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Pequena Enciclopédia da Noite. Poemas Es‑
colhidos, de Carlos Nejar, oferece-se à nos-
sa leitura com a apresentação de António 
Osório, ambos intérpretes e protagonistas 
da Vida e da Poesia, ambos perscrutado-
res da Morte que nelas dança «Sem Estre-
la» (título de um dos poemas). 

Na «Nota Introdutória» do apresen-
tador, enuncia-se a cumplicidade desse 
conhecimento crepusculizado pelo tempo 
e pela arte: o destaque de certos temas, 
a evidência de algumas interrogações, a 
convicção do dito aforístico. Afinal, 

Na biblioteca a cultura entornava os livros 
como leite. E gatos bebiam buliçosos. 
Até a ameaça de não sobreviver. 

E apesar dos gatos, os ratos se derramavam 
nas crostas dos grossos alfarrábios.
A selecção de espécies se fazia 
pelos sonhos. Ou a resina da injustiça
que o tempo deixa cair 
de alguns volumes.

(p. 24)

Enciclopédia. Compendiando saber(es), 
o conhecimento tematizado, reflectido. 
Conhecimento, no caso, não na versão 
«rasurada» e «oficial», da «doxa», mas 
existencial e estético, cruzando o subjecti-
vo e o objectivo, o individual e o tenden-
cialmente universal, ou sugerindo a expe-
riência e a sensibilidade do sujeito autoral 

com validade mais alargada, expandindo-a 
à alteridade semelhante, também anoiteci‑
da, com especial destaque para o cânone. 
Obra que a si mesmo se explica em poesia 
com o mesmo título en abyme:

Os dias começavam a encurtar e eram folhas 
caindo no redemoinho. E a alma não, 
não é sozinha. É toda a história humana 
que ficou pelos sótãos, porões; jamais 
oficializada nos compêndios.

[…]

E as pestanas dos sonhos, às vezes, 
são as da alva. Poetas criam 
seu dicionário com o da própria espécie.
Mas a escrita dos fenícios, passou 
a ser a escrita de Deus.

[…]

O que foi sepultado com a lei, 
é só jurisprudência da terra. 
E que memória resta aos vencidos?
A alma não é sozinha. Caminha 
sonâmbula sobre um fio de escuridão.
E não é sozinha nunca. A história 
lembra devagar. Depois 
é que aprende a esquecer.

(p. 25)

Enciclopédia infringindo a primeira das 
regras de organização, a mais óbvia, diur‑
na na sua racional evidência: a alfabética, 
dicionarística. Insinuando uma outra or-
dem, critério dessa sabedoria nocturna, 
uma criteriologia ocultada nas sombras 
da escrita e da vida, suportada nos afectos 
e nas emoções. Uma ordem ditada pela 
«combustível memória» que intitula um 
dos poemas (p. 21), e pela ânsia de cumpli-
cidade que lhe garanta a sobrevivência, na 
iminência de dissolução: «E as imagens 
saem das gavetas / de incautos armários. 
Buscam / completar-se ou se desfazem» 
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(p. 21). Como diz no poema com o título 
da obra: «A história se compensa entre 
sonos, / génios, colheitas. Como se tudo 
viesse / de uma lâmpada» (p. 25). Ordem 
ditada pela «genealogia da palavra» (que 
intitula outro poema), lugar onde o eu e o 
universal, a vida e a morte, a noite e o dia, 
a escrita do autor e a literatura universal 
se encontram identitariamente: «Minha 
morte começa a amadurecer […]. Depois 
as gerações perdem de vista a própria mor-
te que aparece como um fio de água no 
meia das pedras, visível a um e outro pro-
feta. / Mas nada abalará a espécie: a vida 
também foi vista como um fio de água no 
meio das pedras. Só não se podia distinguir 
os fios e as águas que conversavam entre si, 
sem preconceitos» (p. 46). Ou ainda: «E 
se Deus é tão ciumento, / palavras não se-
rão limo» (p. 27).

Também: enciclopédia anunciando-
-se antologia. Contrariando a tendência 
cumulativa do enciclopedismo que na 
«biblioteca» (outro dos títulos) se refrac-
ta e assumindo no subtítulo (Poemas Esco‑
lhidos) uma selecção dentre os possíveis. 
Com tudo o que essa selecção implica de 
critérios: o que o antologiador considera 
melhor (estético) e mais expressivo (psico-
lógico) de uma poesia e de uma persona-
lidade, no conjunto, de uma identidade 
poética. E, sendo o antologiador o próprio 
autor, essa antologia adquire a dimensão 
auto‑retratista: esboçando-lhe o perfil 
do homem, caracterizando-lhe o traço da 
escrita, sinalizando os lugares da sua bio-
grafia emocional e afectiva, conjugando 
tudo isso nas fronteiras penumbrosas e in-
decidíveis entre luz (do conhecimento dos 
seus leitores) e sombra (do conhecimento 
exclusivamente, ou quase, seu).

Por fim: enciclopédia que se deseja e 
anuncia breve, opondo-se à tradição. 
Inscrevendo-se na estética desse adjectivo: 
depurada, reduzida ao mínimo, despojada 
do possível. Na linha do que Italo Calvino 

apontou como uma das vias e um dos tra-
ços da modernidade, uma das «propostas 
para o próximo milénio»: da sintetização 
concentracionária, onde a densidade e a 
subtileza se encontram na leveza da im-
ponderabilidade. Por isso, também, Carlos 
Nejar elege imagens sintetizadoras, conju-
gando diferentes campos semânticos e li-
nhas de força, imagens igualmente gerado-
ras de ciclicidades, de dinâmica temporal, 
susceptíveis de criar história, vida, outras:

Fica a terra, passa o arado 
e o trabalho é o que nos passa, 
como nome, como herança; 
fica a terra, a noite passa.

[…]

Vem o sol e cava a terra; 
a semente é como a espada. 
Há uma noite que nos gera 
quando a noite é dissipada.

Vem a noite e cava a terra; 
vem a noite, é madrugada.

(p. 34-5)

Em suma, Pequena Enciclopédia da Noi‑
te, de Carlos Nejar, constitui-se, pelo título 
(que a estatui) e pelo subtítulo (que lhe re-
fere o modo de elaboração), como referên-
cia fundamental no seio da obra do autor e 
ainda assinala em si um centro poiético sob 
o mesmo título, um poema. Apresenta-se 
como iluminação ou revelação do que está 
nas sombras da sua Arte Poética, tingida 
de confessionalismo, subjectivo, estético. 
Expõe-no como indivíduo e como esteta, 
como criador e como leitor da Vida, da 
Arte e da Poesia, suas e universais: «Ma-
drugada sai da terra, / como um corpo se 
entreabre / para o orvalho e para o trigo» 
(p. 35).

Por isso, os poemas sucedem-se metoni‑
mizados pela emocionalidade autoral que 
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destaca pontos de negra fulgurância na sua 
obra, lugares de matéria negra, onde ele (e 
nós com ele) se perderia na arqueologia do 
eu e da escrita, da Vida e da Morte, numa 
autognose poiética. Nessa pontilhística 
onde cada cintilância assinala a entrada 
num universo possível, subjectivo, poé-
tico e/ou simbólico-existencial, em jeito 
de jogo entre hipo e hipertextualidade, 
cartografa-se o poeta e a biografia poéti-
ca, organiza-se a constelação da sua obra, 
assinalando os padrões da sua heráldica, 
heráldica dissimulada, cifrada nas som-
bras do signo, sob a opacidade do visível 
e do óbvio.

No âmago da enciclopédia, sob o «pór-
tico» da palavra onde a Vida e a Morte 
se confundem, onde a fluidez se fixa em 
lápide e esta em negra estrela brilhante, 
o poeta inscreve‑se e eleva o verbo lírico, 
anoitecido pela memória e pela esteticiza-
ção, subtilizando o saber aforisticamente 
compendiado e os textos calculadamente 
antologiados, ductilizando o verbo sapien-
te na salmonística poética, no «Cântico» 
onde convergem as artes de bem viver e de 
bem morrer, as duas mais longas e matri-
ciais tradições que atravessam a cultura 
ocidental e o imaginário universal:

Aqui estou, aberto o pórtico,
Serei breve no amor e no transporte.
O óbolo está pago, o dia resgatado
e a barca pronta com seu barqueiro amargo.

[…]

Carregai-me, barca.
E ainda canto.

(p. 93)

Membro da Academia Brasileira de Le-
tras, Carlos Nejar (n. 1939), um dos gran-
des autores da língua portuguesa, inter-
nacionalmente reconhecido e premiado, 
parece querer celebrar, simbolicamente, 

em 50 poemas, 50 anos de vida literária, 
partilhando connosco tudo o que ela tem 
representado para ele: a Pequena Enciclo‑
pédia da Noite. Poemas Escolhidos é poe-
sia oficiando a poesia, a do próprio e a 
universal, no plano da escrita e da leitura 
cúmplice. E eu diria com(o) ele o desejo e 
a sabedoria do poema inaugural, em jeito 
amoroso de «Cântico dos Cânticos»:

Minha alma descansa
na tua alma, 
onde a luz jamais 
desactivada: 
é um navio de longo 
curso pela água.

(p. 17)
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EM DEMANDA DA POÉTICA 
POPULAR
ARIANO SUASSUNA E O MOVIMENTO 
ARMORIAL
2.ª ed. revista

campinas, Editora da UNIcAMP / 2009

Com uma primeira edição em 1999 (tam-
bém pela unicamp), o amplo estudo do 
Movimento Armorial começava a ganhar 
estatuto de raridade para uma nova ge-
ração de estudiosos da cultura brasileira 
e até para alguns mais antigos, que não 
tiveram acesso àquela publicação. Festeje-
-se, portanto, o lançamento desta segunda 
edição, revista apenas para corrigir umas 
tantas «gralhas» escapadas da revisão.

O livro resulta do retomar da tese de 
doctorat d’État, defendida na Universida-
de Paris III, em 1981. A autora investiga 
uma proposta de reflexão estética, que, 
procurando abolir a fronteira entre as 


