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O ÚLTIMO POEMA ÚLTIMO DE SYLVIA PLATH 
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But they only dissolve and dissolve 
Like a series of promises, as  I step forward 

Nem sempre o último poema é um poema últi'mo. No caso, de 
Sylvia Plath, o !poema de Ariel que é o último poema da edição 
crono~lógica que T E I ~  Hughes organizou para a Faber é, defini- 
tivamente, um poema último. «Edge», ,o( título implac&vel, anunoia 

(1) O poema foi primeiro publicado em Crossing the Water (London and 
New York, 1971). Na ediçáo cronológica da poesia de Sylvia Plath, organizada 
por Ted Hughes, encontra-se na p. 167. Uma vez que é esta a edição que 
utilizo, mas que os leitores poderão ter interesse em saber em que livro os 
poemas foram publicados antes da edição dos Collected Poems, passarei a 
indicar em rodapé, em primeiro lugar, o título do livro em que o poema 
citado ou referido foi publicado antes da edicão organizada por Ted Hughes; 
e, em segundo lugar, a colocação do mesmo nos Collected Poems, título que 
indicarei pela sigla CP. A data de  publicação aparecerá somente na primeira 
referência a um determinado livro de poemas. Deste modo, no caso do poema 
((Wuthering Heightsn, será: Crossiiig the Water; CP, p. 167. 

) Sylvia Plath- Collected Poems (Edited by Ted Hughes). London, Faber 
and Faber, 1981. O último poema,, «Edge», foi primeiro publicado em Ariel 
(London and New York, 1965) e encontra-se em CP, pp. 272-273. 



de imediato a experiência dos limites, o conbacto com as margens 
cla vida !e os extremos da linguagem, a fronteira em que o eu se 
recolhe, reassumindo-se em 'si, spor si a para si como ser precário, 
paralizado, Einal. Final até no modo como a 'própria energia da vida, 
reprodutora, coagula em pedra, na 'fonte-mãe. 

Quando li p ~ l a  primeira vez Sylvia Plath ( e  isto aconteceu 
sem antes ter ,tido contacto com bibliografia críti'ca (7 ), o último 
poema constituiu o fecho lógico, culm.inante, do percurso que os 
poemas ,fonaim construindo e,  por outro lado, umn aparição do eu 
perdido nos meandros #da memória. A primeira imagem1 visual  que^ 

me assaltou foli um quadro de morte da minha ,imfância, formado 
por uma gata pretia e pelos seus dois gatinhos crispados no dorso. 
Era uma gata que costumava visitar o quintal dos meus avós e que 
resolveu lá ir ter as 'suas crias. Tendo provavelmente ficado com 
um ifilhote stravessado, a 'gata preta abandonou os  dois que con- 
seguiu, dar à luz e escon1d:eu-#se na carvoeira, à espera da monte. 
Mas #para os gaLinhos a mãe confundia-se com a v?ida, e o espectá- 
culo -doa .dois, do tamanho de um dedo! a ajmas'tar-se na a,spereza do 
cim:ento, largando u!m rasto de sangue, tem f o q a  cósmica nas 
minhas memórias da infância. Ainda com os olhos fechados, puxa- 
vam-se para a carvoeira, quinze metros adiante. Cada centímtetro 
no cim,embo~ era uma chicotada, um esforço brutal maroa,do nos 
coágulos que os perseguiam, mas o impu1:so para a firente, para a 
vida, continuava, irresistível. No dia seguinte o quadro era de morte, 
com as três crivaturas reunidas - 

Each dead child coiled (. .), 
One at each little / Pitcher of milk, now mpty .  

É assim a respo.s,ta do leitor à m!elhor posesia de Sylvia Plath 
-um levantamento de percepções essenciais que se reformam em 
imagens no camlpo do sensível e qu!e obstruem a passagem, para o 

C') Este aspecto e importante por duas razões: 1."-define uma atitude 
de leitura tanto quanto possível despida de preconceitos, isto é, de influências 
exteriores a essa primeira leitura; 2.0-corresponde a uma situação de facto 
das bibliotecas do Porto porque, para alem de algumas referências dispersas, 
nem na Biblioteca da Faculdade, nem nos seus Institutos de Estudos Ingleses 
e Americanos, nem no Instituto Britânico, nem nas bibliotecas municipais, existe 
bibliografia crítica sobre Sylvia Platb. 



es,trato do consciente, aos ,fundamentos secundários da memória e 
do ser. Isto não é possível a todos os poetas. Há poetas, roman- 
cistas, dramatu~;g;os, que são excelentes soporú$eros. Po!demoa evitar 
o bocejo fazendo com eles curiosos exercícios intelectuais, como 
((palavras cruzadas», mas não podemos avançar em awareness, nos 
planos do conhecimento e da experiência ,do real, e menos ainda nas 
zonas em que esse conhecimento é mais nebuloso porque exercido 
em níveis dificilmente racioaailizáveis em linguagem. Começou, 
entretanto, a perceber-'se porque é que um 'poema ide Sylvia Plath 
chamado ~Wutheri'ng Heights» 'apar'ece em epígraf;e, e porque é que, 
em contacto com «Edge», a gata, preta saltou lá do fundo da memória. 
Pam o menino que eu era, a gata foi o primeiro clarão da morte, no 
que .ela tem de inexplicável, primeiro; depois desco.dificada em planos 
de significação suripreendente, misteriosa: a natureza, através de um 
animal ((irracional)), representava em drama duas situações paradoxais, 
invulgares, mas vend'adeiras: a de ser mãe que abandona os filhos 
para os deixar viver; o da força instintiva, vital e cósmica, que supera 
a força física, transformando-a num podw sobre-humano. Tu:do aquilo 
era um facto, um #facto essenoial, umi facto essenciai da vida, pemrante 
o qual não há argumentos a não ser o de re-conhecer que, perante 
a experiência de lim.ites, outros aspectos .do real são meramente 
acidentais, secuùldá,rios ou irreievantes. 

Começou, entretanto, a perceber-se também esta chamada a 
Sylvia Plath como ponto de articulação com o tema do VI1 Encon- 
tlro ,da A.P.E.A.A. Mas, p,oaque interessa pessar dos planos vibais da 
empatia para os planos cribicos da  análise, devo esclarecer alguns 
aspectos mais. 

Há, em quase toda a poesifa .de Sylvia Plath, uma consciência 
particular do! ciu, que o coloca como centro do mundo e ao qual 
são refe~ridos todos, :o[s aspectos do real. No entantto, a dinâmica 
preponderante deste modo de ver e ede dizer correspoade a um 
movimento para a morte, entendida e significada como desejo, acto 
voluntário e actualização existencial da vontade da vida. Assim, é 
emprestado à morte um valor positivo, aliás acentuado pelo enten- 
dimento que dela sie faz como tpomto de coneluência ou concentração 
dos fenómenos do passado e do presente, .purificados como num 
baptismo ou r~ito da vegetação ou da fertilidade de que surgirá, 
como iénix, uma n,oiva identidade, um, futuro de  reconversão. Se 
equacionarm~os a morte com aquilo que é co~nvencionalmen~e o seu 
oposto, verificaremos assim quase fatalmente, e como uma fata- 



lidade, que na poesia de Sylvia Plath a morbe é o ponto culminante 
da vida, não só no senti,do em que ,ela é o seu fim temporal, físioo, 
mas também que é na morte que o eu s e  reassume como plenitude. 
Esta dinâmica de  molrte, uma presença que se insinua em vários 
planos de signifioa!ção, uoimso por exemplo na imagísica, preocupou 
críticos que, na ob'i-a de Sylvia Plath, acaba,ram por tomar a pessoa da 
autora c m o  f~oco (privilegiado de leitura. Da polémica gei-a,da em 
sua volta Sylvia Plath sai por vezes qualificada dentro do campo da 
patologia: neurótica, esquizofrénica, hipocondríaca, paranóica, iou 
pelo menos como uma personalidade fraca, incapaz de contro81ar 
os abalos do seu sistema nervoso. Estas caracterizações da sua per- 
sonalidade foram exacesrbadas, e em grande parte motivada's, pelo 
suicídio aos trinta anos, o fiacto que 'marca mais opressivamente, no 
caso (desta autora, a «consequ&ncia da literatura e do ceal» e), e 
tornaram Plath incómoda ,para alguns. Apesar dos seus gritos anti- 
-nazis, saudáveis semtpre ~pfara que a memória dos homens não 
con'gele, a sua obra é por vezes considerada <(,perigosa» para a 
Academia (5). Ouvem,-se, ou lêem-se, algumias opiniões contrárias à 
inolusão de Sylvi-a P,lath nos programas universitáfiios, baseasdas 
so'b'retudo na sua doentia obsessão ,pela miorte, na depcessão que 
a leitura da sua obra poderá causar, n'a falta de ;afirmação dos mais 
aut6nticos valores humanos, dos quaais se destaca a luta pela pre- 
servação da pó,prisa vida. Estas opiniões são respeitáveis e mdicam 
aliás em preocupações que, no essencial, são idêntioas às minhas. 
Com o que não possoi estar de acocdo é com1 o ,ponito de vista! seguido 
para chegar a tais opiniões. Po'rque o facto de Sylvia Phath, cosmo 
mulher, ser condenável por ter várias vezes tentado o suicí'dio e 
o ter por fiim consumado precisamente quando era mã'e de duas 
crianças com. um' e dois anos, não significa que a sua obra poética, 
mesmo 'marcada pela molrte, !tenha que ser depressiva, mortifera ou 
perigosa. Vou tentar ser claro neste ponto, tanto: mais que à volta 

(") Expressão de Joaquim Magalhães em Dylan Thomas - Consequência 
da Literatura e do Real na sua Poesia. Lisboa, Assírio e Alvim, 1982. 

(e) Ver, ex., David Holbirook, «Sylvia Plath, Pathological Morality, and 
the Avant-Garde» in FORD, Boris (ed.), Thc Modern Age (Pelican Guide to 
English Literature, vol. 7, ed. 19781, pp. 433-449. Holbrook não ataca somente 
os aspectos que entende serem negativos em Plxth mas também, e com mais 
virulência, o modo wmo certas ((vanguardas)) a utilizaram. No segundo ponto, 
a sua posiçáo B mais equilibrada do que no primeiro. 



dele se gerou um c0.mibat.e apaixonado, talvez excessivo, entre os 
adoradores .e os deprecia'dores ,de Platli c): 

Temos de utm lado a mulher e do outro a artista, mesmo se 
uma a olhar para a outra. Sempre tenho afiirmado uma (atitude 
ainti-biografista, talvez de inçspiraçáo eliotiana, n,a critica e na aná- 
lise de textos. A minha atitude anti-biografista não chega eviden- 
temente ao p,onto de negar que os autores inscrevem nos textos 
marcas da sua vida. Isso seria absurdo. Mas a questão aão é essa. 
A quetstão está em saber se o autioir quer, ou não quer, ou não pode 
deixar de fazer delas marcas do eu reconhecível, :e qual a proporção e 
o contorno dessas marcas. Dou um exemplo: T. S. Eliot. Embora Hugh 
Kenner o tenha classificado de ((Invisible PoeJt» (?), co'rrespoadendo 
à caracterização da sua teoria poética como «i~mpessoal», não se 
po~de negar que i própvio Eliot inscl-bveu nalguns poemas marcas 
da s.ua vida. Mas pergunto: o que iruie,i-essa isso a o  leitor-crítico? 
As marcas da vida de Eliot que o poeka inscreveu DOS seus poemas 
estão de tal modo cosidas na textura de alteridade ,desses poemas 
que deixaram de funcionar como marcas do eu reconhecível, 
fazendo agora parte integrante de umta situação dmfocalizada em 
relação ao eu original ?). 

Vejamos o caso de Sylvi,a Plath. Trata-'se de uma artista que 
não s e  escond,e pior detrás de uma persona. A tensiao de um eu 
reconhecível como o da aurcora, é gribada, na primeira pessoa gra- 

(1;) «In dissenting a little from the Plath celebration, one has the sense 
not so much o£ disagreeing about the meritç o£ certain poems as of plunging 
into a harsh kultnrkampf. For one party in this struggle Sylvia Platli has 
become an icon, and the dangers for tliose in the other party are alço conside- 
rable,. since it would he unjust to allow one's irritation with her devotees to 
spill over into one's response to her work-Irviiig Howe, «The Plath Cele- 
bration-A Partia1 Dissentz in &SE, Daunie (ed.), Poetry Dimension Annual 3 

-The Eest of the Poetry Year. London, Robson Books, 1975, p. 43. 
KZNNER, Hugh-The Invisible Poet: T. S .  Eliot. London, Methuen, 

1965 (primeiramente publicado por W. H. Allen, 1960). 
P) Este processo esta patente, por exemplo,. num dos melhores poemas 

de Eliot: ((Journey o£ Lhe Magi» (Ariel Poems), em que flashes da vida do 
autor se incorporam na textura como partes integrantes do percurso dos 
Magos para Belém. Note-se que o processo Eliotiano de inserção do eu 
apresenta várias e interessantes nuances; o caso de ((Journey of the Magi» foi 
referido por ser nietodologicamente conveniente à clareza desta exposiçáo. É por 
outro lado evidente que a insesção do eu do autor no poema é uma questão 
geral muito mais ampla do que o seu tratamento no parágrafo do texto que 



matical, em muitos dos seus poemas. Ela pertence ao grupo de 
poetas que deixam que (a sua vkla se imiscua a tal ponto na obra 
que se  justifica relevar la'lguns dados bi'ográficos fundamentais. No 
caso de Sylvia Plath ,asses dados perm~item, algumas vezes, apro- 
fundar, nos poemas, o sentido do interior em dimmóes que 
fugiriam se esses dados, não se conhecessem v). A m(inha posição 
anti-biografista não é, logo, dogmática. Mas se reconheço que no 
caso de Plath, como aliás noutros que tenho anunciado aos alunos, 
é necessário atender a alguns aspectos «exteriores» aos poemas 
para que ,estes ahinjam uma *dtimensão mais amlpla, não se pode 
chegar ao ponto de  avaliar uma osbra poética a partir de um pressu- 
posto ético, exercido de fora para dentro ('0). A pubhicação de uma 
obra corresponde a su'a deslocação, do campo de actuação do 
autor para o campo de actuação do leitor, o que quer ,dizer não 
só que a analise de ,efeitos ,deve sob~apôr-s,e à análcise de reflexos, 
m'as também que os pairâm~etros de uma e de outra po8em não ser, 
mesmo no plano moral, exackamente os mesmos. A condenação 
@fica de um autor por actos praticados em vida, mlesm:o que deles 
haja reflexos na obra, po~de ser inadequada num plano em que 
não s e  exercem as mesmas ênfases nem os mesmos equilib~rios. E que 
a inserção do facto no plano da simbolização pode modificar a s u a  

dimensão e os seus contornos, que se exercem sobre o leitor de 
modo a não justificar a coi~denação referida ou de eventualmiente 
a justificar por outras razóes. Assim, ou deixamos que os planos 

deu origem a esta nota. Tentei, no entanto, formular a questzo de modo a 
permitir  destaca,^ atitudes bisicas, parecendo-me inquestionável que a intençáo 
do autor ou a sua «impossibilidade de intençS.0)) constituem, nesta matéria, 
pontos de partida fundamentais. E mesmo reconhecendo que as  atitudes básicas 
podem gerar posicionamentos de ordem extremamente variável, chegam as  ati- 
tudes básicas para, por exemplo, contrapor, nesta matéria,, um poeta como 
D. H. Lawrence a um poeta como T. S. Eliot. 

(9, Este tipo de aprofundamento é quase inexistente em Eliot. E é 
curioso que no único poema em que E!iot falha como ((Invisible Poet)), funcio- 
nando no processo «confessional» que é prioritariamente o de Sylvia Plath, 
o poema tamb6m falha porque o eu real é envolvido por sinais simbólicos do 
campo poético. Em Plath o eu reconhecivel pode Iluminar a arte. que por sua 
vez pode também iluminar o eu real; mas em Eliot, quando o eil reconhecivel 
quis entrar na poesia, esta acabou por lhe transmitir um contarno Nficcionaln. 

('O) Desequilibrios de leitura critica foram já focados no meu texto «Lite- 
ratura: Apre(e)nder o Real» in Actas do V Encontro da A. P. E.A. A. Univer- 
sidade do Minho, 1984, pp. 55-65. 



se sobreponham ou não, mas em qualquer dos casos temos que 
distingui-los. 

Condenar, pois, a mulher Sylvia Plath é apoasível, mas náo o é 
condenar por isso mesmo a poesia a uma vida exlterior ã Academia. 
Tanto m,ais que, e este é obviamente um aspecto fundamental, a 
poesia d e  PMh 'atinge por vezes uma qua1i:dzde específica, que deve 
ser considerada do ponto de vista crítico, e o seu caso tem ainda 
initeresse por outros motivos, como o de permitir avaliair como as 
limitaçóes de  um processo de escrita centrado no ciu pode u1,tra- 
passá-las de modo a envolver o leitor. Façamos o ponto d'a situa- 
ção, ptwa que não se diga que estou a fugir a alguma coisa: eu 
condeno a mulher Sylvia Plath. Comparar situações possibilita-nos 
uma clarividência que não se compadece com sentimentalismos, e por 
mais que nos custe condenar  alguém que não somos n6s próprios, 
até porque o nosso compromisso como holmens e mudheres das 
Humani4ades é o de com~prunnder os homens mais do que julgá-los, 
não podemos deixar de lembrar que ouiLras mulheres tiveram vidas 
dramáticas, aguentaram conflitos interiores tão graves como o que 
ela sentiu edbr,e a mãe, a esposa, a artiçta, a doméstica; aguentaram 
o abandono no am'or, no sexo e no trabalho, do homem escolhido, 
e coisas bem. piores ainda, e não se  suici~daram ( v ' ) .  Deixatr tduas 

(il) A minha «condenação» da mulher Sylvia Platli deve ser,, naturalmente, 
entendida como uma não-concordância com o acto do suicidio na situação 
em que ela se encontrava, que não era tão dramática como outras. Há, no 
nosso século, uma tendência para a justificação do suicidio como acto de 
liberdade individual absoluta, contrapondo-se o fim da vida escolhido ao prin- 
cipio r i o  escolhido da vida. Se o nascimeiito não pode ser nunca um acto de 
liberdade. porque nos é imposto, então que possamos ao menos fazer da 
inorte o acto por excelência da opção em liberdade ... Esta concepção de liber- 
dade é intelectualizada, anti-natural e egaista. A liberdade é responsabilidade, 
e só o é verdadeiramente quando não esmaga a liberdade dos outros. Será 
responsável a liberdade da mãe que, ao suicidar-se, acorrenta crianças de um 
e dois anos aos caprichos da sorte? Esta liberdade confunde-se demais com 
egoísmo, egoísmo tanto maior quanto menos «livres» forem ainda os seres 
que se abandona (se eles já fossem verdadeiramente adultos, isto 6 ,  já capazes 
de assumir a sua própria liberdade, o grau de egoísmo seria obviamente 
menor). Estas coisas devem ser ditas, sob pena de se cair nas meias-tintas e 
naquela ((moralidade patológica)) que, segundo Holbrook define ce~rtas ((van- 
guardas)) e cujos termos, uma vez aceites. poderão também levar à aceitação, sob 
a bandeira da liberdade, de actos de repercussão social bem mais perigosa e 
condenável do que o suicidio de uma mulher. 



cnianças com um e dois anos, às quais o pai já faltava é, numa 
mãe, a não ser que se encontre na situação da gata preta, uma 
atitude egoísta, pelo men#os. A ;força que levou Sylvia Plath a pre- 
par% a refeição para as d a n ç a s  .e a cahfetar a cozinha sobre 
si 'everia ser soficiente para a impedir de meter a cabeça no fogão 
e aspirar o gás. Mas esta questão partence ao1 Qio'ro ético e psico- 
lógico, e também ~o~ciológico, portanto a condenação, mer.ecida e 
necessitada de análise, ao 'lado de outras, tem que ser extra-lite- 
rária. E se a atracção pel'a morte e outros aspectos a-normais da vida 
de Plath entram na obra, a aititude do le'ttor-crítico' deverá ser a de 
analisar essas incidências sem a preocupação d,e condenar a obra com 
a autora. Quanto melhor coinpreendermos porque é tão pequena para 
nós, hom,ens e mulheres do século vinte, a distância qu,e vai entre 
a afirmação d~ã vida e a escolha voluntária da momrte, tanto m'elhor 
saberemos manter esta di~tánci~a. A minha pedagogia é a de aware- 
ness, a de awareness através da literatura. Um conhecido crítico 
literkfio' que esoreveu sobre o suicídio a ,propósito de Sylvia Plath 
e outros autores dtiz-nos o seguinte: ((Literature is a subject (. . .) which 
is concerned, above everything .else, with ,whait Pavese called 'this 
business o'f living'. Since the a~rtist is, by vocation, more aware of 
his motives than most o'ther peop1.e and beicter able to express 
himself, it seem,ed l'kely that he would offer illuminatiions which 
sociologists, psychiatnists and çtaitisticians missed)) (I2). Não é só 
A. Alvarez a dizer que a experiência do encontro do eu com a morte 
é central à escri'ba cofitemporánea (I:'); este é um dado adquirido 
em que de resto a literatura confirm,a, e por outro lado antecipa 
(((ARTISTS are the antennae o,f the race)) ("') ) a própria vida, como 
é normal, e não quer dizer tanlto que há ma~is niilisstas agora como 
que a vida é mais difícil de aguentar de o'lkm abertos, até porque 
somos mais ((solidários)) hoíe do que ontem éramos e estamos «obri- 
gados)) a ver tudo ao m'esmo temlpo e em ,tod,a a parte. Ao tempo 
em que Sylvia Plath se suicidou, as es~tatísticas mundiais anun- 

' )  ALVAREZ, A.-The Savage God-A Study of Suicide. Harmond- 
sworth, Penguin Boolcs, 1974, p. 13. 

) ibici. 
Note-se que o titulo da minha dissertação de licenciatura é: Morte no Ser 

e Ser para a Mlorte na Poesia de T. S. Eliot. Várias sentidos de marte sSo 
abordados nesse trabalho. 

" '  POUND, Ezra-ABC of Reading. London, Faber and Faher, 1951, 
p. 81 da ed. 1961. 



ciavarii mil suicídios por dia, pelo lntenos. À nossa volta caem 
adultos e adolescen~tes também. Qual o sentido de fechar os olhos 
aos archotes-vivos quie temos para ver? O maior ,perigo é a dis- 
tracçaio:, :a fuga. Será lícito falar num ((cálice envenenado» plara os 
alunos ('S)? Por mim, prefiro a 'pe~dagogia das vacinas. Esquecer a 
ob~ra de Sylvia Plath é perigoso no sentido inv,erso àqueie que me 
apontam. Se a litemtura é uma, moral, nZo~ no sentido' convencional 
mas como ((demanda da p lenhde  .pnççivel d'a consciência indivi- 
dual)) (I"), tudo o que contribua para o nosso esclarecimento em 
acção como homme,ns e mulheres deste ,te,mpo e deste mundo deve ser 
utilizado. Em nome de que moral havemos de evitar aols alunos a 
leitura d,e Sylvia Plath, preoisamente a e'ssa gente no'va com pro'ble- 
mas cada vez mais agudos e mais facilmente permeável ao assalto de 
surpresa com a vontade de suicidio (Ií)? Não consideho os alunos 
oomo os pombinhos da Torre dos Clerigos, nem lhes ponho babetes 
nas aulas para fazerem bolinhas de saibão ao som dos ((Queijinhos 
Frescos» C8).  Eles são adultos à força, vivem ainda mais depressa 
do que nós já vivemos, metenu-nos em casa os piratas de gordu~a 
com :assonãncias ri'imicas que têm pouco a ver com os nossos ((Bea- 
tles)) ou ((Mo'o'dy Blues)), {alam-nos dos méritos da inteligência arti- 
ficial, mtas no meio disto tudo a mudar 'pazra a elecbrónica e a infor- 
mática, o suicidio continua uma consitante do século. Privá-los de 
Sylvia plath é privá-los tambéhm de uma possibilidade de racionali- 

(1') HOLBROOK, David-op. cit., p. 433. 
('c) Remeto os leitores para o meu texto referido em n. 10. 
(17) Devo informar os leitores de que os alunos que, no Porto, são 

confrontados com Sylvia Plath, são os final'istas. De resto, sempre fui decidida- 
mente partidário da ocupação do último ano de Literatura com o séc. XX (seja 
o programa de narrativa, poesia ou drama):, quer por questões de ((forma),, 
quer por questões de «conteúdo». E óbvio que, se os alunos do primeiro ano 
de Literatura fossem obrigados a ter o séc. XX, a minha posição em relacão 
a Plath não seria tão firme como é, mas o mesmo se passaria em relacão a 
Lawrence. Joyce, Eliot, por exemplo. k propósito, os leitores poderão ter 
interesse em saber que passos de The Waste Land, nomeadamente o 2." movi- 
mento, «A Game of Chess», tém sido considerados pelos alunos mais ((depressi- 
vos» do que Sylvia Plath, o que aliás veio confirmar a minha ideia de que 
a ((depressão)) Plathiana é em parte motivada por aspectos «exteriores» aos 
poemas, isto é, a leitura «de fora para dentro» sobrepõe-se à leitura «de dentro 
para fora». 

('8) Que alias são deliciosos e tenho em casa, mas para os quatro anus 
da minha filha. 



zaçáo dessa experiência. Se formos capazes de racionakizar o 
momento mais dramático, seremo's oapazes de, precisamente nesse 
momento, afirmar $a vida, e não 'a morte. 

Esta é porbanto a minha defwa de Sylvta Plath para a Univer- 
sidade. Mes há mais: na tríade autor-obra-leitor eu privilegio dwa-  
mente o leitor, aliás &ZI consonância com ,aquilo que penso do 
ensino da literatura. E esta importância dada ao leitor leva-me a 
olh~ar a poesia de Plath com par'iicular interesse, agofra no campo da 
poetica e da retónica. Porque tratando-se de um discurso predomi- 
nantemente confession~al, dominado pela prim,eira pessoa, grit.ada~ 
às vezes em arrancos do eu reconhecível, será importanite verifioar 
se ela consegue vencer uma das limitações dessa escrita: a difi- 
culdade de universalização da experiênciza ,individual. 

Ora no seu último poema, ((Edgen, Sylvia Plath consegue dw? 
matizar a experiência pessojal de um modo efiicientte, universali- 
zante, que constitui o ponto culminanite .de evolução em relação a 
processos anteriores. Urna estratégia eficaz, sob o ponta de vista 
da (adesão do leitor (aliás tambem .reveladora de um estado de 
lucid'ez interior que irá percorrer todo o ,poema), é a #preferência 
por um sujeito da enunciação que se exprime na teucei~ra .pessoa ('9). 
Por se reconhecer muitas vezes, na ipoesia de Plath, que o eu do 
p o m a  se confunde com ela própria, longe de uma persona a fun- 
cionar co,mo máscara e exprimindo-se com estridência peculliar, 
o distanciamento que a ut:ilizaçâo ,da terceira pe8ssoa engendra em 
relacão ao objecto focalizado alarga de facto o âmbito da expe- 
riência tratada, ato'rnand,~: o leitor cúmplice no campo visual. O sujeito 
da enunciaçâo e o leitor corno que assistem ao espec~taculo da morte 
de alguém que parece, por u,m artificio técnico; afasttado do primeiro 
plano. Lembro-me que, num filme qu,e vi em Paris e que, creio, 
não chegou a Portugal, Somewhere in Time, a sequência fmal apre- 
senta ,ao espectador o corpo 60: protagonista cada vez mais :afastado 
da câmara, que se move lentamqente ,para cima, de modo a sugerir 
uma expeniência que parece ser co'm'um a pes8soas que estiveram clini- 
camente mortas e sobreviveram; isto é, há um mornen'ho~ em que 
o indivíduo clinicamente morto paira acima do s,eu próprio co~po, 
como que !assistindo ao e~pectácul~oi do seu deslfazer ,temlporal. Some- 

(1" Como se fosse um narrador heterodiegético, isto ria hipótese absurda, 
nalguns casos até aberrante, de aplicação à poesia de categorias tipológicas da 
narrativa. 



wh~bie in Time é um filme tecngicamente banal, cujo imteresse está 
na aplicação da teoria Einsteiniana do tempo, que de resto explica 
'ambém a célebire experiência das pro~f.eçsoras inglesas no Hameau 
de Versailles (objecto de um fil'me que a nossa (televisão já 'passou), 
assim como outras mienos conhecidas. Para o .especta,dor do filme, 
que sabe que o protagonista viveu em dois tempos, o tempo real 
e o buraco ((transreal)), o afasst~amento vagairoso da camara p:ara 
cima as~inala o desapa~ecimento definitivo do herói, transmitido por 
sinais visuais e auditivos que o espectador reconhece como um 
código da morte porque faz parte do seu ca,m,po ,d;e referências 
usuais ,?O). Para este reconhecimento contribui ,fortemente o movi- 
mento da câmara, que deixa o co4rpo do jprotagonist~a cada vez 
mais lá em baixo, mas a im!pressáo do espectador é que também 
o herói observa a sua mor'te, pairando, como se tivesse havido 
uma ascensáo do espírito. A medida que o cadáver deece e o espírito 
sobe, à medida que as imagens se afastam, vão-se perdendo os con- 
torno's, a visão esbate-se, as unidades de som vão diminuindo, diminu- 
indo, a~té que deixam de ser linguagem. A #pouco e pouco foi-se criaando 
uma im~pressão de confluência dos p:ontos de vista: o es'pectador 
e o morto que está a nioprer são cúm'plices no campo visual e audi- 
tivo, e à medida que o espectaldor vê e ouve cada vez meno's, cr 
,morto morre czda vez mais, porque os re#fe,rentes são exactam'ente 
os mesmos, para um e para o outro. Até que o filme acaba, e aquela 
«#presença» deixa de pairar ("). 

«Edge», o poema último de Sylvia P'lath, provoca no leitor não 
só esta ilusão de cena filmada como também, e ~p~on' isso mesmo, a 

( ' O )  A morte do herói no hu~raco «transreal» não é assumida pelo espec- 
tador como morte definitiva porque os sinais apresentados são estranhos ao 
código liabitual da moirte. Assim. o espectador toma a morte ((transreal)) como 
um «regresso» ao tempo real. 

(21) Uma informação curiosa para o leitor: Siomewhere in Time foi o único 
filme que vi que gerou no fim uma verdadeira batalha de aplausos e apupos, 
e isto numa cidade cosmopolita e «civilizada» como Paris. Suponho que de 
um lado estavam os «materialistas» e do outro os «sobrenaturalistas». Seja como 
for, para quem está interessadc nos efeitos que a arte gera, foi um momento 
importantq. e surpreendente também na medida em que se diz muitas vezes, 
e eu próprio o tenho dito nas aulas, que o homem ao séc. XX não é ((surpreen- 
dível» com coisa nenhuma, e que a capacidade de gerar «espanto» está cada 
vez mais afastada de nos, tema que de resto a literatura, sempre 2 i  frente e 
atrás da vida, n2o se tem esquecido de glosar. 



focalizado,ra. Este efeito é tanto mais intenso quanto o 
leitor de Plath se habituou entretanto a um outro processo: uma 
espécie de enunciação e fooalizaçXo para dentro, iwto é, um jogo de 
espelhos em! que o eu se desenvolve e re-conhece de modo so~lipsista, 
de encontro à sua ouitra face e em que até .o outro é, por vezes, uma 
projecção de si p2). Nos poemas que utilizam esse processo 0, distan- 
ciamento produz-se entre o leitor e o eu do poema, m 8 a  em «Edge» 
tanato o leitor como o sujei'to da enunciação paxecem distantes do 
sujeito do enunciado, a mulher cujo corpo está sendo focado, 
dando-se, tal como: no ~film8e, uma confluência de pontos de  vista em 
relação ao objecto de focagem. 

Por outro la;do, esta exerceise prioritariam'ente, e lentam,ente, 
em degraus, correspondendo cada um deles a um conjunto de dois 
versos na estrutura física do po,em8a. Cada degrau é um close-up, 
como se uma câma~a transportada pelo focalizador se demorasse 
em aspec,tos do cadáver que devem ser observados com maior 
detalhe. Depois :do plano global, fotográfico, do início do poema, a 
focagem progride em travc'lling de baixo #para cimia, com um grande 
plano mais longo do 5." ao 7 . O  depa~u,  em que o .poema atinge uma 
intensidade dramática quase excessiva na sua contenção p3) porque 
as cniainças, tal como os filhotes da gata pneta, estão mortas com a 
mãe, crispadas cada uma na fonte seca de ond'e antes corria o ali- 
mento. 

) v. ((Soiiioquy of the Solipsist)); CP, pp. 37-38. Seria interessante 
estabelecer a comparação com esse poema-chave da Modernidade que é «The 
Love Song of J. Alfred Prufrock)) (T. S. Eiiot, Prufrock and other Observatioiis) 
que, além da ((hipótese verbal)) com que Joaquim Magalhães o qualificou 
(MAGALHÃES, Joaquim, op.  cit., p. 6511, constitui também uma reflexão poética e 
existencialmente consistente sobre o face-a-face do eu perante si. A questão 
da identidade, que é a preocupação dominante da poesia de Sylvia Plath, é 
também motivo central do grande poema de T. S. Eiiot, erdhora Prufrock 
substancie a busca da identidade numa construção mental idealista, no que 
se afasta do eu do poema de Plath. 

: '  Também neste aspecto se trata de um poema diferente. Em vários 
outros a intensidade dramática é de explosão, e casos há em que a explosão 
torna a intensidade não-dramática. Caroline King Barnard salienta o poder 
disciplinado e controlado dos últimos poemas, citando a propósito Richard Wilbw 
numa afirmação sobre a poesia em geral: «the strength of the genie comes of his 
heing confined in a bottie»-B~n~ann, Caroline King-Sylvia Plath. Boston, 
Twxyne Publishers, 1978, p. 62. 



A imagem d a  senpente branca apticada a cada criança confirma, 
no último poema, ,a linguagem de Sylvia Plath oomo unta linguagem 
de «gilleete». E um8a sensibilidade ,feminina, 1úoi.da no modo extremo 
como recosrta no sangue os lances :de sofrimento. De facto, as suas 
crianças y4) foram o úlltimo elo .de Sylvia Plath com o mundo. Do seu 
amor ,por elas há vários testemunhos e lentne eles aJguns poemas com 
arranco's de  ternura talvez difíceis de prever em quem .escreveu «Lady 
Lazarue)) ('J). As crianças foram, os «rubis», os ((Meninos Jesus» da 
sua vida (?", uma força vital capaz de se mostrar, no mesmo dia em 
que «Edge» foi escrito - o último dia de criação poética - num 
penúltimo poema que constitui a atracção contrária à da morte: 
«Balloons» (9. O derradeiro assomo de ternura está expressamente 
marcado no último poema pelo modo como a mãe as aninha no seu 
peito, como se tentasse protegê-las de um perigo iminente, na morte e 
para além da morte. Mas serpentes sim, porque a mãe se condena a si 
própria. Ecos e ecos da vida e da arte continuam a confluir, derraman- 
do-se no poema em franjas de a~vai-eness quase insuportável. Estas 
crianças já haviam, na vida, «perdido» o pai, facto que ficou marcado 
em poesia ( 2 8 )  com uma intensidade proporcional a força dessa ausên- 
cia ('9). O abandono da mãe que, Como os filhotes ,da gata preta, 
el,as confundem com a vida, é uma culpa que a mãe se lança a si 
própria como antitema, e a imlagem da serpente, alargando-se como 
símbolo, dilata também o plano de actuação sobre o ;leito,r ao inseri-lo, 

("9 Erieda, nascida em Abril de 1960, e Nichoias, nascido em Janeiro 
de 1962. O nome da filha lembra de imediato a grande paixão de D. H. Lawrence, 
Frieda von Richthofen, Weekley pelo primeiro casamento, com a qual Lawrence 
viria a casar e que haveria de escrever, sobre Lawrence, o livro Not I, but tht? 
Wind. Entre Lawrence e Plath podem encontrar-se alguns pontos de contacto. 

(") Ariel; CP, pp. 244-247. Diga-se, no entanto, para sossegar os Plathianos 
mais entusiastas, que mesmo quando trata as crianças Sylvia Plath pode ser 
((assustadora)). Mas não e e sk  o momento de esclarecer os m6ritos ou demé- 
ritos dessa sua forca, quer no campo do poético, do retórico ou do existencial. 
(9 v. ((Nick and the Candlestick»-Ariel; CP, pp. 240-242. 
C") Outro poema de Ariel: CP, pp. 271-272. «Balloons» faz parte da famosa 

série dos últimos cinco poemas de Sylvia Plath, todos de Ariel («Kindness», 
«Words», ((Contusion)), «Balloons» e ((Edge))). 

(2s)  v. e.. «For a Fatherless Son»- Winter Trees (London, 1971: New 
York, 1972); CP, pp. 205-206. 

($9 A separação de Ted Hughes foi dramática paira Sylvia Piath, que a 
sentiu por si própria e pelas crianças nascidas do seu casamento com o poeta 
inglês. 



através do mito do Pecado Original ("O), num campo de cultura 
comum a todo o Ocidente. As crianças s&oi de novo os  (dit'ieninos 
Jesus» da inocência, traídos por todo o mal do munido que a ser- 
pente simboliza e que se reverte contra a mãe como geradoha do 
mal. O drama individual começa a atingir ubma ,dimensão envolvente, 
que o ultrapassa. A serpente assinala co'smicamente não só a cu1,pa 
solitária .de uma mãe como a culpa ,solidária em que o leitor se 
insere por Pazer parte de um ,mundo que suscita idesstas situações (9. 

Este novo processo de envoilvimento do leitor, aqui fabricado 
através da imagem-simbolo da serpente, 'n&o é .esporádico em Plath 
e já antes fora utilizado em «Edge», numa via .diferente, na refe- 
rênoia à moira grega, que expande as ~posslbilidades de adesZo ao 
dram~a individual na: m,ed,ida em que zbre ao leitolr um campo de 
cul~tura de que as suas memó~izs, fazem patrte. A imagística grega, 
atravks de uma leitura intertextual restrita p2), ti>az aind,a ao poema 

(:'O) No mito cristão do Pecado Original a serpente representa o Mal, 
que se expande de vátrios modos sobre o Homem, como por exemplo pela 
inserçso do tempo, e por ele a morte, no plano intemporal da criacão divina, 
formando-se assim uma especie de bolha de dissolugo, fora do plano da 
Eternidade, na qual o homem luta com o mal que a si próprio infligiu e atra- 
vés do qual se condenou. Logo, o chamamento da serpente ao texto literário, 
que é um dos planos artísticos mais permeáveis as cargas miticas que trans- 
portamos como co-presenças, vai funcionar para o leitor ocidental como sim- 
bolização de um mal e de uma condenação que ele lança de si próprio e que, 
como um booinerang, volta sempre ao ponto de pa'rtida. 

(:;i) O sentimento de culpa solidária, característico do nosso século, é 
abordado na minha dissertação de Licenciatura (v. n. 13), em «Introduçio», 
pp. 14-15. O processo que no poema «Edge», através da imagem-simbolo da 
serpente, leva ao envolvimento do leitor, é extremamente subtil. Mas há que 
reconhecer que a eficácia do processo utilizado em «Edge» decorre em parte 
de uma preparação anterior a este poema, através da qual o leitor vai ade- 
rindo a algumas situações e sequências que o abrangem como sofiedor de um 
mundo que gera propagações de mal que ultrapassam as próprias possibilidades 
da linguagem em exorcizá-lo. O envolvimento do leitor é um dos fenómenos 
mais interessantes, importantes e problemáticos que põe a poesia e esta directa- 
mente relacionado com a capacidade do autor em universalizar em drama a 
experiência individual. Sob este ponto de vista, «Edge» é um poema extre- 
mamente motivante, e a abordagem da questio neste l'rabalho está longe de 
a esgotar; penso, por isso, voltar a este aspecto, neste poema, em futuro 
estudo. 

' Utilizo O conceito de Jean Ricardou, retomado por Lucien Dallen- 
bach no seu artigo ((Intertexte et  autotexte)) in Poétique 27, 1576, p. 282. 



a «,presença» do pai, obsessiva na ;poesia de Sylvia Pl,ath. Como 
noutros poemas em. que o face-a-face com o p a i  é initeriorizado 
como face-a-fiace do eu perante si, o último ,eco de Electra (33) 

confirma em «Edge» um destino que é simulttãneament,e a morte 
e a condenação -a moira e a serpente j~sta~p6em;se. 

Mas porquê ser,pentes brancas? Temos que nos servir ide novo 
da leitura. intertextu~l resstrita,, que 110s traz orianças como fetos, 
deslizando enroladas como .e(n8guia,s no cahaz aqu*tico da mãe ou 
conservadas como arenques ,em vinagre (""). O tratamento da criança 
é um dos aspectos m~ais o,riginais &a poes'ia de Sylvia Plalbh. O feto 
é a característica «lousa» Plathiana, em branco, ((clean date» de 
«blankness» (3"), em que as maroas Ida idetnWade ainda não são 
mperoeptiveis; «whiteness» é sinal de purezsa a!bsoLuta, sem a impressão 
ma1évol:a do mundo, uma possi,bilidade ilimitada mas ao mwmo 
tempo assustadova de responsabilidade, porque o primeiro sopro de 
individuação, como num espelho, é o face-a-face .da ,mãe consigo 
própria, uma identidade falsa na causa e no ef,eito, a extensão da 
mancha na água da inocéncia. De novo a limnguagem prenhe d,e 
sentidos, porque a bmrancura, os esspelhos, tam*bém se conjugam com 
a morte (%), e assim as crianças, a s  jóias do mundo, são também a 
medida exacta daquilo que nos pesa. e nos condena. 

Se taquil.0 a que se  'poderia chamar ,a phimeira «cena» do poema 
foi o bravelling sobre o conpo da mãe com as suas crias, a cena 
final desdobra-se no horizonte visual do leitor em Cr&s lâminas 
recortaid,as no escuro, cada uma acentutando o po8der d~o!s sentidos 
na lucidez exacerbada dos últimos momienbLo~s: é o jardim sufocante 
de cheiros, denso de hummidade, de que é ra8inha a flor carnívora da 
noite, de gangansta ávi'da -'a morte almolecida como sexo e?); é 

) v. ((Electra on Azalea Pathn - CP, PP. 116-117. 
("I) v, «You're» -Ariel: CP, p. 141. 
6 )  i,,id, 

($9 v. «Last Words» - Crossing tlie Water; CP, p. 172. 
("í) A poesia de Sylvia Plath é fortemente sensual do ponto de vista 

em que o poder dos sentidos é intensamente sugerido, mas essa «sensualidade» 
não é, normalmente, erõtica, e muito menos sexual (tomando-se este qualifi- 
cativo como uma expressrio mais explicita, menos subtil, da manifestaçáo 
erótica). No entanto, os versos 13, 14, 15 e 16 do poema «Edge», aliás lindissi- 
mos, são fortemente (ostensivamente?) eróticos: um léxico perfumado de cono- 
taçõeç (((petals?, «rase». «close», «garden», «stiffens», «odors», «bleed», «sweet», 
«deep», «throat», «flower»); sintagmas ricos de sugestividade («rase close», 



a lua em. raios-x, vestida de «Setimo Selo)) (9; e por fiim, ,e no fim 
de tudo, a negritude estala como vidro e o corpo em fragmentos é 
sorvido pela noite. 

Sylvia Plath controha aqui a vida e a arte com segurança 4oda1, 
aquela vida e aquela arte que atingiram, neste principio de Feve- 
reiro de 1963, um limete extremo, como se o Inverno inglês, o mais 
fnio dos últimos 150 anos (9, anunciasse também a paralização que 
o poema .profe8tiza. A linguagem é uowtante, de «gil4ette» y), os 
ritmos serenos e intensos, a estrutura é concisa, .a concentração Poun- 
diana (*'). A precisão e o arranjo dos versos são de uma frieza 
esfingica, a tranquilidade d'a sabsedoria, a aceitação de um «destino» 

«deep throats)), «night flowen)); um fluxo e refluxo de sons de rebuçado, pre- 
valecendo as meiguices de liquidas e fricativas; uma sinestesia cintilante (((odors 
bleedn); indicios de cheiros; esboços de movimento; vestígios de cores; consis- 
tências que humedecem; densidades que abafam-como se constelações de 
pürilampos abrissem ao leitor um jardim inebriante de volúpia, pulsando na 
noite com vozes diluídas, caricias ondulantes. Estes quatro versos não são os 
únicos versos sensuais do poema, mas são os mais eróticos, e a beleza da 
construção frásica e o poder da sugestão deixam prever o que podia ter sido 
Sylvia Plath depois de «Edge», em contenção e intensidade, na exploração 
audaciosa mas subtil de outras faces do real. Esta conjunção da morte 
com o sexo, com raizes profundas no imaginário ocidental, transmite ao acto 
final da existencia, no poema íiltimo, um fascínio irresistivel; fascínio que 
também se move na serpente da mesma conjunção: sensualmente «enrolada» 
no 9.' verso, ela atravessa, sibilando, o seu jardim,, do 14." ao 16.Q verso e, no 
último, quebra e sorve o corpo de mulher. 

(:ls) Um grande filme (talvez o que prefiro) de Ingmar Bergman, o reali- 
zador sueco que também percorre estratos da psique dificilmente apreensíveis 
ao entendimento quando predominantemente alicercado na razão. 

) v. ALVAREZ, A. -op. cit., p. 48. 
( 1 0 )  O fio da lâmina é um gume. mas o corpo da «gillette» torna o 

corte macio, poder-se-ia mesmo dizer: ((pe~rigosamente)) macio ... A linguagem 
do poema é também um gume, mas todo ele atrai com uma «perigosa» doçura.. 
Alias, não se deve esquecer que o lexema edge pode significar não s6 margem, 
orla. limite (o sentido presumivelmente intencionado no titulo do poema), 
mas também fio, corte, gume. Independentemente da intenção da autora, o 
leitor é sensivel a tensão semântica que o titulo gera, um titulo afinal impla- 
cável não só na sua secura e precrsão, como também na sua ((abertura)), 
porque anuncia sempre os limites cortantes da lingugem e da vida. 

(I') Recordemos a equação DICHTEN = CONDENSARE (Ezra Pound, op. 
cit., pp. 92 e 97) e o que afirma o mesmo autor na p. SE: «I was trying 
to indicate a difference between prose simplicity of statement, and an equal 
limpidity in poetry, where the perfectly simple verbal order is CHARGED 
with a much higher potential, an emotional potential)). O projecto de concen- 
tração da linguagem poética realizou-o Pound em vários poemas suficiente- 



necessário como a própria verdade. Uma linguagem de limites, em que 
cada batia da e s h ' t w a  se propõe ao 1,eito.r cosmo um ponto de Coca- 
gem que, um após outro, vai de~a~parecendo na voragem da noi'e. 
F, )precisamente esta noite visba como flor caarnívora, voluptuosa, 
que :pe~rmite a Sylvia Plath deslizar de uma linguagem de limktes 
p x a  os limites da  ltinguagem, porque 'só a e s c u r i d ã o , ~  negro, o 
crom~aitismo acromático, permite ptiss'ar do mundo #do zdizível para 
o espaço ,do indizivel; a inva~ão do negmme no hocizonte vi'sual ido' 
leitor constitui o ponto-lim~iue em que a linguagem acaba de dizer 
o que ainda se pode dizer e começa a dizer o que já não s e  pode 
dizer mais. 

A critica tem a.pontado ,em Sylvia Plath o poder de ((interna- 
lizam a natureza, ioi poder de transformar landscapes em bodys- 
capes, a oapacidade de  tratar o corpo oomo se fosse exkerior a si. 
Mas ná;o~é só isso. Nos :poemas ,finais a transmutação dos dois mundos, 
interior e exterior, dá-se nos dois sentidos, numa espécie de fusão 
que desenha «uma nova 'linguagem' para o eu» A natureza 
anima-se &m CeoQdos, co~nsistências humanas e o coropo, por sua vez, 
perde recorte, numa espécie ,de 'densidade filorestal. Em1 «Edge» 
dá-se uma metamorfose - o corpo ganha extensáo. A figura grega, 
pa:ralizad como estátua, distende-se e dilui-se em rosa que recolhe 
as pétalas na noite-a mãe fecha em ,si os seus rebenta e lentta- 
mente é assimilada à natureza. No último verso, ,de urna expressivi- 
da8e caracte~i'içticamente Plathiana, o do,rpo já é cósmico na sua 
dissolução ('9). 

Até aqui, o úl'iimo poema de Sylvia Pl8a:t.h pareceu desenhar 
perant'e o leitor urnamorte id,efinitiva. Mas será que o poema s'e fecha 
nesta leitura univoca? -Deixei intencionalm!ente para o fim uma 
margem de  significação ainda não explorada: a que ,está concentrada 

mente conhecidos para n jo  terem que ser citados, nomeadamente nalguns 
apresentados em antologias como exemplos da ideário imagista (p. ex.: «In a 
Station of the Metro)), construido em dois versos apenas). Note-se que a aues- 
tão da extensão do poema, se bem que importante, não esgota o projecto de 
concentração Poundiano. 

(12) ROSENBLATT, Jon - Sylvia Plath - Tne Paetry of Initiation. Chapel 
Hill, The University of North Carolina Press, 1979. pp. 105-106. O termo 
«internalizar», usado por Rosenblatt, parece-me aqui mais apropriado, e expres- 
sivo, do que «interiorizar». 

(I:') Irving Howe cosidera «for$ados» os versos finais. Entendo que, 
desempenhando funções muito diferentes, sZo ambos de uma importância e de 
uma lucidez definitivas. v. Howe, Irving, op. cit., p. 56. 



no verso mais importante do poema: «She is used to this sort of 
thing». A colocação deste verso. na estrutura d'o pioema é perfeita, 
e o seu efeito estaria longe de ser o mtesmo se co~iocado, por 
exemplo, logo no início ou perto dele. Tal como está, antes 'do último 
verso, não retira nenhuma intensi,dade idnamática insere no 
drama uma réstea de esperança, alicerçada embora numa dúvida essen- 
cial que caracteriza as situações-limite. As ressonâncias deste verso 
~'scaparão possivelmente ao leitor não (m'iciado em Plath, porque a 
sua dimensão significativa mais ampia só se atinge a8trav.@s da técnica 
da justaposição, isto é, este verso só s8e ~po~de descodificar na sua 
plurissignificação à luz da leitura intertextual restrita. De facto, 
essa leitura permite encarar a: mio'rte aqui encenada .também como 
uma morte ri'tual, tal como um rito da vegetação ou da fertilidade 
aponta para o poder ,de ren,ascimiento cíclico da natureza e o 
baptismo cristão subtancia a ideia de «viida nova». Poemas ante- 
riores a «Ed'ge» insistem nas possibilidades renovado~ras da morte 
ritual, correspon~d~en~te, na po,esia, à recupe,ração da identidade ori- 
ginal ou à construção de uma nova identidade ,e, na visda, às tenta- 
tivas de suicidio de que Sylvia Plath «ressuscit~ou». Jon Rosenblatt, 
ao admitir que «o ritual da. morte ocorre ~ o ' b  o olhar de um objecto 
internalizado)), que é a mãe, «used to  this sosrt of thhg» e simbo- 
lizada na lua, «staring .from her hmod o?f bonea, fria e tndiferente à 
morte que a filha 'enfrenta e"), confirm,a a significação dresta morte 
como rito. Porque, quer seja a mãe a entidade que enuncia e focaliza, 
quer seja !a filha, quer ainda na hipótese, admdssível em Plath, de 

) ROSENBLATT, Jon - op. cit., p. 137. A leitura que Rosenhlatt faz destes 
versos 6 uma leitura atenta e plausivel. O que é algo estranho é que o mesmo 
Rosenblatt, no capitulo chamado ((Misconceptions)) do seu livro (pp. 3-22) diga 
isto: «The confessional interpretation of Plath's xvork depends (...) upon the 
notion that Iier art and life were so inseparahly jolned that one cannot talk 
ahout the poetry without discusslng the hiography. But this is untrue. The 
supposed insepa'rahility of hiography and poetry turns out to he nothiiig more 
than these critici' preference for biographical criCicism» (pp. 14-15), e depois 
vá fazer una leitura de versos do poema «Edgen só possível pelo enquadra- 
mento biopráfico ... De facto, a Inclusão da mãe no poema, «used to this sort 
of thingn, «fria e indiferente à morte que a filha enfrenta)), decorre fatalmente 
do conhecimento de factos reais. Sem esse conhecimento, a inclusão desta 
mãe (quer como enunciadora, quer como ((objecto internalizado)) pela filha) 
não teria suporte verosiinil ... Rosenblatt tem razso em apontar algumas lei- 
turas da poesia de Plath como «misconceptions», mas acaba por sancionar 
uma delas de um modo que não escapa ao leitor atento. Estarnos habitua- 
dos, tanto na vida como na critica, a ver combater o preconceito com outro 



uma enunciaçáo e focalizaçáo cruzada ou justtaposta, o resultado 
dos quatro processos (I5) é sempre o mesmo: no fim tudo volta ao 
princípio - 

6n my end is my beginning ("'). 

Porque se a mãe está «habituada», como :de outras vezes em vida, 
à ressurreição clínica como resultado :do dramia. da filha, esta, que se 
«habituou» ao mesmo., esperará ain:da m,ais: cada renascer const'tui 
um avanço no percu,rso para a perfeição - «The woman is perfected)) 
-!a, mbrevivência e sobre-vivência. O poema, não deixando portanto 

preconceito-como se praticou durante muito teinpo uma análise de textos 
e uma critica de tend&iicia biografista, caiu-se agora no extremc oposto de n io  
se aceitar outra coisa senão personae, mascaras, poetas como fingidores. Como 
já disse, a minha atitude perante o texto literário e aiiti-biografista, por iSS0 
estou à vontade para dizer que aquilo que, na leitura anti-biografista de um 
poeta, será fazer critica «objectiva» ou «cientifica», será também fazer crítica 
«objectiva» ou «cientifica» na leitura que releve alguns dados biográficos 
essenciais de outro poeta cuja escrita seja predominantemente confessional. 
E certo que a «confessionalidade» de Plath se distingue da de um Rohert Loureil 
(ai Rosenblatt, como aliás noutros aspectos, tem razão). Mas o facto de Syl- 
via Plath perconrer estratos do fundo psíquico, e por isso se aparentar a 
Lawrence (outro ponto em que Rosenblatt acerta). afastando-se dos desenhos 
de «personalidade>) que caracterizam a escrita coiifessional mais «comum», não 
nos deve fazer esquecer que o eu que pulsa nos seus poemas e muitas vezes o 
eu reconhecivel e que muitos deles perdem parte da sua diinensão se for 
elimiiiado o contorno biográfico. Neste aspecto, o próprio poema «Edge» é 

esclarecedor. Sabendo-se que Sylvia Plath se suicidou ao sexto dia depois de 
«Edgen, o seu último poema último vale como um testamento de toda a sua 
vida, nele se incluindo a figura do pai, a figura da mãe, e as duas crianças, 
estas arrastando implicitamente a figura do marido, pai delas. Os seres mais 
importantes na vida e na poesia de Plath estáo contidos num poema culmi- 
nante,, cheio de tudo o que foi relevante, mas ao mesmo tempo de uma 
economia surpreendente. O processo de integraçio da mãe é poeticamente 
conseguido, e a sua ausência tornaria o poema literariamente menos acabado 
e existencialmente menos irico como visão derradeira do álbum da vida. 

(I5) l - A  filha enuncia e focaliza referindo-se a si própria; 
2-a mãe enuncia e focaliza refenindo-se à filha; 
3-a filha enuncia e focaliza referindo-se i mie; 
4-a filha e a mãe justapõem-se na enunciaçáo e focaiização (uma 

das possibilidades da força «inte!rnalizadora» de Sylvia Plath, funcionando aqui 
como um sujeito em dialogo com outro sujeito contido em si cbmó Objecto 
especular). 

pO) 5." movimento de «East Coker» (T. S. Eliot, Four Quartets). 



de significar a morte, passa a significá-la cada vez mais como cena, 
após a qual, como é óbvio, outra cena surgiria. A cena seguinte, à 
luz da leitura intertextual restrita, será o renascer- 

Out of the ash 
I rise (9; 

à luz da vida, o renasces será. A ,esta luz o último verso, também 
dilata as suas ploasilsilid~ades de significação -o corpo é arrastado 
paca fora da cena, como num quadrado de banda desenhada, mas o 
leitor fica à espe,ra do resto da sequência ... A morte é a «ilusão» 
do 4." verso. 

O verso mais impjoirtante do poema fez assim crescer no mesmo 
uma ambiguidade presente em toda a poesia de Plath. Ora a ambi- 
guidade é um8a outra estratégia da escrita capaz de enredar o leitor, 
pelas possibilidades de abesrtura que empresta ao discurso e que 
exigem a sua intervenção activa como agente descodificador. 
Teríamos assim que o último poema de Sylvia Plath, o seu po~ema 
último, não term.inaria tudo, na vida e na3 arte como po,deria parecer 
numa leitura ((fechada)), ao prim,eiro contacto, mas t~rminaria só 
um ciclo, após o qual nasceria, na vida, umsa nova mulher e, na 
arte, um novo tipo de discurso, que «Edge» 'profetiza. 

Imteressa nes~te monxento deixar cair, do filme Somewhere in 
Time, um 'dado informativo que retive, tal com'o fiz em relação ao 
penúltimo verso do poema, #porque a situação encontra, de novo, 
um paradelo. A morte do protagonista £oi um suicídio, embora não 
violen'to. O seu ((regresso)) ao tem~po real. vindo do buraco «tnaasreal», 
revelou-lhe a vida colmlo morte, ele não a aguenta. Possuído 'de 
uma mel~ancolia invencivel, fecha-se no quarto do hotel, deixa de se 
alimentar e cai para sempre na poltnoaa, os olhos fixo's, também 
para sempre, na janela da memória. Ele encontra-se no sitio onde 
se hawia dasdo a ((passagem para o tempo («transreal»; logo, ao 
deixar-se morrer no tempo real naquel'e sitio, ele espera recuperar 
aquele tempo que não é tem~po, em que viveu a sua melhor vida. 
E o espeotaaor, quando o film;e termina, e sabendo obviamente que 
viveu a ilusão da arte, gerou no .entanto em, si a impressão de que 
o herói partiu ao reencontro do seu sonho, .de que ele será talvez 
capaz, na morte, de transformar a a«ilusão» em realidade. No fim, tudo 
volta ao <cprincipiio»? 



1, agora o momento exacto de ideixar cair o. pano ,sobre Sylvia 
Pliath com o dado msais rreal .e definitivo, a sua última mensagem 
-ainda quente, estendido. na cozinha da casa de Loiidres onde 
vivera o, grande .poeta William Butl,er Yeats, o corpo tornava-se 
símbolo desta linguagem ,de limites: 

Dying 
ts an tart, like everythkng else. 
I do it exceptionalhly well V S ) .  

Ao seu lado estava u8m' 'bilhete que dizia «Please cal1 Dr. ... 8 com 
o respectivo número #do telefone. Sylvia Plzth, finalmente, não queria 
morrer. A oerimónia secreta da morte era um rito de iniciaçaio~ e 
de novo, e melhor, ela seria Lázaro. Mas uma série ide azares iimpediu 
que fosse salva a tempo 1""). S'acrificou-se, assim, à sua própri,a 
intriga (""). Consigo a 'poesia andou tev&o em «edge», nos limites 
do real, que a «ilusão» se  transmutou em realidade. A este pro- 
pósito cito Charles Molesworth, num m~omento acut$haaite do seu 
livro sinto'maticam'ente chamado The Fierce Embrace: «The suioides 
of Plath 'and Sexton, and that od B e ~ q m a n  as well, come into 
starkest relief not zga.inst the my~th of the aaliena~ted modern artist, 
but rather against the ruptured giga.ntism OS their own poetic 
egos)) ("I). Esta atirmação faz pleno sentido se escutarmos a lin- 
guagem de limites de Sylvia Plath noutro poem~a 'da ;sua última 
semlana: 

The blood jet is poetry, 
There is no stopping it (i'). 

Es'ta chamada a Sylvia Plath como .ponto .de articulação coln 
o tema do VI1 Encontro da A.P.E.A.A. centra-se num poema. Será 

(""1 ibid. 
C ' )  v. ALVAR~Z,  A.-Op. cit., pp. 50 e 52. 
("') v. .i. D. Mc Clatchy, ~S ta r ing  from Iier Hood of Bane: Adjusting 

to Sylvia Plathx in SHAW, Robert B. (ed.), American Poetry since 1960-S'ome 
Critica1 Perspectives. Cheadle Hulme, Carcanet Press, 1973, p. 155. 

MOLESWORTH, Cherles - The Fierce Embrace -A Study of Contem- 
porary Anierican Poetry. Columbia & London, University of Missouri Press, 1979, 
pp. 64-65. 

("2 <(Kindness»-Ariel; CP, pp. 269-270. ((Kindness)) e outro dos famosos 
cinco últimos poemas; v. n. 26. 



isto um novo modo de ser parcial, correspondente, noutra via, à 
paixão adoradora ou depreciadoía com que Plath tem. sido tratada 
e que trouxe ao campo dos estudos literários ;alguma confusão? 
Quero deixar claro, para contrariar evesntuais acusações de; partida- 
rismo na minha defesa da pixtisa americam, que a qualidade do 
seu último poema e d,e outros se  destaca de um todo que nãoi 
deve ser avaliado pela parte. O que leva Irving Howe a dizer, sein 
esclarecer, que a sua obra contémi «more quota~ble paissages than 
successful poems» p), aponta 'pr~vavelm~ente para deficiências 
de ,economia, que Plath superou em «Edge»; dificuldades de uni: 
versalização da experiência pessoal, que «Edge» tambésn supera; 
inflação emocional, inexistente em «Edge». Há certa,mente i.rregu- 
laridade, poucas mo~dulaçóes de voz ,e de tom, alguma falta de 
e1,asticidade temática. E claro que há o poder, uma espécie de fúria, 
uma fomrça que marca de nesto a 1,itkeratura ammericana com uma 
componente fascinante. Mas este ~pode~r, que vem de dentro e que 
também vem de fora, ,fica por vezes retido num «espectáculo»: o 
de uma voz que trepida, estridente e angus~tiada, mas pouco arti- 
culável com o outro, que é o leitor, que são os leitores. 

O problema de Sylvia Plath foi ter por vezes tissaltado 
((wuthening heights)), «som~uwhere i11 :time». Também por vezes con- 
tactou zonas dma consciência náo-mental, bem conhecida de D. H. 
Ltiwrence. Blood consciousness não é fácil de articular em linguagem. 
Descor ao aheart of dar,kness» é encontrar Moby-Dick ou o «Tiger» 
e tnazer vozes e olhos de He:athcli,ff ;OU Ahab. E um Lispo de candour 
que vem das vísceras, uma verdade .sem véu, um crucifixo. Nem 
sempre o fez bem em poesia, mas o que fez mserece o nosso esfo'rço r). 

(s;) Hows, Irving, op. cit., p. 44. 

(".I) A poesia de Sylvia Plath merece ser considerada, em primeiro lugar, 
porque transmite percepções, nomeadamente do real interior, pouco acessi- 
veis aos diálogos que exe'rcemos enquanto personalidades de «sala de visitas)), 
permitindo poirtanto avançar no conhecimento de aspectos obscuros do real. 
Por outro lado, a atitude de Plath em relação ê. poesia e o tipo de discurso 
utilizado são im'portantei não só como marcas individualizadoras mas também 
como sinais de uma fornia po8tica mais vasta que, afastando-se da escrita 
modernista, traduz concepções renovadas do real interior e exterior e de como 
transmiti-los de modo a corresponder a necessidades epocais também reno- 
vadas. Por outro lado ainda, há grandes poemas de Sylvia Plaih, e embora 
eu não saiba se o grande poeta é aquele que escreve alguns grandes poemas ou 
o que escreve muitos poemas bons, chega-me que haja em Plath poemas que 
suscitam ao leitor experiências de awareness que outros poetas não conseguem 
despertar. 



E o problemja da poesia é que está perto demais d o  real. E nin- 
guém gosta muito de se ver em raios-x, ou que outros 0, façam por 
si. Manter a distância intenio'r é certamente mais cómodo e sem 
dúvida mais proveitoso ao! mundo e m  que o poder se  joga. Imagi- 
nem o que seria largar os cágados de Lawrence ( 5 5 )  na sala de 
visitas de Jane Austen.. . 

'O keep the Dog bfar hence' ("I') 

Desse cão que desenterra cadáveres Sylvia Plath náo tem medo, 
e é extremamente incómoda. Mas a sua grandeza é a sua própria 
limitação, porque o que dela ecoa é o grito, e o grito sobrepõe-se a 
tudo, mesmo às crianças, e torna-se associal- 

Tongues are strange, / Signs say nothing (7. 

Se os poetas se  medem pe1,a regularirdade na grandeza, Sylvia 
Plath não pode obviamen!te colocajr-se ao lado de Yeats, Eliot, 
Pound, ou outros dos gigantes do século. A frequência e proporção 
da sua entrada em programas universitários teria que ser n,atural- 
mente bem medida, se esses programas pudessem alguma vez con- 
cem'plar os  discu,rs!ow e a!titudes poéticas mais representativos e de 
maior qualtidaid~e do nosso tempo. Assim, tal como as coisas estão, 
e visto que o peso da poesia é pequeno e pouco desejado (os alunos 
preferem! lbargamente a narrativa, e a seguir o drama), então há 
que (fazer o~pções drásticas, ficanldo-se sempre a peneatr no que 
ficou de  fora. Maria Irene Sousa Santos, num texto importante, e 
bonito, do Encontro de Braga ( í S ) ,  fala também de poesia, da sua 
necessidade, e nos cio~ndicionalism~os que tornam as no'ssas escolhas 
falíveis, arbitrárias, mesmo as mais esclarecidas. Conhecemos os 
condicionalismos, que são imensos e que nta' poesia atin'gem o inve- 
rosimiil. Logo, não há alterna~tiva, .as opcões têm que ser drásticas. 
Durante dois anos, no Porto, na primieina vez que dei poesia na 

(os) ((Baby Tortoise)), «Tortoise Shell», ((Tortoise Family Connections)), 
«Lui et  Elle», «Tortoise Gallantry)) e ((Tortoise Shoub são poemas de Birtls, 

Beasts and Flowers. 
(.'I) «The Burial of the Deadn, 1." moviinento de Thc Waste Land. 
(rí) «Incommunicado)~ - CP, p. 100. 
("1 !Maria Irene Sousa Santos, «A Auia de Literatura (Norte) Ameri- 

cana)) in Actas do V Encontro da A.P.E.A.A. Universidade do Minho, 1984. 
pp. 67180. 



reuni Lawrence, Eliot e Plath sob uma perspectiva 
Demandas do Real na Poesia do 
de em relação a o  actioi poético, 

discursos divergentes, teorização frequentemente oposta, três poetas 
que, por uma mzão mais ou menos aceitável, poidiam mtnm num 
progr,ama «anglo-americano». Todo's me serviram para defend'er a 
literatura como  demanda da plenitude possível da consciência indi- 
vidual)), isto é, como awareness, o termo inglês que tenho adoptado 
pela sua expressividade e ~a,m,piitude na concisão e que edimina a 
conotação moralizante tradicionalis~ta do tecmo «consciênoia». B~ird's, 
Beasts and Flowe'rs, The WaSe Land e poemas ade Aviei foram', 
pelo m~enos para .alguns alunos, sacudidelas de que não se esque- 
cerão mais. Esses safanóes, p,08rque primeiro signifioanam inquietação, 
depois insatisfação, e por fim1 clarivildência, já se repercutiram em 
factos da vida; ,falo obvia(men8te naquilo que conheço, não naquilo 
que deselaria co~nhecer. Estes três poetas serviram. também para 
mostrar como divergênci,a~s dle discurso representam algo de «ego- 
cal»> de inserção na História e nas parcelares e falíveis mundivi- 
dências. Ao fim e ao cabo, .acima do discurso Lawsrencian ou 
Elio;t,iano, ~ s t á  sempre a Poesia, caminho da percepção não-redutora 
do real - Awareness. 

Sylvia Plath é umnua estrad'a pio~ssivel para a .apreensão e apren- 
dizagemi do real sob o ponto de vista do aprofundamento do eu, 
dos seus contornos e dos seus mistérios. A su.a poesii'a é um com- 
bate feroz pelo des-ciobrimento :da identidade, em que avança até 
aos limites [da linguagem e da vida. Há porventum self-indulgente, 
mas é importante respesitair a sua atitude em. .selação ao acta da 
escrita como acto ido conhecer e d o  ser e d'eterrninar onde vence e 
onde falha o diálogo entre os processo,s da expressão e da comuni- 
cação, entre os planos )da forma e do conLeúdo, que são mmmcas 
fun,damentais do grau de envolvimento do leitor. As vitóritis e 
as derrotas ,de Sylvia Plath em poesia são as [dos limites da lin- 
guagem, e ali ela permite a'inda crotnbater os moralistas conv,encio- 
nais no seu pró'prio terreno. Já está dito que eu penso que a litera- 
tura é umma m,o,ral ("), mais não no sentido de ensinar os alunos a 
caçar borboletas.. . 

("0) Isto apesar de a minha dissertacão de Licenciatura ser sobre poesia ... 
O meu caso, como sapador-bombeiro. é paradigmático. 

(") Remeto de novo os leitores para o meu texto referido em n. 10. 



Sylvia Plath é também umsa proposta excelente para #programas 
de caractenização dos discursos literários masculino e feminiuo, 
quer numa perspectiva an,glo-americana, que,r numa óptica suppa- 
nacional ou interdisciplinar. Que percepção é esta ido real por trás 
de .expnessões como Another Side iof this Life (") ou The World 
Spilit Open ("?)? Haverá uma linguagem nos ,ext.remos d o  sensível 
que é só 'a ,mulher? Não poderemos vestir as camisolas cor-de-rosa 
que estão ,agora em todas as momtras masculinas de Londres e largar 
o sepato e ifato preto, :as suíças e navalha, os waqores bucais de 
João Bafodeonça? - Se o hermafroditismo de Lawrence é o barco 
que navega nas florestas miais densas ,do real, entãio sejamos todos 
iie~m'afiro.ditas, porque esse é, definitivamente, o reino ida poesia. 

Sylvlai Plath pode ser relevante, nioutra óptica, no percurso 
académico dos estudos literários, em progmmas conjuntos de poesia 
inglesa e americana que posam contribuir para a camacteriuaçáio 
daquilo que separa, ou que une, as duas «tra[diçdes». Será que o 
poeta inglês é mais objectivizante e o americano mais subjectivi- 
zante? Será que o ,inglês não levanta a cabeça acima da multidão 
com a ,frequência e candour do poeta ,a,mericanol' Prefarirá ele a 
descrição aontra a exposição ,do eu? Self-exprcssion será contra 
slelf-consciousn,ess? Poder-se-á falar numa dicotom'ia I t  is/I am p3)? - 
Creio que existe aqui uma parcela de verda,de, porque as realidades 
telúricas, a geografia humiana, todo o «cenário» é tão diferente que 
é quase inevitável que o resultado seja esse. Mas não se trata de 
achar uma poesia, uma literatura, melhor do que a outra. Afinal 
de oonbs, «Ted Hughes knows at least as ,much about life as any 
orow» ('i'). 

Sylwia Plath é só umlnome entre vários dos poetas que calcaram 
os dois espaços geográficos, que percorreram a ponte nos dois 
sentidos. Que o tenha feito em busca, da sua identidade, não o 
creio. A sua demanda doi re,al é rigorosamente a busca da identi'dade 

("1) Peggy Rizza, ((Another Side of ihis Life: Women as  Poetsn in SHAW, 
Robart B. (ed.), op. cit., pp. 167-179. 

(';l) BERNIKOW, Lauise (ed.) - The World Splii Open- Four Centuries 
of Women Poets in Erigland ond America, 1552.1950. New York, Random House 
(Vintage Books). 1974. 

( v. Edwin Brock, «Keep off the Grass)) in ABSE, Dannie (ed.), Poetry 
Dimension 2-A Living Record of the Poetry Year. London, Abacus (Sphere 
Books), 1974, pp. 158-164. 

("I) ibid., p. 164. 



sim, mas desespenadamente balanceada n'a~s margens da existência, 
em estratos laminares entre a vida e a morte que ultrapassam o 
plano das caracterirações nacionais. Ainda assim, para o leitor-crí- 
tico, as ond'as magnkticas que varrem a sua pivesia marcam ritmos 
e intensidades proporcionais à dimensão gigantesca :dos espaços ame- 
ricanos, à #fúria natural dos seus ,elementos, à generosidade cria- 
tiva das form~as ainda preservadas das máscanas da civil~uação 
europeia, contida pela ideologia, a retórica, ioi decoro', os pequenos 
espaços cheios de  gente e sem ,silêncio. E uma novtai «Song of Myself)). 
Quanttis tem a America, mas .es!ta é de uma «flor da noite)), perto 
do fim transplantada, recodhuda e serena, num solo britânico de 
cioncent.ração1 em que ta~té espreita, lá de trás do séc. XVII, uma lua 
«metafCsica». Inglesa, Arnericanba, ou as  duas coimsas, o que intwessa 
é preservar a poesia, na Universkdade e na rua, como o debate in'ter- 
subjectivo mais profundo, na linguagem primei'ra das coisas essen- 
ciais. E dito isto posso terminar de uma maneira qualquer. Lem- 
bro-'me o u t ~ a  vez de Whitm,an, nãgi inocentemlente: 

A great poem is no finish to a man or woman but raither a 
beginning Ci). 

p) Walt Whitman, Preficio à Edição de 1855 de Leaves of Grass, 
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