
EDIÇÃO E PROPRIEDADE

COLÓQUIO/Letras

ISSN: 0010-1451 - Página principal / Homepage: https://coloquio.gulbenkian.pt

[Recensão crítica a 'A Poesia do Pensamento. Do
Helenismo a Celan', de George Steiner]

Maria João Cantinho

Para citar este documento / To cite this document:

Maria João Cantinho, "[Recensão crítica a 'A Poesia do Pensamento. Do Helenismo a Celan',
de George Steiner]", Colóquio/Letras, n.º 184, Set. 2013, p. 191-194.



191

TEORIA DA LITERATURA

George steiner

A POESIA DO PENSAMENTO
DO heLeNISmO A CeLAN
Tradução de Miguel Serras Pereira

Lisboa, Relógio d’Água / 2012

Eis que nos chega mais um livro de Geor-
ge Steiner, figura maior do pensamento 
actual cuja obra abarca uma confluência 
de problemas e temas provenientes dos 
mais variados quadrantes. Possuidor de 
uma cultura humanista, o que vai sendo 
cada vez mais raro e frágil nos nossos dias, 
Steiner percorre com o mesmo à-vontade 
vários domínios do saber, da filosofia à li-
teratura, da história ao pensamento social 
e político. A tradução de Miguel Serras 
Pereira é rigorosa, algo a que já nos habi-
tuámos.

Com uma obra vastíssima, na qual figu-
ra também a ficção, Steiner tem sido um 
dos autores mais marcantes nos estudos 
contemporâneos de literatura compara-
da, crítica literária e teoria da tradução. 
O seu livro After Babel é uma referên-
cia incontornável nos estudos literários. 

Curiosamente, e apesar da boa recepção 
que o autor encontra em Portugal, onde 
já esteve algumas vezes, persiste uma certa 
ausência de leitura interpretativa da sua 
obra, o que contribui para uma situação 
um tanto paradoxal, de «visível invisi-
bilidade», como diz Ricardo Gil Soeiro, 
que escreveu a sua tese de doutoramento 
sobre o autor1. Como diz Soeiro, o facto 
de Steiner ser um herdeiro do pensamento 
metafísico, avesso às tendências da actu-
alidade, tem sido a principal explicação 
para essa condição.

Publicado em 2011 e traduzido agora 
entre nós, este livro de Steiner aborda as 
relações entre a poesia e o pensamento, 
ao longo da sua história e também da li-
teratura universal, estudando-as em toda 
a sua complexidade. O seu projecto é na-
turalmente ambicioso, dada a vasta temá-
tica, mas, enquanto herdeiro de um pen-
samento do fragmentário, Steiner sabe 
também dos limites do mesmo e interes-
sa-lhe sobretudo compreender as modu-
lações diferenciadas da linguagem, mais 
do que propriamente realizar um estudo 
sistemático (e que rapidamente se torna-
ria refém da teia dos sistemas, fechado e 
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irrespirável). Por essa razão, após as 220 
páginas escritas sobre inúmeros filósofos, 
poetas e escritores, ele conclui, de forma 
tão natural: «Este ensaio não fez mais do 
que arranhar a superfície. Os embates, 
as cumplicidades, as interpenetrações e 
amálgamas entre a filosofia e a literatura, 
entre o poema e o tratado metafísico são 
uma constante» (p. 219).

Filosofia e poesia são ambas produtos 
da linguagem, tendo nela a sua matriz on-
tológica. O que Steiner nos pretende mos-
trar é a sua indissociabilidade, o modo de 
os enleios entre elas se irem gerando desde 
a sua génese, como resultados do pensa-
mento humano. Recuando na história, 
mostra-nos Steiner que, desde os pensa-
dores pré-socráticos, os «meios perfor-
mativos» da filosofia e da literatura «são 
idênticos», ocupando, por isso, o «mes-
mo espaço generativo» (p. 14). Esta é a li-
nha de água que atravessa este ensaio, que 
se equilibra entre a leveza, a fluidez da sua 
prosa e uma erudição notável, que já lhe 
conhecemos há muito. O autor percorre, 
ao longo de nove capítulos e de forma as-
sistemática, o pensamento filosófico des-
de a época helénica até à contemporânea, 
destacando figuras como Platão, Mon-
taigne, Descartes, Goethe, Hegel, Niet-
zsche, Wittgenstein, Paul Valéry, Walter 
Benjamin, Heidegger, Paul Celan, Derri-
da, entre outros.

A língua natural, com os seus enleios 
próprios, resistências e efeitos de produ-
ção, é o «meio inelutável da filosofia» 
(p. 25). Tanto Hegel como Heidegger nos 
mostraram o modo como a filosofia luta 
contra os limites da língua para encontrar 
o rigor e a justeza do dizer, domesticando 
a linguagem e introduzindo novas signifi-
cações no seu idioma, exprimindo assim 
uma capacidade de «reinvenção» que é 
comum à poesia. Essa é também uma ta-
refa de legitimação do pensamento, que 
busca nos seus próprios meios performa-

tivos a sua expressão. Mais, Steiner refuta 
a ideia muito comummente propagada 
— da filosofia contra a poesia — e defen-
dida por Platão, da renúncia à poesia e 
consequente expulsão dos poetas da Polis, 
afirmando que a filosofia se assemelha à 
poesia e mostrando esse ponto de afini-
dade quando cita os casos dos poetas que 
recorrem aos filósofos: Baudelaire recorre 
a «De Maistre, Mallarmé a Hegel, Ce-
lan a Heidegger, T. S. Eliot a Bradley» 
(p.  25). Relembra ainda Steiner o modo 
«literário» e inexcedível como Platão, 
que supostamente não apreciava a poesia, 
compunha os seus diálogos filosóficos, 
impregnados de uma linguagem poética 
(como exemplos maiores disso, o Fedro, 
e o diálogo Symposium). Sabemos que 
Platão, em virtude de uma pretensa racio-
nalização e sistematização do pensamen-
to, também convivia mal com a ideia de 
escrita, defendendo que esta «subverte, 
debilita as forças primordiais e as artes da 
memória, a mãe das Musas» (p. 29).

O diálogo escrito afigurava-se-lhe, as-
sim, como o único meio linguístico para 
expor as suas ideias filosóficas, uma vez 
que seguia o ritmo das interrupções dos 
interlocutores, por meio da dialéctica, 
traduzindo um parentesco com a música 
ao preservar a dinâmica da voz que fala. 
Dessa forma, o elemento poético precedia 
a prosa, como sustenta Steiner. Por outro 
lado, a presença dos mitos nos diálogos 
de Platão e de um certo carácter oracular 
— tão caro ao pensamento e à literatura 
gregas — confere-lhe essa musicalidade 
poética, cujo exemplo pode ser encon-
trado inequivocamente no «Discurso de 
Diotima» sobre a natureza do amor, no 
diálogo Symposium.

Todavia, a presença desse elemento 
poético encontra-se, sobretudo, nos fi-
lósofos que integram a estética do frag-
mento — por exemplo, os pensadores 
românticos (Novalis, Friedrich Schlegel), 
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Montaigne, Pascal, Nietzsche, Wittgens-
tein, Walter Benjamin. Esta corrente de 
pensadores remonta, como nota Steiner 
(p. 31), aos pré-socráticos e pensadores 
aforísticos da Grécia. Esses elementos, 
que podem ter uma origem órfica, hera-
cliteana ou pitagórica, encontram uma 
correspondência nos pensadores mo-
dernos, como é o caso de Nietzsche e de 
Wittgenstein (dois casos exemplares do 
pensamento moderno). É sobretudo a es-
crita oracular de Heraclito que mais seduz 
os filósofos, abrindo uma linhagem que 
atravessa as obras de Píndaro, de Góngo-
ra, Hölderlin, Mallarmé e Paul Celan, na 
óptica de Steiner. O hermetismo poético 
procura, assim, superar os meios de que 
a linguagem dispõe, forçando possibili-
dades de transgressão daquela, abrindo 
a linguagem ao inesperado e à suspensão 
do sentido. Esta fusão coloca a linguagem 
numa «condição de fronteira», que é 
evocada por T. S. Eliot, abrindo o cami-
nho ao pensamento fragmentário.

Autores como Descartes e Hegel, ao 
contrário do que poderíamos pensar, não 
são avessos à poesia e à literatura. O pró-
prio dispositivo cartesiano dos sonhos 
evoca o espírito barroco, comprazendo-
-se na «produção» de efeitos ilusórios, 
tal como em Corneille, em Calderón de la 
Barca ou, ainda, em Shakespeare. Hegel, 
pelo seu lado, apesar da sintaxe tortuosa, 
era um devoto apaixonado de Sófocles e 
a sua escrita, densíssima, atrairá autores 
como Mallarmé e os surrealistas, prepa-
rando, como diz Steiner, a escrita de Joy-
ce ou de Paul Celan (cf. p. 90). Porém, o 
ponto alto dessa afinidade terá lugar no 
encontro, não apenas de Hegel com Sófo-
cles, mas também de Heidegger e Hölder-
lin. Steiner aponta para um movimento 
de expansão da potencialidade dessa con-
fluência: «A filosofia lê a poesia maior e 
é lida por ela» (p. 104). Também no úl-
timo capítulo, que aborda a relação entre 

Heidegger e Celan, Steiner mostra-nos o 
modo como isso acontece. Há passagens 
dos textos de carácter mais ensaístico de 
Paul Celan, nomeadamente no Meridia-
no, onde essa relação da sua poesia com o 
pensamento heideggeriano se revela em 
toda a sua extensão.

Assumir claramente, como o autor faz, 
que «a vanguarda da ficção moderna é 
inteiramente filosófica» (p. 125) é acer-
tado, se citarmos Proust, Joyce, Hermann 
Broch, Musil. Apenas «a poética e a arte» 
tornam sensível esse continuum, que é a 
«pulsação do ser» manifestando-se na 
linguagem, na medida em que a arte e a 
poesia, através dos seus dispositivos me-
tafóricos, comunicam verdades que são 
mais facilmente apreendidas; nas palavras 
de Bergson2, aqui citado, «só a grande 
arte e a grande literatura autorizam ‘o es-
tudo da alma no seu carácter concreto’» 
(p. 125). No mesmo capítulo, Steiner fala 
da relação do pensamento de Walter Ben-
jamin com a poesia e a literatura como 
um caso de profundo enlace (relembre-se 
Hölderlin, Goethe, Proust, Baudelaire, 
Kafka, etc.) e refere com justeza a sua rela-
ção epistolar com Scholem, que se centra-
va nos aspectos aqui abordados.

Na nossa época de cacofonia e de dis-
persão, é bom contar com a voz de Stei-
ner, leitor metafísico e grandioso, cuja 
visão da cultura nos é dada como um 
grande reencontro no plano genesíaco 
da linguagem. Essa poética do encontro, 
que podemos encontrar em Heidegger 
ou Celan, autores que lhe são caros, pa-
rece revelar a verdadeira fissura por onde 
entra a luz da transcendência do Ser e se 
afirma como a mais concreta modalidade 
de afirmação da grandeza humana. Não é 
por acaso que o autor busca em Heidegger 
— no último capítulo, em que o relaciona 
com Celan referindo o encontro entre am-
bos —, o mote da sua reflexão, citando-o: 
«Só esta simbiose ‘pode trazer-nos a sal-
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vação’ […]. Nascida da poesia, a filosofia, 
no fim dos tempos, regressará ao ‘grande 
oceano da poesia’» (p. 204). É isto o que 
ressalta desta obra de Steiner e o autor 
afirma-o expressamente: «a simbiose do 
pensamento e da poesia, a sua fusão exis-
tencial no que se reporta ao enunciar o 
‘Ser’, define a autêntica natureza, o Wesen, 
da própria linguagem» (p. 205). É um li-
vro indispensável no qual Steiner nunca 
se torna redutor, mas suscita antes uma 
reflexão profunda, abrindo-se a nossa lei-
tura e interpretação.

Maria João Cantinho

Notas

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

1 Ricardo Gil Soeiro, Iminência do Encontro. George 
Steiner e a Leitura Responsável, Lisboa, Roma Edi-
tora, 2009, p. 24.

2 A citação é de La Pensée et le mouvant.
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poesia

Manuel alegre

NADA ESTÁ ESCRITO
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2012

Nada se sabe / que já não se saiba. 
// Nada se escreve / que não esteja 
escrito. //Mas nada se sabe / nada 
está escrito.

Há obras intemporais, mesmo quando 
motivadas por uma circunstancialidade 
concreta, que para sempre ficam gravadas 
na nossa memória.

Em relação a este novo livro de Manuel 
Alegre, ao contrário do que genericamen-
te nele é habitual, confrontamo-nos com 

poemas de vários matizes, quais deles 
mais rigorosos na expressão e no sentir do 
poeta.

Assim, por exemplo, temos uma das 
mais belas e bem construídas cantatas 
sobre o nosso existir atual, a «Balada dos 
Aflitos» (p. 13), onde a consciência cívi-
ca e crítica, a par da sensibilidade e mu-
sicalidade, concretizam a denúncia sobre 
a morte do humanismo no mundo que 
estamos a viver. O valor e sentido deste 
poema residem não só na capacidade de 
transmissão da essência do real que o mo-
tiva, como de invocação e demonstração 
da maneira natural de ser do poeta, para 
sempre comprometido com a panóplia de 
valores que o enformam. A ver:

Irmãos humanos tão desamparados
a luz que nos guiava já não guia
somos pessoas — dizeis — e não mercados
este por certo não é tempo de poesia
gostaria de vos dar outros recados
com pão e vinho e menos mais-valia.

Irmãos meus que passais um mau bocado
e não tendes sequer a fantasia
de sonhar outro tempo e outro lado
como António digo adeus a Alexandria
desconcerto do mundo tão mudado
tão diferente daquilo que se queria.

Talvez Deus esteja a ser crucificado
neste reino onde tudo se avalia
irmãos meus sem valor acrescentado
rogai por nós Senhora da Agonia
irmãos meus a quem tudo é recusado
talvez o poema traga um novo dia.

A poesia de Manuel Alegre desde sem-
pre foi assim, nascendo, por um lado, 
pela motivação política e humanista que 
lhe fornece o perfil e, por outro, por uma 
espiral semântica de rara musicalidade, 
ambos os vetores conjugados por uma 
clareza de pensamento onde não só as 


