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Abro as veias: irreprimível, irrecuperável, a vida vaza.
Ponham embaixo vasos e vasilhas!

Todas as vasilhas serão rasas, parcos os vasos.
Pelas bordas —à margem— para os veios negros da terra vazia,

Nutriz da vida, irrecuperável, irreprimível, vaza a poesia. 
M. TsveTaieva

O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. 
O sentido do ato de existir. 

Me recuso a viver num mundo sem sentido.
P. LeMinski

Resumen

Empezamos con un breve recorrido histórico del tema la 
melancolía, desde la proposición de Aristóteles hasta hoy. 

Desde la medicina hasta el psicoanálisis, seguimos su relevancia 
en las relaciones del individuo con la experiencia de la pérdida. 
En ese punto, la estructura de la metáfora permite un pasaje del 
cuerpo desvitalizado al lenguaje, proveyendo preciosas indica-
ciones clínicas. Con el recurso de la metáfora se abre la operación 
poética, que discutimos como operación de corte y condensa-
ción, llevando al poeta a traducir sus experiencias en este cami-
no. La obra de la poeta rusa Maria Tsvetáieva será nuestro punto 
de apoyo para estas articulaciones.

Palabras clave 

Melancolía, metáfora, psicoanálisis.
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Resumo

Iniciamos com um breve percurso histórico do tema da Melan-
colia desde a proposição de Aristóteles até hoje. Da medicina 

à psicanálise, acompanhamos sua relevância nas relações do su-
jeito com a experiência de uma perda. Nesse ponto a estrutu-
ra da metáfora permite uma passagem do corpo desvitalizado 
à linguagem, fornecendo preciosas indicações clínicas. Pelo viés 
da metáfora abre-se a operação poética, que discutimos como 
operação de corte e condensação, levando o poeta a traduzir 
suas experiências nesse caminho. A obra da poeta russa Marina 
Tsvetaieva será nosso ponto de apoio para estas articulações. 

Palavras-chave 

Melancolia, metáfora, psicanálise.

Melancolia e poesia
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Melancolia e poesia 

Relacionar melancolia e poesia nos faz enveredar por dois 
caminhos que ora se aproximam, ora se afastam. Em seus 

pontos de convergência, podemos apreciar como é tratada por 
ambas a experiência de perda —nem sempre facilmente obje-
tivada. Na melancolia a perda afeta a vida total do sujeito, que, 
através da metáfora poética poderia dar palavras a essa solidão; 
traduzida no plano da estética como poesia, a experiência pode 
ser compartilhada e objeto de contemplação e reflexão para 
outros. Quanto ao ponto de afastamento, o peso maior está do 
lado do melancólico, que, mesmo poeta, persiste em manter seu 
trágico estado de humor e de insatisfação com a incompletude 
do mundo e da vida, numa posição de buscar o infinito.

Iniciemos abordando o tema pela melancolia, o que exige ul-
trapassarmos as fronteiras de um só campo da experiência hu-
mana, seja ele filosófico, estético, médico ou psicanalítico, pois 
transcende os limites da teoria, necessitando aproximarmo-nos 
de sua história e de suas expressões na clínica (psiquiátrica e psi-
canalítica), nas artes plásticas e na literatura.

Utilizando as referências de Pigeaud (2009), vemos que desde 
a Antiguidade grega, portanto há mais de dois mil anos, a tra-
dição dos estudos sobre a melancolia no Ocidente parte da te-



10
Interpretextos
8/Otoño de 2012

oria dos humores de Hipócrates, sendo causada pela crase dos 
humores, com aumento da bile negra, humor que se caracteriza 
por contrastes: espesso / liquefeito; quente / frio; força / fraqueza 
etc., justificando a instabilidade do temperamento melancólico. 
Acrescenta-se à história o opúsculo de Aristóteles —o Problema 
XXX, onde é associada aos espíritos geniais. Na passagem da Ida-
de Média para a Renascença, seu estudo é incrementado com 
grande produção escrita e pictural —como a bela gravura de Al-
brecht Dürer e, na Idade Moderna, especialmente no século XVIII 
e XIX assume papel de destaque na psicopatologia, pelos autores 
Kraepelin e Pinel, fazendo parte hoje do debate de certos com-
portamentos humanos definidos como transtornos bipolares e 
depressões.

Mas em que consiste a melancolia, esse estado indefinido de 
tristeza e depressão —ás vezes mórbida, uma sensação de inca-
pacidade e languidez, um humor irritadiço ou indiferente, esse 
desinteresse pela vida e pelo mundo?

A escola de Aristóteles assinalou sua relação com o gênio. To-
dos os homens excepcionais, seja na poesia, na filosofia ou na 
política, como Empédocles, Platão, Sócrates e Lisandro foram 
melancólicos, mas supõe-se que também é a causa da loucura 
de Héracles e Ajax, todos eles associados à produção da bile ne-
gra, designando um estado que coloca em causa a afetividade e 
o raciocínio, variando, do melancólico ao louco a relação de grau. 
Assim, a saúde do melancólico é continuamente ameaçada: epi-
lepsia, apoplexia, síncopes, pavores, e, paradoxalmente, excesso 
de confiança em si. 

Pigeaud (2009:107) realça esta passagem em Aristóteles:

Todos aqueles em que o calor excessivo nas imediações do centro 
[coração] diminui de intensidade são certamente melancólicos, po-
rém, mais sensatos, e se eles forem menos estranhos serão supe-
riores aos demais, uns no que concerne à educação, outros no que 
concerne às artes, outros no que concerne à política.

Em relação ao Problema XXX, a novidade de Aristóteles foi li-
gar ao corpo, ao humor um tropo específico: a metáfora. Poetas, 
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loucos e melancólicos fazem metáforas; mas os loucos fazem me-
táforas ruins, ao passo que as dos melancólicos são de qualidade. 
“Os melancólicos —diz Aristóteles— em razão de sua força são 
como os arqueiros, que atiram de longe e têm êxito no tiro” (Pi-
geaud, 2009:110). 

Essa hipótese não obedece às leis da balística, mas às da re-
tórica. A propósito disso, segundo Pigeaud (2009), na Retórica 
Aristóteles afirma: “É preciso criar metáforas, [...] a partir de ele-
mentos apropriados e não evidentes [...] como um bom atirador.” 
Nos melancólicos, como são instáveis e experimentam nume-
rosas e diversas emoções, também em razão de sua violência, o 
movimento não é suprimido por um outro movimento. O tiro da 
metáfora é função da força do humor bile negra. Desse modo 
explica-se que poesia e melancolia sejam ligadas (2009:124-125).

A melancolia é um estado doentio que coloca em questão a 
relação consigo mesmo e com outrem. Sua cura seria suportar 
essas relações, por isso interessa ao médico e ao filósofo. Ela é, ao 
mesmo tempo doença e aprendizagem natural da filosofia, pois, 
nessa doença o homem deve aprender a curar seu temor da mor-
te e seu temor de outrem (Pigeaud, 2009:126-127).

Frias (2009) na apresentação ao livro de Pigeaud, destaca que 
este, ao citar uma passagem de Aristóteles relatando a tortura 
praticada pelos piratas tirrenos que atavam, meticulosamente, 
face a face, o corpo de um homem ao cadáver de seu semelhan-
te, pergunta-se: “Quem é o mais forte, o morto ou o vivo, e quem 
olha o outro?” A morte e a vida se entreolhando. Ou um só olhar 
que vê a vida e a morte. Onde se encontra a expressão da melan-
colia? No olhar do cadáver? Na expressão da morte? Ou no olhar 
perdido, fora da temporalidade, que olha o vazio das coisas, pas-
mado diante do mistério da existência? (2009:20-21).

Prosseguindo o estudo da melancolia, chegamos aos inícios 
do século XX, com o ensaio Luto e melancolia (1917) de Freud 
—aliás, um belíssimo e poético ensaio. Freud parte da distinção 
dos dois estados— luto e melancolia —estados que afetam o su-
jeito diante da perda de um objeto de escolha libidinal, podendo 
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ser representada tanto pela perda de uma pessoa amada, quan-
to por algo mais abstrato, como um ideal, uma causa, a pátria, a 
liberdade etcétera. 

O interessante deste ensaio é que Freud não está tão preo-
cupado com a conduta clínica visando um tratamento, mas an-
tes em descrever as características e a estrutura dos dois estados, 
dando ênfase especialmente ao sujeito melancólico, e não tanto 
à entidade mórbida da melancolia.

O estado de luto —diz Freud (2010)— não nos inspira nada 
de patológico, embora ocasione às vezes sério afastamento da 
conduta normal da vida, mas confiamos em que será superado 
após certo tempo, e até achamos que não devemos perturbá-lo. 
A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abati-
mento doloroso (Verstimmung), uma cessação do interesse pelo 
mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de toda 
atividade e diminuição do amor-próprio (Selbstgefühl), que se ex-
pressa em recriminações a si mesmo, podendo chegar a uma de-
lirante expectativa de punição (2010:172).

Há, portanto diferenças significativas estruturais entre os dois 
estados. No luto o amor próprio não é afetado, e há consciência a 
respeito do que foi perdido. Na melancolia a perda constitui uma 
perda de si mesmo, e mesmo que saiba quem ele perdeu, perma-
nece inconsciente o que foi perdido nessa situação, ou seja, sua 
causa objetiva. O trabalho do luto (Trauerarbeit) é lento e consis-
te na diminuição do investimento libidinal em torno do que foi 
perdido, acompanhado ao mesmo tempo de novos investimen-
tos, que trarão consigo a recuperação do humor e a superação 
da tristeza. Na melancolia não se dá tal trabalho, sendo substi-
tuído por uma inibição interna em fazer novas ligações, e em se 
interessar pelo mundo que o cerca. Há uma fixação na situação 
de perda, uma perda que se estende ao eu, empobrecendo-o 
(Freud, 2010:175).

Como já ressaltamos, nesse ensaio Freud dedica-se a descre-
ver o sujeito melancólico, e fica atento a seu discurso. Percebe que 
as acusações que o melancólico faz a si mesmo nos indicam que 
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está havendo um processo interno que desconhecemos, pois, ao 
mesmo tempo em que se descreve como uma pessoa sem va-
lor, por outro lado não se inibe em apresentar-se assim aos ou-
tros, parecendo haver uma imperiosa insistência em comunicar 
seu estado desprezível, com certa satisfação nesse desnudamen-
to. Não adianta contradizê-lo; o importante é percebermos que 
ele está descrevendo uma real situação psicológica. Se ficarmos 
atentos às suas palavras, notamos que as recriminações que faz a 
si mesmo são as mesmas que caberiam ao objeto que o abando-
nou ou decepcionou. Supomos, portanto uma identificação com 
os traços desse objeto abandônico. Freud (2010) escreve:

Assim, a sombra do objeto caiu sobre o eu, e a partir de então este 
é julgado como um objeto, um objeto abandonado. Desse modo, 
a perda do objeto se transformou numa perda do eu, e o conflito 
entre o eu e a pessoa amada, numa cisão entre a crítica do eu e o eu 
modificado pela identificação (pp. 178-181).

Desenvolvendo mais detidamente suas articulações, Freud 
(2010) conclui neste ensaio que no sujeito melancólico houve 
predominância de um tipo narcísico de escolha libidinal, na qual 
sobressaiu a ambivalência que cerca o objeto como representan-
te do mundo exterior, que, ao mesmo tempo é amável e hostil. 
A hostilidade gera o sadismo, e nesse processo de identificação 
o sadismo pode voltar-se contra o eu, tendo como decorrência 
possível o suicídio (2010:184-185).

Com a releitura de Freud feita por Lacan, e sua construção do 
objeto a —que se instaura no lugar do objeto para sempre per-
dido, e que vem a ser causa de desejo, os psicanalistas podem 
articular de forma mais estrutural a função da melancolia e da 
célebre frase de Freud: “a sombra do objeto caiu sobre o eu”. O 
melancólico revela a posição de objeto que é constitutiva do su-
jeito, por estar sujeitado ao campo do Outro e à linguagem. Cito 
Czermak (2009): 

O melancólico faz-se de objeto, de abjeto, como se dissesse: “Não 
há nada a fazer, eu poluo você; você só tem uma saída: se livrar de 
mim.” Mas ao mesmo tempo se faz imortal. Desnuda sua posição 
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desprezível e passa então a ser um objeto não disfarçado: é um 
objeto sem maquiagem. Na melancolia, não há vestígio do eu; o 
objeto volatilizou todo o eu e ocupa toda a cena deixada vaga pela 
ejeção da persona. Do eu não resta mais que uma sombra (pp. 119-
120).

É, portanto, o objeto que tem aqui seu valor na estrutura sub-
jetiva, um valor de casa vazia, de um nada —como afirmam tan-
tos poetas— vazio que passa inconscientemente a causar o sujei-
to no esforço insistente de lhe dar um sentido.

Como nos dizia o poeta Leminski (2011) na epígrafe que uti-
lizamos: “O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O senti-
do do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido” 
(2011:13).

Após termos acentuado as características do melancólico que 
realçam algo da estrutura subjetiva nas relações com a lingua-
gem, retomemos o estudo de Pigeaud (2009) Metáfora e melan-
colia, para examinarmos as relações possíveis entre a melancolia 
tomada como afecção psíquica —a depressão maior (DSM-IV) e a 
genialidade e criação, especialmente a poética, e a função que 
tem nisso a metáfora.

A importância da metáfora já foi aludida em nossa referência 
a Aristóteles, quando dizia “É preciso criar metáforas, [...] a par-
tir de elementos apropriados e não evidentes [...] como um bom 
atirador.” e “Os melancólicos, em razão de sua força, são como 
os arqueiros, que atiram de longe e têm êxito no tiro” (Pigeaud, 
2009:110). Os melancólicos são metafóricos, porque são meta-
bléticos, ou seja, são capazes de arrebatar, de fazer uma trans-
ferência de sentido, porque são arrebatados e arrebatáveis, são 
transformáveis e transformados (Pigeaud, 2009, p. 143).

Dando um salto de quase 2000 anos Pigeaud continua seu 
estudo sobre essas relações comentando o trabalho de um autor 
do século XX, Charles Blondel (1916), autor atento à linguagem 
de seus pacientes, às suas expressões, às figuras de sua lingua-
gem. Quando sua paciente diz que “tem um círculo na cabeça” ou 
que “antes eu tinha um grande coração... agora ele cessou de ba-
ter”, Blondel considera que não podemos deixar de tomar cons-
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ciência do duplo sentido das palavras que ela emprega; pois, a 
originalidade de sua linguagem decorre precisamente do des-
conhecimento dessa duplicidade; seu pensamento percorre, em 
um movimento contínuo, uma série de fórmulas que supõem um 
estado de consciência onde o eu e o corpo se fundem em uma 
indiscernível unidade (2009:145).

Pigeaud acentua como Blondel (1916) mostra-se sensível não 
a uma semiótica, mas à retórica da linguagem de seus pacientes, 
linguagem que, ao ouvirmos parece-nos familiar, mas, em reali-
dade nos é perfeitamente estranha. Diz Blondel: “Nenhuma tra-
dução literal é possível. [...] A doente denuncia o mistério e vive a 
sua angústia” (Pigeaud, 2009, p. 145).

Essa linguagem estranha possui para o doente ao mesmo 
tempo valor físico e valor moral, valor concreto e valor “imagi-
nado” (Blondel, 1916), sem que seja capaz de dissociá-los. Sofre 
por não mais poder metaforizar, a não ser repetindo metáforas 
gastas, pois metaforizar implica uma ruptura, um espaço, uma 
distância de onde o eu possa julgar a relação. O doente se encon-
tra, como diz Blondel (1916), em um sistema banhado de conti-
nuidade (2009:146).
• Prosseguindo seu estudo, Pigeaud (2009) afirma que, se em 

retórica pensamos a metáfora como proximidade no espaço, 
a doença nos obriga a pensá-la como afastamento, como o es-
forço e o sofrimento que esse distanciamento implica (p. 146). 
A melancolia apresenta-se como uma doença diferente das 
outras, pois sua essência está na ligação entre o sofrimento e o 
sentido. Implica a necessária urgência de sair de si, de quebrar 
a unidade, o continuum, estabelecer um ponto de vista fora de 
si, de onde possa julgar-se. Diz ele:

Se melancolia e metáfora estão ligadas não é um acaso. Ambas são 
impelidas por causa obscura que não pode inteirar-se dela própria 
em outro lugar, do qual se interrogue sua estranheza e seu paren-
tesco. A metáfora bem sucedida pode ser ao mesmo tempo, a cura 
da melancolia. Pois é então que, serena, ponderada, apaziguada e 
arrefecida, a metáfora permite ser contemplada e julgada. [...] Po-
deríamos dizer também que, de uma certa maneira, a metáfora é a 
forma da melancolia (pp. 151-152). 
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E o que dizer da metáfora na operação poética? 
Vejamos o que podemos encontrar em alguns teóricos da po-

esia.
Pound (1997) enuncia: “Dichten= condensare” (p. 40). Dichtung 

em alemão é poesia, e ao mesmo tempo o verbo dichten quer 
dizer condensar, tornar denso. A palavra poética adensa signifi-
cados. É o mesmo sentido da condensação no sonho, segundo 
Freud: Verdichtung, operação na qual vários sentidos e imagens 
do desejo inconsciente se apresentam numa só na cena do so-
nho e no sintoma (Freud, 1972:297-300). Lacan (1998) propõe a 
equiparação: condensação —metáfora como tropo de lingua-
gem, uma vez que o inconsciente é estruturado como uma lin-
guagem (1998:515).

Num ensaio dedicado ao tema da metáfora, Octavio Paz 
(1979) — que se insere na linhagem dos poetas-críticos —refere-
se às pesquisas de Lévi-Strauss sobre a linguagem dos primiti-
vos, destacando o rigor da “lógica sensível” destes povos, o que 
nos faz perceber como nos tempos modernos reduzimos a lin-
guagem à comunicação e à informação, e esquecemos que os 
signos são coisas sensíveis e que operam sobre os sentidos. “O 
perfume transmite uma informação que é inseparável da sensa-
ção. O mesmo sucede com o sabor, o som e as outras impressões 
e expressões sensoriais. [...] Dupla maravilha: falar com o corpo e 
converter a linguagem num corpo” (1979:18).

 E Paz (1979) prossegue: “O poeta e o romancista constroem 
objetos simbólicos, organismos que emitem imagens. Fazem o 
que faz o selvagem: convertem a linguagem em corpo. As pa-
lavras já não são coisas, e sem deixar de ser coisas, se animam, 
ganham corpo” (p. 18).

Grande parte dos ensaios de Paz (2006) sobre a poesia estão 
reunidos no livro intitulado O arco e a lira, no qual esclarece que 
o arco vem do fragmento de Heráclito: “Ao arco é dado o nome 
vida, à obra (ergon = força), a morte.” O arco dispara o homem 
para além de si mesmo; e a lira é a referência ao som, à música. 
Ambos, arco e lira, constituintes da poesia (p. 122).
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É curioso encontrarmos aqui a ressonância de Aristóteles so-
bre a relação metáfora e arqueiro: “É preciso criar metáforas, [...] 
a partir de elementos apropriados e não evidentes [...] como um 
bom atirador”, que mesmo de longe tem êxito no tiro (Pigeaud, 
2009.124-125). E só se percebe o alvo após tê-lo atingido. Nisso 
a poesia é ato.

A idéia de distância, presente na imagem do arqueiro, na me-
táfora como transporte, transferência de sentido — é reforçada 
por Octavio Paz (1972) quando discorre sobre a analogia no livro 
Os filhos do barro. Acentua que a analogia só sobrevive graças às 
diferenças entre as coisas, fazendo uma ponte, que, no entanto, 
mais que suprimir uma distância, está ali porque há ali uma dis-
tância. “A analogia é a metáfora na qual a alteridade se pretende 
unidade e a diferença se projeta como identidade.” Com a analo-
gia, apenas suportamos as diferenças, e permanece a negação 
e crítica que compõem a sociedade moderna e suas produções 
poéticas. “Cada poeta e cada leitor é uma consciência solitária: a 
analogia é o espelho em que se refletem. [...] Implica, não a unida-
de do mundo, mas sua pluralidade, não a identidade do homem, 
mas sua divisão, sua perpétua cisão de si mesmo” (Paz, 1995, pp. 
396-397).

Complementar a essa observação e bastante precioso para 
nós nesse confronto melancolia e poesia —onde já postulamos 
o melancólico como alguém que vive num continuum (Blondel, 
1916) que se refere a si mesmo como um objeto (Freud, 2010), 
sem perceber essa distância— está o conceito de otredad pro-
posto por Octavio Paz, como algo que a poesia faz descobrir. No 
ensaio “Signos em rotação”, escrito como posfácio à 2ª. edição do 
livro O arco e a lira, ocorrida em 1967, Paz (2006) discorre sobre a 
linguagem e as contradições no diálogo e no monólogo. Diz ele:

A contradição do diálogo consiste em que cada um fala consigo 
mesmo ao falar com os outros; a do monólogo em que nunca sou 
eu, mas outro, o que escuta o que digo a mim mesmo. A poesia 
sempre foi uma tentativa de resolver esta discórdia através de uma 
conversão dos termos: o eu do diálogo no tu do monólogo. A poe-
sia não diz: eu sou tu; diz: meu eu és tu. A imagem poética é a otre-
dad (p. 102).
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Embora a poesia, na sua liberdade possa contradizer, criticar 
e denunciar a sociedade na qual nasceu Paz afirma que “não há 
poesia sem sociedade”. Muitas vezes os dois termos aspiram a 
desvincular-se; no entanto trabalham “condenados a uma perpé-
tua conjunção, que se resolve em instantânea discórdia.” Com a 
poesia a sociedade se transforma em comunidade criadora, e o 
poema em vida social, em imagem encarnada (Paz, 2006, p. 96).

Essas observações de Octavio Paz que selecionamos e que di-
zem das relações da poesia com essa chamada ao outro e à divi-
são, aspecto em que as metáforas —instrumento da analogia— 
marcam a distância e ao mesmo tempo o desejo de anulá-la, 
levam-nos a considerar outro aspecto da melancolia: uma certa 
negação da divisão entre sujeito e objeto e o empuxe ao absolu-
to, que pensamos estar representado pelo continuum que vive o 
melancólico, como se nada fosse capaz de rompê-lo.

Na relação entre a melancolia, o poeta e o absoluto, vem em 
nosso auxílio o livro A beleza salvará o mundo de Todorov (2011), 
historiador e ensaísta búlgaro, erradicado na França. Dedica-se a 
três poetas, cujas vidas centram-se num absoluto escolhido por 
eles mesmos: Oscar Wilde, Rainer Rilke e Marina Tsvetaieva, poe-
tas unidos por conseqüências trágicas: a decadência física e psí-
quica de Wilde; a longa e dolorosa depressão de Rilke e o impas-
se político e pessoal de Tsvetaieva, levando-a ao suicídio. Os três, 
denominados por Todorov como “aventureiros do absoluto” acre-
ditavam chegar ao absoluto pela força de sua arte, conformando 
sua existência a seu próprio ideal (2011:251). 

Cito um trecho de Tsvetaieva (1994) em cartas a um poeta 
amigo, reunidas sob o título Noites florentinas:

Não estou com estes, nem com aqueles, nem com os terceiros, nem 
com os centésimos; não é apenas com os ‘políticos’ que não estou. 
Também não estou com os escritores, nem com ninguém, estou 
toda a vida só, sem livros, sem leitores, sem amigos, sem círculo, 
sem meio, sem nenhuma proteção, nem pertença, pior do que um 
cão, mas em contrapartida: Em contrapartida — tenho tudo! (p. 20)
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Ter tudo, porque tem a poesia e nada, porque se mostra indi-
ferente, recusando-se a filiar-se aos grupos. Isso supõe uma osci-
lação, como no poema Orgulho e recato (1921):

Orgulho e recato — primos irmãos.

Sobre o berço ergueram-se, amigos.

“Levanta a fronte!” — o orgulho ordenou.

“Abaixa os olhos!” — o recato falou.

Assim eu vou — baixando os olhos — 

Erguendo a fronte — orgulho e recato. (Tsvetaieva, 2006: 97).

Em outros poemas e trechos da correspondência da poeta 
podemos apreciar alguns aspectos particulares da construção 
possível entre poesia e melancolia: a posição de objeto, a sensa-
ção da morte e de sua negação, a presença do ideal de perfeição 
que só a poesia — ou a arte pode apresentar, e a otredad que a 
poesia faz aparecer.

A criação e o amor são incompatíveis. Ora vivemos lá, ora aqui. Eu 
entrego-me demais... Viver num outro — é perdermo-nos. Não te-
nho arrependimentos. E só isto mesmo eu desejo, mas... Compre-
endam-me, o outro é atraído pela minha riqueza, e eu só tenho o 
desejo de ser por ele, graças a ele, despojada. Ele quer existir em 
mim, eu quero perder-me nele. De um modo geral, sofro muito (Ts-
vetaieva, 1994:19). 

Segundo Schnaiderman (1985), tradutor de poetas russos, a 
obra de Tsvetaieva (1892-1941) mostra a luta incessante entre a 
musicalidade fácil, corrente, agradável, e os ritmos do século XX, 
ásperos, sincopados, e por vezes cacofônicos. Numa linguagem 
depurada, de veemência sóbria e contida, Tsvetaieva testemunha 
e expressa, como poucos poetas modernos as grandes angústias 
de uma época carregada de reviravoltas políticas, embora insis-
tisse em recusá-lo, mostrando-se bastante indiferente (p. 18). Ts-
vetaieva (2006) compõe o poema Quem não tem casa (1918):

Quem não tem casa — não é digno da terra.

Quem não tem casa — 

Não será terra:
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Palha — cinza...

Não construí casa (p. 49).

Vivendo em plena revolução russa, para ela a audácia do não 
conformismo e recusa da ordem existente é algo que cada um 
deve procurar por si mesmo, mantendo essa inquietude, e não 
como fazem os revolucionários profissionais, que tomam o po-
der no lugar de seus detentores para torná-lo ainda mais forte e 
repressor. Escreve em carta: “A paixão de cada poeta pela revolta. 
[...] Sem essa paixão por aquele que vai além — não há poeta. [...] 
Mas aqui os revolucionários cometem um erro: a revolta interior 
do poeta não é uma revolta exterior” (Tsvetaieva, 2005:56).

Crescida num meio culto em Moscou, aos 20 anos publica sua 
primeira coletânea, logo notada pela crítica. Aos 30 anos, casa-
da e com uma só filha (a segunda morrera de fome num abrigo 
para crianças) vai para Berlim, onde reencontra o marido, exilado. 
Instalam-se em Praga, e posteriormente na periferia de Paris —já 
com mais um filho— onde permanecem por 14 anos. No retorno 
à Rússia, onde já estavam a filha e o marido, não os encontra, pois 
ele é preso e fuzilado e a filha recolhida a um campo de concen-
tração. Com a invasão dos nazistas, muda-se para Elabuga (re-
pública tártara), onde, sem esperanças se suicida em 1941, dei-
xando três cartas: uma para um escritor amigo, para que cuidas-
se do filho; outra para as pessoas que a encontrassem, para que 
levassem o filho ao amigo; e a terceira para o filho, reafirmando 
seu amor por ele: “Perdoe-me, mas teria sido cada vez pior” (Ts-
vetaieva, 2008:747).

Sobre o absoluto, Todorov (2011) enfatiza a relação de Tsve-
taieva não só com a poesia, que para ela é tudo — mas também 
com a maternidade. O filho Mur é que a faz viver, e a proximidade 
de sua maioridade — 16 anos — é sinal de que não lhe pertence 
mais, assim como a filha, que há muito já havia tomado seu pró-
prio rumo. Resta a solidão. Tsvetaieva (2008) já escrevia em seu 
diário na França, 1931:

Estou completamente sozinha, tanto na vida, quanto no trabalho 
— como em todas as escolas de minha infância: no estrangeiro — “a 



21
Son palabras

Melancolia e poesia... Ana Maria Portugal M Saliba

russa”, na Rússia — a “estrangeira” — com muitos amigos que nunca 
vi e não verei jamais. Completamente sozinha — com minha voz 
(p. 390).

Estas mudanças de lugar fazem-me perder o sentido da realidade; 
tenho a sensação de diminuir, há cada vez menos eu, como naque-
les rebanhos que vão deixando um pedaço de lã em cada arbusto. 
Só resta a minha fundamental recusa. (Tsvetaieva, 1994:23).

Com estas referências à obra de Tsvetaieva, podemos apreciar 
a convergência e afastamento de melancolia e poesia. As expe-
riências de perda e de angústia, comuns a todo sujeito no mun-
do traduzem-se em seus poemas de intensa musicalidade e em 
seu diário numa “revolta interior” (Tsvetaieva, 2005). Essa revolta 
mostra-se numa propensão ao absoluto, ao apelo à arte como 
radical resistência em permanecer fiel ao trabalho da palavra po-
ética, apesar de todos os contratempos e experiências trágicas 
que viveu. Poderíamos dizer que ela desiste da vida, mas não da 
poesia.

Tal propensão ao absoluto está presente também no sujei-
to melancólico, que, numa posição de estrutura narcísica (Freud, 
2010) comporta-se diante da perda, não como uma experiência a 
ser sofrida, superada e substituída por outras ligações, mas como 
uma revolta e intolerância em relação aos percalços da vida, exi-
gindo de si mesmo e dos objetos do mundo a impossível perfei-
ção. 

Para concluir, escolhi a Ode sobre a melancolia de Keats (2010), 
na qual a oscilação entre perda e busca de perfeição na beleza faz 
da melancolia um supremo santuário, que bem justifica a obser-
vação de Aristóteles quanto à sua presença nos espíritos geniais.

Ela mora com a Beleza — com a Beleza que perecerá;

com a Alegria de mão aos lábios sempre erguida 

para dizer adeus; e junto do Prazer dorido 

que se faz veneno enquanto a boca suga, pura abelha;

Sim, no próprio templo do deleite 

é que a Melancolia tem, velada, o seu supremo santuário,
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Embora só a veja aquele, cuja língua estrênua 

rebente a uva da Alegria contra o céu da boca; 

a alma deste provará a tristeza que é o seu poder, 

e em meio aos seus troféus nublados ficará suspensa. 

(Keats, 2010, p. 85)
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Anexos

Alguns poemas de Tsvetaieva (2006)

Não terás minha alma viva (1924) 

Não terás minha alma viva

Não se dará como uma pluma

Vida, tu rimas muito com—fingida.

O ouvido do cantor não erra uma!

Não a inventou um nativo, 

Deixe que vá a outra paragem!

Vida, tu rimas muito com—ungida:

Vida: brida! Destino: desatino!

Cruéis são os anéis nos tornozelos

No osso penetra a ferrugem!

Vida: facas sobre as quais dança

Quem ama.

Cansei de esperar a faca. (p. 11)
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Toda a magnificência (1921)

Toda a magnificência

Das trompas—é apenas o ciciar

As ervas—perto de ti.

Toda a magnificência

Dos ventos—é apenas o pipiar

Das aves—perto de ti.

Toda a magnificência

Das asas—é apenas o piscar

Das pálpebras—perto de ti. (p. 89)

Gruta (1936)

Se pudesse—eu pegaria 

no ventre de uma gruta:

Na gruta de um dragão, 

no covil de uma pantera.

Nas garras da pantera—

—se pudesse— pegaria.
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No seio da natureza, no palco da natureza.

Se pudesse — minha pele de pantera 

arrancaria... 

[...]

Na gruta sem luz, na gruta sem rastro,

Na fronde, na hera, na relva seria — como 

numa capa...

Nem mundo branco, nem pão preto:

Mas no rocio, na fronde, no arvoredo — como 

em laços de sangue...

Para que à porta—não batam,

Para que à fresta—não gritem, 

Para que mais—não suceda,

Para que—nunca termine!

Mas as grutas são poucas

E são poucos os covis!

Se pudesse—eu pegaria

Na gruta—do ventre.

Se pudesse—Pegaria. (p. 137)
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