implícita? Por outro 

lado é ainda a força da tradição que impele para a ruptura e para a criação de uma nova 

tradição: "Contra a tradição se faz o novo, assim como apenas contra uma tradição se pode 

»14 
verificar o que e novo. 

Melville não deixa também de usar a tradição, tirar dela partido para falar do seu 

tempo, tecer as suas críticas, engendrar as suas metáforas. Para além de Timoleon, de que se 

falará no Capítulo III, refira-se «Hawthorne and his Mosses», em que usa o percurso de 

Shakespeare para assegurar o aparecimento do grande poeta americano. Também aí afirma a 

permanência da tradição, a sua existência através dos tempos e o contributo que tem tido para 

novas iniciativas: "...all that has been said but multiplies the avenues to what remains to be 

said."15 

No século XIX as transformações técnicas operadas pela Revolução Industrial e as 

descobertas ocorridas a nível científico despertaram um desejo colectivo de dinamismo e 

modernidade que invadiu as artes e as ideias. O avanço territorial, tecnológico e industrial que 

inspirava a auto-confiança do americano reclamava, cada vez com maior eco, o enaltecimento 

das conquistas alcançadas. O ambiente frenético do desenvolvimento crescente da América, 

12 David Leverenz Manhood and the American Renaissance (Ithaca: Cornell University Press, 1989) 10 
- i o ^ u i m Z u e ' l Magalhães, Dylan Thomas: Consequências da Literatura e do Real na sua Poes.a (L.sboa. 
Assírio e Alvim, 1982) 37. 
14 Magalhães, Dylan Thomas..., 37. 
15 Melville, «Hawthorne and His Mosses», 46-47. 
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da aceleração da sua indústria, das preocupações sociais devidas ao fervor milenário de 

rectidão instilavam uma auto-conflança inexcedível também no campo literário: 

mmãmsemmm 
Soul which also inspires all men. 

Mas se os anos de oitocentos testemunhavam grandes mudanças, registavam, contudo, 

constância nas formas de representação." O desenraizamento, a instabilidade, as dúvidas 

causadas pela mobilidade que o progresso impunha geravam a procura da velha forma de ver 

o mundo, numa necessidade premente de segurança e certeza de valores. Se por um !ado havia 

a procura de novos horizontes, aspirações e ideais num presente que se queria novo, por outro 

havia o desconforto da insegurança, da incerteza e do medo, que impeliam para a 

tranquilidade do passado já conhecido, assim como para a procura dos valores então 

assimilados e do conhecimento e da arte que os enformou. Era esta a dualidade vivida pelo 

Americano: uma dialéctica de sentimentos contraditórios gerada na interacção entre o passado 

e o presente, a certeza e a dúvida, a tradição herdada e o novo a que aspirava, da qual iria 
nascer a poesia americana: 

Men say they know many things; 
But lo! They have taken wings, -
The arts and sciences, 
And a thousand appliances; 
The wind that blows 
Is all that any body knows.18 

Até à Revolução Americana, que faz emergir um espírito nacional e criar a identidade 

americana, os colonos sentiam-se europeus: nas orações que rezavam, nas casas que 

construíam, nas línguas que falavam. Apesar da proveniência linguística diversificada -

França, Suécia, Holanda, Alemanha, Espanha - e todas contribuíssem para a formação da 

16 Emerson, «The American Scholar», 63. 
17 Magalhães, Dylan Thomas..., 56-57. 
18 Thoreau, Walden, 28. 
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civilização americana, incluindo os negros africanos que para lá foram levados e os índios já 

existentes, as colónias ,uc formaram os primeiros estados unidos eram maioritariamente 

inglesas, enraizadas nas suas tradições, apoiadas pelo seu comércio e baptizadas com nomes 

de sua inspiração: Georgia, Carolina, Virginia, Marvtad, New York, New Hampshire, New 

England." Thomas Paine afirma mesmo em Common Seme: "Europe, and not England is the 

parent country of America».2» Ao tempo da vitória de George Washington em Yorktown, em 

1781, já muito se fizera nas colónias da faixa atlântica qne não poderia ser desfeito: na língua, 

nas instituições, nas correntes de pensamento. Ao reflectirem no novo que se lhes oferecia - o 

céu que os cobria, o ar que respiravam, o espaço que os envolvia, - desenvolveu-se uma força 

libertadora e vontade de afirmação, renovadas pela influência do novo continente destinado a 

um novo homem civilizado. Restaria, no entanto, a nostalgia da marcante cultura europeia.21 

Por isso, os colonos sentiam-se donos de um novo lugar, mas exibiam as suas tradições de 

origem: 
She [the land] was ours 

In Massachusetts, in Virginia; 
But we were England's, still colonials, 
Possessing what we still were unpossessed by, ^ 
Possessed by what we now no more possessed. 

Por outro lado, a experiência partilhada no novo espaço ia marcando diferenças com a 

Inglaterra e com a Europa: a adversidade do clima, a inospitabilidade do terreno, o desafio de 

culturas, a necessidade do improviso - uma dureza que se lhes oferecia e que só a 
novas 

tenacidade poderia vencer: 

much less towns to repa r to, to seek for succour. ...Besides, wnai couiu uicy ^ 
desoîale w U d Z - s , full of wild beasts and wild men - and what multitudes there might be of them 

Penguin, 1987) 269, nota 4. 
20 Paine Common Sense, The Thomas Paine Reader, eds. Foot e Krammck, 8. 

» ^ ' ^ ^ ^ X ^ 7 ^ r < » - . -■ — 1 Conner, Latn.n, «L„„„o„: 
Jonathan Cape, (1971)1977)424. 
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they knew not. ... all things stancUpon them with a weather-beaten face, and the whole country ... 
represented a wild and savage hue. 

E os anseios ocasionados pela diferença (a terra excedera as expectativas, maior que a 

Inglaterra, maior ainda do que a Europa), as incertezas trazidas pelo experimentação, as 

angústias provocadas pelo indefinido operaram uma outra experiência, desenvolveram uma 

nova imaginação que exigia um discurso próprio: 

Something we were withholding made us weak 
Until we found out that it was ourselves 
We were withholding from our land of living, 
And forwith found salvation in surrender. 
Such as we were we gave ourselves outright 
(the deed of gift was many deeds of war) 
To the land vaguely realizing westward, 
But still unstoried, artless, unenhanced, ^ 
Such as she was, such as she would become. 

Desde os primeiros escritos descobre-se uma força impulsionadora na literatura que 

faz emergir a riqueza dos seus conflitos, como em Poe ou em Melville, em Faulkner ou em 

Hemingway. E o sentimento de um novo povo - a raça das raças, como lhe chamou Whitman 

- revelava-se uma experiência bem distinta da europeia, que Crevècoeur tivera o génio de 

prever: "Americans are the western pilgrims who are carrying along with them that great mass 

of arts, sciences, vigor, and industry which began long since in the east; they will finish the 

great circle." 

Com a Revolução Americana atingiu-se o culminar lógico da conquista e a 

independência levava a História a um triunfo culminante. Conseguida a independência 

política, os Americanos sentiam, não só a euforia dessa emancipação, mas também o prazer 

de constituirem a primeira nação do Novo Mundo e um exemplo democrático para o Velho: 

Lone enough have we [...] doubted whether, indeed, the political Messiah had come But he has 
come m 7 / [ . ] And let us always remember, that with ourselves - almost for the first tune m the 

"Bradford «Of Plymouth Plantation», The Makers and the Making, eds. Brooks, Lewis e Warren, 20-21. 

: K ± G c ^ ^ ^ » / ™ —'ed-George 
McMichael, vol 1 (New York: Macmillan (1974) 1980) 383. 
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history of earth - national selfishness is unbounded philantropy; for we cannot do a good to 
America but we give alms to the world. 

Mas ao tornar-se "América", os Estados Unidos não eram um fim, eram, antes, um 

ponto de partida. E o espaço americano metamorfoseava-» em horizonte infinito e amplitude 

selvagem de um destino manifesto:27 a conquista do Oeste cumpria a antiga profecia do 

progresso e glória americana. 

Emerge um novo nacionalismo assente na supermacia e expansão daquele povo por 

vontade de Deus, ou, convocando Perry Miller, um fogo que a jovem América ateava e cujas 

chamas iriam crepitar bem alto.28 E ao olharem a sua memória, a nova ordem e o espírito 

conquistador dominante viam uma "página em branco" expectante de um novo discurso a que 

Michel de Certeau chamou "l'écriture conquérante"™ Com efeito, a sensação de liberdade e 

de espaço que a terra imensa proporcionava, aliada ao espírito empreendedor e auto-coníiante 

do americano, permitiam inscrever naquele lugar um discurso que preenchesse o vazio imenso 

que se lhes oferecia e reclamá-lo exclusivamente seu. Além disso, a omnipresença da 

revolução alimentava a esperança de uma nova escrita, gerava a musa inspiradora de uma 

outra libertação e sustentava o "Godot" que a autonomia literária representava.30 O espírito de 

1776 anunciava a alvorada de um tempo de ouro de liberdade e de realização artística: "The 

fathers had provided the pattern and set the direction. It was time for the sons to complete 

their work."31 As novas circunstâncias pediam uma voz que as cantasse e alguns olhares do 

outro lado do Atlântico já estranhavam o silêncio americano: "On doit être étonné que 

l'Amérique n'ait pas encore produit un bon poète, un habile mathématicien, un homme de 

26 Melville, White-Jacket, 153. , . . . . . , . 
27 Bercovitch (gen. ed.), The Cambridge History of American Literature, vol. 1 (Cambridge: CUP, 1995) 149. 
28 Perry Miller, The Raven and the Whale (Westport, Conn.: Greenwood P, (1956) 1975) 274. 
29 Michel de Certeau, L'Écriture de l'Histoire (Paris: Gallimard, 1975) 3. 
30 Bercovitch, The Rites of Assent, 169. 
31 Bercovitch, "The Rites of Assent: Rhetoric, Ritual, and the Ideology of American Consensus', 7he American 
Self, ed. Sam B. Girgus (Albuquerque: U of New Mexico P, 1981) 34. 
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génie dans un seul art ou un seul science.32 Mas se a América já dera ao mundo um 

Washington, um Franklin e um Rittenhouse, a seu tempo daria o poeta desejado: 

When we shall have existed as a people as long as the Greeks did before they produced a Horner, 
2 Romans a Virgil, the French a Racine and Voltaire, the English a Shakespeare and Milton, 
shouldThis reproach be still true, we will inquire from what unfriendly causes rt has proceeded. 

Já tinham sido dadas provas, em vários campos da arte e da ciência, do génio latente 

naquela jovem nação, a quem Jefferson chamou "child of yesterday".34 Faltava agora uma voz 

autónoma que ecoasse o destino histórico que os americanos cumpriam, o Poeta que cantasse 

a América e afirmasse a singularidade do herói americano: 

an individual emancipated from history, happily berefft of ancestry, 7 t o u c h ^ a
r

n
e ? . U

n
, ; d f ( ; e ^ 

the usual inheritances of family and race; an indiv.dual standmg alone, self-reliant and self 
propeling ready to confront whatever awaited him with the aid of his own unique and inherent 

„35 
resources. 

Urgia uma nova literatura que brotasse a experiência e o sentir americanos. Tratava-se 

de uma sociedade nova, construída a partir do nada, desejosa de quebrar os laços tutoriais que 

a ligavam ao Velho Mundo, ansiosa pelo momento de ver reconhecida a sua maturidade 

cultural que Emerson iria definir em Representative Men: 

There is a moment in the history of every nation when, proceeding out of his brute youth the 
percep ve powers reach their ripeness and have not yet become microscopic: so that man, at hat 
instant Txtends across the entire scale, and, with his feet still planted on the immense ore es o 
S C o n v e r s e s with his eyes andl brain with solar and stellar creation. That is the moment of adult 
health, the culmination of power.36 

Em 1785, Noah Webster foi dos primeiros a exigi-la: "America must be as 

independent in literature as she is m politics - as famous for arts as for arms"? Tocqueville 

dos primeiros a profetizá-la: "As things are, I am sure that they will have one [literature] in 

the end. But it will have a character peculiarly its own, different from the American literary of 

» Guillaume Thomas François Raynal, citado por Jefferson, «Notes or, the State of Virginia», The Portable 
Thomas Jefferson, ed. Merryl D. Peterson (Harmondsworth: Penguin 1977)101. 
33 Jefferson, «Notes on the State of Virginia»,^ Portable Jefferson, ed. Peterson, 101-02. 
34 «Notes on the State of Virginia», The Portable Jefferson, ed. Peterson, 102. 
35 Lewis, The American Adam, 5. 
36 Citado por Ruland e Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, 105 
37 Bercovitch, gen. ed., The Cambridge History of American Literature, vol. 1, 548. 
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today."38 Era forte o desejo de cortar as amarras que os ligavam à tradição europeia e de abrir 

de caminho rumo à sua autonomia estética; impunha-se a negação da tradição recebida e a 

confirmação de uma tradição nacional própria. A manutenção da dependência cultural poderia 

revelar-se mais tarde insuperável e disso mesmo alerta Thoreau: "Who has any desire to split 

himself any further by straddling the Atlantic? We are extremists enough already. There is 

danger of one's straddling so far that he can never recover an upright position."39 A 

arrogância colonizadora que viam no outro lado do Atlântico era a razão dos seus propósitos: 

a negação e revolta só têm lógica quando existe um adversário: "...ela [a lógica do revoltado] 

pressupõe sobretudo alguém a quem endossar a injustiça, a mentira e a dor que legitimam a 

revolta humana". 

O tempo é, pois, de determinação naquele propósito. Hawthorne pergunta: "Shall we 

never, never get rid of this Past? [...] It lies upon the Present like a giant's dead body!";41 

Emerson aponta o dedo acusador: "We have listened too long to the courtly muses of 

Europe . 

Das várias figuras envolvidas na mudança, Emerson poderá considerar-se o grande 

renovador da literatura e da linguagem, o filósofo das formas naturais, cuja arte sem artifícios 

faz resplandescer a verdade.43 Herdeiro da retórica puritana de eleição - tão central no 

discurso poético americano - , convicto de que todo o lugar comum da vida americana era 

merecedora da arte mais elevada, determinado em repudiar as tradições estabelecidas, 

Emerson encoraja e desencadeia uma revolução literária. A História da nação reclamava-o. 

Para a consecução deste grande objectivo, muito contribuiu o Movimento 

Transcendentalista, de cujo credo Emerson era o profeta. Partindo de uma pequena discussão 

38 Tocqueville, Democracy in America, 252. „„„„*„„ „A 
39 Carta de Thoreau a Emerson em 21 de Maio de 1848, The Cambridge History of American Literature, ed. 
Bercovitch, vol. 2, 511. . , - „ - , . , , . , 
40 Eduardo Lourenço, Heterodoxias (Lisboa: Assino & Alvim, 1987) 134 
41 Hawthorne, The House of the Seven Gables (New York: The Pocket L.brary, (1954) 1959) 206. 
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entre elementos da Igreja Unitarista sobre a situação da Filosofia e da Religião, o panfleto 

"Christianity as a Purely Internal Principle", do ministro unitarista Convers Francis iria atrair 

a atenção de muitos pensadores radicais e Francis viria a fundar o "Transcendental Club" de 

que Emerson se mostrou o principal activista.44 O impulso reformista daquela Igreja fê-la 

recusar o discurso calvinista instituído e valorizar o empirismo Lockeano na aquisição do 

conhecimento. Contudo, o processo dedutivo dificultava a experiência espiritual e a 

participação humana no divino - o que se revelava incómodo para uma geração tão confiante, 

impaciente e ciosa de realização. Ora, o pensamento pós-Kantiano de Goethe e Coleridge 

revela-se capaz da intuição mais elevada, permitindo ao homem apreender e participar do 

divino, respondendo cabal e rapidamente às suas exigências.45 Assimilando as ideias 

românticas sopradas da Europa que valorizavam o sentimento sobre a razão, a expressão 

individual sobre as restrições da lei e da tradição, o mundo natural como fonte de bondade 

sobre o materialismo crescente saído da industrialização, o Transcendentalismo oferecia 

diferença e novidade ao evidenciar a relação única que se estabelecia entre o indivíduo e o 

universo e ao falar numa ordem de verdade que transcendia, pela percepção imediata, toda a 

evidência externa e transpunha para o campo metafísico os aspectos exteriores.46 Quanto a 

estes, a vastidão do espaço desafiava à análise e descoberta da imensidão interior que estava 

por explorar: 

Direct your eye right inward, and you'll find 
A thousand regions in your mind 
Yet undiscovered. Travel them, and be 
Expert in homecosmography 

42 Emerson, «The American Scholar», 62. 
43 Ruland e Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, 144. . . „ b a r i a p o r 
44 O clube foi inicialmente chamado "The Symposium" por Emerson, depois Hedge s Club , mas acabaria por 
Z w ^ o T " ^ Transcendental Club", The Cambridge History of Amencan Uterature, ed. 
Bercovitch, vol. 2, 377. 
45 Avelar, Diálogos e Recusas, 31. 
46 Cf a emergência e desenvolvimento do Romantismo, tratados no Capitulo 1, 3 /-4Z. 
47Thoreau, Walden, 211. 
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E se a tarefa era árdua, se o vazio inspirado pela paisagem infindável era difícil de 

preencher, era também desafiadora ao tornar-se possibilidade infinita de horizontes por 

conquistar e fronteiras por transpor, que o confronto de cada um consigo mesmo representava. 

A coragem do novo homem venceria: "He [the Transcendental^] believes in miracle, in the 

perpetual openness of the human mind to new influx of light and power, he believes in 

inspiration, and in ecstasy. 

A dissidência da Igreja Unitarista, da filosofia de Locke e Newton, a celebração 

romântica do indivíduo, a crença no poder da imaginação, a fé no "self-made-man" reflectido 

por Franklin, o diálogo interior espiritual necessário à sua relação com o mundo adivinhavam 

a alvorada de um novo tempo: "It was a form of spiritual revivalism that dramatized the 

searching self at a crucial moment, when the time [...] seemed ripe for total renewal".49 

Demarcava-se, assim, a especificidade americana em relação à europeia: pela reacção às 

doutrinas racionalistas do século XVIII, pela oposição à ortodoxia calvinista e às exigências 

puritanas herdadas da Nova Inglaterra; pela rejeição a quaisquer atitudes dogmáticas 

estabelecidas. 

Partindo da supermacia do mundo do espírito sobre o mundo físico e visível, de 

origem romântica, os transcendentalistas valorizam a intuição, o sentimento e a inspiração na 

percepção dos objectos; defendem a introspecção, a celebração do indivíduo e a exaltação das 

belezas naturais; professam a emanência de Deus na natureza e afastam-se das concepções 

calvinistas de Deus rigoroso e vingativo e da natureza adversa e corrupta. E se a natureza 

encarna a divindade, então cada um é parte desse bem absoluto, dessa natureza inocente e 

imaculada . Sendo ela parte de um todo vivo, uma espiral ascendente a que a nova ideia de 

ciência dava maior impulso, então o homem podia transcender as noções convencionais. 

Expressam por isso uma semi-religiosidade em relação à natureza e vêem uma relação directa 

48 Emerson, «The Transcendentalist», 90. 
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entre o universo (macrocosmos) e a alma humana (microcosmos). E porque no homem existe 

um deus, a voz interior de cada um é a voz da psique colectiva, da "Over-Soul" - poder 

absoluto da bondade do qual todas as coisas dimanam e fazem parte - e cuja união será o 

grande objectivo da vida. A apreensão da beleza e da verdade do mundo natural constituirá 

uma forma de realização humana. Para tanto, o isolamento do poeta e o afastamento da 

sociedade permitir-lhe-iam (re)conhecer melhor a Humanidade na sua procura de Beleza. 

Walden, or Life in the Woods, de Thoreau, é a expressão da harmonia com a natureza através 

de uma vida simples e contemplativa. Haveria que actuar de acordo com as leis da vida a que 

o mundo dos fenómenos tem de obedecer. Cada indivíduo teria de escutar a sua voz interior, a 

música que satisfaz vontades, alarga os sentimentos e projecta nova luz. Restava acreditar em 

si, na alma universal dentro de cada um para que o homem fosse o que Nietzsche viria a 

chamar um "homem superior". 

Cresce daí o nacionalismo cultural que levou os artistas a escreverem canções 

patrióticas, pintar paisagens magníficas e erguer edifícios monumentais para assim 
50 

testemunharem a grandeza do povo e da nação americana. 

A partir do Movimento Transcendentalista inicia-se a grande colheita literária 

americana do século XIX. Para Whitman foi Emerson que abriu a procissão que desfilaria 

depois perante o olhar deslumbrado da América.51 Foi ele o apóstolo do progresso e 

optimismo que celebrava o indivíduo auto-confiante inundado pelo amor e pela presença de 

Deus que o divinizavam e lhe asseguravam a salvação. A sua auto-confiança incluía ainda a 

existência de unidade na diversidade aparente, a correspondência entre o mundo e o espírito e 

a apreensão do divino através da natureza. Dele diz Bercovitch: 
No one made larger claims than he did for the individual, no one has been more influential upon 
The American literary tradition, no one was more centrally the Amencan Romant.c, no one more 

49 Ruland e Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, 199 
50 George McMichael (gen. ed.), Anthology of American Literature, 551. 
51 Ruland e Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, 104. 

72 



passionately5denounced injustuce in America, and no one more firmiy upheld the metaphisics of 

the culture."52 

Emerson era o pregador da harmonia num tempo de fragmentação e conflito.53 

Em «Self-Reliance», enuncia os princípios por que o homem se devia reger: "Trust 

thyself; "Obey thy heart"; "Nothing is at last sacred but the integrity of your own mind"; 

"No law can be sacred to me but that of my nature"; "Insist on yourself, never imitate"; 

"Nothing can bring you peace but yourself'.54 A celebração transcendentalista do indivíduo, 

percorrida por um êxtase sublime, confirmava mudanças na tradição protestante e a 

austeridade de Whinthrop sentia-se longínqua: a liberdade natural, outrora inimiga da paz e da 

verdade, tornava-se, duzentos anos depois, no guia seguro daquela terra abençoada. Isso 

mesmo se sente em Hawthorne, com a publicação de The Scarlet Letter, onde se opõem o 

conformismo puritano de Dimmesdale e o dinamismo inconformista de Hester, a severidade 

de um passado que se rejeita e o liberalismo de um presente que se impõe. A euforia dos 

tempos justificava-o: o materialismo prosperava, os recursos naturais multiplicavam-se, as 

indústrias desenvolviam-se, as cidades dilatavam, as fronteiras alargavam-se, o destino 

cumpria-se. Esta confiança intrínseca e total no eu, que ecoaria magistralmente em Walt 

Whitman com Song of Myself, insinuava, pois, um corte com o passado e apontava um novo 

rumo que garantia um futuro de glória. 

Emerson dá ainda conta da energia criativa do pensamento, da originalidade 

conseguida através da actividade da mente. Segue Coleridge que, sobre o propósito das 

Lyrical Ballads, de Wordsworth, afirmara: 

to £ive the charm of novelty to things of every day, and to excite a feeling analogous to the 
s u D e X a l by a™kening the mind's attention from the lethargy of custom and d.rect.ng ,t o 

P T e wondeîs of the world before us; an inexhaustible treasure, but for wh.ch '" consequence 
of the fiiroffîmmÎty and selfish solicitude we have eyes, yet see not, ears that hear not, and 
minds that neither feel nor understand.5 

52 Bercovitch, "The Rites of Assent", The American Self, ed. Girgus, 30. 
53 McMichael, Anthology of American Literature, Vol. I, 996-97. 
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Em 1836, "Annus Mirabilis" como lhe chama Perry Miller, publica c ensaio «Nature» 

e abre caminho ao reconhecimento de uma es te ta literária distinta: exalta o poeta, repudia o 

passado e afirma a singularidade da eosmovisao americana: "I become a transparent eyebaU; 1 

am nothing; I see al l»* O imaginário americano atinge um novo modo de representação 

assente em formulações simbolistas. Herdeiro da forma puritana de descodificar o sistema de 

sinais que constituía o mundo sensível, o novo modo de representação antecipa o simbolismo 

em França: 

A partir daqni, Emerson oferece à nação Americana a poss.bihdade de um novo 

começo ao propor uma alteração na relação existente entre o sujeito e o mundo material: a 

supremacia do objecto em relação ao sujeito, existente nas filosofias raciona.istas e empiristas 

do século XVIII, dá lugar à supremacia do sujeito em detrimento do objecto, proveniente do 

,dealismo Alemão e do Romantismo Europeu. Naquele ensaio converge, ass.m, uma certa 

dualidade entre o nascimento de uma nova identidade enteai , «Naissance», e a tomada da 

tradição europeia como ponto de partida para uma tradição americana, «Renatssance». 

No ano seguinte, a palestra «The American Scholar», proferida perante a Phi Beta 

Kappa Sociey de Cambridge, Massachusetts, mostra-se mais enérgica e consequente. Mais do 

que uma mera palestra, Emerson proferia a maioridade cultural amencana ou. na opinião de 

Oliver Wende.. Holmes, «our intelectual Declaration of Independence»." Nela confirma os 

propósitos anteriores e exige o nascimento do poeta que cante o novo olhar americano. Sente 

a urgência de um novo homem em demanda de si próprio, num outro tempo que tem de ser 

56 Emerson, «Nature», 6. 
57 Fiedler, Love and Death in the American Novel, n>-r>. 
58 Dickinson, Complete Poems, V. 
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cantado: «Each age [...] mus. write its own books; or rather, each generation for the next 

succeeding. The books of an older period will not ft. this."" Critica as propostas literárias do 

neo-clacissismo, como já fizera Wordswor.fi no «Preface .o Lyrical Ballads», e defende o 

sublime romântico de uma nova estética: 

near are not less beautiful and wondrous than things remote. 

A sua justificação está na auto-confiança ilimitada e no reconhecimento das 

capacidades do Americano. Por ordem da profecia é a ele ,ue estão reservados altos 

desígnios: «... this confidence in the unsearched might of man belongs, by all motives, by all 

prophecy, by all preparation, to fire American Scholar."6' Prescindível então, renunciável até, 

a influência europeia, particularmente a inglesa, enja longa dependência se tornara incómoda. 

Com outro ensaio, «The Poe.» (1844), Emerson enuncia o material que se estende ao 

olhar americano, a riqueza inspiradora que se lhe oferece e que permanece por cantar: 

Texas are still unsung. Yet America is a poem m our eyes, its ample geograp y 
imagination, and it will not wait long for meters. 

Aponta ao poeta a realidade outra que constitui a experiência americana. Resultando 

embora de um processo histérico recente, ela afirma-se já na sua grandeza e deverá cons.ituir 

a única fonte inspiradora: 

..At ,.63 
muse. 

Sublinha ao longo do ensaio o seu modo de ver a criação artística e o pensamento em 

geral como parte de um processo orgânico de interacção entre o ser e o seu meio. Formula as 

59 Emerson, «The American Scholar», 49. 
60 Emerson, «The American Scholar», 61. 
61 Emerson, «The American Scholar», 62. 
62 Emerson, «The Poet», 338. 
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exigências poéticas quanto a um discurso que dialogue com o espaço, dando não sô a noção 

de totalidade, mas traduzindo a harmonia existente entre o homem e a natureza: 

the world is a temple, whose walls are covered with emblem p ^ r e s ^ ^ ^ ^ 

the distinctions which we make m event a c ^ affmn ° to 8 64 

disappear when nature is used as a symbol. L-.-J we are bymou 

A procura de sentido nos símbolos qne se oferecem ao olhar revelará a reiação 

harmoniosa estabelecida entre o homem e o espaço. A possibilidade de significação one en e 

«odo permitem .eva, através da leitora dos símbolos cinonndantes, não sô à apreensão do 

geral, mas também a uma dimensão que ultrapassa a mera aparência. 

Poe viria a complementar - e também contrariar - a visão emersoniana ao resumir os 

princípios simbolistas em "The Poetic Principle" (editado postumamente, em 1850). 

Criticando o didactismo, a procura da verdade e a incu.cação de uma moral como objectivo 

último da poesia, celebra o poder do objecto artístico, ou seja, a centralidade estética do 

símbolo individual qne era o poema. O significado poético estava confido, afinal, no poema 

em si, naquilo qne o constituía, não em qualquer verdade referencial exterior.65 

Would „e W pen.it ourseives ,o loot into c a r - g sou!, we ™ g g - » £ » Z Z 

SES s s r " « - -" ™-
fs ■ ̂ and *"-

more - this poem written solely for the poem's sake. 

E Poe lembra ainda a beleza que o poema irradia e o prazer que oferece na sua 

contemplação: 

me wòrd as inclusive of the sublime, - I make Beauty the prov.nce of the poem . 

63 Emerson, «The Poet», 340. 
64 Emerson, «The Poet», 327 e 328. 
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67 Poe, "The Poetic Principle", Complete Tales and Poems, 804. 
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Enuncia al, os princípios da au.ono.nia es«é,ica one a Enropa iria anunciar nos 

princípios do século XX com o movimen.o modernista. Propõe a exploração da capacidade 

muHi-significa.iva da pa.avra, de ,ue falava Sheiiey, a apropriação dos mitos e símboios, 

dando á palavra algo .nais ,ue ultrapasse a sua media.cz significativa. A presença do sujei.o 

dissolve-se progressivamente em favor total da escrita, levando aos esteticismos fnisseculares 

da arte pela arte e depois ao Modernismo. 

Estava aberto o caminho para a peeulariedade da escrita americana - que Whitman iria 

v c „ m,e fayia eirar a construção simbólica em torno da concretizar na sua prática poética - e que iazia girar a 

construção da sua identidade: 

„e ataec, on good R — i c premises, «o = 1 . ^ n s i s , ™ ^ ™ ^ T ^ ™ 

could be nothing else.68 

Herdeira da imagem calvinista de interpretação do mundo sensível e influenciada pelo 

iUmite da imaginação romântica, a escrita americana seculariza-a e transforma-a cm símbolo 

que, a partir da realidade, abre caminho à verdade transcendente. No dizer de Charles 

F.edelson Jr., o modo de representação americana dcfme-se pela omnipresença da abordagem 

simbólica por via da capacidade plurissignificativa da linguagem: 

A. a * . when EngKsh li.era.are was living o„ ^ « £ Z * ^ Z £ 3 8 £ Z 

presence in the intelectual landscape. 

Toma-se, para David S. Reynolds, num "open «ex,» onde a arte .iteraria é fusão de 

várias vozes - clássica, fi.osófiea, religiosa - espaço de possib.lidade infinita ,ue as 

i „ , 70 
capacidades criadoras da linguagem exploram. 

68 Ruland and Bradbury, From Puritanism to Postmoderfm>™c h u o f C n i c a g 0 P , 1969) 42-3. 
69 Charles Fiedelson Jr, Symbolism and American Literatura (Chicago. 1 he U g 
70 Cf. Citação de Reynolds, p. 61. 
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Melville foi outra voz denunciadora da realidade americana. Sabia que o .empo e o 

espaço gravaram diferenças e apagaram semelhanças desde a chegada do Mayflower á costa 

americana. Por isso afirma: ». ..belteve i, or not, England, after all, is, in many things, an alien 

to us."" As dissemelhanças que ao longo do tempo moldaram o carácter da América e 

estabeleceram as suas ideossincrasias justificavam a sua libertação do jugo europeu. 

Utilizado a prática naval de "flogging" em WkUe-Jacke,, Melville aborda, de forma incisiva, 

„ domínio da tradição cultural britânica na América e desfia argumentos que justificam a 

libertação daquilo a que chama «a barbarous feudal aristocracy».- Para ele é imperiosa a 

autonomia cultural, sem o que a Revolução levada a cabo e a Independência conquistada se 

tornam inconsequentes. 
A s a sailor, he shares none of our civil immunities the law of our soil in no respect a c ^ a n i e s 
the national floating timbers grown thereon, and to which he clings as 
Revolution was in vain; to him our Declaration of Independence is a he. 

A rejeição do Passado é inevitável para tal objectivo; a coragem o meio de o atingir: 

... w e Americans are driven to a rejection of t h e « ^ ^ ^ ^ ^ 
of the nations must, of right, belong to 0 ^ h o u Í d f P o s s í e prove a teacher to posterity, 
^ I ^ X ^ o ^ ^ 2 : ^ X e l us than have gone before; 
the world is not yet middle-aged. 

Assim como Israel escapara à escravidão do Egipto, a América escapara à submissão 

da Europa. E se algumas amarras restavam, haveria que cortá-las definitivamente: «England 

should be nothing to ns, except an example to be shunned."" A juventude, inexperiência e 

incultura do novo continente não seriam impedimentos, antes, forte incentivo: "In our youth is 

71 Melville, «Hawthorne and His Mosses», 47. 

'London pays 
74 Melville, White-Jacket, 145. 
75 Melville, White-Jacket, 152-53 
76 Melville, White-Jacket, 152. 
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our stength; in our inexperience, our wisdom.»" Não deixa porém de metaforicamente fazer 

envios aos críticos e escritores que se mostravam instaiados na dependência europeia e de ihes 

atribuir responsabilidades: "The amount of flogging on board an American man-of-war is, in 

many cases, in exact proportion to the professional and intellectual incapacity of her officers 

to command". 

A poesia americana do século XIX é uma escrita de alternâncias que se caracteriza 

pe.a irreverência, ambição e ideossincrasia. Convirá, porém, referir que a ela subjazem dois 

factores que se interrelacionam: por um lado a marginalização dos poetas americanos feita 

pelo prestígio reconhecido às publicações em Inglaterra; por outro, a falta de cultura literária e 

de uma audiência própria, estabelecida e definida. 

Nas primeiras décadas do século, os meios de produção e distribuição literária 

experimentaram grande transformação. A indústria livreira desenvo.via-se no que respeitava 

ao fabrico, divu.gação e distribuição." Contudo os livros americanos tinham de competir com 

as edições baratas de autores britânicos, que não estavam ao abrigo da lei de copyright 

internacional. Melville foi um dos que sentiram o incómodo desta desigualdade concorrência! 

que só viria a ser negociada em 1891» No seu artigo «Hawthorne and His Mosses», prenhe 

de nacionalismo, MelviUe insurge-se contra aquela situação, concretizada na preferência por 

autores britânicos: "...let America first praise mediocnty even, in her children, before she 

praises [...] the best excellence of the children of other lands»8' Não escapam sequer os 

escritores que, como Irving, reflectiam influências estrangeiras: «H is better ,0 fail in 

77 Melville, White-Jacket, 153. 

^ I T S E S Ï r ï ï ' L " - * cf. wilHam Ch.r»a«, « - , * « * * ■» *"*« »"-«» 
C S K lÎT£c2t;Z"U » / " Z,W« vo,. 2, , , 
81 Melville, «Hawthorne and His Mosses», 47. 

79 



originality «ban «o succeed in imitat ion- Objectivo, emite o sen grito de independência, 

formulando um autêntico manifesto: 

Let America then praize and cherish her ^ ^ £ ^ £ ™ J & ] y Z M 
American Goldsmiths; nay, we want no ^ ^ ^ ^ ^ 2 American, and have 
of a true American author, that he were ™ J * ^ l ° ^ 2 n ï L that all Americans writers 
done; for you cannoy say a nobler hing of htm. ~ B» t s not n ^ 
should studiously cleave to national.ty in thetr w n t j j only^this no^Amen ^ ^ 
, i k e an Englishman, or a Frenchman ^ ^ ^ J ? ^ ^ i s m towards England. If 

e T t h ^ r p ^ r C ^ i ^ j S ^ it, not uŝ And the time is not far off when 
circumstances may force her to it. 

Melville sentia que a grandeza fisica da América, consubstanciada nas glorias para que 

estava predestinada, não tinham voz cultural correspondente: 

Seplorably unprepared for it, and we seem studious to remam so, 

Mas se a popularidade de Scott, Byron, Dickens on Thackeray irritava Melville e 

outros autores nacionais, promovia, por outro lado, o gosto pela leitura, de ,ue os escritores 

americanos podiam aproveitar, ao mesmo «empo que ajudava a amadurecer a indústria e o 

mercado livreiros: impressão, divulgação e distribuição. Os resultados foram impressionantes: 

O volume de publicações ascendeu a $2,5 milhões de dólares em 1820, a S5,5 em 1840 e a 

$12,5 em 1850.8S Desta forma desenhavam-se, com traço mais nítido, os contornos do 

caminho que levaria à realização estética americana. As previsões de Jefferson co„cre,izar-se-

iam. O tempo de espera jusfificaria a colheita literária do futuro. O optimismo que transpirava 

das conquistas alcançadas e das capacidades inesgotáveis do indivíduo frutificaria, também, 

na poesia. 

Após o sucesso da Guerra da Independência, vários foram os nomes que revelaram 

uma tentativa de renascimento literário: Philip Frenau, Hugh Henry Brackenridge, Charles 

82 Melville, «Hawthorne and His Mosses», 48. 
83 Melville, «Hawthorne and His Mosses», 47-48. 
84 Melville, «Hawthorne and His Mosses», 48. a Vnl ? 1(5 
85 Bercovitch, gen. ed., The Cambridge History of American Literature, vol. 2, 16. 
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Brocken Brown; contudo, uma tentativa abortada já que nenhum destes nomes se afirmou 

profissionalmente. A geração seguinte de Irving, Bryant, Cooper e Longefellow iria completar 

em certa medida as tentativas anteriores: conseguiram sucesso literário e comercial e por esse 

meio acordaram os Americanos para os recursos históricos e intelectuais ao seu alcance. 

Edgar Allan Poe entendeu que chegara a hora de a Literatura Americana enfrentar a crítica. 

Com o estímulo de Emerson cresceu um sentimento de confiança e os anos entre 1850 e 1855 

fieariam marcados por uma extraordinária produção literária: The Representative Man (1850), 

de Emerson, The Scarlet Letter (1851), The House of the Seven Gables (1851) c The 

Blithedale Romance (1852) de Hawthorne, White-Jacket (1850), Moby-Dick (1851) e Pierre 

(1852) de Melville, Uncle Tom's Cabin (1852) de Harriet Beecher Stowe, Walden (1854) de 

Thoreau e a primeira versão de Leaves of Grass (1855) de Walt Whitman. Outras foram, 

ainda, as realizações estético-literárias americanas daquela época: "the distinctive emergence 

in America of the poem, the essay, the questing travel tale, the novel and - if we add Poe's 

work of the previous two decades - the modern short story"86 

É Walt Whitman que encarna, no entanto, a vitória da realização cultural americana. 

Com Song of Myself propõe um novo início para a identidade do seu povo: explora a 

capacidade da palavra, fi-la ultrapassar a sua imediatez significativa e dá ao texto 

possibilidades simbólicas. Abrindo portas a uma nova tradição estético-literária. antecipa-se à 

Europa e preconiza o Modernismo. Desligando-se dos ecos estrangeiros e hesitações até então 

sentidas, ecoa o sentimento americano através do eu cósmico que é o poeta, anuncia a 

peculiaridade da sua escrita, demarca uma nova tradição literária e celebra o poema que é a 

América, são os Americanos e é a sua História: 

Americanos! Conquerors! Marches humanitarian! 
Foremost! Century marches! Libertad! Masses! 

86 Ruland e Bradbury, From Puritanism to Postmodernism, 105. 



For you a programme of chants.. 

A insegurança dos tempos de adolescência tornara-se força de idade adulta. 

Aproveitando a simbologia herdada do puritanismo, conjugando-a com a irreverência 

do romantismo europeu e perseguindo a sua busca pelo novo, os Americanos abriram 

caminho a um "modo de representação que equilibra a realidade factual com o material 

ficcional da imaginação criadora".88 Com ela satisfizeram a intenção subversiva dos escritores 

da "(Re)Naissance" que realizaram a construção de uma identidade cultural própria, assente 

nas suas raízes, até à consecução de uma identidade nacional: 

Whether [the] writers focus, like Thoreau, upon the individual, or like Hawthorne upon history -
whether they denounce society, as Melville does, or like Emerson waver between praise and 
blame, or like Whitman simply ingest society, good and bad, into the self -the radical energies 
they celebrate serve in[...] compelling ways to sustain the culture. 

A relação dialéctica que se estabeleceu entre a rejeição da tradição (Renaissance) e a 

busca do novo (Naissance) não permitiu que o espírito colectivo se afirmasse de imediato na 

América. Paradoxalmente, os poetas americanos produziam as suas obras de forma muito 

pessoal. A sua produção literária era como que uma missão: estar ligada a um destino 

nacional, ao colectivo, e procurar uma voz interiorizada, individual; ser consciência social e 

política do mundo e ser a voz poética particular de um novo mundo em expansão. Mas foi 

destas oscilações, destes diálogos que se foram estabelecendo que as coordenadas estético-

literárias se foram definindo e a poesia americana se afirmou ao mundo. 

Falar de "(Re)Naissance" é, pois, abordar a questão do início ou de um novo início, o 

renascer das tradições ou o início de um novo tempo. Os críticos dividem-se quanto ao ângulo 

da abordagem. Consentem-se as várias influências recebidas e Walt Whitman é um dos que, 

dirigindo-se sobretudo ao futuro, não deixa de aceitar o passado: "America does not repel the 

87 Walt Whitman, «Starting from Paumanok», Lemes of Grass. Complete Poetry and Collected Prose (New 
York: The Library of America, 1982) 177. 
88 Susana Cruz, (Des)Encontros com Adão: Alusões Bíblicas em Billy Budd, Sailor, de Herman Melville, Diss. 
(Porto: Faculdade de Letras, 1996) 56. 
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past or wha, i, has produced under its forms or amid the politics or the idea of casts or the oid 

religions...»." Consensual, portanto, a constituição da Literatura Americana em si e por si, 

i , „ a emergência de uma literatura que encontrou a sua própria expressividade 

amadurecendo, reconhecendo uma herança cultural, por sua vez herdeira de outras heranças 

culturais. 

Diz Carlos de Oliveira que, ao longo da história literária, sempre se fez aquilo a que 

ele chama "«transfusão cultural», isto é, emigração de ideias, homens, formas estéticas, de 

país para país». Defendendo que há que reconhecer esse "sangue alheio», alerta, contudo, que 

"a transfusão se pratica como medida de emergência e que todo o bom organismo fabrica o 

seu sangue. 

Ora, a América fabricou o seu. 

89 Bercovitch, The Rites of Assent, 170. 
90 Whitman, Prefácio à edição de 1855 de Uweio£Grass, Complete Poetry, 5. 
91 Oliveira, O Aprendiz de Feiticeiro, 71. 
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2. Convergência da História e da Arte na Identidade Americana 

L'Art est le plus court chemin d'un homme à un autre. 

Claude Roy, Dicionnaire des Arts 

Ao mesmo tempo que por força da exaltação crescente do progresso científico se 

redefinia o universo fisico e o homem procurava afirmar-se, o universo americano seguia 

idêntico processo no âmbito cultural e artístico. 

O aparecimento de novos meios de transporte e comunicação permitia agora o 

estreitamento das relações entre cultura e sociedade que os inte.ectua.s dinamizam. Emergem 

daí sentimentos nacionalistas que desencadeiam um interesse pela história, pela memória 

naciona. e pelo património cultural, nnma tentativa de evitar o divórcio entre o presente c o 

passado, central ao sentir americano. O desejo de um espírito renovado, de cariz hege.iano, 

leva a revisitar o passado c a iluminar o presente com os conhecimentos recolhidos. Em 

termos comparativos, Hegel via a história como a realização progressiva da ideia de liberdade 

no mundo. Apoiado no seu processo dialéctico tripartido (tese, antítese e síntese), via no 

passado um padrão regular de desenvolvimento, um objectivo e um destino, um propósito 

divino. E partindo deste pressuposto, agrupa a arte por estádios de desenvolvimento: o 

simbólico, o mais remoto, em que a actividade do espírito ensaia l.bertar-se da massa da 

matéria, de que será exemplo a arquitectura egípcia; o clássico, em que a ideia (forma) e 

matéria se conjugam harmoniosamente, como na arte grega; e o romântico, em que o impulso 

infinito da ideia envolve a matéria plenamente. 

1 Wimsatt, Jr. e Brooks, Crítica Literária, AAA. 
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Por seu lado, Herder instilara já o interesse pelo estudo comparativo da literatura de 

várias épocas e lugares, reconhecendo nela capacidade expressiva da natureza humana. 

Sugere nas suas obras uma degenerescência uniforme desde os tempos gloriosos da poesia até 

até ao racionalismo porque o progresso da técnica extinguira o poder da imaginaçao.Mas 

reconhece à linguagem uma capacidade metafórica infinita Com os idealistas alemães, entre 

eles os irmãos Schlegel, vê-se a poesia como regeneração possível: 

Facilitado o regresso ao passado pela ciência e pela técnica, superam-se oceanos e 

fronteiras. E o homem confronta-se com estádios de desenvolvimento e lógicas diferentes que 

o fazem reflectir sobre sociedades que crescem e definham, consciencializar-se de que 

grandes homens são hoje pó e grandes civilizações apenas vestígios: 

[••■] 
And on the pedestral these words appear: 
'My name is Ozymandias, King of Kings: 
Look on my words, ye Mighty, and despair!' 
Nothing besides remains. Round the decay 
Of that colossal wreck, boundless and bare 
The lone and level sands stretch far away.' 

Tats confrontos obrigam-no a ter conta da sua alteridade e levam-no a uma crescente 

valorização do seu espaço subjectivo. 

Está-se na aura de um tempo novo. Há mudança de atitude em relação ao estabelecido, 

entre a noção de ordem, por um lado, e a noção de história, por outro; entre a noção de 

história individual e a noção de história colectiva. O homem passa, assim, a considerar-se ser 

histórico em que é simultaneamente sujetto e objecto de si, i.e., em que é confronto de si com 

outra esfera de si. O modo de ser das coisas e da ordem altera-se profundamente. Não há mais 

a noção clássica da existência de uma arquiestrutura original e repetições dessa mesma 

estrutura, nem uma visão linear e individual de aperfeiçoamento: 

C'est cette configuration de l'âge classique qui, a partir du XIXe siècle change entièrement; la 
* S i e de ^repSentation disparaît comme fondement général de tous les ordes poss.bles, [...] 

2 Shelley, «Ozymandias», Shelley's Poems, vol. 1, 202. 
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une historicité profonde pénètre au coeur des choses, les isole et les définit dans leur cohérence 
propre, leur impose des formes d'ordre qui sont impliquées par la continuité du temps; 

Há agora uma visão circular do universo: a história é o presente novo, mas também a 

continuidade do passado, dos nossos ancestrais. Antes entendida como repositório de 

exemplos, galeria da beleza ou do drama, da grandiosidade ou do horror de outras épocas, é 

agora encarada como reflexão sobre as sociedades, o presente iluminado pelo conhecimento 

do passado já vivido e experienciado, "uma 'continuidade' que vem desde sempre a caminho 

do sempre."4 Antes encarada como relato da vida dos outros noutros tempos, surge agora 

como a nossa vida antes de nós, ou seja, a história é simultaneamente individual e colectiva, é 

a história dos homens e a História do Homem: "in the books of the past we learn naught but 

of present; in those of the present, the past."5 Há, portanto, a florescência de uma ordem nova 

em que o conhecimento se assume como bem universal e transmissível, como herança de uma 

memória comum: "We are Greeks, our laws, our literature, our religion, our arts have their 

roots in Greece".6 

Com o desenvolvimento do conhecimento, permite-se a comparação e interpretação 

das várias áreas do saber, as Ciências Humanas adquirem nova dimensão e o homem 

descobre-se a si próprio. E para o homem compreender o outro homem terá obrigatoriamente 

de atravessar a ponte do tempo: "El nombre enajenado de si mismo se encuentra consigo 

mismo como realidad, como historia. Y, por vez primera, se vê obligado a ocuparse de su 

pasado, no por curiosidad ni para encontrar ejemplos normativos, sino porque no tiene otra 

cosa".7 Assim, o homem busca-se, compreende-se e define-se na história, sente-se solidário 

com o que o antecedeu e o sobrevirá, reconhece-se nesse ponto exacto de intersecção entre o 

3 Michel Foucault, Les Mots et Les Choses (Paris: Gallimard, 1966) 14. 
4 Jorge de Sena, Poesia do Século XX (Porto: Editorial Inova, 1975) 23. 
5 Melville, Mardi, 1240. 
6 Shelley, na introdução a Hellas, citado por Marilyn Gaull, English Romanticism: The Human Context (London: 
Norton 1988) 192. 
7 Ortega y Gasset, Historia como Sistema, 64-5. Assunto já abordado na p. 37. 
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passado e o futuro: «el passado es la fuerza viva y actuante qui sostiene nuestro hoy. No hay 

actio in disions. El pasado no está alli, en su fecha, sino aqui, em mi. El pasado soy yo - se 

Q 

entiende, mi vida." 

Há, assim, a preocupação de revisitar o passado, recolher memórias e passá-las para o 

futuro e, por isso, a grande importância dada à Arqueologia: visitam-se os centros de arte 

(Itália, Grécia, Jerusalém, o Oriente) como fontes de saber universal, vive-se esse saber e essa 

memória colectiva e recuperam-se as referências culturais com escavações transnacionais:9 

Z ï an lîs offie u s a v c l . ét^profondément altéré. [...] c'est que l'archéologie, adressant a 

circonscrire le seuil d'une positivité nouvelle. 

Na América sentem-se também os efeitos do historicismo dominante. A falta de 

passado obrigava os americanos a valorizar os acontecimentos recentes que haviam feito 

nascer a jovem nação para assim a justificarem: 

reoree Washington had to be semi-divine, the Declaration of Independence and the Constitution 
? t f h^nme f i r e d teSs the ea«le had to scream through hours of bombastic oratory every 
Fourth of S , oecTuse ^ these things and what they symbo.ised the America nation was 
without a tradition, without indeed a reason for existing. 

E no princípio do sec. XIX os Americanos inauguravam a prática de festivais e 

celebrações para, a exemplo do que outras nações fizeram, garantirem a existência nacional. 12 

O historicismo abrange também as Belas-Artes. Na arquitectura, refira-se o recurso ao 

estilo neo-clássico que os Americanos associavam à democracia e à liberdade individual. 

^ ^ o S ^ ^ f S ^ L , nome ^ a o s ^ o P a ^ o n ^ ^ ^ ^ 

c Z T d ^ ^ ^ 
Literatura Inglesa, trad. A. Nogueira Santos (Lisboa: Edições 70, (1940) 1976), 110 11, nota lo. 
10 Foucault, Les Mots et Les Choses, 14. 
11 Brogan, "The Social and Cultural Setting" 30-31 I / W i t v » The American Identity Fusion and 
12 j W Schelte Nordholt, "Translado Studn and American Identity , The American laenniy. 
Fragmentation, éd. Rob Kroes (Amsterdam: Amerika Instituut, 1980) 73. 
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Domina a gravidade maciça, a geometria solene e a decoração rebnseada. E após a 

independência dos Estados Unidos, assis.iu-se à adaptação de vários edifícios públicos a 

imitações gregas e romanas (como a "Rotunda" da Universidade de Virgínia, réplica do 

Panteão romano) e até ao baptismo de cidades com nomes orinndos da antiga Grécia, nnm 

momemto particular da sua história recente: 

A.hMs i„ Georgia, Troy, „„aea, and Syracuse in ^ ^ ^ ^ E ^ Ï Ï S ^ Z 

Z ^ r ^ ^ ^ 
between 1821 and 1827."" 

Os Transcendentalistas, numa atitude paradoxal mas simultaneamente denunciadora, 

ao mesmo tempo que condenam o passado incitam á recolha de documentos e registos 

históricos, de costumes e tradições, revelando curiosidade pelas marcas do tempo. A novidade 

do país legitimava o vazio histórico que os Americanos sentiam em sen redor: "la conscience 

de l'histoire, la vive curiosité pour les documents ou les traces que le temps a pu laisser 

derrière lui - ton. ceci manifeste en surface le fait nu que l'homme s'est trouvé vide 

d'histoire".'1 Num momento em que se reclama o início de uma nova história, não se resiste a 

comparar o passado com a novidade do presente. Thoreau, por exemplo, em "Excursion on 

Concord and Merrimack Rivers», reporta-se à vida do índio americano, ao passado colonial, e 

medita sobre a ancestral sabedoria Hindu. 

Acredita-se na possível existência de um novo presente renascido das cinzas do 

passado. Através da nova visão circular da história é preciso revisitar a Idade do Ouro, 

consciencializar essa memória, trazê-la para o presente e projectá-la para o futuro. Há o 

sentimento de um eterno retorno, i.e., de que a Idade do Ouro voltará e com ela a estabilidade 

e harmonia perdidas. 

13 Bernard S. Myers, Art and Civilization (New York,: McGraw, 1957) 531-32. 
14 Foucault, Les Mots et Les Choses, 380. 

88 



É neste momento de tensões trazidas pela civilização ocidental, de dialéetiea 

permanente entre a crença no progresso e o cepticismo que a realidade dos factos comporta, 

na visão do espírito individnal como força colectiva, na descoberta do Eu como parte do 

Universo, ua afirmação da História como pessoal e universal que a «^Naissance» 

Americana se revela. Sendo o apelo à História o leitmotiv da época, c sendo a história o 

cumprimento do destino perante um Deos absconds, distante e indiferente aos conflitos da 

humanidade, só através do tempo se poderá compreender o mundo e o ser humano e a relação 

existente entre ambos. Através da História as sociedades do passado tomam-se exemplos para 

as do presente nas diferenças que comportam. Exibem o seu pensamento, a sua arte, a sna 

forma de vida e o seu trabalho ao longo dos séculos, levando o homem a outras 

conceptualizações relativamente ao mundo que o rodeia. E no caso concreto da América, o 

passado revestia-se se significado especial pela forma avassaladora como era apropriado. 

Sobre o suporte psicológico de que a história se pode revestir, afirma Ortega: "Para esto nos 

sirve la historia: para libertarmos de lo que fué, porque el oasado es un revenant y si no se le 

domina corn la memoria, refreseandole, él vuelve siempre contra nosotros y acaba por 

estrangulamos." 

Mas é a hrstorierdade que atravessa as coisas e o homem, o saber ancorado no tempo 

que mostra e comprova a finitude humana. Fechado em si pela fronteira do vazio, consciente 

da sua efemeridade, o homem recusa aceitar o nada e parte para a construção da sua própria 

verdade. Confrontado com as desarmonias e a complexidade das suas relações com o mundo, 

apostado na sua inteligência e imaginação, o homem tenta romper os limites que a natureza 

lhe impõe, invadir, desvendar os segredos do universo e aí encontrar a harmonia e segurança 

que procura: 
u^0 r i Thk thirst belones to the immortality of Man. It is at 

W e ' • Z 2 ^ J S S E 2 t t & £ & «istence. ■■ is the desire of the m o , h for the 
once a 

15 Ortega y Gasset, Historia como Sistema, 72. 
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star. It is no mere appreciation of the Beauty before us - but a wild effort to reach the Beauty 
above. Inspired by an estatic prescience of the glories beyond the grave, we struggle, by multiform 
combinations among the things and thoughts of Time, to attain a portion of that Loveliness whose 
very elements, perhaps, appertain to eternity alone. ' 

E para isso o homem usa a Arte - actividade que desde sempre utilizou para 

responder às suas necessidades: compreender o mundo, acalmar angústias, comunicar 

emoções, viver aspirações espirituais.17 Usa-a como forma de representação da verdade que 

quer veicular. Através da beleza que a arte constitui, tenta compensar as lacunas que a vida 

constrói e dar uma espécie de existência necessária ao desenvolvimento do seu ser, quer 

construindo a sua arte, quer recorrendo à arte dos outros. Usando a arte tenta passar ao(s) 

outro(s) o seu mundo interior - o que o aflige, o que imagina, o que sonha, ou seja, projectar 

no visível - a obra de arte - o invisível que existe em si e assim conseguir o equilíbrio que lhe 

é indispensável.18 Por meio das suas manifestações artísticas, satisfaz a sua vontade de poder, 

de eternidade, de se impor ao mundo. Por e?sa razão Hegel entendeu a arte como 

manifestação sensível do Absoluto. 

Sendo uma função essencial ao homem, imposta desde as origens pré-históricas, arte e 

homem tornam-se indissociáveis.19 Ao usá-la como meio privilegiado de expressão, de 

reflectir a imagem que tem da vida e do mundo e da transfiguração que neles opera na sua 

busca incessante de beleza e tranquilidade, o homem confia-lhe a sua função primordial de 

comunicação: "rien mieux que l'oeuvre d'art ne permet de sonder la sensibilité el l'esprit, les 

profondeurs de l'homme".20 Através da arte torna-se visível o que lhe vai na alma; pela arte 

adquire alma a realidade sensível, elevando-se a um grau superior de existência, a da beleza. 

A arte constitui-se, com efeito, lugar de encontro entre o mundo interior do homem e o mundo 

físico que o rodeia, entre as interrogações que o afligem e as expectativas que o assaltam que, 

16 Poe, "The Poetic Principle", Complete Tales and Poems, 803. 
17 Pierre Cabanne, Dicionnaire des Arts (Paris: Bordas, 1979) 80. 
18 René Huyghe, L 'Art et l'Homme (Paris: Larousse, 1957) 19 
19 Huyghe, L 'Art et I 'Homme, 3. 
20 Huyghe, L 'Art et I 'Homme, 4. 
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antes em contenda, ali confluem, se harmonizam e se fundem. A arte é assim uma lata contra 

o mundo pela qual o artista se apropria das formas. É a expressão veneedora do objecto que o 

artista domina e se fixa definitivamente. É um modo de melhor se eonheeer, se penetrar, de 

saber o que foi ao longo dos séculos. É um instante de verdade insinuadora de um tempo e de 

um espaço, de possibilidade múltipla de signifioação e sentido, que liberta o homem dos 

limites do tempo porque lhe sobrevive. Daí a arte trazer a história através do tempo, fazer do 

passado presente, eujo signifieado, permanência e intemporahdade Keats atesta em «Ode on a 

Grecian Urn»: 

When old age shall this generation waste, 
Thou shalt remain, in widst of other woe 

Than ours, a friend to man, to whom thou say'st 
«Beauty is truth, truth beauty», - that is all ^ 

Ye know on earth, and all ye need to know. 

As belas figuras que constituem o vaso, preservadas no tempo pela arte, trazem ao 

tempo do poema o seu próprio tempo, embora nunca atinjam a vida que viveram. E a eterna 

beleza congelada no tempo ultrapassa o significado que a natureza fugaz da felicidade 

individual traz à humanidade. Porque permanente e intemporal, "toda a obra de arte conserva 

uma certa ressonância do caos onde nasceu [...] emana como acto de conhecimento e 

denúncia sui-generis, como abertura de um eu para o eu do(s) outro(s) e para o mundo."22 

Com Hegel, tinha-se chegado à dialéctica do processo histórico; em meados do século 

XIX, a tendência pós-hegeliana "originou a dialéctica de forças puramente materiais, a 

mística do tempo e do progresso." E com o positivismo de Saint-Simon, Proudhon e Comte, 

destinava-se à arte "uma função gloriosa e continuamente imaginativa nas fases do progresso 

humano que deviam suceder às ultrapassadas épocas da religião e da metafísica."23 Poe em 

The Philosophy of Composition, valorizava o conteúdo e preconizava o afastamento estético. 

Faculdade de Letras, 1988) 15. 
23 Wimsatt, Jr. e Brooks, Crítica Literária, 546. 
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E a arte pela arte revelava-se uma espécie de regresso à via contemplativa da era cristã da 

Idade Média. 

Os idealistas alemães, entre eles os irmãos Schlegel, tinham visto a poesia como 

regeneração possível: "a poesia, e especialmente a metáfora, é uma perene linguagem 

materna, promessa e veículo de futura perfeição humana. [...] A poesia - a arte - constituía o 

facto supremo".24 Devido à preocupação com a técnica e "forma" mais apurada, a produção 

literária do século XIX estabelece uma outra ligação, literal e metafórica, entre a poesia, as 

artes visuais e a música, diferente do mimetismo cias tendências helenizantes verificadas no 

século anterior:25 Através do manuseamento dos materiais que lhe são próprios, observa-se 

que "cada arte se transpõe para a condição de outra [...], pelo que as artes são capazes [...] de 

se concederem mutuamente novas forças e energias." E quanto à arte poética, "também a 

poesia encontra um guia [...] nas outras artes". 

Na América sente-se a abertura para um diélogo atravessado pela arte e pela história. 

Com efeito, embora o Romantismo tivesse já desenvolvido temas históricos, na 2a metade do 

séc. XIX assiste-se a uma reacção esteticista contra os excessos do subjectivismo romântico, e 

prefere-se agora o prestígio histórico à realidade desagregada que se vive.27 Mergulhados num 

sentimento de crise de identidade e de fé, e, ainda, de cepticismo provocado pela ciência, os 

Americanos buscam na arte um suporte de continuidade e sobrevivência que responda às 

interrogações desencadeadas pela realidade contraditória que os envolve. E apostados em se 

afirmarem ao mundo, a arte vai ser o meio privilegiado para a sua realização. Situados no 

cruzamento de tensões estético-literárias, de novas formulações filosóficas, tendo por fundo a 

dinâmica da sua independência cultural, recolhem a influência europeia para a renovarem nas 

suas próprias formas de dizer. Nela procuram um contraponto aos seus sentimentos e a ela 

24 Wimsatt, Jr. e Brooks, Crítica Literária, 451-52. 
25 Wimsatt, Jr. e Brooks, Crítica Literária, 584. 
26 Walter Pater, "The School of Giorgione», in Wimsatt, Jr. e Brooks, Crítica Literária, 341. 
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fazem corresponder as suas concepções do mundo, as suas aspirações e as condições da sua 

existência. 

No âmago das tensões políticas, intelectuais e culturais com que a América se cruzava, 

os espaços civilizacionais significantes de uma universalidade possível eram o meio 

privilegiado para as enfrentar. Ali poderia descobrir, no que une e diversifica, a sua própria 

identidade e obter, no repouso dos séculos, o sedimento da sua paz interior: 

"le nasse est d'abord le moyen de représenter une différence. L'opération historique consiste à 
decouTer le donné selon une loi présente qui se distingue de son «autre» (passe), a prendre de la 
distance par report à une situation acquise et à marquer ainsi par un d.scours le changement 
effectif qui a permis cette distanciation.-

Sobrevivente da guerra civil, convalescente de mazelas dolorosas, agitada pela 

turbulência das mudanças, a América sente-se insegura, dividida, desejosa de harmonia e de 

saber que a sua juventude nega. Olhando para trás, a sua novidade incomoda, a ausência de 

tempo perturba. Sente-se esvaziado o elogio romântico que Goethe fizera à sua pureza, 

simplicidade, candura de país novo: 

Amerika, du hast es besser 
Ais unser Kontinent, das alte, 
Hast keine verfallene Schlõsser 
Und keine Basalte. 
Dich stõrt nicht im Innern, 
Zu lebendiger Zeit, 
Unniitzes Erinnern 
Und vergeblicher Streit 
Benutzt die Gegenwart mit Gliick! 
Und wenn nur eure Kinder mit dichten, 
Bewahre sie ein gut Geschick 29 
Vor Ritter-, und Rãuber- und Gespenstergeschichten. 

O tempo, as ruínas, a memória são espaços de ausências dolorosas que a escrita 

reclama: 

No author without a trial, can conceive of the difficulty of writing a romance about a country 
where the^e is no shadow, no antiquity, no mystery, no picturesque and gloomy wrong, nor 
anything but a commonplace prosperity, in board and simple daylight 

27 Sena Fernando Pessoa e C"Heterónima, vol. II (Lisboa: Edições 70, 1981) 110. 

1980)384-85. 
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Face aos desafios postos na construção do futuro e à fragilidade sentida nos alicerces 

históricos da jovem nação, tornava-se tentador recorrer ao património cultural acumulado no 

tempo, espaço de conforto e segurança onde seria possível, parafraseando Pessoa, construir o 

futuro do passado: 

... whether as to persons or events, one cannot always be talking about the present, much less 
speculating about the future; one must needs recur to the past, [...] where the past is in any 
personal way a common inheritance, supplies to most practical natures the basis os sympathetic 
communion.31 

A jovem nação americana, pressionada por um lado pela busca de afirmação cultural e 

por outro pela sua necessidade de manifestação artística, precisava de recorrer à arte de outros 

tempos e outros lugares como forma de superação da sua própria insuficiência: "Numa arte 

nacional que ficou para trás em relação às outra:; ; que procura «recuperar» tempo perdido 

aparecem por vezes fenómenos extraordinários que, de facto, são a síntese de várias fases 

evolutivas".32 

Melville teve a visão dessa necessidade. E em Timoleon erguem-se monumentos, 

despontam ruínas, surgem figuras e lugares evocativos de passado histórico e de sentido de 

harmonia que a América não possui, oferecendo uma simbiose entre a história e a arte que o 

tempo e o lugar exigiam. 

O olhar que Melville lança às raízes é uma procura urgente de tempo, de diálogo com 

tradições milenares por desejo de segurança e de resolução dos conflitos estéticos surgidos. 

Não olha para as raízes mais próximas, que se desejam esquecer; antes, como E. A. Poe, para 

um passado mais lato, para lugares de universalidade, em negação do passado britânico: 

On desperate seas long wont to roam, 
Thy hyacinth, thy classic face, 
Thy Naiad airs have brought me home 
To the glory that was Greece 

i 

30 Hawthorne, The Marble Faun, Preface (New York: The New American Library; London: The New English 
Library, 1961) vi. 
31 Melville, «John Marr», John Marr, 170. 
32 Jan Mukarovsky, Escritos sobre Estética e Semiótica da arte,, trad. Manuel Ruas ( Lisboa: Editorial Estampa, 
(1975)1981,238. 
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And the grandeur that was Rome. 

Lo! In yon brilliant window-niche 
How statue-like I see thee stand! 
The agate lamp within thy hand, 
Ah! Psyche, from the regions which 
Are the Holy Land!33 

33 Poe, «To Helen», Complete Tales and Poems, 912 . 
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CAPÍTULO III 

TIMOLEON: EPAÇO DE CONFLUÊNCIA DA HISTÓRIA E DA ARTE 



. O Novo Olhar do Poeta 

Dites, qu'avez-vous vu? 

Baudelaire, «Le Voyage», Les Fleurs du Mal 

Things nearest are furthest off. 

Melville, Mardi 

Em 1860, Emerson afirmou em tom confiante e optimista: "You do no, think you will 

find anything there [in Europe] whieh you have not seen a. home?»' Melville comentou de 

forma incisiva: «Yet possibly, Rome and Athens has something to show or suggest that 

Chicago has not.»2 Ora é essa capacidade de sugerir, ausente na novidade do espaço 

americano, que Melville procura encontrar. 

Insinuando a recuperação do tempo através da ideia que permanece, Eliot afirmará 

mais tarde: "Only through time time is conquered."3 É no fito dessa conquista que Melville 

parte em viagem pela História, deambulando por espaços culturais em busca de afinidades e 

entrosamentos, cujo peso histórico o faz retirar outras leituras e saberes. 

Mas outro alcance o inspirou. Wordsworth definira o poeta como um homen comum, 

porém possuidor de qualidades que o distinguem dos outros homens: 

He [ a Poet] is a man spea.ng to . e n : a r r „ . 1 , ^ w i t h ^ ^ ^ T í T e 

greater power in expressing such thoughts and feelings.... 

1 Emerson, «Culture», 725. 

- x l m i o ^ B u m t Norton». Collected Poems 1909-1962 (London: Faber, 1963) 192. 
« WofdsÍòrth Preface to Lyrical Ballads», English Critical Essays, ed. Ennght e Ch.ckera, 171 e 176. 



Melville procura não só cumprir o papel do poeta obrigando-se a penetrar na totalidade do 

real, mas também a superá-lo procurando ultrapassar a fronteira do conhecimento humano. 

Através da sua interacção com o mundo sabe que a Verdade deixou de ser uniforme e se 

compõe da luz e escuridão das telas de Goya ou do branco e negro da tartaruga de «The 

Encantadas»;5 sabe que a Verdade é feita de verdades relativas e provisórias que a descoberta 

condiciona, que cada olhar reflecte outros olhares, sabe, enfim, que "só num mundo de cegos 

as coisas são o que verdadeiramente são".6 Sabe ainda que a iluminação da descoberta é 

transitória e que a procura deverá ser permanente: "Las verdades, una vez sabidas, adquiren 

una costra utilitária; no nos interesan ya como verdades, sino como recetas utiles". Demarca-

se por isso da visão optimista de Emerson e obriga-se a olhar para a face escura do mundo, 

como também para a escuridão do conhecimento humano consubstanciada nos limites que se 

colocam à condição humana. Para tanto, Melville usa a arte como intermediária da 

experiência, meio de interrogações e problematizações a partir do belo que levem ao Saber e à 

Verdade: "For the later Melville, [...], art is the creation of an authentic experience and its 

value is in the questions and conflicts it forces upon the reader and the struggle that the reader 

must presently and retrospectively make with that experience. 

A sua última poesia recusa a cultura americana dominante, o sentimentalismo 

marcante da Nova Inglaterra e o positivismo científico e religioso daquele tempo, numa 

tentativa de apresentar uma nova visão do mundo. Os seus versos, ao colidir com as regras 

instituídas e considerados pelos críticos como inabilidade poética, mais não eram do que 

5 Sobre a tartaruga, escreve Melville: "the tortoise, dark and melancholy as it is upon its back, still possesses a 
bright side; [...] Enjoy the bright, keep it turned up perpetually if you can, but be honest and don't deny the 
black. Neither should he, who cannot turn the tortoise from its natural position [...] for that cause declare the 
creature to be one total inky blot. The tortoise is both black and bright". Billy Budd, Sailor and Other Stories, 
137-38. 
6 Saramago, Ensaio Sobre a Cegueira, 128. 
7 Ortega y Gasset, «Meditaciones del Quijote», Obras Completas, Vol. 1 (Madrid: Alianza Editorial, (1983) 
1993)335. 
8 Barbara J. Smith, Cognitive Dissonance, 8. 
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recusa da tradição oitocentista.9 E ao usar a mancha gráfica com propósitos visuais, torna-a 

também significante, fazendo de cada unidade um objecto de contemplação.10 Tenta assim 

captar os olhares pois sabe que a arte, "Muda para o mundo, só fala àqueles que a 

» 11 interrogam . 

Segundo Aristóteles, é pela diferença que se apreende a realidade, e semelhante 

percepção tem Melville ao afirmar: "there is no quality in this world that is not what it is 

merely by contrast. Nothing exists in itself'.12 O reconhecimento da desarmonia do mundo e o 

confronto com a diferença originam uma reflexão confusa, perturbadora que é o princípio do 

conhecimento e o caminho para a verdade. Melville pretende chegar à harmonia e à ordem 

das coisas partindo do mundo sensível. Procura o caminho que conduza à coerência e à ordem 

a partir da apreensão da realidade, um caminho que, perante as inesgotáveis possibilidades 

que o real proporciona ao conhecimento humano, obrigue a questionar os conflitos e leve ao 

confronto restrospectivo com a experiência. E a arte, pela multifuncionalidade que comporta, 

pela vocação multívoca que possui, pelas razões da sua própria existência, será o caminho 

ajustável aos propósitos do poeta: 

A razão de ser da arte, em comparação com outras actividades humanas, é dada [.. ] pelo facto de 
a arte se não orientar para nenhum objectivo unívoco: do ponto de vista funcional a sua tarefa e 
libertar a capacidade humana de descoberta da influência esquemat.zante e limitativa da pratica da 
vida levar o homem a tomar consciência, em todas as ocasiões, do facto de a quant.dade de 
atitudes activas que pode adoptar perante a realidade ser tão mesgotave como o cará ter 
multifacetado da ralidade, encoberto pela rígida hierarquia das funções de orientação única. [...] 

É ao estabelecer comparações, descobrir novas perspectivas, relativizar as coisas, 

reflectir, equacionar e discernir que se experimentam novas sensações, se fazem outras 

formulações, se chega a novas conceptualizações. A obra de arte, isolada ou representativa de 

um determinado período, "orienta o seu receptor para outra combinação de funções, diferente 

9 Warren comenta no seu ensaio: "It is ordinary said that he did not master the craft of verse". "Melville the 
Poet", Critical Essays, 144. i m .„„,,„ 
10 Northrop Frye, Anathomy of Criticism (Princeton: Princeton UP, 1957) 258 
11 Arnold Hauser, Teorias da Arte, trad.F.E.G.Quintanilha(Lisboa:Presença, 1988)41. 
12 Melville, Moby-Dick, 148. 
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daquela que lhe é familiar, e condu-lo para outra maneira de ver a realidade, até então 

inaplicada, e para outra maneira de a abordar".14 Pelo impacto que provoca - espanto, 

desconforto, desnorte - cada um verá os seus horizontes alargados numa viagem ao 

conhecimento cuja experiência faz cada sujeito superar-se e regressar um sujeito-outro. Na 

distância chegar-se-á à Verdade "e o homem deve entender que o Saber se constrói sob os 

seus próprios limites na tentativa de os ultrapassar."15 Cumpre-se, assim, um percurso circular 

em que, terminada uma viagem, logo outra se inicia, esta às raízes da memória para um 

regresso inevitável de confronto e superação do presente. 

Para Melville a arte será o caminho que leva à verdadeira experiência, que questiona 

os nossos conflitos e nos leva ao confronto retrospectivo com a experiência. Herdeiro de 

Keats, Shelley e Browning, da reacção esteticista ao subjectivismo romântico, o universo 

artístico presente no discurso poético de Melville abre caminho ao diálogo recorrente na 

poesia americana entre a poesia e a arte. William Carlos Williams, Wallace Stevens, T. S. 

Eliot, Ezra Pound ou Frank O'Hara são alguns exemplos evocativos dessa coexistência 

cultural. 

O que se vê é sempre filtrado e manipulado por uma certa visão do mundo, herdada e 

interiorizada, portanto, uma reacção inconsciente e inevitável. Ora Melville propõe acordar as 

consciências e mostrar um mundo alternativo, relativo e mutável, no qual se passem a 

questionar os conflitos e se procurem as respostas. Revelando uma superfície reconhecida 

pelo leitor médio do seu tempo, Melville esconde a essência da experiência e leva à 

descoberta de ambiguidades e dualidades irresolúveis do mundo. A impossibilidade de 

conhecer torna-se a condição humana essencial que os poemas sublinham ao recusar solução, 

13 Mukarovsky, Estética e Semiótica da Arte, 225. 
14 Mukarovsky, Estética e Semiótica da Arte, 225. 
15 Avelar, Diálogos e Recusas, 84. 
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obrigando à formulação de perguntas que não vislumbram resportas. Esta dialéctica de 

Melville desvia o leitor do bem, da transcendência e da certeza dominantes nos meados do 

século XIX, transporta-o para um terreno irracional e ambíguo com o intuito de o desviar da 

fé cega e do optimismo triunfante naquele tempo. Remete para o passado histórico e artístico 

com o intuito de mostrar que cada viagem efectuada é a descoberta de um lugar diferente, 

prenhe de insinuações e de sentidos, cuja circularidade se revela um infinito de possibilidades. 

Homem da "(Re)naissance", Melville pretende chegar à harmonia e à ordem das 

coisas através da arte. Percorre os séculos na tentativa de extrair a verdade que neles se foi 

gravando e, através dos objectos artísticos que o homem foi deixando atrás de si, exigir uma 

nova forma de olhar para oferecer uma outra forma de ver. Em Timoleon Melville faz a 

simbiose entre a história e a arte. Ali as faz convergir para alargar as fronteiras do 

conhecimento, abalar certezas imutáveis, provar que o mesmo pode ser outro. A sua poesia, 

assente no mundo da experiência, tece uma rede complexa de sensações e sentidos e abre 

caminho a um processo de conhecimento guiado pela profundidade do olhar na reflexão e 

contemplação da obra de arte. Traça um novo percurso na visão das coisas num tempo que 

requeria versatilidade. E faz da experiência poética um momento de renovação constante: 

Poetry [ ] should strike the reader as a wording of his own highest thoughts, and appe^ only in 
rememberance [...] its touches of beauty should never be half-way, thereby makmg the reader 
b r S e s s T n s l a d of content: the rise, the progress, the setting of imagery should, hkc the sun, 
come natural to him [...] leaving him in the luxury of twilight. 

Herdeiro do estatismo puritano, contemporâneo do optimismo fulgurante do 

progresso, testemunha da diversidade a que a sua experiência o expusera, sente a instauração 

de um tempo novo que requer um outro modo de estar no mundo, aberto, mutável, dialogante. 

Longe do monolitismo, rigidez e inflexibilidade por que se pautavam os Americanos , afirma: 

Beethoven. William Carlos Williams, Selected Poems (London: Penguin, 1976) 195-98. 
17 Keats, "From the Letters", English Critical Texts, ed. Enright e Chickera, 258 
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"View not the world with worlding's eyes / Not turn with weather of the time."18 É na 

proposta que faz, moderna e inovadora, de uma outra mundividência, cúmplice da ruptura e 

da perturbação, que Melville afirma o seu genelialidade. Para Barbara Jane Smith, ela está 

precisamente em não se acomodar à visão estabelecida do seu tempo, antes, entender os novos 

paradigmas - o que a faz compará-lo a grandes nomes da História: 

anomalies of his experience and provides a revolutionary vision. 

Melville destaca-se, pois, pelo inconformismo, pela coragem de recusar as "receitas 

úteis" das verdades do seu tempo, pelo que a sua visão singular, o seu querer e a sua 

persistência elevam-se a actos de heroicidade: 

Existen nombres decididos a no contentarse con la realidad. Aspiran los tales a que las cosas lleven 
un ur d ï in to: si niegan a repetir «os gestos que la costumbre, la tra icon y e n « o 
instintos biológicos les fuerzan a hacer. Estos hombres llamamos heroes. [...] Cuando el néroe 
" u ^ n o s o n t s antepassados en él o los usos dei presente quienes qu.eren, sino e. m.smo. Y este 
querer él ser él mismo es la heroicidad." 

18 Melville, «Lone Founts», Timoleon. 222. 
19 Barbara J. Smith, Cognitive Dissonance, 21. 
20 Ortega Y Gasset, «Meditaciones del Quijote», 390. 
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2. Universos Históricos: Individual e Colectivo 

Great geniuses are parts of the times; they themselves are 
the times. 
Herman Melville, «Hawthorn and his Mosses» 

Sendo Timoleon dedicado a um pintor, Melville oferece uma exposição de obras de 

arte. A galeria que demoradamente organizou abre com um retrato de Timoleon que remete 

para a fonte do poema: Plutarco e as suas Vidas» Já em tempo Franklin reconhecera as 

vantagens extraídas da leitura daquele autor: "Plutarch's Lives there was, in which I read 

abundantly, and I still think that time spent to great Advantage."22 Melville comungava da 

mesma ideia, recorrendo ao exemplo que vem do passado longínquo. 

Plutarco revela o seu propósito em abordar a vida de heróis: "[their] virtues [...] 

serving me as a sort of looking-glass, in which I may see how to adjust and adorn my own 

life."23 Diz ainda das vantagens que reconhece em alicerçar-se na história: 

.u A r i ic t,v thP sfuriv of history T -1 to habituate my memory to receive and retain 
Z Z : o? he b 'an w r t h t a r a c S I thus am enable to free myself from any ignobile, 
S or vicfous impassions, [...] by^the remedy of turning my thoughts m a happy and calm 
temper to view these noble examples." 

Descreve as dificuldades com que a Sicília se debatia, as deliberações de Corinto 

sobre o pedido de ajuda da Sicília e a nomeação de Timoleon para a missão de salvamento. 

Pouco refere sobre o fraticídio ou o exílio a que Timoleon voluntariamente se submeteu, 

enfatizando o triunfo de Timoleon, abençoado por Deus e reconhecido pela sociedade. Acaba 

» Admite-se, também, influência de Balzac através da tradução inglesa de uma sua obra, The Tvo Brothers. 

Í 2 « £ £ ~ o exemplar de Plutarco que Melville possuía. Contudo, Robert Shu.man é de opinião que 
o poeta terá lido a tradução Langhorn. Shetley, A Private Art, 27, nota 18. 

Encyclopaedia Britannica, (1952) 1993) 195. 
24 Plutarco, The Lives, 195. 
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veiculando a ideia de que a bondade dos deuses se revelou tanto no fraticídio como na 

heroicidade de Timoleon. 

Melville, porém, orienta o poema noutro sentido. Com a alusão a um tempo 

longínquo, presentifica uma acção e um espaço que permitem aproximação à História 

Americana. Assim, realça o paradoxo que Timoleon protagoniza na sua juventude, um acto 

simultaneamente tiranicida e fraticida, estabelecendo-se algum paralelismo com a Guerra 

Civil Americana, a Guerra da Independência da América e mesmo a Revolução Gloriosa 

Inglesa. Incide na relação conflitual da família e da sociedade e realça a solidão de Timoleon 

- cuja voz se ouve apenas na parte VII, salpicada de interrogações, - mesmo no momento de 

reconhecimento e aclamação. Apesar do olhar solidário do narrador que atravessa todo o 

poema, Melville faz Timoleon descobrir no silêncio a impossibilidade de diálogo com os 

outros e na solidão a certeza da existência. 

São as interrogações que dominam a parte I (p. 207), colocando o poema em diálgo 

com o leitor. O ecoando das perguntas sem resposta conjugam-se em saber de quem depende 

a glória alcançada pelo tempo, ou seja, em descobrir a relação do indivíduo com deus. "Is that 

high Providence, or Chance?" Na última pergunta desvenda-se o referente: "which with thee, 

Timoleon?", cuja resposta se manterá suspensa no poema. Tomando-se o protagonista como 

paradigma conjunto do herói clássico laureado e do mártir cristão - "crowned with laurel 

twined with thorn" - , propõe-se uma re-leitura da história e uma aproximação ao presente. 

Na parte II recorda-se a vida conjunta dos irmãos, a participação de ambos na mesma 

luta, o mesmo ideal da liberdade, porém, marcados já pela diferença, quer de condições 

objectivas, quer de circunstâncias: 

A footman one, and one a mounted knight. 

Timoleon, at Timophanes need, 
Makes for the rescue through the fray, 
Covers him with his shield, and takes 
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The darts and furious odds and fights at bay; (pp. 207-8) 

Essa diferença será determinante no futuro, porém, ela existe tanto no homem como na 

natureza, e o tempo encarregar-se-á de a revelar: 

And latent germs 
Time's seasons wake in mead and man; 
And brothers, playfellows in youth, 
Develop into variance wide in span (p. 208) 

Desenhada a figura do herói - bom, corajoso, magnânimo - que irá d,stanciar-se da do 

irmão - mau, tirano, egoísta -, na parte III ergue-se a figura da mãe - ambiciosa, astuta, 

imparcial, distante da imagem feminista do século XIX - a quem é dada voz mas cujo nome 

nunca é pronunciado. Declaradamente adjuvante do filho mais velho, a mãe revê-se nele 

numa identificação com o poder que se mantém na sucessão, representado pela maternidade e 

pela profusão de pronomes na primeira pessoa: 

But thou my first-born, thou art 1 
In sex translated; joyed, I scan 
My features, mine, expressed in thee; 
Thou art what I would be were I a man. (p. 208) 

Encorajando o filho eleito, os seus planos concretizam-se e o poder mantém-se na 

proclamação do Príncipe: 

Nor here maternal insight erred: 
Foresworn, with heart that did not wince 
At slaying men who kept their vows, 
Her darling strides to power, and reigns - a Prince, (p. 209) 

Na parte IV desenvolve-se o conflito interior de Timoleon, entre a esfera do familiar e 

do politico, do individual e do colectivo. Dado o contraste acentuado entre "just heart and 

humane" e "crimes of pride", "impious deeds", colidem agora os seus deveres perante valores 

inconciliáveis: "The loyal son, the patriot true, the brother" (p. 209). Marcando a diferença 

com a Escócia, em que a organização familiar e política coincidem, Melville indicia a revolta 

que surgirá na parte V pela referência do deus da discórdia - Ate - , recorrendo ao 

sonho/pesadelo - visão do conflito entre dever político e laços famtliares - e à figura dos 
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"lictors" - castigo, exercício da justiça. A ambiguidade neste passo é, contudo dominante: o 

sonho/pesadelo não é senão possibilidade, logo, sustentáculo da dúvida, e a voz no final da 

estrofe impõe-se pela sua indefinição: "He heeds the voice whose mandate calls, / Or seems to 

call, peremptory from the skies" (p. 209).25 Chegado exactamente ao centro do poema, 

Melville lembra a dúvida já instalada na parte I: O herói está mandatado pelos Deuses, ou 

apenas lhe parece que assim seja? Perante a impenetrabilidade dos deuses, caberá ao homem 

seguir a sua vontade, sozinho, sem a interferência divina. 

A solidão acentua-se no climax que envolve a parte V, i.e., no confronto entre os 

irmãos. Primeiro pela tentativa solitária de aproximação, "The brother first he seeks - alone", 

depois pela impossibilidade de diálogo entre ambos: 

[...] is with laughter met; 
Then comes he, in accord with two, 
And these adjure the tyrant and beset; 

Whose merriment gives place to rage: (p. 209) 

Ainda, pela afirmação da identidade do irmão: 

[...] what to me is Right? 
I am Wrong, and lo, I reign, 
And testily intolerant too in might: (pp. 209-10) 

não podendo Timoleon contrapor "I am the Right". Por fim, a eliminação do tirano agenciada 

pela palavra, "He sobs the predetermined word", e a reposição da ordem na cidade, "And 

Right in Corinth reassumes its place" (p. 210), agrava a solidão - quer pela forma abstracta 

o acto é referido, quer pela condenação de que será alvo, quer ainda pelo exílio por que 
como 

opta. 
Entretanto, Melville mantém a dúvida, envolvendo nela o acto fraticida: "He sobs the 

predetermined word" (p. 210).26 Aqui ocorre perguntar: A palavra fora previamente 

combinada entre Timoleon e os seus auxiliares, portanto, fruto da vontade do homem, ou, 

Itálico meu. 
Itálico meu. 
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antes, determinação divina? Era Timoleon o eleito dos Deuses para libertar a cidade, ou 

apenas um homem determinado, "self-reliant", amante do Bem e inimigo da tirania? 

É uma pergunta sobre o sangue derramado na luta que abre a parte VI. Embora ambos, 

Timoleon e o irmão, tenham sido feridos, a opinião da cidade é distorcida, parcial, e difunde 

velozmente uma inverdade, que o sexto verso, alongado, repercute: 

But on his robe, ah, whose the blood? 
And craven ones their eyes avert, 
And heavy is a mother's ban, 
And dismal faces of the fools can hurt. 

The whispering-gallery of the world, 
Where each breathed slur runs wheeling wide 
Eddies a false perverted truth, 
Inveterate timing still on fraticide. (p. 210) 

A visão monolítica que caracteriza o estatismo da cidade, "the whispering gallery of 

the world", é incapaz de transcender o discurso dominante, i.e., de ver o homem numa nova 

perspectiva e separar os deveres de família dos de Estado: 

The time was Plato's. Wandering lights 
Confirmed the atheist's standing star; 
As now, no saction Virtue knew 
For deeds that on prescriptive morals jar. (p. 210) 

Opondo-se ao conservadorismo da cidade, Melville traz ao poema a marca do presente 

histórico: o termo físico "Reacting" e o termo médico "Infecting". Reagindo à visão estática 

da cidade, a dúvida assalta Timoleon. O que parecia indiciado pelos Deuses e dado como 

certo, como Bem e como justo surge agora dicotómico, impreciso, múltiplo na profundeza da 

alma reflectida pelo mar: 

Whithin perturbed Timoleon here 
Such deeps were bared as when the sea 
Convulsed, vacates its shoreward bed, 
And Nature's last reserves show nakedly, (p. 210) 
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Resignado à solidão, o herói, comparado ao general ateniense Phocion, caracteriza-se 

pela palidez feita mármore, imagem de silêncio.27 Retira-se para o espaço selvagem, entregue 

a si mesmo, restando-lhe o diálogo com as sombras do passado que o visitam: 

[...] his moods elects 
To live - to live in milding place; 
For years self-outcast, he but meets 
In shades his playfellow's reproachful face. ((p. 210) 

A tentativa do narrador em elevar Timoleon à transcendência confirma a 

impossibilidade de o homem o conseguir: "Estranged through one transcendent deed / From 

common membership in mart" (p. 210). A grandeza humana está na tentativa de superar-se, ir 

de encontro às limitações que o constrangem; porém, ultrapassar os limites significa perder a 

faceta humana, separar a razão do coração: "In severance he is like a head / Pale after battle 

trunkless found apart" (p. 210). 

O conflito de Timoleon, i.e., a confirmação da verdade por que o seu acto clama, 

adquire maior dimensão na parte VII pela cedência de voz ao protagonista. Através dela 

sublinha-se a distância existente entre Timoleon e o irmão/mãe pelo tom assertivo destes em 

contraste com as incertezas daquele. O seu discurso povoa-se de interrogações que agudizam 

as dúvidas que o atormentam e que ele transfere para um plano transcendente ao questionar a 

justiça divina em nome da qual actuara:28 "To you, Arch Principals, I rear / My quarrel, for 

this quarrel is with gods" (p. 211). A sua raiva deve-se à frustração nas expectativas, ao facto 

de o parecer afinal não ser. Os deuses, coisificados pela representação da pedra ("marbles", 

"stony") e insensíveis pela mudez, despojam-se da transcendência e deixam o vazio da 

dúvida, a dor do abandono, a solidão do silêncio: 

Yea, are ye, gods? Then ye, 'tis ye 
Should show what touch of tie ye may, 
Since ye, too, if not wrung are wronged 

27 A exemplo de Plutarco, Melville atribui grande importância a este herói como modelo. Já se lhe havia referido 
em John Marr, dando o nome de Phocion ao barco de «The Aeolian Harp» (p. 195) 
' C t e - s e que Timoleon faz aqui o mesmo número de perguntas (seis) que o narrador faz na parte I. Ou seja, as 
perguntaiinicialmente formuladas respondem-se com novas perguntas, logo, permanecem sem resposta. 
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By grievous misconceptions of your swa>. (p. 211) 

Confrontado com a condenação da cidade; atormentado pela dúvida, Timoleon suplica 

um sinal audível que elimine a culpa e revele a verdade: "If conscience doubt, she'll next 

recant. / What basis then?" (p. 211). Mas a voz não chega a Deus e o sinal não chega ao 

homem. Com efeito, para o homem é impossível transcender a dúvida e a ambiguidade do 

real, embora seja esse o seu secreto desejo. E o grito final ("cries"), que contrasta com o 

sussurro da parte V ("sobs"), apenas dilata o vazio e a solidão deixada pela ausência dos 

deuses e denuncia a fragilidade e dependência da natureza humana: "Me reassure, not let me 

be / Like a lone dog that for a master cries" (p. 211). 

A agência do tempo vai permitir a re-interpretação dos factos e o consequente 

reconhecimento de Timoleon por parte de Corinto (parte VIII). Sabedora dos sucessos 

alcançados, a cidade absolve, aceita e aplaude o herói: 

On Sicily's fields, though arduous wars, 
A peace he won whose rainbow spanned 
The isle redeemed: and he was hailed 
Deliverer of that fair colonial land. 

And Corinth clapt: Absolved, and more' 
Justice in long arrears is thine: 
Not slayer of thy brother, no, 
But savior of the state, Jove's soldier, man divine, (pp. 211-12) 

O seu acto é já visto como gesto magnânimo, salvador, divino até, de que se orgulha a 

cidade de Corinto. Timoleon é agora a representação da Ordem, do Bem e da Justiça. Mas se 

a cidade tivera antes uma visão distorcida e parcelar, ela mantém-se, embora com perspectiva 

oposta: Timoleon não é apenas fraticida, como não só libertador, é, sim, a totalidade 

indissociável do Bem e do mal, da luz e da escuridão que os seus actos representam. Daí os 

conflitos, as ambiguidades, as osciliações que o povoam e a busca de identidade que o 

atormenta e que faz dele um solipsista, mesmo entre a multidão. Também por isso a sua 

recusa em participar na euforia de Corinto e a decisão de remeter-se ao silêncio. Ouve-se o 
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grito da multidão, "Return!", mas não a voz de Timoleon, que permanece no isolamento da 

ilha, lugar de exílio, tornado refúgio por vontade, espaço novo agora seu:29 

Eager for thee thy City waits: 
Return! With bays we dress your door. 
But he, the Isle's loved guest, reposed, 
And never for Corinth left the adopted shore, (p. 212) 

O que reza a História ("as annals tell") é assim objecto de reflexão, proposta de 

releitura do passado e de projecção no presente, num contributo à Verdade que se deseja 

alcançar. A ocorrência da metáfora das marés associada a Timoleon ( "cross-tide", parte 1, 

"shoreward-bed", parte VI, "flood-tide", parte VII) sugere não só a marca do tempo, mas 

também uma intencionalidade de sentidos que se vão agregando: destino que se cumpre, 

início que se renova, esperança que vivifica; mas também a observação, a reflecção e as 

dúvidas sobre os mistérios inescrutáveis do mar, que inundam tanto a natureza como a alma 

humana. 

É voltado para o mar que Timoleon permanece. Significativamente, o lugar que o 

perpetua no tempo é o mesmo que traz o fim ao poema: "the adopted shore". Indicia fim de 

viagem, abrigo, fronteira, mas também ponto de partida, espaço de liberdade, porta aberta a 

viagens (im)possíveis que o poeta de seguida transpõe. 
30 

Melville já advertira: "I love to sail forbidden seas, and land on barbarous coast". 

Com efeito, em «After the Pleasure Party» permite-se sulcar águas que a tradição religiosa 

coibia de penetrar e o cânone literário decidira excluir.31 E se este ponto é já suficientemente 

transgressor, adensa-o o facto de ser uma voz feminina a percorrer o poema sobre o pomo 

proibido: a sexualidade. 

29 Recorde-se, a propósito, uma passagem de Moby-Dick, 381: « i n the soul of man there lies one insular 
Tahiti, full of piece and joy, but encompassed by all horrors of the half known l.fe. 
30 Melville Mohv-Dick 98 Citação já feita no Capítulo I, 4., p. 47. 
3> Wak mZZ Henry James e Mark Twain haviam já experimentado algum embarace'P^.terem abordado o 
meYmo te™ depois Z Howells ter usado o seu prestígio literário e prescrever o ed.tonalmente correcto. 
Robillard, ed., Introduction, Poems of Herman Melville, 28. 
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No seu ensaio «Love», Emerson abordara já o tema, porém excluindo a vertente 

experimental que Melville privilegia: "Every thing is beautiful seen from the point of the 

intellect [...] But all is sour if seen as experience".32 Mas sendo a sexualidade parte integrante 

do ser humano, e propondo-se Melville explorar a verdade da existência, como poderia ele 

deixar de aflorá-la na sua caminhada para o conhecimento? 

Em «After the Pleasure Party» todos os vectores temáticos convergem para a 

problemática da sexualidade, do erotismo e da sua realização numa sociedade dominada pela 

rígida moral cristã. O poema fala na queda da musa, não na do homem, e os seus receios 

revestem-se de humanidade, não de transcendência. Depois de atingida pela seta do Amor, 

Urania, musa da Astronomia, que o narrador caracteriza como "turbulent heart and rebel 

brain" (p. 215), enfrenta as ambiguidades do mundo terreno e debate-se com problemas de 

ordem existencial, fruto da experiência por que passou e que abalou a sua mundividência.33 

Partindo da contensão sexual latente na epígrafe, contrastiva da beleza pictórica que a 

primeira estrofe desnuda e que a segunda confirma como sendo o Paraíso, o poema move-se 

em torno da realização sexual de Urania e dos conflitos que a sua decisão implica. Fazendo 

uma aproximação à História e ao Saber. Melville povoa o poema de figuras mitológicas 

(Cassiopeia, Pan, além de Urania) e religiosas (Thomas a Kempis, Virgem Maria), 

considerando ainda a Arte na referência a Decameron e à poeta Sappho, à arquitectura 

romana, "Albani's porch", e à escultura grega, "that form august", insistindo, como em 

«Timoleon», em abordar o destine 

No Paraíso está o princípio da criação - do poema e do ser humano. E se o poeta 

determina o tema do primeiro, Deus determina o sexo do segundo. Escusado será recalcar os 

impulsos ou esquecer as origens, remetendo-se ao isolamento: 

Emerson, «Love», 211. 
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Insensate, can they never know 
'Tis mad to wreck the impulsion so? 

An art of memory is, they tell: 
But to forget the glade 
Wherein Fate sprung Love's ambuscade 
To flout pale years of cloistral life 
And flush me in the strenuous strife. (P. 212) 

A diferença que a origem imprime defmir-se-á com o tempo. Ela despoletará a avidez 

do amor e determinará a sua realização explosiva: 

Now first I feel, what all may ween, 
That soon or late, if faded e'en, 
One's sex asserts itself. Desire, 
The dear desire through love to sway, 
Is like the Geysers that aspire -
Through cold obstruction win their fervid way. 
But baffled here - to take disdain, 
To feel rile's instinct, yet not reign: 
To dote, to come to this dtear shame -
Hence the winged blaze that sweeps my soul 
Like prairie fires that spurn control 
Where withering weeds incense the flame. (P. 213) 

A profusão de exemplos semânticos de pulsão sexual excedem aqui a mera simbologia 

erótica. Neles se pode reconhecer um envio ao Belo que desponta da natureza, assim como à 

preocupação de Melville com a Arte no estabelecimento de paralelismo entre o dilema sexual 

e artístico. 

Ao contrário da inocência que o século XIX tanto admirava ("her buds"), Melville 

alerta para a maturidade que a experiência oferece ("briars"), fonte inesgotável de 

descobertas. Há, porém, um preço a pagar: a penitência de um rosário interminável: 

The cheat! On briars her buds were strung; 
And wiles peeped forth from mien how meak. 
The innocent bare-foot! Young, so young! 
To girls, strong man's a novice weak. 
To tell such beads! And more remain, 
Sad rosary of belittling pain. (P. 214) 

É contudo nesse rosário que a fertilidade desponta e que a criatividade artística se 

desenvolve: 

33 Pressentem-se ecos das palavras de Poe: "Love - the true, the divine Eros - the Uranian as distinguished from 
J S t n Venus0- is unquestionably the purest and truest of all poetical themes". "The Poet.c Pnncplc , 
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The plain lone bramble thrills with Spring 

As much as vines that grapes shall bring/ " (P. 214) 

A diferença, a marea distintiva está. pois, na origem e é na jnnçào dos opostos que se 

chega à totalidade, é na snpermacia do amor que se dissolvem as dualidades, é nele que se tem 
uma visão unificadora: 

Why hast thou made us in halves -
Co-relatives? This makes us slaves. 
If these co-relatives never meet 
Self-hood itself seems incomplete. (P. 214) 

Dai o lamento do poeta, numa referência transversal à sua concepção de arte, quanta 

aos raros momentos de criação artística conseguidos: "Few matching halves here meet amd 

mate.» 

A fertilidade associada ao amor remete para manifestações artísticas ("great thoughts", 

"high themes") como forma de expressar, não só a unidade do real, como também o erotismo 

subjacente à arte, aqui expresso pelo pousar da abelha sobre a rosa: 

How glad with my starry lore, 
I'd buy the veriest wanton's rose 
Would but my bee therein repose. (P.214) 

Urania mais quisera furtar-se à indefinição, ou seja, reformular o seu rosário e 

entregar-se à luz da assexualidade ao à escuridão do sexo: 

Could I remake me! Or set free 
This sexless bound in sex, then plunge 
Deeper than Sappho, in a lunge 
Piercing Pan?s paramount mystery! - (P. 214) 

Mas o acto de criação determinou-a, o que a torna impotente perante o seu destino, como 

impotente para libertar-se das dualidades e incertezas que revestem a condição humana. Ora, 

tendo Deus intervindo original e arbitrariamente na esfera humana, torna-se incompreensível, 

irracional até a queda e a expulsão do paraíso, que aqui se projecta como punição injusta: 

S Z t Î e a 1 r ^ ; T ; 8 c ò 3 n t r a s t e destes versos com os versos fmais de «Monody», 221: "Glazed now with 
the cloistral vine / That hid the shyest grape." (Citados na p. 50). 

ice 
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What Cosmic jet or Anarch blunder 
The human integral clove asunder 

And shied the fractions through life's gate? (P. 214) 

A matriz mítico-simbólica da expulsão do Paraíso projecta ainda a iniciação à dor, 

dimensão escura do universo, etapa inaugural da experiência como entendia Benjamin 

Franklin: "We are first mov'd by Pain, and the whole succeeding course of our Lives is but 

one continu'd Series of Action, with a View to be freed from it."35 

Sendo Urania a musa da Astronomia, permite-se obter uma visão mais ampla, 

abrangente, universal. E ela surge agora bem diferente da inocente e tranquila visão 

paradisíaca inicial, deslocada para a paisagem marítima que o porto presentifica, esta geradora 

de múltiplos significados, lutas e conflitos que inspiram desilusão: 
Usurped on by love's stronger reign -
But lo, your very selves do wane: 
Light breaks - truth breaks! Silvered no more, 
But chilled by dawn that brings the gale 
Shivers yon bramble above the vale, 

And disillusion opens all the shore. (P. 215) 

A instabilidade dada pela incerteza, pela impossibilidade de alcançar a verdade total, 

molda as palavras do narrador: "One knows not", "One knows not, no" (p. 215). Essa 

incerteza, localizada na resolução de Urania, remete, através de uma prolepse, para a escolha 

entre a continuação da cultura judaico-cristã, representada pela Virgem Maria, ou o retorno à 

cultura clássica, representada pela deusa Atena. Com humildade ("Half I resolved to kneel 

and believe / Believe and submit, the veil take on" (p. 215)), Urania rejeita a Virgem (que não 

personifica a união dos opostos) e invoca Atena: 
O self-reliant, strong and free, 
Thou in whom power and peace unite, 
Transcender! Raise me up to thee, 
Raise me and arm me! (P. 216) 

"Franklin, The Papers of Benjamin Franklin, ed. Leonard W. Labaree et all, Vol. 1 (New Haven: Yale 
University P, 1959)64. 
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O apelo é porém inconsequente e paté.ieo. A paz que procura é inalcançável porque a 

realidade é agora outra: paz e paixão são inconciliáveis. E ao contrário do que pensa, é na 

impossibilidade de transcendência que reside o seu poder. Urania, a musa caída, não pode 
, 36 

voar, mas pode ser, ao contrário de Atena, inspiradora de um poema. 

Se Thomas a Kempis faz envios à virtude de Imitação de Cristo, «After the Pleasure 

Party» apela à juventude inexperiente para que tome Urania como exemplo: 

Then for Urania, virgins everywhere, 

O pray! Example take too, and have care. (P. 216) 

Abandonado pela divindade em múltiplas incertezas, resta ao ser humano apostar na 

sua capacidade criadora, procurar descobrir a plurissignificação das coisas e chegar ao saber 

radicado na experiência. O poema equaciona, cruza e combina as contradições da existência 

como forma de representar a verdade última das coisas. Mas não há garantias de que lá se 

chegue: o poema apenas "lembra a dificuldade na definição do Eu e sugere a leitura da origem 

como fase necessária ao Conhecimento." 

O dístico final é, assim, um alerta que Melville lança, mas é também um desafio que 

provoca, uma abertura que prepara a aventura da descoberta que os seus leitores 
empreenderão nos poemas que se seguem. 

Melville toma Urania e Timoleon como seus arquétipos num mundo de lutas a travar, 

conflitos a resolver e mistérios a descobrir na procura incessante de equilíbrio e de verdade. 

Valorizados pelo lugar que ocupam, são o início gerador dos restantes poemas, de uma rede 

de associações pluridireccional e plurissignificativa que obliquamente persegue a verdade. 

Em oposição à experiência individual de «Timoleon» e «After the Pleasure Party», 

surge em «Night March» a experiência colectiva representada pelo grupo de soldados. A 

36 Barbara J. Smith, Cognitive Dissonance, 166. 
37 Avelar, Diálogos e Recusas, 137. 
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ausência do chefe, "No chief in view!", problematiza a existência de Deus e o confronto entre 

38 
Ele e o homem que a imagem de guerra sugere: 

In silence deep the legions stream, 
With open ranks, in order true, 

Over boundless plains they stream and gleam -
No chief in view! (P. 216) 

Apesar da solidão que pesa sobre os soldados, não há neles sinal definitivo de derrota, 

nem a ordem que se lhes reconhece precisou da presença visível de hierarquia superior. Na 

escuridão da noite há brilhos e lampejos; - apesar de reflectidos pela luz inconstante da lua, 

por sua vez reflectida pelo sol - e uma vontade ilimitada de prosseguir a marcha: "Over 

boundless plains they stream and gleam -". Bem distante dos soldados, percebe-se uma voz 

que, indefinida embora, como em «Timoleon», impõe uma presença veiculada pela Historia: 

Afar, in twinkling distance lost, 
(So legends tell) he lonely wends 

And back through all that shining host 
His mandate sends. (p. 216) 

O mundo fracturado do século XIX surge em «The Ravaged Villa» através de uma 

visão desiludida e devastadora. Ao contrário da vaso keatsiano que atravessa o tempo na sua 

beleza e esplendor, os vasos de Melville jazem estilhaçados numa paisagem de abandono e 

desolação.40 Ecoando «Ozymandias», as ruínas, marcas do tempo, confrontam a efemeridade 

do homem com as forças da natureza, a transitoriedade do poder e da opolência com a 

perenidade de elementos exteriores ao homem. E Apolo, que a História Antiga consagrou 

38 Lawrence Perrine, referido por Avelar. Diálogos e Recusas, 116. 
39 No final da parte IV de «Timoleon», 209, surge a mesma voz indefinida denominada pelo mesmo vocábulo: 
"the voice whose mandate calls, / Or seems to call". Itálico meu. 
40 Também em Ciarei Melville se refere à destruição de "a Grecian urn / The sylvan legend". Deixa, porém, a 
esperança de sobrevivência e renovação dos destroços a partir da beleza imortal que a forma detém: 

The legend round a Grecian urn, 
The sylvan legend, though decay 
Have wormed the garland all away, 

And fire have left its Vandal burn; 
Yet beauty inextinct may charm 
In outline of the vessel's form. (II, xxix, 1-6) 
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como símbolo de beleza e perfeição, ignora-se, despreza-se, sacrifica-se na construção erigida 

ao deus do lucro e da riqueza: "Mammon's tower". 

Os contrastes abundam no poema: o esplendor que "Villa" sugere e a devastação que 

"ravaged" confirma; o busto de Apolo que o representa e a torre de Mammon que o sugere; o 

belo que "flower" simboliza e o mal que "weed" potencia; o estatismo veiculado pelas formas 

verbais "lie", "undone", "wither", "choked", e a actividade emprestada por "spins", "exiles", 

"flung", "makes". No entanto, o tempo - agente de destruição - e a acção - resultado da 

vontade, conseguem conjugar-se na oposição verbal que cada quadra delimita, buscando uma 

síntese da destruição que o poema emoldura: 

In shards the sylvan vases lie, 
Their links of dance undone, 

And brambles wither by thy brim, 
Chocked fountain of the sun! 

The spider in the laurel spins. 
The weed exiles the flower: 

And flung to kiln, Apollo's bust 
Makes lime for Mammon's tower, (p. 217) 

Passado e presente, unidos pela poesia, oferecem-se assim como espaço de reflexão e 

entendimento, que se desejam apreendidos e recuperados num futuro mais consciente e mais 

harmónico. 

«The Margrave's Birthnight» traz de novo a dialéctica existente entre a acção humana 

e (des)intervenção de uma Ordem superior. A pergunta formulada no centro do poema 

domina toda a composição: antecede-a o que a justifica, segue-a o que a (in)satisfaz: 

May his people feast contented 
While at head of board 
Empty throne and vacant cover 
Speak the absent lord? (PP- 217-18) 

Cumprindo o chamamento do senhor ("summoned"), a multidão, oriunda de múltiplos 

lugares, reune-se no castelo do Margrave - governante das fronteiras - para a celebração 

anual de um (re)nascimento. Visivelmente cansados, homens (toil-worn) e cavalos (work-sad) 

envoltos em peles e neve, "Under sheepskins", "brush the snow off, mas animados, "Jingles 
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many a bell", "Lightning from each sledge", contrastam com a opulência e abundância do 

castelo. Ao seu chamamento, "O the hall, and O the holly!", responde o silêncio: "No host 

withal!". E durante a ceia animada e abundante, a ausência do senhor preenche o vazio do seu 

lugar: 

No, and never guest once marvels, 
None the good lord name, 
Scarce they mark void throne and cover -
Dust upon the same. (p. 218) 

Ao chamamento do Margrave, os escolhidos para a boda deslumbram-se com a 

celebração da abundância, mas ignoram, por falta de perspicácia, que comem e bebem o seu 

pão e a sua água, transubstanciados em alimento do senhor: 

Ah, enough for toil and travail, 
If but for a night 
Into wine is turned the water, 
Black bread into white. (p. 218) 

As analogias bíblicas presentes em «The Margrave's Birthnight» transferem-se para 

«Magian Wine» onde outras referências bíblicas se digladiam com referências clássicas nas 

duas estrofes que compõem o poema. Os dois credos participam do título, que remete para 

algo de tóxico e imaginário. Com efeito, as pedras preciosas tão ao gosto de Miriam de 

Salomão são apenas miragens, reflexos, falsos encantamentos provocados por êxtase 

dionisíaco: 

Amulets gemmed, to Miriam dear, 
Adown in liquid mirage gleam; 

Solomon's Syrian charms appear, 
Opal and ring supreme. 

The rays that light this Magian Wine 
Thrill up from semblances divine, (p. 218) 

Mais atraentes se revelam os cânticos e discursos sibilinos que o vinho engrendra na 

segunda estrofe: 

And, seething through the rapturous wave. 
What low Esysian anthems rise: 
Sibylline inklings blending rave, 

Then lap the verge with sighs. 
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Delirious here the oracles swim 
Ambiguous in the beading hymn. (p. 219) 

É que, incapazes de assegurar uma certeza, movem-se na riqueza semântica das 

palavras e dos sons, que permitem a multiplicidade de leituras e sentidos, tão do gosto da 

poética melvilleana. 

Em «The Garden of Metrodorus» essa capacidade significativa manifesta-se de 

imediato no título do poema: remete para Metrodorus de Chios, céptico, ou para Metrodorus 

de Lâmpsaco, epicurista?41 A dúvida transfere-se de seguida para o corpo do poema veiculada 

pelas várias interrogações que se instalam. 

A ausência de Metrodorus e o abandono do lugar provocam as primeiras perguntas: 

The Athenians mark the moss-grown gate 
And hedge untrimmed that hides the haven green: 

And who keeps here his quiet state? 
And shares he sad or happy fate 

Where never foot-path to the gate is seen? (p. 219) 

A suspensão de movimento adensa a solidão e o abandono de quem habita aquele 

jardim - o que questiona a sua utilidade. A beleza potencial e a fertilidade que lhe estão 

associadas de nada servem se abafadas pelo isolamento e pelo silêncio, antes, ofuscam-se, 

esmorecem, desagregam-se pela ausência de quem as percorra, as frua, as experiencie: 

Here none come forth, here none go in, 
Here silence strange, and dumb seclusion dwell: 

Content from loneness who may win? 
And is this tillness peace or sin 

Which noteless thus apart can keep its dell? (p. 219) 

O poema «The New Zealot to the Sun», constrói-se em torno da transitoriedade e da 

comparação entre o passado e o presente para que o título aponta. O novo zelota evoca a sua 

religião vinda do oriente e a capacidade desviante que ela detém, "Arch type of sway". Alude 

41 Howard P. Vincent, ed., Collected Poems of Herman Melville (Chicago: Hendricks, 1947) 474. Na opinião de 
Barbara J. Smith deve tratar-se de Metrodorus de Chios por este ser um seguidor de Demócrito, que disse: "We 
know nothing, no, not even whether we know or not."; Shetley, por seu turno, arrisca desfazer a ambiguidade 
premeditada de Melville e afirma: "I would name Metrodorus of Lampsacus, the follower of Epicurus, as the 
more likely candidate. The Epicurean school was located in Athens, and Epicurus's own garden was well known 
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ainda às transformações originadas no tempo que edificaram uma nova dimensão de 

características opiácias a que a humanidade, deslumbrada, aderiu e se submeteu: 

Chemist, you breed 
In orient climes each sorcerous weed 

That energizes dream -
Transmitted, spread in myths and creeds, 
Houris and helts, delirious screeds 

And Calvin's last extreme. (p. 220) 

A cegueira que norteou a devoção inflamada dos antigos persas dispersou-se por 

outros credos e propagou-se ao longo da história. Insinua-se, assim, uma questionação da 

religião tradicional, dos seus fanatismos e excessos, que remetem para o devir da nova 

divindade, fonte de deslumbramentos dos novos tempos, a ciência: 
But Science yet 

An effluence ampler shall beget, 
And power beyond your play -

Shall quell the shades you fail to rout, 
Yea, searching every secret out 

Elucidate your ray. (p- 220) 

Por extensão ou síntese, surge «The Weaver», significante do artista que tem de 

defrontar os novos tempos de reprodução artística. O artesão, figura solitária, inteiramente 

entregue à sua arte, "Lone wight, and at a lonely loom", vive isolado do tempo e do mundo 

exterior, projectando-se obliquamente como sombra, "His busy shadow on the wall." O uso 

de artigo definido na segunda quadra ("the face", "the form") alarga o conceito de indivíduo e 

estende-se ao conceito de grupo. A excessiva devoção ao transcendente, que lhe traz dor 

("pinched") e cansaço ("bent"), impede-o de conhecer a verdade da existência, quer 

representada pela história, "No pastime knows he", quer pela referência dionisíaca da 

criatividade artística, "not the wine".42 Os dois últimos versos sintetizam a proposta 

as the meeting-place of the school and for its jealously guarded privacy". Cognitive Dissonance, 176; A Private 
Art, 83. „ , 
42 O poeta parece jogar aqui com a palavra "pastime" como faz no diálogo entre Media e Babbalanja: No 
pastime is lost time.' Musing a moment, Babbalanja replied, 'My lord, that maxim may be good as it stands; but 
had you made six words of it, instead of six syllables, you had uttered a better and a deeper.'" Mardi, 874. 
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melvilleana de um novo conhecimento ao denunciar o fanatismo e a reclusão alienantes do 

artista: 

Recluse he lives and abstinent 
Who weaves for Arva's shrine. (p. 220) 

Prefigura um espaço de tensão num tempo vivido de sensações espiraladas de paraíso 

e de progresso. A chamada insistente em «Lamia's Song» (p. 221), "descend!", "descend!", 

"Come, ah come", "come", projecta uma alternativa no abandono do lugar limitado, isolado e 

frio, "your lonely Alp / With the wintry scalp", em direcção a um espaço outro, aberto, 

colorido e quente, "our myrtles in valleys of May". O percurso que se propõe, prenunciador 

embora de riscos, incertezas e sobressaltos, "with the cataracts come", aponta contudo para o 

prazer inebriante de águas revoltas e dos seus cânticos, e enuncia recompensas imprevisíveis: 

"And more than a wreath shall repay." 

«In a Garret» (p. 221), o sujeito poético fala dos valores dessa mesma recompensa, 

não dos valores materiais que seduziam a América do século XIX (representada pelo pronome 

pessoal "they"), "Gems and Jewels let them heap -", já referidos como miragens em «Magian 

Wine», mas do valioso troféu que o artista empenhado (representado pelo pronome pessoal 

"me") ganha ao penetrar nas profundezas da Arte: "For me, to grapple from Art's deep / One 

dripping trophy!". Na força do verbo "grapple" está a ambição do artista: a convicção da sua 

luta e a recompensa a conquistar na criação da obra de arte. 

Não será por acaso que "Monody" é o poema seguinte. Inserido nesta sequência e 

neste lugar, o poema sugere o poeta ambicioso e determinado na sua condição de artista. E 

porque celebra a figura de Hawthorne, a que já anteriormente se aludiu, (pág. 50), o sujeito 

poético medita sobre os dois momentos em que experimentou a perda: "in life" e "And now 

for death", representando o que a morte tornou impossível de recuperar. 

121 



Em «Lone Founts» (p. 222) o poeta, surgindo embora na sua finitude física, exibe-se 

como possibilidade criativa naquilo que atravessa o tempo, permanece intemporal e se revela 

perene na natureza: "the never-varying lore".43 Melville aconselha o poeta a imergir nas águas 

da fonte, do início, para, enfrentando a dor, poder recriar a experiência na sua poesia. Insiste 

num olhar atento que percorra o tempo e assim descubra as verdades intemporais e a 

capacidade de formular a sua própria visão, enraizada na verdade do real que permitirá atingir 

o troféu de que se fale em «In a Garret». O passado, "Ancients", repousa assim como fonte 

que o presente, "stands", deverá fazer permanecer no futuro, "Posterity", exibindo-se em 

construção da própria verdade que ultrapassa a fronteira da finitude e do vazio. 

A diferença qualitativa que Wordsworth reconhecia no poeta é transportada para «The 

Bench of Boors»(p. 222), poema que dialoga com um quadro de David Teniers, O Novo. 

Nele se exibe a passividade e alheamento do homem comum em contraste com a perspicácia e 

argúcia do olhar do poeta. A resistência à dor que o pensamento e a verdade podem causar 

permite-lhe estar atento, vigilante, ao contrário de se deixar assimilar pelos valores arbitrários 

que os tempos vão impondo. "Sleepless, I see the slumberous boors" constitui-se aliteração 

onomatopeica do sono que contrasta com a vigília do poeta ("sleepless"). As qualidades deste, 

"wakeful brain", "ampler bound", "eager sight", contrastam com a ignorância dos 

camponeses, metaforizada pela expressão recorrente "low doors". 

Constrastante é ainda a mancha gráfica das três estrofes que compõem o poema: o 

terceiro e quarto versos, mais curtos e sintéticos, são espartilhados pelo par que os segue e 

antecede, mais longos e descritivos. Sendo aqueles relativos ao poeta, ele isola-se mas 

simultaneamente destaca-se da multidão que os outros versos representam. Melville obriga, 

! 

43 O mesmo pensamento é expresso em «Pebbles», John Marr, 203: "Truth - / Truth, varying from sameness 
never"( já citado na p. 42). 
44 Pintor flamengo (1610-1690), célebre pelas suas paisagens, naturezas mortas e cenas populares. Enclopedia 
Luso-Brasileira de Cultura, vol. 17 (Lisboa: Verbo, 1964) 1303. 
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assim, a um olhar mais atento e apurado ao tornar significantes cada estrofe e todas no seu 

conjunto. 

Por isso adverte o poeta em «The Enthusiast» para a necessidade de se desviar do 

discurso dominante, "where worldlings go", "palterers of the mart", que pode ofuscar e 

empalidecer a luz da verdade. Mesmo que o caminho se revele ser a solidão, há que resistir a 

tentações de uma maior aproximação e manter o necessário afastamento para melhor se ver: 

"So put the torch to ties though dear, / If ties but tempters be." Nesse afastamento exibe-se o 

passado, espaço onde se inscrevem os valores imutáveis que sustentam a verdadeira dimensão 

do saber e que deve ser o lugar privilegiado do poeta: 

Nor cringe if come the night: 
Walk through the cloud to meet the pall, 
Though light forsake thee, never fall 

From fealty to light. (P- 223) 

Melville exemplifica: o título envolve uma plurissignificação que o autor desafia 

descobrir. Ao longo do século XVIII, e segundo o Dicionário de Samuel Johnson, o vocábulo 

"enthusiasm" tinha conotação pejorativa: 

1. A vain belief of private revelation; a vain confidence of divine favour or communication.. 
2. Heat of imagination; violence of passion; confidence of opinion. 
3. Elevation of fancy; exaltation of ideas.4 

Os Românticos, por outro lado, fizeram-no evoluir semanticamente, associando-o a 

uma interioridade individual e distinta. O verdadeiro entusiasta fica, portanto, numa zona de 

ambiguidade: se zelota fanático e seguidista de fogos fátuos, se poeta corajoso e empenhado 

em busca da luz que ilumina o conhecimento. 

Se até aqui Timoleon tem abordado a transitoriedade e permanência em contextos de 

difícil harmonia e união, ao mesmo tempo que exibe as árduas tentativas do poeta para as 

44 Pintor flamengo (1610-1690), célebre pelas suas paisagens, naturezas mortas e cenas populares. Enclopédia 
Luso-Brasileira de Cultura, vol. 17, (Lisboa: Verbo, 1964) 1303 
45 Samuel Johnson, A Dictionary of the English Language, 6th edition (London: 1785), citado por Shetley, A 
Private Art, 91. 
46 Shetley, A Private Art, 91-92. 
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atingir, em «Art» dá-nos um instante do processo criativo por que Melville lutou nas últimas 

décadas da sua vida. 

A combinação dos opostos, a harmonia e equilíbrio de contrários ligam-se numa 

cópula geradora e criativa, passível de repetência e, portanto, de intemporalidade:4 

In placid hours well-pleased we dream 
Of many a brave unbodied scheme. 
But form to lend, pulsed life create, 
What unlike things must meet and mate: 
A flame to melt - a wind to freeze; 
Sad patience -joyous energies; (p. 223) 

A profusão de verbos da primeira estrofe que exprimem as acções conducentes ao 

produto final, a obra de arte, dão lugar, na segunda estrofe, à profusão de substantivos que 

desfilam as qualidades necessárias a quem se propõe a tal tentame: 

Humility - yet pride and scorn; 
Instinct and study; love and hate; 
Audacity - reverence. There must mate, 
And fusse with Jacob's mystic heart, 
To wrestle with the angel - Art. (p. 224) 

O sonho inicial do(s) artista(s) é assim sinónimo de possibilidade, mas também de 

tensão.48 Apenas uma luta angélica que se desenha difícil poderá potenciar e levar à acção 
, . 49 

final, "These must mate", que se afirma como princípio da criação artística. 

A rebeldia angelical da arte inspira o diálogo transgressor que constitui «Buddha» ao 

opor diferentes instâncias religiosas. O nome Buddha colide de imediato com a citação bíblica 

da epígrafe, representativa do Cristianismo; "For what is your life? It is even a vapor that 

appeareth for a little time and then vanished away.": „50 

47 Melville convoca o poema «After the Pleasure Party», estabelecendo paralelismos ("co-relatives", "matching 
halves" vs "unlike things") e repetindo vocábulos ('meet and mate") para ligar a procriação à criação artística. 
48 Subjacente ao pronome pessoal "we" do Io verso, adivinha-se também a Ia pessoa "I" relativa à entidade 
autoral, razão por que se opta pelo termo "artista(s)". 
49 Note-se a força do verbo "wrestle", semelhante à do verbo "grapple" em «In a Garret» (p. 221). 
50 Citação da Epístola de S. Tiago, IV, 14. Regista-se uma versão em Português: "Pois, que é a vossa vida? Sois 
um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece." Bíblia Sagrada, trad, dos Originais mediante a 
versão dos Monges de Maredsous (Bélgica) pelo Centro Bíblico Católico (São Paulo: Editora "Ave Mana", 
1973) 1541. 
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A proximidade dos dois sistemas desencadeará o estabelecimento de paralelismos a 

partir da representação dos seus ícones. A imagem de Buda surge caracterizada pela paz no 

rosto, a majestade da expressão, o olhar meditativo, a posição confiante, a urna (olho da 

sabedoria) entre as sobrancelhas e a ushnisha (suprema iluminação) encimando a cabeça; por 

seu lado, a imagem de Cristo é a expressão do sofrimento, coroado de espinhos e pregado na 

cruz, carregando as dores do mundo e sofrendo humilhações para salvar a humanidade. Buda 

permanece sobre o mundo, liberto do terreno e do material: reconhecendo a nulidade das 

aparências, é o caminho que leva ao Nirvana, ao que passa com a morte e permanece depois 

inalcançável. Cristo desce ao mundo das criaturas, encarna, sofre e mostra com a sua cruz o 

caminho do divino.51 

A tradição oriental surge, assim, como resposta outra para a totalidade e o sentido que 

se persegue, mas que, como o vapor efémero, logo se esvazia. Ao absorver e anular torna-se, 

também ela, paliativo para o sofrimento humano, "Aspirant to nothingness". 

O esvaziamento, a finitude e a dessacralização sentidas em «Buddha» levam à procura 

de harmonia que só o passado pode dar. Surge por isso «C 's Lament», um diálogo 

com o Romantismo em que deus, homem e natureza pareciam identificar-se 

harmoniosamente: "And man and nature seemed divine" (p. 224).52 Contudo, no confronto 

que se estabelece entre juventude e idade adulta, inocência angelical e experiência sofredora, 

inscreve-se a diferença entre o parecer e o ser, a nostalgia do passado e a realidade do 

presente, que leva à fuga para o irreal e feérico, "Alladin-land!", perante a impossibilidade de 

se recuperar a tranquilidade do tempo passado. 

5 ' Manfred Lurker, El Mensaje de los Símbolos: Mitos, Culturas y Religiones (Barcelona: Herder, 1992) 314-15. 
52 Perante a ambiguidade do títilo do poema, é concensual a aceitação de Coleridge como referente. Vincent, ed., 
Collected Poems, 475; Avelar, Diálogos e Recusas, 121. Barbara J. Smith admite, porém, hipótese mais 
alargada: Coleridge, ouAnacreon, ou Simonedes, ou os três. Cognitive Dissonance, 187 e 236, nota 39. 
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Este conflito interior transfere-se para «Shelley's Vision» com carácter de irreverência 

e centralidade no sujeito poético. A tensão evidente da 2a estrofe, ocasionada pela 

fragmentação do Eu na Ia, torna-se passível de reconciliação na última estrofe: 

When lo, upon that sun-lit ground 
I saw the quivering phantom take 
The likeness of St. Stephen crowned: 
Then did self-reverence awake. (p. 225) 

Face à existência da luz e da escuridão, das árduas (impossíveis?) compatibilidades do 

Real, surge a visão do protomártir St0 Estêvão como possibilidade no paralelismo que se 

estabelece entre a sua espiritualidade e a luz. Ao poeta sobra o seu poder demiúrgico para, 

através da arte, conciliar e redimir o homem e o mundo, pois é ele que "tem por missão 

sagrada ser o anúncio profético de uma verdade que escapa ao comum da humanidade." 

Como Shelley afirma em «Hymn to Apollo», "I am the eye with which the Universe / 

Beholds itself and knows itself divine."5 

É seguramente propositada a evocação conjunta de Coleridge e Shelley. Trata-se de 

"dois românticos que reclamam para a poesia a finalidade de provocar o prazer emotivo no 

leitor." São ainda participantes activos no caminho que se abriu no século XIX conducente à 

autonomia estética que desembocou "na defesa da doutrina da arte pela arte inserida no 

esteticismo fmissecular."55 

O conhecimento total que o homem almeja atingir é tratado no poema seguinte, 

«Fragments». A dificuldade em chegar ao título definitivo indicia já o esforço em conseguir-

se abrangência ou a recuperação de todos os fragmentos constitutivos do conhecimento. 

Assim, na Ia estrofe a realidade surge inabalável e intransponível: "Matter in end will never 

53 Maria João Pires, Lugar de Ausência: Representação da Espiritualidade na Obra Poética de A. C. Swinburne, 
Diss. (Porto: Faculdade de Letras, 1993) 44. 
54 Shelley, Shelley's Poems, vol. 1 (London: Everyman's, 3966) 359. 
55 Maria João Pires, Lugar de A usência, 41. 
56 O poema sofreu, para além da eliminação de um fragmento, várias revisões do título. Inicialmente intitulado 
«From the Greek», passou depois a «Fragments», «Fragments of the Century», «Fragments of the 12' Century», 
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abate / His ancient brutal claim" (p. 225). Por outro lado, a referência ao gnosticismo abre 

caminho a uma teia de possibilidades que sustentam a dúvida, pela dificuldade de concenso, 

na delimitação da sua origem. Daí ele constituir alerta para os limites da natureza humana e 

insinuar a incapacidade de o indivíduo ascender ao conhecimento. Assim, a dúvida antes 

colocada por Timoleon adquire aqui um outro contorno pela subversão que sofrem os 

conceitos tradicionais do Bem e do mal. A prática do Bem que o conduziu à solidão é 

passível, afinal, de conduzir ao mal: 

Indolence is heaven's ally here, 
And energy the child of hell: 
The Good Man pouring from his pitcher clear, 

But brims the poisened well. (p. 225) 

A limitação ao conhecimento é notória, não só pela multiplicidade de conjugações que 

se formulam, mas também pela fragmentação da própria poesia: a única verdade que se exibe 

são os dois fragmentos preservados no seu limite, sobreviventes do Poema Total impossível 
até agora de se encontrar. 

Mas a abordagem da poesia torna incontornável a abordagem do poeta e da sua 

autoridade criadora. Isso faz Melville em «The Marchioness of Brinvilliers» (p. 226).57 

Embora de forma discreta e difusa, a presença do poeta surge logo no início, "He". Do alto do 

poema ele comanda a construção num emaranhado de tarefas ordenadas: "toned", 

"interfused", "did weave", "gave place", "starred", e, finalmente, "made". Adivinha-se o 

esforço do artista na procura de harmonia. Os primeiros quatro versos baloiçam, irregulares, 

pelo conflito gerado na combinação de contrários: "morning" e "twilight", "Brightness" e 

"softness", "Light" e "shade". Depois o equilíbrio desponta, "And gave candor equal place", 

«Fragments of a Lost Gnostic Poem of the Century» para finalmente se fixar em «Fragments of a Lost Gnostic 
Poem of the 12th Century». Barbara J. Smith, Cognitive Dissonance, 181 e 236-37, nota 40 
57 Segundo Shurr, o poema refere-se a um quadro de Charles le Brun, pintor francês (1619-1690) cujos dotes 
retratistas de correcção do desenho e sensibilidade psicilógica o celebrizaram. The Mystery of Iniquity, 244-45. 

127 



espraiando-se em instantes de mistério e espaços de infinito, "open skies", abertos agora ao 

fascínio de quem olha e de quem lê. 

As pedras preciosas de «Magiani Wine» são aqui nomes abstractos sedutores, 

"candor", "mystery", "sweetness", que nos conduzem passo a passo (verso a verso) e, 

coadjuvados por dupla adjectivação fina!, nos fixam num outro ponto fascinante: "Her 

fathomless mild eyes." 

O sentimentalismo feminista da época aprovava de certo aquele olhar "meek", 

"tender", "mild". Nele se esconde, porém, a verdade desvendada pelo título: a figura 

celebrada era uma célebre assassina.58 Mas outra verdade emerge ainda do poema: o olhar 

único do artista que, desviando-se do discurso dominante, percorre um outro caminho para 

construir num outro espaço a sua forma de dizer. 

A mesma atitude, mas outra estratégia, se poderá ver em «The Age of the Antonines» 

(p. 226).5 Se no quadro da Marquesa a luz conduz à escuridão da sua moral, aqui pretende-se 

que a escuridão da decadência oitocentista se ilumine com o brilho dos Antoninos. 

O poema denuncia, dissimuladamente, o optimismo americano desmesurado numa 

época florescente, sim, mas marcada pela guerra e pela injustiça. Urdindo crítica mordaz ao 

presente histórico americano, Melville inicia uma "jeremíade poética" propondo-se visitar o 

passado e celebrar a genialidade de outros tempos.60 Nessa viagem, denunciando por contraste 

a decadência do presente, estabelece diálogo com o apogeu da pax romana, um século de ouro 

que os Antoninos proporcionaram ao seu povo.61 

58 Shetley, A Private Art, 105. 
Em carta ao seu cunhado John Hoadley, a que junta uma versão deste poema, Melville confessa ter-se 

inspirado num passo de Decline & Fall, de Gibbon. Metcalf, Cycle and Epicycle, 248. 
60 Robert Milder refere a "jeremiada literária" como possível celebração de Melville dos encontros e convívios 
com Hawthorne ou Evért Duyckinck. «Melville's Late Poetry and Billy Budd: From Nostalgia to 
Transcendence», Philological Quaterly, 66 (1987) 495. 
61 São cinco os imperadores que constituem os Antoninos: Trajano (98-117 d.C), Adriano (117-138), Antonino 
o Pio (138-161), Marco Aurélio (161-180) e Cómodo (180-192). Para além de terem trazido paz, segurança e 
progresso aos habitantes do seu império, tiveram a particularidade de serem escolhido por mérito, não por direito 
de sucessão (com excepção de Cómodo, filho de Marco Aurélio). Enciclopédia Luso-Brasileira, vol. 2, 616-17. 
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Na Ia estrofe o poeta refere aqueles tempos áureos recorrendo a metáforas múltiplas: 

"summit of fate", "zenith of time", "halcyon Age", "Solestice of Man". Na 2a e 3a estrofes, 

ausente embora o espaço americano, ele sente-se reflectido, pela negativa, nas referências 

positivas à ordem religiosa: 

Hymns to the nations' friendly gods 
Went up from the fellowly shrines, 
No demagogue beat the pulpit-drum 

In the Age of the Antonines! 
The sting was not dreamed to be taken from death, 
No paradise pledged or sought, 
But they reasoned of fate at the flowing feast, 
Nor stifled the fluent thought. 

We sham, we shuffle while faith declines -
They were frank in the Age of the Antonines. (p. 226) 

e também à ordem política atingida pelos Romanos: 

Orders and ranks they kept degree, 
Few felt how the parvenue pines, 
No law-maker took the lawless one's fee 

In the Age of the Antonines! 
Under law made will the world reposed 
And the ruler's roght confessed. 
For the heavens elected the Emperor then, 
The foremost of men the best. (pp. 226-27) 

Face à fragmentação e decadência civilizacional sentidas na América de oitocentos, 

sobra um suspiro nostálgico pela harmonia passada e a esperança, mesmo que ténue ("might 

we read"), da renovação no futuro: "Ah, might we read in America's sighs / The Age restores 

of the Antonines" (p. 227). Como afirma Kremode, "Decadence is usually associated with the 

hope of renovation." 

E «Herba Santa» (p. 227) remata a procura do paraíso perdido. Perdida a fé milenária, 

quebrada a unidade espiritual, dessacralizado o mundo (que o próprio título refere), 

fragmentado o indivíduo e a própria sociedade (perdidos na vastidão da pradaria ou na teia da 

cidade industrial), tenta-se preencher o vazio deixado, procurando-se um outro paraíso 

possível: 

Frank Kremode, The Sense of an Ending (London: Oxford UP, (1966) 1975, 9. 
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When Love ordained a supper divine 
For the wide world of man, 

What bickerings o'er his gracious wine! 
Then strange new feuds began, (p. 227) 

Perdido o valor simbólico da pão e do vinho na Comunhão da humanidade, outro 

valor se procura que una o que se fragmentou: "Shall code or creed a lure afford / To win all 

selves to Love's accord?" (p. 227). O tabaco surge, assim, como elemento unificador, 

convivencial, que os descendentes de Adão adoptaram: 

Pacific Herb, thy sensuous plea 
The bristeling clans of Adam sway 

At least to fellowship in thee! 
Before thine altar tribal flags are furled, 
Fain woulds't thou make one hearthstone of the world, (p. 227) 

Capaz de mitigar ódios, apaziguar inimigos, reforçar laços, libertar tensões, o tabaco 

("weed") exibe-se como redentor ("Love supreme") estabelecendo paralelismo com Cristo: 

"The Church's aim thou dost subserve" (p. 228). O efeito, contudo, é temporário. Embora o 

cachimbo ("The Calumet") e a lareira ("hearthstone") sejam símbolos privilegiados de 

convivência e solidariedade, cogitação e serenidade, constituem-se contudo instantes fugazes, 

voláteis, "Saint Martin's summer in the mind", que a história da nação bem conhece em 

momentos repetidos. 

A utopia de liberdade e salvação nascido na costa leste e no início do poema, 

"Release" e "Peace" continua sonho por cumprir apesar dos tratados assumidos e cachimbos 

já fumados. Então patenteiam-se os poderes da Herba Santa como compensatórios da 

salvação inalcançada, da paz transitória, da liberdade precária, como suspensão das duras 

guerras da vida onde se digladiam revelação e angústia, serenidade e paixão, confiança e 

dúvida: 

Forbear, my soul! And in thine Eastern chamber 
Rehearse the dream that brings the long release: 

Through jasmine sweet and talismanic amber 
Inhaling Herba Santa in the passive Pipe of Peace, (p. 228) 
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O fim do poema, "the passive Pipe of Peace", estabelece paralelismo com o fim de 

«Timoleon», "the adopted shore". Ambos opções individuais, constituem-se "ilhas", lugares 

de refúgio, isolamento, "où la conscience et la volonté s'unissent pour échapper aux assaults 

de l'inconscient: contre les flots de l'océan, ou cherches de secours du rocher."63 Em 

«Timoleon» o indivíduo circunscreve-se à sua condição de estar na ilha, em lugar de chegada, 

exílio, fuga à corrupção do mundo; em «Herba Santa» o indivíduo fixa-se na sua condição de 

viver, sentir e pensar, i.e., permanece numa ilha outra, significante da sua "maturidade 

emocional e intelectual". 

Assim, o fim de «Herba Santa» unido ao fim de «Timoleon» formam um círculo, 

símbolo da totalidade e do recomeço, que prepara caminho para a viagem a iniciar à 

civilização antiga em "Fruit of Travel Long Ago". 

63 Jean Chevalier, Dictionnaire des Symboles, vol. 3 (Paris: Seghers, (1969) 1974, 51. 
64 Adelaide M. Batista, Moby-Dick. A Ilha e o Mar. 136. 
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3. A Arte como Concepção Simbólica do Mundo 

small erections may be finished by their first architects; 
grand ones, true ones, ever leave the copestone to 
posterity. 

Melville, Moby-Dick 

A arte sempre teve as suas exigências para com o receptor e dele requereu um esforço 

racional para o seu entendimento. Por trás dela o artista tenta representar a sua concepção do 

mundo, ou seja, o modo como concebe o seu tempo e actua sobre a realidade, como pensa e 

sente a sua criação artística, ao mesmo tempo que deixa transparecer as mudanças ideológicas 

e sistemas de pensamento que se vão sucedendo nos tempos.65 No desfile monumental de 

"Fruit of Travel Long Ago" Melville exige aquele esforço de entendimento para apreensão do 

carácter multifacetado da arte, da diversidade de mundividências, da ambivalência da 

verdade, da pluralidade do olhar. Sobretudo, a capacidade de sugerir que a obra de arte 

detém.66 

O poema «Venice» (p. 229) exibe a energia, o querer e a capacidade artística da 

natureza, materializados nos bancos de coral. O insignificante, discreto e anónimo obreiro, 

"the little craftsman", "a worm", animado de querer indómito e força inquebrantável, revela-

se capaz de atingir a harmonia deslumbrante materializada na construção dos bancos de coral: 

With Pantheist energy of will 
The little craftsman of the Coral Sea 
Strenuous in the blue abyss, 
Up-builds his marvelous gallery 

And long arcade, 
Erections freaked with many a fringe 

Of marble garlandry, 
Evincing what a worm can do. (p. 229) 

65 Mukarovsky, Estética e Semiótica da Arte, 303-06. 
66 Cf. Cap. Ill, 1., pp. 97-102. 
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Paralelamente, emerge do poema o querer e a determinação do homem ao construir a 

cidade lacustre de Veneza, outra possibilidade de vida humana. Homem e natureza parecem 

então identificar-se e unir-se na realização artística de "reefs of palaces": 

Laborious in a shallower wave, 
Advanced in kindred art, 

A prouder agent proved Pan's might 
When Venice rose in reefs of palaces, (p. 229) 

Contudo, no estabelecimento deste paralelismo perpassa alguma ironia que obriga a 

conclusões apreensivas: a distinção nos qualificativos "strenuous" e "Laborious", a 

objectividade de "evincing" e a ambiguidade de "proved", a diferença de profundidade em "in 

the blue abyss" e "in a shallower wave", a discrição singela de "what a worm can do" e a 

arrogância impessoal de "A prouder agent". 

Embevecido com o ilimite do seu sonho, fascinado com o poder que a sua obra lhe 

confere, o homem ignora que, na sua orgulhosa e inconsciente apropriação da natureza, se 

conjugam beleza e morte, maravilha e horror, sonho e contingência, reflexos do trágico 

destino humano assente na fragilidade de um banco de coral. 

A capacidade de sugerir da construção labiríntica de Veneza prolonga-se em «In a 

Bye-Canal»(p.229). Testemunha da experiência individual de um viajante de gôndola, a 

cidade torna-se metáfora da condição humana através da água que a banha, das pontes que a 

unem, dos canais que a penetram, dos barcos que a percorrem e da sedução que ela exerce. 

Deslizando a ritmo indolente e letárgico, o sujeito poético é atraído por um bater de gelosia 

que lhe traz momentos de tensão: "What loveliest eyes of scintillation. / What basilisk glance 

of conjuration!" (p. 229). A serenidade quebra-se pela ambiguidade emanente: a grade da 

gelosia adensa o mistério, facultando um real parcialmente percebido. 

Vasto é já o seu saber sobre a humanidade e a natureza, larga a experiência acumulada 

e muitos os horrores vivenciados: "portents in nature and peril in man", "Twixt the whale's 

black flukes and the white shark's fin", "Envy and Slunder". Contudo, a incerteza contida em 
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"latticed eye" obriga o sujeito poético a um grito de alerta: "Hey! Gondolier, you sleep, my 

man; / Wake up!" Este aviso ao gondoleiro alarga-se ainda à comunidade científica: 

alcandorada nas conquistas alcançadas e na vertigem de dominar a natureza, confronta-se 

agora com a existência real e sobrenatural das sereias: "Sirens, true sirens verily be". 

O tempo é afinal de apatia e maus presságios: "Dumb noon and haunted like the night" 

(p. 229). Desviar-se e resistir ao chamamento do perigo é afinal solução eficaz para uma 

viagem serena pelos canais da vida. O exemplo de Ulisses e Eneias coroa a advertência do 

poeta: 

Well wooed by these deadly misses, 
Is it shame to run? 
No! flee them did divine Ulysses, 

Brave, wise, and Venus' son. (p. 230) 

Aqueles resistiram a penosas tentações ("deadly misses") porque dispuseram de aviso 

providencial e de condição divina. Com a experiência e o saber adquiridos, o poeta usa o 

poema como aviso. O leitor, já avisado, poderá reagir às surpresas da vida. Mas, como o 

gondoleiro, não desvendará nunca o mistério envolvido naquele "latticed eye" e manter-se-á 

precariamente à tona, na sua fragilidade humana, em equilíbrio difícil com a força 

incomensurável da natureza. 

A construção medieval «Pisa's Leaning Tower» (p. 230), símbolo do desejo humano 

de ascenção ao divino, é tomada como extensão outra do difícil equilíbrio entre forças 

contrárias na consecussão dos anseios humanos de sublimação no campo religioso ou 

artístico. Com efeito, a harmonia procurada na forma circular da torre e a segurança obtida na 

pedra firme que a constitui, fragilizam-se, afinal, pela inconstância escondida nas profundezas 

da base. A ordem e harmonia garantidas pela fé católica vacilam, traídas pelo terreno 

movediço em que se erguem, razão única para a sua queda iminente. Assentes em frágeis 
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fundações, os pilares baloiçam e a torre oscila, hesitante, fazendo deslocar o centro de 

gravidade e, com ele, "a zona sagrada por excelência" que o centro representa. 

A tensão sentida entre a cúpula e a base da torre reflecte-se na construção do poema 

cujos versos, de métrica inconstante, se empilham, vacilantes, sobre base comprometedora. 

O objecto arquitectónico (torre/poema) suspende-se, assim, num equilíbrio-limite de 

forças opostas, assombrado pela iminência da queda. Mas, preservado pelo saber que o 

sustenta, mantém-se, hesitante embora, num desafio à imutabilidade das leis universais: 

The Tower in tiers of arch itra ves, 
Fair circle over circle, 
A trunk of rounded colonades, 
The maker's master-work, 
Impends with all its pillared tribes, 
And, poising them, debates: 
It thinks to plunge - but hesitates; 
Shrinks back - yet fain would slide; 
Withholds itself- itself would urge; 
Hovering, shivering on the verge, 

A would-be suicide! (p. 230) 

Gorada a subida ao céu em «Pisa's Leaning Tower», Melville regressa ao espaço do 

mistério e da sombra em «In a Church of Padua», inscrevendo no poema outro encontro que 

se frustra, contudo, em lugar exclusivo de comunicação. 

Movendo-se em terreno cristão, o poeta permite-se questionar a verdade transcendente 

através da insinuação e da dúvida, alertando para as contradições que minam a visão 

estabelecida. A penumbra da igreja, o confinamento do confessionário, os orifícios do 

parlatório constituem-se registos de distanciamento entre o padre e o crente, negando, afinal, a 

comunicação por que se anseia: a luz que se procura é barrada pelas sombras que ofuscam, a 

palavra que se busca é distorcida pela porta que separa: 

In vaulted place whre shadows flit, 
An upright sombre box you see: 
A door, but fast, and lattice none, 
But punctured holes minutely small 
In lateral silver panel square 
Above a kneeling-board without, 

Mircea Eliade, O Mito do Eterno Retorno (Lisboa: Edições 70, 1981) 32. 
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Suggest an aim if not declare. (pp. 230-31) 

Gora-se o Sacramento da Penitência na incapacidade de gerar a partilha, quer devido à 

separação física e hierárquica, 

Who bendeth here the tremulous knee 
No glimpse may get of him within, 
And he immured may hardly see 
The soul confessing there the sin; 
Nor yields the low-sieved voice a tone 
Whereby the murmur may be known.(p. 231) 

quer devido à impossibilidade de aceder ao saber divino e aos segredos mais íntimos da alma 

humana: 

Dread diving-bell! In thee inurned 
What hollows the priest must sound. 
Descending into consciences 

Where more is hid than found, (p. 231 ) 

Surge de seguida «Milan Cathedral» (p.231), a maior e mais sumptuosa catedral gótica 

italiana. Edificada em espaço verde, amplo e belo, oferece-se, branca, como símbolo da 

perenidade e inscrição da arte na natureza: 

Through light green haze, a rolling sea 
Over gardens where redundance flows, 
The fat old plain of Lombardy, 

The White Cathedral shows. (p. 231) 
A vastidão e fertilidade da Lombardia reflectem-se na profusão decorativa do 

monumento, onde elementos distintos se confrontam em luta inflamada de ascenção infinita, 

denunciada, aliás, pela variedade métrica e mancha gráfica da estrofe: 

Of Art the miracles 
Its tribes of pinnacles 

Gleam like to ice-peaks snowed; and higher, 
Erect upon each airy spire 

In concourse without end, 
Statues of saints over saints ascend 
Like multitudinous forks of fire. (p. 231 ) 

Pressente-se uma tensão inquietante. A arte que a catedral representa debate-se entre 

forças antagónicas que a poderão derrubar ("plain", "Erect"; "ice", fire"). No entanto, o 
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equilíbrio é possível. Mas a verdade que nela deve transparecer dilui-se na ambiguidade a que 

só o "escolhido" tem acesso: 

What motive was the master-builder's here? 
Why these synodic hierarchies given, 
Sublimely ranked in marble sessions clear, 
Except to signify the host of heaven. (p. 231 ) 

O último poema sobre Itália, «Pausilippo» (p.232), onde se registam ecos biográficos 

como em «Timoleon», prepara-se um novo rumo, direccionado ao lote de poemas sobre a 

Grécia. 

Lugar de beleza exuberante, o monte Pausilippo ergue-se da cidade de Nápoles, 

evocativa dos gregos que a fundaram e baptizaram de Neapolis, "Nova Cidade". A sua beleza 

harmoniosa, que os versos da Ia estrofe desenham, surge aos olhos gregos como pico de 

promessas e inspiradora do nome: "Pausilippo, Pausilippo, / Pledging easement unto pain" (p. 

233). Exibe-se, ainda, uma consonância entre homem e natureza que algumas personificações 

sublinham: "laves its face ... lifts its head ... curled with vines". 

A hill there is that laves its feet 
In Naples' bay and lifts its head 
In jovial season, curled with vines. 
Its name, in pristine years conferred 
By settling Greeks, imports that none 
Who take the prospect thence can pine, 
For such the charm of beauty shown 
Even sorrow's self they cheerful weened 
Surcease might find and thank good Pan. (p. 232) 

No passado que Nápoles sugere inscreve-se também o presente que a figura de Silvio 

Pellico representa: companheiro de Mazzini e Garibaldi, ele é a imagem da luta pela união e 

independência da Itália de oitocentos, de que granjeou a dor, a solidão e a injustiça, como 

narra a 4a estrofe.68 Nesta confluência de passado e de presente, perpassam as contradições 

que a experiência denuncia e os desencantos que a alma humana acumula. E o olhar é agora 

68 É irresistível um envio à América e o estabelecimento de paralelismos entre os dois lugares. As cicatrizes 
ainda mal curadas da Guerra Civil Americana doíam de novo perante as convulsões políticas em Nápoles e a 
vontade de unificação da Itália. Registe-se, ainda, a presença de Silvio Pellico noutros instantes da obra 
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outro, incapaz de percepcionar o belo que a natureza irradia: "Shall your beauty even solace / 

If one's sense of beauty wane?" (p.233). Por isso a harpa que Sílvio toca e a canção que a 

69 
companheira canta denunciam um novo entendimento: 

But I've looked upon your revel -
It unravels not the pain: 

Pausilippo, Pausilippo, 
Named benignly in vain! (pp. 233-34) 

E sob o olhar displicente do céu e a indiferença da natureza, sente-se a solidão do 

homem, que nem o dinheiro consegue minorar: "As listlessly the blank untroubled heaven / 

Looked down as silver doled was silent given / In pity - futile as the ore!" (p.234). 

«The Attic Landscape» (p. 234) funciona como ponto de ligação aos poemas sobre a 

Grécia. Constituindo-se uma advertência ao viajante, que a autoridade do poeta ou a limitação 

do turista justificam, o poema alerta para a inutilidade de um olhar ávido, ligeiro, e para a 

necessidade de um olhar arguto, profundo, capaz de registar diferenças, explorar 

correspondências e descobrir harmonias, que a partir de agora se requer e o 2o verso destaca: 

Tourist, spare the avid glance 
That greedy roves the sight to see: 

Little here of "Old Romance," 
Or Picturesque of Tivoli. (p. 234) 

Enumerando-se o que não se vai encontrar, recorda-se e opina-se sobre o que já se 

encontrou: "No flushful tint the sense to warm - / Pure outline pale, a linear charm". E o 

contraste segue-se ao presentificar um lugar onde Natureza e Arte se abraçam em harmonia: 

"The clear-cut hills carved temples face, / Respond, and share their sculptural grace". 

melvilleana: Em Ciarei (I, xxxviii, 106) e em The Confidence Man, cap. 21. Gordon Poole (ed.), At The 
Hostelry, xiii. 
69 Captam-se aqui ressonâncias de «The Aeolian Harp» pela associação à ideia de lamento e solidão. John Marr, 
195-96. 
70 A este propósito, escreveu Melville no seu diário: "At Posilipo found not the cessation [of pain] which the 
name expresses." Leyda, Log, 554. 
71 A expressão "flushful tint", homóloga de "Venetian tint" presente em Ciarei, indica claramente o espaço 
italiano. 
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Anuncia-se, assim, um outro espaço cultural e artístico, singular de harmonia entre a arte e a 

natureza, capaz de sugerir outras leituras e saberes e, assim, desencadear outros sentidos: 

'Tis Art and Nature lodged together, 
Sister by sister, cheek to cheek; 

Such Art, such Nature, and such weather 
The All-I-All seems here a Greek. (p. 234) 

Alarga-se, portanto, o espaço de conhecimento que, através da diversidade de 

referências, permitirá extrair a riqueza da diferença. 

A síntese que a Grécia representa é sugerida no poema «Same» (234). Os encantos do 

espaço grego são sustentados pela transparência e tranquilidade que dele dimanam e que 

fazem Melville compará-lo ao discurso arquetípico de Platão: 

A circumambient spell it is, 
Pellucid on these scenes that waits, 

Repose that does of Plato tell -
Charm that his style authenticates. (p. 234) 

É neste sentido que surge «The Parthenon» (235), a obra de íctinos e Calícrates de 

quem nos vamos aproximando em quatro momentos sequenciais. Símbolo da perfeição 

arquitectónica e do respeito pela natureza, o templo merece o zoom que o poeta faz e nos 

obriga a fazer, respondendo ao seu aviso, 'Tourist, span the avid glance". Com efeito, "Seen 

aloft from afar" descobre a grande realização grega de integração da arte na natureza, de 

simbiose da forma e do espaço, de afirmação de uma superior dimensão humana. "Nearer 

viewed" conduz à leitura do que é, "In subtlety your form's defined - / The cornice curved, 

each shaft inclined"; não do que parece a olhares fugazes e impetuosos que não vislumbram a 

verdade: "Erect this seems, and that a level, / To line and plummet true". Tal como a vida, a 

arte é luta, é esforço que o olhar atento descobre ("cornive curned", "shaft inclined"), 

agenciados sempre pelo homem, pela sua capacidade imaginativa e empreendedora. 

A análise de pormenor prossegue em "The freeze" para se contemplar a beleza 

conseguida na harmonização de contrários, extraída do cinzel do escultor, Fídias: 

Of horses gay - their riders grave -
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Contrasting so in action brave 
With virgins meekly bright, 

Clear filing on in event tone 
With pitcher each, one after one 

Like water-fowl in flight. (p. 235) 

"The last Tile" representa não só o fim da longa construção, mas também o ponto alto 

que envolve a obra feita, o instante de consagração da obra de arte: 

When the last marble tile was laid 
The winds died down on all the seas; 

Hushed were the birds, and swooned the glade; 
Ictinus sat; Aspasia said 

"Hist! - Art's meridian, Pericles!" (p. 236) 

Ao cobrir-se de silêncio, a natureza expressa o seu respeito pela Arte e associa-se ao 

momento contemplativo e laudatório que o ser humano, pela boca de Aspásia, não resiste a 

oferecer-lhe: "Hist! -Ar t ' s meridian, Pericles!" 

Discretamente, o poema presta ainda homenagem à figura histórica de Péricles e traz 

ao presente o esplendor do seu tempo. Apoiado na democracia, numa política expansionista e 

num império naval, conjugou superiormente os interesses do seu povo com iniciativas 

culturais, fazendo de Atenas o grande centro das Artes e das Letras daquele tempo. 

O louvor à arte grega prolonga-se nos dois poemas seguintes. Neles transparece o 

fascínio que a arquitectura grega exerce sobre Melville porque representante de valores 

intransitórios capazes de dialogar com a Arte. A unidade e a calma, a concisão e a 

essencialidade nela reveladas distanciam-se da fragilidade lacustre de Veneza, da exuberância 

da Catedral de Milão ou da vertigem pendular da Torre de Pisa. «Greek Masonry» (p. 236) 

louva a unidade eterna da construção, a conjugação perfeita da diversidade para a constituição 

do todo: 

Joints were none that mortar saeled: 
Together, scarce with line revealed, 
The blocks in symetry congealed, (p. 236) 
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«Greek Architecture» (p. 236) realça as qualidades existentes na execução e que 

corporizam a mundividência grega: a ausência de valores fúteis e fugazes, a presença de uma 

intencionalidade privilegiadora da forma e do belo, em simbiosa perfeita com o lugar: 

Not magnitude, not lavishness, 
But Form - the Site; 
Not innovating wilfulness, 
But reverence for the Archetype, (p. 236) 

E é o lugar que Melville privilegia no poema «Off Colonna» (p. 236), exemplo 

superior da beleza e do divino. Sobranceiro à imensidão do mar Egeu, o Cabo Sunion eleva ao 

céu, ainda mais, as colunas do templo que, lá de baixo, da precária segurança dos navios, 

olhos humildes contemplam e veneram. A perenidade das colunas que, mensageiras do tempo, 

se erguem solitárias e belas, contrasta com a fragilidade dos homens cuja experiência, ganha 

na luta com os elementos, lhes ensina o transitório da sua verdadeira natureza: 

Over much like gods Serenade they saw 
The wilf-waves board the deck, 
And headlong hull of Falconer, 
And many a deadlier wreck.72 (p. 236) 

As ruínas e o lugar onde resistem ao tempo podem ser passíveis de leituras bem 

profundas, cruzamento de saberes, diálogo de culturas, insinuação de ambientes que permitem 

reflexão sobre o real. «The Archipelago» (p. 237) regista um olhar nostálgico a um passado 

mítico de beleza original, através da ausência e aridez que o espaço agora oferece. Tudo se 

esfumou: população, vegetação, deuses e heróis. Porém aquele lugar mantém a capacidade de 

sugerir - logo, de recuperar a harmonia perdida com que o tempo e a história o dotaram para 

73 

sempre. 
Nor less through havoc fell they rue, 
They still retain in outline true 
Their grace of form when earth was new 

And primal. 

-Melville lembra a experiência de William Falconer, o marinheiro que escreveu The Shipwreck (1762) e contou 
o naufrágio sofrido ao largo do Cabo Sunion. Shetley^ Prime Art 134 . 
73 No seu diário, Melville regista o seguinte comentário: "Delos, of a most barren aspect, noweve 
fable". Leyda, Log, 539. 
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But beauty clear, the frame's as yet, 
Never shall make one quiet forget 
Thy picture, Pan, therein once set -

Life's revel! (p. 237) 

O poeta não resiste, porém, a percorrer o círculo que o arquipélago sugere e a deixar o 

poema na ilha sagrada de Delos: entre as frondosas Marquesas do seu Typee (Io livro) e a 

aridez grega do seu Timoleon (último livro em vida), repousa, entre os versos e as estrofes, a 

beleza infindável da palavra na sua capacidade ilimitada de enunciar e renovar sentidos. 

E se nas Cidades se refugia uma longínqua Idade do Ouro de harmonia e felicidade, 

«Syra» (p. 237) vai instalar a nostalgia de um lugar edénico que o progresso transformou. 

Espaço desocupado e disponível, Syra ofereceu-se, hospitaleira em hora adversa, numa 

aventura de sobrevivência e liberdade que a primeira estrofe canta. O sujeito poético, 

testemunha desse espaço inicial, "I saw it in its earlier day - / Primitive, such an isled resort" 

(p. 238), enuncia o encontro da diferença, o diálogo entre culturas e a comunhão de objectivos 

que na ilha se instalaram, trazendo um tempo áureo de abundância: "Fez-caps, swords, 

tobacco, shawls / Pistols, and orient finery, Eve's -". 

No presente permanecem sinais dessse tempo de harmonia e equilíbrio, de movimento 

e fartura; contudo, a juventude esqueceu já as adversidades passadas: "Such chatters all! Like 

children gay / Who make believe to work, but play" P. 239). 

Vive-se apenas a memória da Idade do Ouro, "Blab of grandfather Saturn's prime", 

uma inocência adâmica que o poema questiona: "Forever this juvenile run hold out / And 

these light hearts?". Assim, opondo-se a urn tempo de alienação e aridez que desnuda a beleza 

inicial de Syra, o sujeito poético traz ao presente a memória dum passado que espelha o 
verdadeiro viver, 

When trade was not, nor toil, nor stress, 
But life was leisure, merriment, peace, 
And lucre none and love was righteousness, (p. 239) 
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«Disinterment of Hermes» (p. 239) prolonga «Syra» e recorda «The Ravaged Villa» 

(p.217). As duas estrofes do poema vivem do confronto entre a fertilidade do aluvião e a 

aridez das areias, a riqueza da Arte e a esterilidade do ouro, a beleza das formas e a avidez do 

lucro. Entre o oásis da Arte e o deserto do comércio, o poeta prefere escavar nos sedimentos 

do tempo e encontrar as belas formas de deuses e heróis que a Arte perpetua: 

What forms divine in adamant fair -
Carven demigod and god, 
And hero-marbles rivalling these, 
Bide under Latium's sod, 
Or lost in sediment and drift 
Alluvial which the Grecian rivers sift. 

To dig for these. O better far 
Than raking arid sands 
For gold more barren meetly theirs 
Sterile, with brimming hands. (p. 239) 

Denuncia-se aqui o objectivo de Timoleon: a procura na História e na Arte de sinais 

que insinuem outros saberes e outros sentidos, constituindo-se espaço privilegiado de 

revelação. Tratando-se neste caso de Hermes, alarga-se o significado do poema: com a 

recuperação do mensageiro dos Deuses, desenterra-se da história a visão cósmica dos gregos. 

E se o poeta no-la transmite através do poema que oferece, também ele, como Hermes, se 

torna mensageiro da história da arte e da beleza. 

Daí que surja, de seguida, «The Apparition» (p. 24) assinalando o processo reactivo à 

visão do Parténon, em Atenas.74 Iniciando o poema com a aparição da cruz a Constantino, 

momento de abertura à fé cristã, o poeta abre sucessivamente os seus sentidos ao referir a obra 

de arte como realização humana, ambição máxima do artista, "Trophy of Adam's best!", e ao 

estabelecer comparação entre o transcendente e o artístico. Se a conversão de Constantino, 

operada por um evento transcendente, foi imediata e rasgou caminho à fé cristã, já menos 

firme e mais precária se formula a hipótese de Diógenes à visão da obra de arte. Assim, 
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embora o transcendente se revele mais eficaz que o artístico - o que a história da nação 

americana facilmente comprova, - a obra de arte manifesta-se no entanto interveniente e 

emotiva, factor necessário de mediação, pois não permite a indiferença: provoca, desafia, 

inquieta: 

With other power appealing down, 
Trophy of Adam's best! 
If cynic minds you scarce convert, 
You try them, shake them, or molest. (p. 240) 

Aqui avista-se o propósito de Melville na escolha do conteúdo de Timoleon: a 

aparição da obra de arte como possibilidade de questionar a verdade estabelecida, inquietar o 

espírito dominante e deslocar a certeza irredutível. Tal como Constantino acreditou In Hoc 

Signo Vinces, também Melville acredita na arte como signo que se oferece à conversão dos 

incrédulos e dos gentios, através da análise dos seus sentidos mais profundos. E, ao contrário 

de aceitar as certezas dogmáticas do Cristianismo, aponta para as ambivalências da civilização 

grega. 

Chegado ao espaço egípcio, Mehille desloca-se do plano artístico para o plano da 

natureza com o intuito de insistir na dimensão religiosa e assim chegar a uma Ordem primeira 

reguladora da existência. Neles insinua a sua descrença na génese da religião, criada como 

refúgio para o incomensurável e inexplicável que o ser humano defronta. Mas também atesta 

a impotência do ser humano em penetrar naquilo que o transcende. 

Em «In the Desert» (p. 240), o sol, luz que queima e encandeia, que tortura e domina, 

configura o Deus poderoso, intimidatório e implacável que envolve a imensidão estéril das 

areias. A intensidade da chama, reforçada por aliteração, torna-se inspiradora de medos que 

ultrapassam o terror da noite: 

Never Pharaoah's Night, 
Whereof the Hebrew wizards croon, 

74 Outro poema com o mesmo título aparece em Battle Pieces, 108. Embora discreto, há um ponto de confluência 
em ambos; a visão do real é sempre catalisadora de reacções, quer tratando-se de uma paisagem, quer de uma 

r obra arquitectónica. 
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Did so the Theban flamens try 
As me this veritable Noon. 

Like blank ocean in blue calm 
Undulates the ethereal frama; 
In one flowing oriflamme 
God flings his fiery standard out. (p. 240) 

A referência a Napoleão comprova os receios: figura representativa do poder 

temporal, vai, em relação ao poder espiritual, congregar em si a vitória e a derrota: vitória do 

fogo das suas armas sobre os infiéis, derrota dos seus exércitos sob o fogo do Deus sol: 

Battling with de Emirs fierce 
Napoleon a great victory won. 
Through and through his sward did pierce; 
But, bayonetted by this sun 
His gunners drop beneath the gun. (p. 240) 

Insinua-se, assim, um Deus belicista e obstinado, por um lado, e subverte-se a 

assunção da Sua bondade, por outro. 

A última estrofe ecoa a liturgia cristã pela possível associação, quer da Santíssima 

Trindade, quer do momento de elevação da hóstia sagrada: "Holy, holy, holy Light!". Num 

momento de particular veneração e reverência, a oração transforma-se num lamento quanto à 

luz refulgente que simboliza a presença divina ("Skekinah"). Luz e Deus correspondem-se e 

ambos, inibidores dos olhares dos seus fiéis, inspiram protestos quanto à sua severidade e 

prepotência: 

Holy, holy, holy Light! 
Immaterial incandescence, 
Of God the effluence of the essence, 
Shekinah intolerably bright! 

Porque a luz se tornou intolerável, o poeta, na sua preocupação de harmonizar os 

opostos e procurar a verdade, transfere-se para a escuridão que domina «The Great Pyramid» 

(p. 241). Aí a visão é avassaladora, de esíupfacção e temor. No seu diário Melville regista o 
i 

impacto recebido: 

... a feeling of awe & terror came o^er me. ... Something vast, indefinite, incomprehensible, and 
awful. Line of desert & verdure, plain as line between good & evil. An instant collision of the two 
elements. A long billow of desert forever hovers as in act of breaking, upon the verdure of Egypt. 
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Grass near the pyramids, but will not touch them - as if in fear or awe of them. Desert more fearful 
to look at than ocean. 

A grandiosidade da construção, comparada aos Montes Grampianos, e as marcas do 

tempo nela inscritas, "in strata", instalam a dúvida quanto à origem: 

Your masonry - and is it man's? 
More like some Cosmic artisan's. 
Your courses as in strata rise, 
Beget you do a blind surmise 

Like Grampians. 

Pela magnitude, resistência e mistério que projecta, a obra realizada surge hostil ao ser 

humano. Descrita nas três estrofes seguintes, reflecte as notas coligidas no diário de 

Melville.76 Naquelas se conjugam a imponência, a majestade e a resistência da pirâmide, 

sobressaindo a indiferença que lança aos elementos da natureza: 

Morn's vapor floats beneath your peak, 
Kites skim your side with pinion weak; 
To sand-storms battering, blow on blow, 
Raging to work your overthrow, 

You - turn the cheek. 

Este verso "You - turn the cheek" está envolto em ironia: ao contrário do sentido de 

humildade e submissão que a tradição cristã lhe atribui, adquire aqui significado de arrogância 

e altivez projectado pela pirâmide. Com efeito, construída para fins eternos, ela mostra-se 

capaz de vencer os elementos, coroando-se senhora do passado e do futuro: 

All elements unmoved you stem, 
Foursquare you stand and suffer them: 
Time's future infinite you dare, 
While, for the past, 'tis you that wear 

Eld's diadem. 

Em contraste com a constância e solidez do monumento, o homem surge 

irremediavelmente dimensionado pela fragilidade e finitude, envolvido pela enorme solidão e 

aridez da paisagem. Erecta e imponente, a pirâmide adensa, amda, a dimensão trágtca do 

homem ao vedar-lhe o conhecimento dos labirintos que a percorrem e dos segredos que ela 

75 Leyda, Log, 542-43. 
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guarda. A voz do tempo soprada pela experiência, "old palmers said", avisa que. quem neles 

se aventurar, conhecerá por certo o delírio e a morte:77 

Slant from your inmost lead the caves 
And labyrinths rumored. These who braves 
And penetrates (old palmers said) 
Comes out afar on deserts dead 

And dying, raves. 

Assim, a pirâmide impõe-se, avassaladora e majestática, eomo símbolo dos mistérios 

inescrutáveis da existência e dos limites qne ao homem se apresentam na penetração daquilo 

que o transcende. À pergunta sobre a origem responde inexoravelmente o silêncio: 

Craftsmen,in dateless quarries dim, 
Stones formless into form did trim, 
Usurped on Nature's self with Art, 
And bade this dumb 1 AM to start, 

Imposing him. 

E o homem, artífice a quem o mistério inspira, permanece escravo da sua obra, 

submisso ao segredo que ele próprio criou por medo e por desejo de Poder. Aqui ecoa o início 

de «Venice» onde um outro artífice, "The little craftsman of the Coral Sea», permite fechar o 

círculo em "Frui. of Travel Long Ago». Contudo, o ponto de chegada impele o leitor para 

novo percurso onde reequacione a relação que o homem estabelece entre a Arte e a Natureza, 

na sua demanda pelo Conhecimento: "Thus deeper and deeper into Time's endless tunnel, 

does «he winged soul, like a night-hawk, wend her wild way; and finds etermties before and 

78 
behind; and her last limit is her everlasting beginning. 

A 1- estrofe de «L'Envoi» (p.242), marcada por exlamações de alívio, patenteia a 

rendição do poeta perante os segredos insondáveis do mnndo, "For terrible is the earth » O 

deserto e a inanidade, o espanto e a mudez são afinal o produto da procura efectuada. E longa 

foi a viagem para aqui chegar. Ex.ingue-se a sua sede de erráncia e afrouxa a sua vontade de 

death." Leyda, Log, 542. 
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infinito. Fica o conhecimento de outros lugares, de outras crenças e culturas - aqui 

representados pela mito.ogta muçulmana (monte Kaf, e pela geografia asiática (rio Ara.es, 

actual Aras) -, e o saber resultante da experiência acumulada: "And knowiedge poured by 

pilgrimage / Overflows the banks of man." 

Neste instante de alteridade mscreve-se o desejo de retorno, a saudade do principio e a 

vontade de repouso que o cansaço reclama: 

But thou, my stay, thy lasting love 
One lonely good, let this but be! 
Weary to view the wide world's swarm, 

But blest to fold but thee. 

Através do "Envoi" o poeta traça a rota do regresso." Mas, ao mesmo tempo, dá 

unidade a toda a obra, tomando-a, no seu conjunto, como um poema. 

E, de novo no início, aporta-se na ilha de «Timoleon», lugar de chegada e de pausa, 

propício á reflexão profunda, ao exercício da imaginação e à cogitação interior, tão ao jeito de 

Melville. E fixo no seu "adopted shore», recorta-se a figura de Timoleon, de o.hos virados ao 

mar... 

78 Melville, Mardi, p. 892. formas poéticas antigas, como a balada. 
" O "envoi" é uma pequena estanca conclus.va presente em cotu^fcnnas^poe ë

r e s u m 0 c o n c i s o d o 
Servia de dedicatória final ao patrono ou a alguém m ^ ^ ° . ^ ~ ^ Entre os poetas ingleses, Scott, 
poema a que respeitava e, por isso, alguns tovadores chamavam-lhe tornada'^ «M£ g ^ 
Southey e Swinburne foram alguns dos que, para aie m * ^ ^ ^ t e P r i n c e t o n : Princeton University 
T.V.F. Brogan (eds.), The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, mnc 
Press, 1993, p. 361. 
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CONCLUSÃO 

Because he seemed to walk with an intent 
I followed him; who, shadowlike and frail, 
Unswervingly though slowly onward went, 
Regardless, wrapt in thought as in a veil. 

James Thompson, The City of Dreadful Night 

Seguir o percurso desenhado em Timoleon 6 acompanhar os conflitos e a inquietude 

do poeta, consciente da fragmentação existencial do seu tempo, da decadência estética 

finissecular e da emergência de um tempo pleno de contradições a exigir uma outra 

mundividência. É entender, através da recusa, uma forma de visualizar a América, as suas 

ideossincrasias, anseios e tensões num tempo de expansão e sucesso, de afirmação cultural e 

conquista, mas também de perturbação e sobressalto. 

Respondendo às exigências sentidas pela transformação acelerada do espaço, pela 

exiguidade de tempo e pela diversidade de conflitos, anseios e valores. Melville confere 

unidade na diversidade ao fazer ouvir a sua voz multívoca, convocando figuras, tempos e 

lugares díspares, presentificando-os dissolvidos na história e na arte, transformados em 

matéria poética. Neles procura uma nova forma de inscrição do saber, exigindo, em 

contrapartida, a argúcia do olhar que desvende a multiplicidade de sentidos que ali se 

escondem. 

A viagem de Timoleon, efectuada em sentido inverso à dos imigrantes puritanos, abre-

se ao reconhecimento da solidão como em Huck Finn, ou Nick Carraway de The Great 

Gatsby, mas também à sede insaciável de conhecimento, à exaltação da liberdade e ao gosto 

pela mobilidade, tão característica do americano: "Ay, Ay! We sailors sail not in vain. We 

expatriate ourselves to nationalize with the universe".1 Ao mesmo tempo, ruma ao passado na 

Melville, White-Jacket, 78. 
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procura de sentido, de raízes a reclamar, de orientação a imprimir à existência, satisfazendo o 

desejo americano de retorno à origem, que Fitzgerald tão bem traduziu: "we beat on, boats 

against the current, born ceaselessly into the past."2 Os descendentes dos primeiros imigrantes 

recorreram à antiguidade e reclamaram-na americana;"5 os Puritanos assimilaram o 

humanismo, não pela sua novidade, mas pela proposta de renovação e de passado cristalino 

imune a heresias;4 Melville, por sua vez, recorre a lugares da Arqueologia Clássica, buscando 

nos sedimentos da história o que ela pode oferecer de permanente e intemporal: "to make an 

eternity we must build with eternities." 

O olhar penetrante e nostálgico que lança à história responde às inquietações que a 

América sempre viveu desde os "Founding Fathers", assim como às diversas contradições 

vividas no século XIX. Parte pelos caminhos da memória em demanda de sentido do real, 

gravando no seu trajecto uma nova forma de entender a história e a arte, todas as 

problematizações que assombram a alma humana, oferecendo-a como contraponto ao presente 

e como molde para o futuro renovado que se deseja. 

Usando o materialismno dominante naquele século, Melville oferece a síntese depois 

da análise, revelando no entanto que a união dos elementos não é um simples total, mas, sim, 

a inscrição de um outro corpo, de uma realidade inteiramente nova. Daí que a escrita 

melvilleana implique uma procura constante: "Story becomes retelling; reading, rereading; 

and we go on endlessly [...] in quest of more ample visions of existence." 

E a sua poesia, mostrando, sugerindo, tentando escapar-se à tutela do autor (cuja 

originalidade empalidecia pela multiplicação tipográfica), exibindo as marcas do tempo e 

celebrando a experiência, oferece-se, desejosa de autonomia, evocativa de complexa rede 

2 Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (NewYork: Scribner's(1925) 1953) 182. 
3 Bercovitch, "The Puritan Vision", 39. 
4 Perry Miller, The New EnglandMind:The Seventeeth Century (Cambridge: Harvard U (1939) 1982) 367. 
5 Melville, Mardi, p. 890. 
6 Robert G. Greenberg, Splintered Worlds (Boston: Northeastern UP. 1993) 118. 
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significativa em busca da verdade que se escapa, geradora de múltiplos e novos sentidos, 

sempre potenciadora de um novo e repetível recomeço: «that one most perilous and long 

voyage ended, only begins a second; and a second ended, only begins a third, and so on, for 

ever and for aye. Such is the endlessness, yea, the intolerableness of all earthly effort."7 

E Melville, que sempre foi um viajante, parte da sua experiência criadora e convida-

nos a sê-lo em Timoleon, percorrendo espaços da história e da arte em demanda da verdade 

dos mistérios da existência e da descoberta do eu através do encontro com o outro. Por isso 

nos deixa num ponto simultaneamente de chegada e de partida, expectante da vontade de cada 

um de nós, na esperança de sermos os verdadeiros viajantes de que fala Baudelaire: 

Les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
Pour partir; coeurs légers, semblables aux ballons, 
De leur fatalité jamais ils ne s'écartent, g 
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons! 

: Z t y ^ t ^ o Ma,. Tad. Fernando Pin.o do Amara, (Lisboa: Ass.rio e AMrn (,992) ,996). 320. 
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Now, we come to discover that the moments of agony 
(whether, or not, due to misunderstanding, 
Having hoped for the wrong things or dreaded the wrong 

things, 
Is not in question) are likewise permanent 
With such permanence as time has. We appreciate this 

better 
In the agony of others, nearly experienced, 
Involving ourselves, than in our own. 
For our own past is covered by the currents of action, 
But the torment of others remains an experience 
Unqualified, unknown by subsequent attrition. 
People change, and smile: but the agony abides. 
Time the destroyer is time the preserver, 
Like the river with its cargo of dread negroes, cows and 
Chicken coops, 
The bitter apple and the bite in the apple. 

T. S. Elliot, «The Dry Salvages», Selected Poems 
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