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Resumo

Reúnem-se neste texto quatro poetas, do século XI ao século XX 
—Hildegard von Bingen, Rumi, Thérèse de Lisieux e Tagore—, 
aproximados por um tema comum: a musicalidade transcenden-
tal da poesia. Buscando nas tradições culturais antigas as conver-
gências entre som e imagem, ritmo cósmico e canto sagrado, a 
poesia é entendida como um rito. A hermenêutica da experiên-
cia visionária, de Henry Corbin, e a perspectiva do primado da 
consciência, da física quântica, convergem para uma apreciação 
integrativa da poesia mística medieval e de seus remanescentes 
na escritura moderna de Octavio Paz. O estudo aborda a cons-
ciência criadora e a ética resultante do contato do poeta com a 
dimensão anímica, em que os fenômenos psíquicos se realizam 
em imagens poéticas transformadoras.

Palavras chave
Poesia medieval e moderna, cosmogonia, intuição lírica, epifania.
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Poesía más allá del espacio 
y del tiempo: Himnos 
epifánicos en la lírica del 
Oriente y del Occidente

Resumen

En el presente texto se reúnen cuatro poetas del siglo XI al siglo 
XX —Hildegard von Bingen, Rumi, Thérèse de Lisieux y Rabindra-
nath Tagore—, aproximados por un tema común: la musicalidad 
transcendental de la poesía. Buscando en las tradiciones cultu-
rales antiguas las convergencias entre sonido e imagen, ritmo 
cósmico y canto sagrado, la poesía es concebida como un rito. 
La hermenéutica de la experiencia visionaria de Henry Corbin y 
la perspectiva del primado de la consciencia, presentado por la 
física cuántica, convergen en una apreciación integrativa de la 
poesía mística medieval y de sus remanecientes en la escritura 
moderna de Octavio Paz. Este estudio aborda la consciencia crea-
dora y la ética resultante del contacto del poeta con la dimensión 
anímica, en la que los fenómenos psíquicos se realizan en imáge-
nes poéticas cambiantes.

Palabras clave
Poesía medieval y moderna, cosmogonía, intuición lírica, epifanía.
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¡Un instante me escuchen,
que cantar quiero

un instante que estuvo
fuera del tiempo!

(Sor Juana Inés de la Cruz)

Introdução

A linguagem poética aparece entre as mais antigas manifesta-
ções humanas que expressam a epifania e a experiência na-

tural íntima, conforme se pode ler nos versos de poetas medie-
vais e modernos do oriente e do ocidente, bem como nos hinos 
védicos da Índia. A experiência poética encarna no silêncio, na 
contemplação e também no canto. O canto é a forma originária 
da inspiração e do êxtase, do arroubo da consciência que, através 
do pulso rítmico e melódico da música-poesia, é levada a outras 
dimensões de percepção do ser e do universo.

A epifania lírica em geral canta a vivacidade que surge dos 
estados sutis da consciência. Os elos entre o som, o verbo, o po-
ema-canto e a criação da consciência são muito antigos. Desde 
o Egito antigo até Pitágoras, a música é concebida como harmo-
nia que mantém a ordem do universo; um som primordial ressoa 
da origem do cosmos, sustendo-o ante a dissolução do caos. O 
nome que os hindus dão à consciência universal, Brahma, ori-
ginariamente significa “força mágica”, “palavra sagrada”, “hino”. 
Para as cosmovisões do mundo antigo, “a fonte de onde emana 
o mundo é sempre uma fonte acústica”, segundo o musicólogo 
brasileiro José Miguel Wisnick (1982: 38). De maneira análoga, a 
voz poética é fala criadora já no primeiro capítulo da Gênese bí-
blica, em que Elohim cria os céus e a terra e, ao pronunciar um 
imperativo, Ele cria a Luz com o som da Sua voz.
Ouve-se o canto-poema como gerador de vida e consciência nos 
versos de “Masnavi”, do poeta oriental Jalal ud-Din Rumi (1207-
1273):

The rose smiled when He’d chanted to its stem,
His spell has made a stone turn to a gem,
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Bodies transformed to souls by just one line,
His words have also caused the sun to shine (Rumi, 2004: 91).1 

No poema de Rumi, a emanação da Voz criadora é capaz de 
vivificar a matéria inerte, conceder consciência e vida através de 
seu sopro gerador. A imagem da pedra preciosa que aparece nos 
versos citados encontra correspondente na poesia da visionária 
alemã Hildegard von Bingen (1098-1179), na qual a gema precio-
sa aparece como matéria prima da criação, que nasce da Palavra:

¡Magnífica gema
y sereno esplendor del sol
que te fue impregnado!,
fuente que brota del corazón del Padre,
que es su única Palabra,
por la cual creó la materia primera del mundo (Von Bingen, 
2003: 73).

A pedra (gema) transparece, no poema, as qualidades do 
tempo cristalizado no espaço. “El ahora quiere salvarse, conver-
tido en piedra o en dibujo, en color, sonido o palabra”, escreve 
o poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz (1994: 24), aclarando a 
conversão energética que se dá na consciência, quando a vida é 
transformada em obra, impulsionada pela vontade humana de 
conceber e dar forma.

A palavra geratriz tem propriedades coagulantes, e seu 
canto cristaliza o mundo em seu fundamento, originando o sen-
tido que “dá à luz” a consciência (esta simbolizada pelo sol e pela 
fonte). No poema de Hildegard citado, a pedra preciosa é a Pa-
lavra singular do Pai, som primeiro e origem, fonte geradora de 
consciência.

 Nas palavras da pesquisadora espanhola Victoria Cirlot: 
“La piedra constituye la primera solidificación del ritmo creador, 
la escultura del ritmo esencial. La piedra es la música petrifica-
da de la creación” (Von Bingen, 2003: 74). No símbolo da música 
cristalizada ressoa a ideia de uma harmonia na qual a consciência 
1 A rosa sorriu quando Ele cantou ao seu caule,/ Seu encanto converteu o cascalho 

em pedra preciosa,/Bastou um verso, e corpos se tornaram almas,/E Suas palavras 
fizeram o sol brilhar (Tradução minha).
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reconhece a Forma primordial. A gema é a “mãe de todas as for-
mas” porque simboliza o poder condensador de uma ideia origi-
nária. A força aglutinadora de um arquétipo ou ideia primordial 
reflete a sua capacidade sintética que, com a fagulha da intui-
ção, propicia a eclosão de miríades de formas, na expansão de 
significados em que os lampejos da consciência testemunham a 
ramificação das ondas de possibilidade.2 Num átimo, como o re-
lâmpago espraia luz e som, a intuição poética surge instantânea 
e revela a Ideia que transcende espaço e tempo:

Sai do círculo do tempo
e entra no círculo do amor.
[...]
Mil gerações já gozaram
do que agora tens.
Prova a doçura em tua boca
que antes foi flor, abelha e mel.

Vamos, aceita esta pechincha:
dá uma vida
e leva uma centena (Rumi, 1996: 139).

O poeta Rumi canta, originalmente em língua persa, o sa-
crifício em prol da transformação da consciência. Canta, ainda, 
a força cósmica que espera os seres além das limitações espa-
ciotemporais. Para a cosmovisão filosófico-religiosa do sufismo 
oriental, a alma humana peregrinou através dos reinos mineral, 
vegetal, animal, e segue sua jornada a caminho da suprema sín-
tese:

A cada instante a voz do amor nos circunda
e partimos em direção ao céu profundo;
por que deter-se a olhar ao redor?
[...]
O homem emerge do oceano da alma
como os pássaros do mar.
Como há de ser a terra seca

2 Segundo Goswami (2006a: 37): “As possibilidades são possibilidades da consciência 
de escolher; quando a consciência escolhe, precipita-se um evento real que consiste 
em um sujeito observando um objeto. Isso é o que o físico quântico chama de even-
to de ‘colapso’”.
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o lugar do descanso final
de uma ave nascida nesse oceano?

Somos pérolas desse oceano,
a ele pertencemos, cada um de nós;
seguimos o movimento das ondas
que se arrastam até a terra
e, então, retornam ao mar.

Eis que surge a última onda
e arremessa o navio do corpo à terra;
e quando essa onda regressa
naufraga a alma em seu oceano.
Este é o momento da união (Rumi, 1996: 161).

A sabedoria poética oriental traz a campo a noção de es-
paço sonoro: “a voz do amor nos circunda”. A mística dos versos 
contempla uma dimensão de sentido em que a visão e a audi-
ção se mesclam sinestesicamente (Cirlot, 2005: 24). Notável é o 
fato de que na língua sânscrita dos antigos textos da Índia, as 
palavras “som” e “luz” são análogas: svara e svar, respectivamen-
te (Schneider, 1957: 49). Enquanto o ponto de vista cartesiano 
concebe a consciência como algo evidente, claro e transparente, 
centrando-se no elemento visual, luminoso (“a luz da verdade”), 
a cosmovisão antiga versa sobre a palavra audível da verdade, 
dos oráculos e profecias, invocando não a luz (visível), mas o som 
revelado ao ouvido que o escuta. Na epifania poética, ambos os 
pontos de vista estão unificados na concepção do “espaço sono-
ro”. A inspiração é vivência sinestésica, união dos cinco sentidos 
na unidade da consciência intuitiva:

en los días serenos el espacio palpita,
los sonidos son cuerpos transparentes,
los ecos son visibles, se oyen los silencios (Paz, 2004: 140).

Quase mil anos antes de Paz escrever os versos do poema 
Rememoración, na Espanha medieval ressoavam acordes que 
ecoariam em sua arte de fazer convergir espaços e tempos. Em 
Tarjuman Alashwaq (“Intérprete dos desejos”), do poeta e pensa-
dor de origem hispano-muçulmana Ibn al-Arabí (965-1040 d.C.), 



13
Son palabras

Poesia além do espaço e do tempo... Tiago Eric de Abrue

é visível um espaço íntimo da consciência onde se manifesta a 
língua intuitiva, isto é, a voz sábia, cuja fala só é audível nesse 
espaço:

The tongue of inward feeling spoke, informing me that she
 says, ‘Wish for that which is attainable’ (Al-Arabi, 1911: 144).3

Em seu ensaio sobre a vida e a obra da poetisa mexicana 
Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz escreveu: “la poesía, arte 
verbal, es palabra rítmica que se dice y se oye” (Paz, 1984: 405). 
De forma análoga, no poema dramático “La hija de Rapacini”, Paz 
descreve: “La imaginación, a veces, nos hace ver y hasta oler” (Paz, 
1997: 254). Partindo da dimensão inventiva da imaginação, é pos-
sível trazer à tona alguns tesouros da sabedoria poética transcen-
dental que, distintamente do realismo/materialismo ocidental, 
abre uma cosmovisão fundada na realidade psíquica. Esta reali-
dade adentra o “terreno da ‘natureza espiritual’, do ‘acontecimen-
to anímico’, da faculdade visionária e da imaginação ativa” (Cirlot, 
2004: 152).

A partir da hermenêutica da imaginação e da experiência 
visionária, delineada pelo filósofo francês Henry Corbin (2003), 
podemos interpelar os cânticos poéticos teofânicos pela via da 
“dramaturgia da alma” (Cirlot, 2004: 160). A dramaturgia da alma 
traz à cena o entendimento dos fenômenos da epifania poética, 
que se constituem fontes originárias de uma transformação vital 
da consciência, passíveis de se cristalizar em formas líricas, reve-
lando o “surgimento de figuras” da imaginação criadora, nascidas 
da “aventura espiritual” pessoalmente vivida pelo poeta.

1. A audibilidade do inaudível e a visibilidade do invisível: o espel-
ho da intuição

  Translumbramiento:
no pienso, veo
– no lo que veo,
los reflejos, los pensamientos veo.

3 A voz do âmago falou, fazendo-me saber que ela dizia: ‘Anseie pelo que é alcançável’ 
(Tradução minha).
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Las precipitaciones de la música,
el número cristalizado.
Un archipiélago de signos,
Aerofanía,
  boca de verdades,
claridad que se anula en una sílaba
diáfana como el silencio:
no pienso, veo
  – no lo que pienso,
la cara en blanco del olvido,
el resplandor de lo vacío.
[...]
La irrealidad de lo mirado
da realidad a la mirada
[...]
El habla
  irreal
da realidad al silencio (Paz, 1997: s.p.).

A obra poética do mexicano Octavio Paz deixa entrever a 
remanescência da sensibilidade mística (no sentido de mistério). 
Os versos do poema Blanco (1966) testemunham as aparições e 
desaparições do sentido que se dissolve na palavra-som quan-
do esta evola no ar e se dissipa no silêncio. Expressa, também, 
a possível transcendência da dualidade irreal/real. Esta possibili-
dade de leitura repousa no entendimento de que a consciência 
é o olho que projeta e dá forma à realidade: “La irrealidad de lo 
mirado/da realidad a la mirada”, canta o poema.

 Certamente, o poeta diz de uma realidade percebida atra-
vés da contemplação, acessível num ato de voltar-se para si mes-
mo. E o olhar dirigido a esse espaço de “brilho vazio” reconhece 
que, ao observar a irrealidade do mundo, a consciência vê a si 
mesma, percebendo que o verdadeiro fundamento da realidade 
é a própria consciência: “me miro en lo que miro/es mi creación 
esto que veo” (do poema Blanco). Dentre as reflexões a que Paz 
nos convida, um conceito de coloração expressiva se insinua: a 
outridade. Com este nome o poeta designa, também, o arreba-
tamento ou inspiração, em que a experiência é vivida como se 
outra consciência a projetasse.
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Mis pensamientos se deslizan como agua
Inmóvil yo los veo alejarse entre los chopos
Frente a la noche idéntica otro que no conozco
También los piensa y los mira perderse (Paz, 1997: 127).

A outridade se revela, espontânea, como um “outro que 
não conheço”. E a escritura poética grafa sua imagem conforme a 
luz momentânea. Octavio Paz pergunta:
Si la inspiración es una ‘voz’ que el hombre oye en su propia con-
ciencia, ¿no será mejor interrogar a esa conciencia, que es la úni-
ca que la ha escuchado y que constituye su ámbito propio? (Paz, 
1972: 165).

2. Mitopoese e imaginação criadora
A consciência —conforme o pensador e físico quântico in-

diano Amit Goswami (2006a: 37) — aparece-nos como a autênti-
ca estância do ser, que preside aos fenômenos da vida e, conver-
tendo possibilidades em atos, concebe a realidade como escolha. 
Indagar, portanto, esta consciência a respeito da inspiração lírica 
e sagrada, significa ouvir a “outra voz” do poema e aproximar-se, 
o quanto possível, da luz natural de seus versos, conforme a ex-
perimentamos: 

 A moment’s flash of lightning drags down a deeper gloom on 
my sight, and my heart gropes for the path to where the music 
of the night calls me.

Light, oh where is the light! Kindle it with the burning fire of desi-
re! It thunders and the wind rushes screaming through the void. 
The night is black as a black stone. Let not the hours pass by in 
the dark. Kindle the lamp of love with thy life (Tagore, 1997: 43).4

Na prosa poética do escritor indiano Rabindranath Tagore 
(premiado pelo Nobel de Literatura em 1913 pela obra Gitanjali), 
a inspiração lírica aparece como luminosidade instantânea, lam-

4 A súbita luz de um relâmpago arrasta a treva funda em meu olhar, e meu coração 
tateia o caminho que leva aonde a música da noite me chama. Luz, ó onde está a luz! 
Acenda-a com o fogo ardente do desejo! Troveja e o vento avança gritando através 
do vazio. A noite é negra como a pedra preta. Não deixe as horas passarem na pe-
numbra. Acenda a lâmpada do amor com a tua vida (Tradução minha).
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pejo de intuição, visão (imagem) e música (som). A imagem po-
ética emerge na fúria dos entes da natureza e seus sons, com o 
ímpeto do vento voraz, consubstanciando no fogo a transforma-
ção da consciência como luz que mostra a profundidade trevas.

Refletir o fundamento comum de poetas distantes entre si 
no espaço e no tempo —como Octavio Paz e Rabindranath Tagore, 
Rumi e Hildegard von Bingen—, significa reconhecer outros níveis 
de vínculo possíveis entre os diversos timbres poéticos. No funda-
mento comum onde se reúnem os poetas em um banquete de sím-
bolos, os fenômenos da imaginação criadora imantam diversos ra-
mos do saber humano e mostram que a poesia pode transformar a 
consciência e despertá-la para as dimensões sutis da realidade.

3. A transcendência do espaço e do tempo 
e o renascimento poético

La alegría madura como un fruto
El fruto madura hasta ser sol
El sol madura hasta ser hombre
El hombre madura hasta ser astro (Paz, 1997: 129).

A alegria criadora advinda da experiência do sagrado é um 
arroubo da consciência que historicamente impulsionou o ho-
mem para além de seus limites temporais e espaciais. “La expe-
riencia de lo sagrado es la revelación de nuestra condición origi-
nal”, escreve Octavio Paz (1972: 145). Esta revelação da condição 
humana, manifesta na epifania poética, dá testemunho do des-
pertar da consciência para uma nova dimensão experiencial.

O contato com o numinoso, o transcendente, certamente 
transformou a vida e a obra da monja e escritora Hildegard von 
Bingen, a ponto de reunir a devoção pelo conhecimento e a in-
ventividade poético musical, à luz das experiências visionárias. 
Em seus versos a poetisa alemã canta o que Octavio Paz chama 
“o diamante difícil dos santos”:

Vosotros, capullos de rosas,
que en el derramamiento de vuestra sangre
bienaventurado sois,
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exhalando vuestro perfume en los mayores goces
y destilándolo en la redención,
que fluyó del designio del corazón
que permanece
desde antes de los tiempos (Von Bingen, 2003: 167).5

Na epifania poética, a assim chamada “união com a divin-
dade” remete à unidade originária, ao tempo anterior aos come-
ços e posterior ao fim. A experiência da união, pelo prisma dos 
novos paradigmas do conhecimento (Goswami, 2006b: 38), é vis-
ta como a manifestação de uma consciência cósmica e não lo-
cal, isto é, que transcende o tempo-espaço. Octavio Paz escreve: 
“la verdadera originalidad es, siempre, un regreso al principio: el 
arte es un continuo recomienzo” (Paz, 1983: 405). Um recomeço e 
também uma reinvenção diária da própria personalidade que se 
inscreve na escrita.

Quando a consciência vislumbra a dimensão supraindivi-
dual da vida, percebe sua existência não restrita a um corpo, a 
um nome, uma idade, descobrindo seu parentesco com o uni-
verso herdeiro de inúmeras eras. “A poesia eleva cada indivíduo 
através de uma ligação específica com o todo restante”, escreve-
ra Novalis. Contudo, a união transcendente, a suprema síntese e 
conjunção da consciência, é, por enquanto, um anseio, um desi-
derato. Um desejo encarnado na poesia. Poesia: campo onde os 
desejos vicejam.

4. O fogo da comunhão: o amante e o amado
Ao desejo de união e integração corresponde o anseio su-

blimado do amante pelo amado, que ressoa nos versos da po-
etisa e religiosa francesa Thérèse Martin de Lisieux (1873-1897), 
em tradução/recriação pela escritora portuguesa Maria Gabriela 
Llansol (1931-2008):

Ninguém _ poderá contemplar a tua glória _
Sem atravessar _ o fogo e a sua memória _ Eu
Escolhi para meu purgatório _ O teu Amor
Incandescente _ Ó coração do meu Amado

5 Tradução: María Isabel Flisfisch.
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Desejo profundamente _ ao deixar esta vida
Que _ minh’alma _ seja um acto de puro amor _
Como?, não sei _ Mas fazê-lo, eu quero _ E sem
Delongas, mergulhar na Tua _ Incandescência (Lisieux, 1999: 
147).

O fogo aparece como o símbolo maior da união. O fogo é 
uma imagem muito antiga da divindade (Moisés e a sarça arden-
te, por exemplo). Na chama reúnem-se a eternidade e o instan-
te: a contemplação do amado transcendente na incandescência 
do fogo presente. A consciência amorosa arde no sentimento 
teofânico. No instante eterno do poema cintila a visão da união 
porvindoura, não somente enquanto promessa, mas enquanto 
meta, estabelecendo a momentânea reconciliação entre o céu e 
a terra. Na experiência poética, a união mística paira enquanto 
vige a inspiração, no espaço do lampejo de intuição. Como a luz 
natural, a “outra voz” se expande no desejo e então se dissipa, re-
alizando-se em obra, ainda que efêmera, espalhando sementes 
para o conhecimento humano.

Considerações finais

O poema visionário pode ser concebido como um ente vivo, do-
tado de fala, com sua linguagem de imagens em movimento e 
em perpétua transformação. Enquanto invenção humana, guar-
da a imagem de seu criador. À semelhança do espírito que lhe 
dá existência, a poesia mística é símbolo, realização cultural de 
algo desconhecido —espelho do invisível—, um mistério capaz 
de transformar a consciência. 

Nas palavras de Tagore (1913: 51), a liberdade última que o 
homem deseja reside na atitude ética do poeta que vive a experi-
ência histórica presente, atuando artística, política e socialmente 
na comunidade com os demais seres:

Where the mind is without fear and the head is held high;
 Where knowledge is free;
 Where the world has not been broken up into fragments
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by narrow domestic walls;
 Where words come out from the depth of truth;
 Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
 Where the clear stream of reason has not lost its way into dre-
ary desert sand of dead habit;
 Where the mind is led forward by thee into the ever-widening 
thought an action–
 Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

O conhecimento do mundo psíquico e a sabedoria que 
dele flui, na experiência poética, pairam além da mera estética 
literária. É conhecimento humano além das limitações de espa-
ço e de tempo, que aponta caminhos alternativos para o enten-
dimento. Conforme pontua Assagioli (2013: 216), a experiência 
mística não constitui um fim em si mesma, mas o indivíduo tem 
que extrair dela “o fogo, o entusiasmo e o incentivo para voltar ao 
mundo e servir a Deus e ao seus semelhantes”. O poeta conscien-
te, que volta seu olhar para as estrelas, enxerga ali o cosmo ínti-
mo, e escolhe não perder-se na contemplação cega, mas com-
partir com seus contemporâneos a vitalidade que mana de seus 
versos como forma de reconciliação com o tempo presente da 
experiência, ciente das profundas raízes do drama histórico. Por 
esse prisma, a poesia, provida da inteligência mística, é capaz de 
reunir as tradições milenares e o saber contemporâneo.
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