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* Artigo recebido em  Fevereiro  e aprovado para publicação em  outubro de 2006

Iconografia e História na Literatura de Derek
Walcott

Maria Ângela Cappucci
Universidade de Brasília

Resumo
Considerado um autor  regional até pouco tempo antes de ganhar o Prêmio Nobel
em 1992, com o épico de poesias Omeros, Derek Walcott,  autor creole do Caribe
Britânico,  foi beneficiado pela globalização, após produzir uma obra literário-
poética e pictórica significativa do imaginário do século XX, fragmentado por
incursões pós-modernas, exigindo leituras para além dos “binarismos” primários
de poder (Homi Bhabha). O estudo iconográfico que pretendemos, utilizando
como ponto de partida seu livro Omeros e suas pinturas produzidas entre os anos
de 1990 e 2006, busca ultrapassar a limitação da pesquisa iconográfica e iconológica,
detectada  nos últimos anos, por autores como Peter Burke, não só para  reexaminar
e reavaliar o imaginário de nossa época, como para evidenciar uma espécie de
síntese humanística voltada para o diálogo entre os povos, em meio a outras
abordagens. O entrecruzamento de  fontes orais, pictóricas e literárias, visando a
ampliação de perspectivas, tão bem defendido por Michel Vovelle, denota tanto a
presença  de alguns paradigmas e métodos conflitantes  na abordagem da  imagem
e da  linguagem, como justifica a pesquisa diante da escassez de trabalhos históri-
cos  nessa  área, sugerindo novas análises.

Palavras-chave: Derek Walcott; poesia; prosa; imaginário; Caribe
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Resumen
Derek Walkott fue considerado un autor regional hasta obtener el Premio Nobel de
Literatura en 1992 con su obra Omeros. El estudio que proponemos pretende
trascender la investigación Iconográfica, aunque está apoyado en sus  pinturas
producidas entre 1990 y 2006. Se trata de contrastar fuentes pictóricas y literarias
enfrentando paradigmas  y utilizando variados  métodos  en  la  búsqueda de  una
ampliación de perspectivas de la propia Historia.

Palavras claves:  Derek Walkott, poesía, prosa, imaginário, pintura, Caribe

Abstract
Considered a regional  author  until he was awarded  the Nobel Prize in 1992 for  his
epic poetry Omero, Derek Walcott, a Creole writer and painter, benefited from
globalization after producing a significant literary-poetic and artistic work  about
the twentieth-century imaginary, fragmented by post-moderns influences, demand-
ing interpretations beyond primary ‘binarisms’ of power (Homi Bhabha). The
iconography study that we propose, using as starting-point his book Omero and
his paintings produced between 1990 and 2006, attempts to go beyond the icono-
graphic and iconological research of the recent years, conducted by Peter Burke; it
aims not only to re-examine and re-evaluate the imaginary’s epoch, but also to give
evidence of a kind of humanistic synthesis directed to the dialogue between peoples,
among other approaches. The  intertwining of  oral, pictorial and literary sources,
with the aim to increase perspectives, as it has been  supported by  Michel Vovelle,
denotes the presence of some paradigms and conflicting  methods with the aim  to
increase perspectives, conflictive methods in the approach of image and  language.
The lack of historical studies in  this area justifies the proposed  research, with the
proposal  of new analyses.

Keywords: Derek Walcott; poetry; prose; painting; imaginary; Caribbean

Em artigo anterior (CAPUCCI, 2004) tentamos descrever a
importância do livro Omeros, bem como apresentar em poucas li-
nhas a rica trajetória de Walcott ainda praticamente desconhecido
do público brasileiro, dividido entre sua terra natal, a ilha de St.
Lucia, no Caribe, Trinidad e Tobago e os Estados Unidos onde vive
entre Nova York e Boston (CAPPUCCI, 2004: 31-49)1.
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Neste texto, procuraremos avançar na idéia do estudo da
iconografia do autor, perseguindo entre outras, imagens repetidas,
seriais trans-históricas e transnacionais conforme Vovelle (1997)2.
Algumas delas apareceram em nosso projeto anterior de mestrado
estimulando-nos a buscar na produção literária e pictórica de Walcott,
uma ótima oportunidade para aprofundarmos algumas considera-
ções sobre imagem e linguagem (CAPPUCCI, 2002)3.

Derek Alton Walcott (nascido em 1930) vem sendo estuda-
do, na maior parte das vezes, por intelectuais de língua inglesa das
áreas de literatura comparada, teoria crítica, humanidades, história
da arte, mas não de história cultural. Contudo, mesmo aqueles, só
perceberam as potencialidades da obra do autor praticamente após
a publicação de Omeros em 1990, às portas do Prêmio Nobel de
19924.

Dali em diante uma série de teses em forma de livros foram
publicadas tentando detalhar a história de vida do autor e sua obra
tornando claro, a cada leitura, que as duas coisas são quase sempre
indissociáveis. Entre os trabalhos conhecidos estão várias biografi-
as, algumas polêmicas pela falta de comprovação de dados menci-
onados5,  além de dezenas de ensaios escritos sobre raça e cor,
história e colonialismo, identidade, exílio, gênero e linguagem, inclu-
sive relacionando a literatura e a pintura de Walcott, editados em
algumas coletâneas.

Considerado o maior poeta que a língua inglesa tem hoje por
seus pares, escritores igualmente migrantes, exemplo de Salman
Rushdie e Joseph Brodsky, pela forma como enriquece o idioma
inglês eivando-o de cores barroco-tropicais, o autor nos chamou a
atenção inicialmente, pelo conteúdo emblemático do livro Omeros.
Nesse livro a recriação do mito numa realidade socialmente adver-
sa parecia reveladora de um imaginário por evocar imagens “foto-
gráficas” em sua descrição, muito conhecidas e repetidas em publi-
cações turísticas, se as considerássemos como iconografia, fonte
documental, dentro do contexto do século XX.

No entanto, a grandiosidade de sua produção, dezenas de
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peças (cinco delas escritas antes dos 16 anos, conforme sua bio-
grafia), poemas, roteiros, ensaios, entrevistas, palestras, desenhos
para cenários e personagens, storyboards para divulgação das
apresentações teatrais, pinturas impressionistas em aquarela, óleo
e técnica mista, levou-nos muito além, situando-nos em meio à fron-
teira do diálogo entre os povos e da tolerância pluralista, num con-
texto onde se verifica a volta dos filósofos humanistas e a discus-
são sobre o conceito de linguagem.

O espírito do Renascimento nas referências em textos e pin-
turas de Walcott reporta à importância que a Coroa Britânica, des-
de o século XVI, deu em suas escolas, inclusive rurais nas Colôni-
as, a uma formação baseada nos clássicos greco-romanos como
referência cultural de seus súditos/cidadãos. Uma constatação que
reforça e amplia o universo multifacetado da vasta produção criati-
va do autor bem como suas ousadas contribuições para a língua
inglesa ao transportar elementos da cultura oral creole para o idio-
ma de norma culta.

A história do Caribe, que escapa à maioria dos brasileiros
distraída com estereótipos turísticos, é culturalmente diversa. Ver-
dadeiro ícone da sociologia cubana, o sociólogo Fernando Ortiz
(1987) na década de 1940, chamava a atenção para o fenômeno da
“transculturação” da região. O que vimos a partir daquela época
foram os movimentos intitulados “Negritude”, “Antilhanidade” e,
mais recentemente, o da “Crioulização”, que tem no filósofo Edouard
Glissant, da Martinica, uma de suas maiores expressões e que, a
exemplo de Walcott, transfere elementos do  creole6 para suas obras.
No período conhecido como da “Antilhanidade”, ocorreu um movi-
mento para dentro de si, quando os caribenhos passaram a repen-
sar o colonialismo e a ótica cultural, percebendo que não precisa-
vam mais se espelhar nas produções do colonizador7.

Se anteriormente a 1990, data da publicação de Omeros,
Derek Walcott, era considerado um autor meramente regional, nos
últimos anos do século XX sua obra foi reconhecida como patrimônio
da humanidade em Trinidad e Tobago, pelo “Programa Memória do
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Mundo da América Latina e Caribe” a UNESCO, ao lado da obra
do historiador Eric Williams.

Suas peças receberam vários prêmios (entre eles o Mac
Arthur e o Nobel) inclusive na Inglaterra, que ele conhece desde os
anos de 1950. Nos Estados Unidos, onde esteve a primeira vez, em
1957, após receber uma bolsa da Fundação Rockfeller para estu-
dar teatro, suas impressões sobre a efervescência artística naquele
país, o levaram a recriar após a volta da viagem, em 1961, a antiga
companhia de teatro de Trinidad e Tobago, com o nome de Teatro
Oficina de Trinidad, Trinidad Theatre Workshop, onde atualmen-
te são encenadas peças em conexão com os textos e grupos não só
da Universidade de Boston, como de outras companhias atuantes
nos EUA.

A beleza estética e sonora de seus poemas, bem como as
pinturas impressionistas vêm atraindo a atenção de vários ensaístas,
entre eles, Stewart Brown (1991: 7-10) para quem “a complexidade
da análise da obra de Derek Walcott consiste exatamente em sua
assumida ambigüidade”, numa referência à forma como o escritor
incorpora simultaneamente influências culturais variadas de épo-
cas e lugares diferentes do planeta, sem se importar com binarismos
do tipo colonizador  versus colonizado.

A mesma ambigüidade, aliás, que percebeu Bhabha (1998:
317-325) ao ler no poema sobre a colonização do Caribe, algo para
além de uma visão dualista do mundo, de modo a reorganizar nossa
noção do processo de identificação nas negociações da política
cultural8.

Said (1995: 46) aponta também para este caminho ao propor
“não separar, mas sim estabelecer conexões, por razões filosóficas
e metodológicas de que as formas culturais são híbridas, ambíguas,
impuras e chegou a hora de a análise cultural voltar a vincular o
estudo e a realidade delas”.

Nessa linha, Hayden White, segundo Almeida (2005) seria o
autor quem certamente melhor problematizou as relações entre a
narrativa histórica e a narrativa literária, ao explicitar bem a situa-
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ção em que nos encontramos de que a maioria dos historiadores
adota o modo narrativo para apresentar os resultados de suas pes-
quisas, sem, no entanto, compreender as implicações dessa escolha
crucial, que marca a especificidade da História no campo das Ciên-
cias Humanas.

Por outro lado, a historiografia contemporânea recusa-se a
cumprir o papel, outrora, quase sempre consciente de zelar pela
biografia da nação e deu-se conta, com Benedict Anderson, de que
o fenômeno da leitura (em que se articulam a produção editorial em
escala industrial, a imposição de uma língua oficial e a escolarização
progressiva da população pela ação do Estado) e a eficácia da re-
cepção das obras literárias (entre as quais podemos incluir as
cartilhas escolares, que são praticamente os únicos livros lidos por
uma grande massa de pessoas) se encontra o segredo original da
vitalidade dos nacionalismos. O Brasil, a América Latina, seriam,
portanto, “comunidades imaginadas” singulares cujos suportes
discursivos mais evidentes e poderosos estariam na língua, na lite-
ratura, na historiografia e na geografia9.

Homem Adâmico

Desde a década de 70, quando Walcott publicou o ensaio
The Muse of History (1998) e que, já na abertura do texto, adver-
tia com a frase de James Joyce “a história é um pesadelo do qual
tento despertar”, deixava claro que ele se colocava como uma es-
pécie de Robinson Crusoe, o homem adâmico, “aquele a quem cabe
dar a cada coisa seu nome”. E na expressão de Alejo Carpentier,
como o náufrago que, ao chegar numa determinada ilha, passa a
criar coisas novas a partir de uma dada realidade.

Espécie de libelo libertário, mas também de tributo a poetas
de várias épocas, lugares e tendências, ancestrais europeus e afri-
canos antilhanos, Walcott se colocava em meio à constelação de
autores caribenhos (Aimé Césaire, Perse, C.R.L. James, entre ou-
tros) conclamando os jovens a não cultuarem o sentimento de vin-
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gança, mas a recriarem suas ações a partir da realidade que está
colocada, multicultural, multifacetada, mestiça, híbrida. O orgulho
de ser caribenho e “mulato” não estava apenas na auto-afirmação
deste fato, mas no de ter a possibilidade estratégica de poder falar
ao mundo a partir de uma realidade plural, rica, de igual para igual
com outras culturas10. Por essa razão, entre outras, a linguagem
teria de ser livre da história, que sempre é ensinada como algo
inventado (construído), no sentido de nos prender à dicotomia entre
a versão/ficção, dada pela vítima ou pelo herói, congelando a me-
mória. “Quanto mais se multiplicam os feitos, mais se petrifica a
história em mito”11.

Hirsch (1998) anotou como Derek Walcott usa o persona-
gem Robinson Crusoé, inspirado em Defoe, recriando-o de outras
formas ao longo dos anos, fazendo-o evoluir para outras situações,
dando-lhe outras dimensões que variam da figura do náufrago, len-
tamente à do exilado, para a do viajante caprichoso, porém afortu-
nado. “Walcott delineou os enigmas, paradoxos e dilemas do artista
antilhano, que trata de assumir a carga da herança colonial, ao in-
vés de apartá-la. Robinson Crusoé foi a primeira, e por demais, a
mais persistente, figura simbólica do artista das Índias Ocidentais”.
Essa espécie de cronista resistente que experimenta o júbilo de ser
o monarca de sua ilha e irá construir uma nova cultura, pode ser
visto em The Castaway  and Other Poems (1965) e em The Gulf
(1976).

Não menos recorrentes são os personagens odisseicos a
exemplo do marinheiro-poeta Shabine em “The Schooner Flight”,
da obra poética The Star-Apple Kingdom (1979), que exemplifica
em suas falas o conflito que habita Walcott dividido entre a liberda-
de individual do poeta e sua responsabilidade em dar voz à comuni-
dade que o rodeia. Frases pronunciadas pelo personagem como
“eu sou, ou bem nada, ou bem um país inteiro” fazem eco aos mo-
mentos do poema épico grego em que Odisseu engana sorrateira-
mente aos Ciclopes chamando-se a si mesmo de “Nada”. Ao mes-
mo tempo também está afirmando que este “nada” é a figura re-
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presentativa da cultura, “um país”.

I’m just a red nigger who love the sea,
I had a sound colonial education,
I love Dutch, nigger, and English in me,
 and either I’m nobody, or I’m a nation
 (Shabine em “The Schooner Flight”).

O compromisso de Walcott com o povo e o território do Caribe
é reafirmado anos depois, no épico poético Omeros numa analogia
entre a Odisséia de Homero e o cotidiano dos pescadores negros
sofridos em sua luta diária pela sobrevivência no Caribe12.

Hirsch observa ainda que os textos irradiam alegria em to-
dos os nomes e verbos, num tempero de fala coloquial, nos sabores
salgados marítimos das palavras mesmas. Walcott possui um dos
mais finos veículos expressivos desde Hart Crane ou Dylan Thomas.
Ele usa expressões e palavras em línguas diferentes na dramaturgia
ou na poesia, assim como tenta transportar elementos do patois
para o inglês de norma culta. “Como mestiço que sou, algo em mim,
se sobressalta quando vejo a palavra ‘Ashanti’, e com
‘Warwickshire’ me sucede o mesmo”, já disse Walcott, “ambas,
cada uma por seu lado, estão muito próximas das raízes dos meus
avós, ambas batizam a este bastardo, nem orgulhoso, nem
avergonhado, a este nativo das Índias Ocidentais”.

Parte do fascínio que Walcott desperta em outros escritores
tem a ver com a liberdade com que recria a língua inglesa, fazendo
incorporações literárias “inicialmente modernas, depois metafísicas
e então, latino-americanas, russas, norte-americanas rumo ao
‘patrimônio ou herança total’”, na expressão do poeta caribenho
Mervyn Morris (Apud BROWN, 1991: 14). É um escritor migrante em
permanente tradução13.

Mais tarde Joseph Brodsky, poeta imigrante russo nos EUA,
amigo pessoal de Walcott, falecido em 1995, tentou entender o amplo
espectro abrangido por sua literatura como indo além de suas pró-



jan./jun. 2007 423

Iconografia e História na Literatura de Derek Walcott

prias justificativas históricas, no sentido de uma última afirmação
de Walcott perante o mundo da literatura em seu absoluto compro-
misso com a poesia. Vista assim como um dever sagrado da pala-
vra para além dos laços de raça ou alianças políticas ou amores
pessoais que o vinculava a “Homero, Lucrécio, Ovídio, Dante, Rilke,
Machado, Lorca, Neruda, Akmatova, Mandelstam, Pasternak,
Baudelaire, Valery, Apollinaire...”.

 As referências de Walcott às vezes evidentes, ora nem tan-
to, ou a recriação que faz a partir de suas próprias convicções vão
dos clássicos (incluídos aí os ingleses) passando pelo boom da lite-
ratura norte-americana pós anos vinte, o Realismo Fantástico lati-
no-americano e revolucionários mexicanos até todos os importan-
tes autores e pintores do Caribe.

A obra de Walcott está aberta para o mundo, antevendo boas
possibilidades em todas as culturas, de norte a sul, de leste a oeste,
sugerindo anotarmos o conselho de Bastide (1973: 8-10) sobre a
forma como o autor se apropria das diversas imagens e linguagens,
construindo outras tantas de forma tão criativa e fragmentada. Suas
observações valem também para o processo de transformação da
história e literatura caribenhas do século XX.

No entanto, a pintura, uma paixão concomitante na vida de
Walcott desde os 12 anos, extremamente ligada à tentativa de res-
gate da memória do pai, boêmio e aquarelista, falecido quando ele e
o irmão gêmeo Roderick tinham perto de um ano de idade, foi
relegada a um segundo plano durante anos, em função dos textos.

Victor Questel (Apud ROSA de LIMA, BROWN, 1991: 171-190)
reparou na lista de pintores aludidos por Walcott, tão longa quanto a
de escritores que o influenciaram no seu estilo de aprendiz de escri-
tor, de Boticelli, Brueghel, Bellini, Caravaggio, Giotto, Hobbema,
Leonardo e Rafael, Turner e Whistler. “Walcott usa essas referên-
cias semelhante às alusões literárias, para dar autoridade a uma
imagem, pontuar um ponto de vista, argumentar que aquela cultura
é tão legítima quanto a sua”14.

Conhecido no elenco do Prêmio Nobel como “o poeta da
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luz”, o brilho presente em suas poesias, peças teatrais, habita tam-
bém suas pinturas desde sempre até a última exposição em dezem-
bro de 2005, intitulada Another Life.

Another Life foi tema de um livro autobiográfico da adoles-
cência, bastante citado por diversos autores. Dentre eles se desta-
ca a própria Rosa de Lima, que tenta comparar certos trabalhos
poéticos e entrevistas do autor à sua fixação por Van Gogh e a cor
amarela. Walcott  foi influenciado, juntamente com seu amigo
Dunstan St Omer, a criar uma “renascença caribenha”, a partir das
aulas obstinadas do professor de pintura e mentor espiritual Harry
Simmonds. Do grande esforço em rabiscar esboços no estúdio adap-
tado no antigo prédio do exército em Barnard’s Hill, às caminhadas
assíduas pelas estradas ensolaradas de St Lucia com o cavalete
nos ombros e a missão de “pintar cada enseada e paisagem esque-
cidas”, Walcott e St Omer levaram ao extremo o sentido da obses-
são/loucura do mestre holandês e seus camponeses.

No mesmo ensaio, ela observa que “se a arte substitui a re-
ligião na estruturação do ethos da vida de Walcott, o comprometi-
mento com o ‘povo’, que é fundamental à sua fé, e com o qual o
pôs ao lado dos santos da Igreja, o carregou para além de sua fun-
ção de artista, como aconteceu com Van Gogh”. E se Van Gogh é
uma das medalhas do povo ao lado dos muralistas da Revolução
Mexicana, Siqueros e Orozco, então, Walcott persegue sua própria
ambição, como um dos discípulos de Van Gogh em St Lucia, poden-
do ser lido como “revolucionário”. Neste aspecto, como ainda em
várias ocasiões “e sem papas na língua”, Walcott criticou a burgue-
sia negra neocolonial de sua terra, “que tem, até onde ele entende,
subvertido o papel na nova ordem prometida ao final do período
colonial”.

Anos mais tarde, o autor percebe que não é possível obter a
mesma luz da Renascença Italiana no Caribe porque “órfãos do
século XIX/sedentos de uma moral de estilo/ nós vivíamos sob uma
outra luz...”, mas mesmo assim, continuou amadurecendo, escre-
vendo poesias e pintando, muitas vezes parecendo querer pintar
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enquanto fazia poesia, tal a maneira como conseguiu transferir as
cores da natureza para os poemas. A pintura, no entanto, durante
anos, foi cedendo lugar a textos cada vez mais elaborados e todo
um acervo de desenhos para cenários, vestimentas e personagens
pareceu compor durante anos uma obra isolada do restante.

Como observa a ensaísta, Walcott afirmou no livro, que “an-
tes de ser popular/ele é amado” e o retrato que faz de sua vida na
ilha em poemas como em “Testament of Poverty”, “Tales of the
Islands”, a característica do alfabeto de St Lucia em “Another Life”,
“Homecoming, Anse la Raye” e até mesmo em “Laventille” o igua-
lam aos trabalhadores rurais e camponeses dos esboços de Van
Gogh, eloqüente declaração das duas coisas: ultraje e compaixão.
Walcott aspirava como ele disse em “Another Life”, “fazer desses
guardas-florestais e pescadores/homens heráldicos”.

                      De Mitos e Heróis

Considerada sua obra prima, Omeros, o épico redivivo no
Caribe, que fala da luta diária pela sobrevivência de pescadores
negros no mar do Caribe e em cuja capa foram pintados pescado-
res num barco em alto mar, reafirma a presença de personagens
odisseicos e bíblicos, expressos anteriormente em peças, ensaios,
pinturas, mas os poemas são literariamente mais pretensiosos que
em Another Life15.

Os anos 80, nos quais Omeros foi amadurecido, parecem ter
sido particularmente interessantes não só à chamada literatura
migrante. Naquele período foram publicadas várias teorias e cor-
rentes com as quais estamos trabalhando até hoje nos estudos
iconográficos históricos. Nos anos 70, não só teóricos literários como
Northop Frye e Hayden White, já estavam polemizando acerca do
lingüístic turn (giro lingüístico), mas também o crítico americano
William Mitchell (Apud BURKE, 2004: 15) percebeu que a “virada
pictórica”, como a denominou, era visível no cenário do mundo
anglofônico.
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A proximidade entre História e Literatura estimulou a utiliza-
ção da literatura como fonte e objeto da história cultural, mas por
outro lado acirrou ainda mais o evidente embate entre paradigmas
e métodos de análise ao mesmo tempo conflitantes e complemen-
tares, especialmente aqueles de tendência pós-estruturalista e
arquetípicos em pesquisas iconográficas. Esta é uma evidência re-
corrente constatada em nossa pesquisa anterior.

Se os anos 80 são um marco para o amadurecimento e a
ampliação das narrativas em história cultural, nem por isso o enfoque
de Michel Vovelle foi adotado como metodologia em larga escala,
apesar dele ser bastante conhecido no Brasil. A proposta do histo-
riador das mentalidades, que se baseia em períodos de curta e lon-
ga duração e em imagens repetidas, muitas vezes sincronizadas,
reaparece em nosso caso, na busca de uma estratégia de compre-
ensão do objeto de estudo ou mesmo de respostas, para além de
análises reducionistas.

Referindo-se àquela década, Burke (2004: 15) observa que,
naquela época, “alguns historiadores franceses como Michel Vovelle,
que trabalhou sobre a Revolução Francesa e o Antigo regime que a
precedeu, e Maurice Agulhon, que se dedica especialmente à Fran-
ça do século 19, seguiam os passos de Philippe Áries, que utilizava
imagens como ponto de partida de dois estudos importantes: uma
história da infância e uma história da morte, sendo que em ambas
as fontes visuais foram tratadas como ‘evidência de sensibilidade e
vida’, igualadas em valor a “literatura e documentos de arquivos”.

A grande quantidade de imagens fragmentadas, mas tam-
bém repetidas e sincronizadas, tanto nos textos quanto nas pinturas
de Walcott, no entanto, remetem-nos a uma constatação já perce-
bida na pesquisa anterior, de que dependendo do método de análise
escolhido para o estudo das imagens, obteremos no final, resultados
diferentes. Se as imagens são construídas, reapropriadas em con-
textos históricos e sociais diversos, elas sugerem uma maior aber-
tura de raciocínio para sua compreensão e obviamente não podem
se restringir a uma análise de caráter estritamente ideológico,
semiótico ou outro qualquer.
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O que ficou claro da primeira vez que utilizamos “na prática”
a metodologia proposta por Vovelle é que ela permite uma abertura
maior na análise da imagem facilitando o entrecruzamento de ou-
tras fontes e, conseqüentemente, novas conclusões, ângulos, abor-
dagens16. Essa nova dimensão já deu mostras de que é preciso
estar aberto a contribuições de autores diferentes e até mesmo
divergentes. Sugerindo que os antigos paradigmas se ainda não es-
tão superados, precisam de uma revisão adequada às novas teorias
e tecnologias do século XXI.

 Nos anos 80 tornaram-se ainda mais claros os chamados
“Novos Paradigmas da Ciência”, desenvolvidos em laboratórios de
importantes universidades norte-americanas, a partir de novas dis-
ciplinas que entram em cena gerando idéias provenientes de áreas
como a Física Quântica, as Neurociências, a Psicanálise Junguiana,
a Biologia, a Bioquímica, entre outras, agitando por extensão, a área
cultural e mais ainda o Cinema.  Assim como História e Literatura
nunca estiveram tão próximas, também a Ciência e a Religião pa-
recem ter estabelecido um novo pacto abrindo novos caminhos para
a compreensão de ambas17.

A análise da iconografia de Walcott a nosso ver por essas
razões não pode fugir à sua contextualização também perpassada
pelos “media” e seus avanços tecnológicos e transnacionais, que
trataram de globalizar a vida no planeta intensamente18.

Os impactos e influências tanto dos “Estudos Culturais” nas
escolas de comunicação do Brasil, diferente da Europa ou mesmo
dos EUA, e das novas Teorias da Recepção a partir dos anos 80 -
extremamente significativos inclusive, em nossa opinião -, não de-
vem ser descartados das análises aqui estudadas, embora Burke
(2004: 227) não se atenha muito a elas, afirmando que os estudos de
maior valor nos próximos anos, referentes à imagem e história, se-
rão provavelmente semelhantes aos de Freedberg e Michael
Baxandall19.

Essa espécie de “recuo tático” ao utilizarmos Vovelle, para
obtermos certo distanciamento no estudo das pinturas e das ima-
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gens poéticas de Walcott, ocorre num momento em que não há
consenso entre os diversos autores sobre história e representação,
e novas pesquisas sobre Estudos Visuais (ou Cultura Visual), que
vêm proliferando, desde o final dos anos 80, na academia anglo-
americana, ainda não chegaram a nenhum objetivo, definição ou
método definitivos, depois que disciplinas como história da arte,
antropologia, cinema, lingüística e literatura comparada, se depara-
ram com as teorias pós-estruturalistas e os Estudos Culturais
(DIKOVITSKAYA, 2005: 1-2).

Contudo, uma outra pista apontada por Hobsbawn (1976: 449)
de que a literatura da segunda metade do século XIX teria sido a
grande matriz geracional do cinema, especialmente após a II Guer-
ra, nos sugere perguntar quais seriam então os novos paradigmas
da literatura no século XX ou mesmo conjecturar se possivelmente
a “orfandade” daquele século tão profícuo tenha sido substituída
pela nova injeção de interdisciplinaridade nos “media” carentes agora
de novos paradigmas também?

Perguntas e Respostas

Atento ao extensivo uso da figura do viajante Ulisses, nos
anos 90, emprestando seu nome à sonda espacial norte-americana
ou a pacotes de agências de turismo etc., na seqüência dos filmes
da década de 60 como “Zorba, o Grego”, Hartog (2004: 15-18) ob-
servou que além da própria Odisséia, como narrativa de viagem
fundadora e itinerário inaugural, as viagens ulteriores do nome de
Ulisses, suas evocações, suas retomadas metafóricas e seus diver-
sos usos lançam luz “na longa duração” sobre as mudanças e
reformulações dessa questão no interior da cultura antiga, e mesmo
para além dela.

Um dos enfoques da pesquisa do autor subtraído da passa-
gem de Emmanuel Levinas, “vê na viagem do herói a própria ima-
gem da filosofia ocidental. Sua aventura no mundo não foi mais que
um retorno à sua ilha natal, complacência no Mesmo, desconheci-
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mento do Outro. Complacência, desconhecimento, retorno: eis toda
a aventura de Ulisses [e também da filosofia ocidental]”20.

A aventura de Walcott passou pela memória da infância e da
terra natal em The Bounty (1997) numa elegia e apologia à sua
mãe, em que não foram esquecidas a  natureza e as frutas locais,
em seguida pela homenagem à pintura em Tiepolo’s Hound (2000),
um livro de poemas que combina a história de dois pintores conten-
do a reprodução de 26 óleos e aquarelas do autor, pintados entre
1982 e 1999, incluída a capa, “onde aparece um pescador ajeitando
sua rede numa praia ensolarada”. Rico na descrição de paisagens
como as de St Thomas, St Lucia e Paris, entre outras, a história do
poema segue duas narrativas: a de Camille Pissaro, pintor judeu
sefardita da ilha de St Thomas que vai a Paris estudar com grandes
nomes do Impressionismo e a outra, do próprio Walcott, que assu-
me a persona de um poeta/pintor fracassado. Nessa condição, o
narrador conta quando era jovem e visitou Nova York pela primeira
vez. Como se observa, também neste poema, o Walcott escreve
como se estivesse descrevendo paisagens como pinturas.

On my first trip to the Modern I turned a corner,
rooted before the ridged linen of a Cézanne.

 A stil life. I thought how clean his brushes were!
 Across the distance light was my first lesson.

 I remember stairs in couplets. The Metropolitan’s
 marble authority, I remember being

stunned as I studied the exact expanse
of a Renaissance feast, the art of seeing.

Then I caught a slash of pink on the inner thigh
  of a white hound entering the cave of a table,

   so exact in its lucency at The Feast of Levi,
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   I felt my hear halt”
(Tiepolo’s Hound, 2000,Cap. I, Poema 3: 7).

Por último, Walcott publicou The Prodigal: a Poem (2004),
um desafio ainda maior para o leitor. De novo a persona de um
vagabundo/peregrino que se questiona circulando por inúmeros lu-
gares numa descrição comparada à do cinema por Baugh (2005)
ou a um quadro por críticos do Washington Post. O poema é a
pergunta e a resposta: “Prodigal vagueia a procura de quê?”. A
tumultuada vida do filho Pródigo construída como pessoa odisseica
que procura, agora, retornar ao lar, à terra natal, se movimenta para
frente e para trás no tempo e na memória, fazendo conexões ao
longo da duração de sua vida e seus livros.

Baugh lembrou num comentário sobre “Sea Grapes” (1976)
a frase que norteou a vida do poeta desde sempre: “A velha guerra/
entre obsessão e responsabilidade/jamais terminará...”

O mar neste caso é usado por Walcott para representar um
caminho em movimento “e fazer o contraste com o que se
convencionou chamar de história” levando o leitor a uma viagem
por inúmeras paisagens como Pescara, Cartagena, Milão,
Greenwich Village, México, entre muitas outras. No meio da via-
gem, a persona de Walcott fala, com a vivacidade de um jovem, do
encontro com lindas mulheres de várias partes do mundo, porém,
inacessíveis ao poeta que chega a sentir pena de si próprio: “I look
and no longer sigh for the impossible”; da morte do irmão gêmeo no
Canadá, o também dramaturgo e pintor Roderick e do retorno do
filho Pródigo, de 75 anos, ao lar, no Caribe, após o vaguear de toda
uma vida (BAUGH, 2005). O livro vem sendo interpretado pelos leito-
res e críticos como o retorno do próprio Walcott à sua terra natal.

“Dividido em três partes, a obra compreende 18 cantos ou
capítulos, subdivididos em três, quatro ou cinco sessões ou poemas.
A estrutura lembra a de Omeros e a de Tiepolo’s Hound, assim
como cada verso parece se sustentar nele próprio, mas neste caso
de forma mais frouxa, com espaços vazios, às vezes quase escor-
regando para o verso livre. A linha e a inflexão podem ser limpas,
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numa bem ritmada narrativa da ação física, ou podem interromper
com a ressonância de um espanto, e o que o poeta chama de “chaotic
sentences of seaweed/plucked by the sandpiper’s darting
concentration” (caótica sentença da erva-daninha/arrancada por
arremessos de um bando de passarinhos). Nas partes I e II o poe-
ta-persona viaja ao exterior “Elsewhere” e na parte III ele retorna
à sua casa “Here”. O poema amplia o questionamento que Walcott
faz a si próprio, mas também do diálogo entre o “outro lugar” e o
“aqui” desde “Fortunate Traveller”:

A shot rang out and the green Vespa skidded
off the curb into a ditch below a fence
of rusty cactus and the beautiful soldier lay
on the dry grass verge staring at the blue sky
with its puffs of cloud like echoes of cloud like echoes of an
ambush
her forage cap off, and the quiet blackbird’s wings
and the pomme-arac red lips appeared to make a
further beauty and a different peace.
              (WALCOTT, 2004, Parte II, poema 8: 49).

A metáfora Bíblica e a linguagem entrelaçando o passado e
o presente em várias obras de Walcott demonstram a influência de
T. S. Eliot na utilização da oralidade, via creole, ou na lembrança de
expressões como a do “blues”, que não é pathos, não é a voz indi-
vidual, segundo ele, (exemplo dado em The Muse of History) como
sendo realmente a verdadeira religião da tribo, livre das imposições
da cultura do amo, o colonizador branco anglo-saxão21.

A pergunta e a resposta contidas como linha mestra na Co-
média de Dante Alighieri (traduzido como Divina Comédia), e a
terza rima, demonstram que ambos tiraram proveito da obra de
Dante, transportando o poeta italiano medieval para a língua inglesa
a partir de uma tradução de 1867 e de outras tantas altamente dis-
cutíveis (VENDLER, 2005)22.

 “Há muitas possibilidades poéticas em Dante”, afirma a crí-
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tica norte-americana Helen Vendler, “um dramático julgamento re-
ligioso, a sedutora terza rima, os históricos retratos do pecado, o
longo caminho do purgatório para a salvação Cristã, o Paraíso radi-
ante, o que não é comum na poesia inglesa, e Eliot (Milton, Shelley
e Keats antes dele) tiraram proveito disso. Se compararmos o épi-
co protestante de Milton (O Paraíso Perdido) com o Dante da
Pré-Reforma, veremos que o mundo vivo de Dante, pessoal, alegó-
rico e histórico, está ausente em Milton. Cada uma dessas tradu-
ções ou poemas encontra um lugar para Dante na tradição inglesa.
A polêmica utilização que Eliot faz do senso austero de mundo (mais
agradável para ele que o de Shakespeare) coloca a Divina Comé-
dia diretamente dentro do pensamento da moderna poesia  como
um texto a ser estudado23.

Entusiasmado com a maneira como Walcott recriava por meio
da influência dos clássicos, Brodsky (apud BAUGH, 1991; BROWN,
1991: 123-136) observou que a biografia de um verdadeiro poeta re-
pousa exatamente nisso “nos serpenteios e viradas da linguagem,
em suas métricas, ritmos e metáforas”. “Essa declaração”, segun-
do Baugh, que comentava na ocasião o texto The Arkansas
Testament (1991) de Walcott, levantava algumas questões. “Por
um motivo, ela parecia reclamar a diferença do escritor romântico
em relação aos outros homens: sua vida verdadeira é sua poesia”.

Alguns autores tão caros a Walcott, quanto Milton, Eliot e
Blake, segundo Frye (2004: 15)

são autores excepcionalmente bíblicos, mesmo para os padrões
comuns à literatura inglesa. Logo compreendi que um estudioso
da literatura inglesa que não conheça a Bíblia não conseguirá
entender o que se passa. [...] O verso de Blake “O Earth, O
Earth, contém sete diferentes alusões à Bíblia. Em muitos dos
autores do século XIX encontramos ecos da tradução da Bíblia
publicada em 1611, o que provoca um efeito semelhante aos
ecos de provérbios populares em outras culturas24.

De família de classe média metodista, em meio à imensa
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maioria de população negra, pobre e católica da ilha de St Lucia,
Walcott estudou com os rígidos padres católicos irlandeses e embo-
ra tenha se rebelado na adolescência contra essa austeridade, foi
influenciado pelos clássicos da literatura inglesa, incorporando a
força da linguagem oral ao longo de sua vida. Aos 19 anos, Walcott
se descrevia, segundo Hirsch, “como um poeta prazeroso e exube-
rante loucamente enamorado do inglês” e afirmava ver-se a si
mesmo como “uma legítima prolongação da poderosa linha de
Marlowe e Milton”. Ao não contar com uma tradição literária
caribenha suficientemente vital para beber dela, Walcott se dirigiu
até os metafísicos ingleses e poetas como T. S. Eliot e W. H. Auden,
tomando-os como modelos.

Borges (2000: 256) com certeza absolve os tradutores e livra
Walcott da pecha de mímico, constante em alguns ensaios sobre
língua e literatura inglesas, ao declarar que “a dificuldade categóri-
ca de saber o que pertence ao poeta e o que pertence à linguagem,
criou uma circunstância que deve ser exclusiva de Homero. A essa
dificuldade feliz devemos a possibilidade de tantas versões, todas
sinceras, genuínas e divergentes. Não conheço exemplo melhor do
que os adjetivos homéricos”.

Diante da complexidade da análise poética, Bosi (2000: 12-17)
recomenda “...entender as experiências do sujeito e suas imagens
metafóricas; que lembranças deram vida ao texto narrativo; ou
mesmo perceber que acontecimentos da infância; ou novos estímu-
los acabaram se atualizando na palavra ficcional. O fato dessas
várias pistas serem pertinentes leva o intérprete a assumir uma
posição de cautela na hora sempre arriscada de historiar a gênese
de um texto que traz em si marcas de tempos diversos, convergen-
tes em sua produção”.

Mais difícil é entender como um garoto mulato, neto de es-
cravos por parte de pai e mãe e de holandeses e ingleses brancos
respectivamente, que nunca pôde ser aceito na sociedade anglo-
saxã da Inglaterra e dos EUA e por outro lado, nem sempre foi
entendido pela comunidade negra, devido às suas posturas conside-
radas moderadas frente ao problema racial, educado em escolas da
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colônia britânica que, numa relação perversa prometiam melhorias
a todos, mas na prática, privilegiavam a minoria bem nascida, con-
seguiu criar uma obra de tal magnitude e criatividade com as ferra-
mentas emprestadas da própria gentlemanly order, devolvendo a
resposta colonizada ao Império em grande estilo (CAIN,  HOPKINS,
1993: 29-37)25.

Os dois historiadores analisam como a cidade de Londres
controlou seus súditos/cidadãos, infundindo-lhes a noção de ordem,
dever e lealdade baseada nos cavaleiros medievais, a gentlemanly
order, transportando essa noção por uma rigorosa, controlada e
atualizada estratificação social, ao longo de séculos até a
contemporaneidade. Não por nostalgia, mas por necessidade de
expansão da fronteiras econômicas e geográficas, os cavalheiros/
alunos ingleses foram induzidos a uma espécie de rite de passage
para ocuparem os maiores postos na escala social,  em uma educa-
ção pública e particular  inspirada nos clássicos greco-romanos,
tanto nas escolas rurais das colônias quanto nas instituições modelo
da matriz, a exemplo de  Cambridge e Oxford, que formam até hoje
inclusive membros do Partido Trabalhista inglês.

Contudo, essa insistência em tantas traduções inglesas das
epopéias Ilíada e Odisséia, mais que a Bíblia, até hoje e desde o
Renascimento, bem como em recriações homéricas vistas em au-
tores ingleses é questionada por Steiner (2001: 100) que se pergunta
por que o mito nacional “natural” da Inglaterra não é o Rei Arthur,
como acreditaram Malory, Milton, Tennyson e T. H. White, mas os
heróis odisseicos, como se os ingleses quisessem se apropriar de-
les? “A resposta também estaria implícita num “Ulisses” que Joyce
escreve ao recriar Dublin e em Omeros pelo qual Walcott canta
sua canção de Eros, profundamente afro-caribenha, de rivalidades
masculinas, de um mundo de espíritos e de mar”.

A memória dos feitos ingleses, segundo Steiner, teria encon-
trado no universo homoerótico dos heróis gregos, o sustentáculo,
ainda que equivocado, porém, eficaz na historiografia, desde o perí-
odo Tudor, para toda uma iconografia e percepção simbólica da
ascendência nobre da Inglaterra.
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O crítico literário observa que “a identificação etimológica
espúria dos bretões como sendo descendentes romanos de Enéias,
isto é, daqueles que lutaram pela Tróia de Homero e de lá emigra-
ram, é um engano que persiste desde a Idade Média ou talvez até
seja anterior a ela. Pela lógica, isso teria feito de Virgílio e sua
Eneida a referência, o talismã, e não o grego Homero e seus cruéis
paladinos”. De fato, existe uma importante influência virgiliana na
literatura, na música e nas artes inglesas (Dryden, Purcell e Turner
são exemplos disso). Entretanto, essa influência torna-se pálida di-
ante do papel central ocupado pela homérica.

Uma primeira abordagem da questão poderia ser a seguinte:
“uma inequívoca visão de masculinidade idealizada resplandece por
toda a Ilíada”. Nela estariam implícitos valores e identificações
mútuas radicalmente viris, bastante adequadas inclusive aos súdi-
tos/cidadãos caribenhos. “A saga homérica de guerras e intimida-
des masculinas, com a formidável ênfase nos esportes competiti-
vos, identifica-se, como nenhum outro texto, com as escolas para
meninos”.

Contudo, Burke (2004: 236) observa que a palavra “contexto”
tem conotação diferente quando são as imagens pictóricas, em vez
de textos, que estão sendo analisadas, permitindo ao historiador maior
liberdade nos diversos ângulos examinados. A série de raciocínios e
tendências apresentadas pelo autor, no entanto, não levam a fórmu-
las prontas no caso do estudo da imagem.

Por essas e outras razões e, por ora, ficamos com uma ob-
servação feita por Durand (2001: 52) de que

este combate do imaginário, dos mitos e do lúdico contra o
“particularismo maníaco”, este combate de um “saber em
diagonal” contra as especializações cegas encontraria nova-
mente um eco na epistemologia do “transversal” de Edgar Morin
e no vigoroso e luxuriante “alegre saber” do africanista Louis-
Vincent Thomas, discípulo de Bastide, especialista do imaginá-
rio da morte e nosso mui saudoso amigo’26..
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A proximidade do “transversal” em Morin, com o “transver-
sal” em Glissant nos recolocaria, então, como Virgílio, autor de
Eneida, no caminho do Inferno, ao guiar Dante, na sua Divina
Comédia. “Che pense”?  pergunta o guia virgiliano a um poeta
medieval cheio de dúvidas. A pergunta que ocupou Dante ao longo
de sua obra pelos caminhos do Inferno, Purgatório e Paraíso, bem
como a Walcott, em seu retorno em The Prodigal, também permearia
esta pesquisa invocando respostas múltiplas até o fim.

Notas

1       Derek Walcott atualmente é professor na Universidade de Boston, onde
também é fundador e diretor artístico do Boston Playwright’s Theatre.

2      O deslocamento de imagens transnacionais na literatura é vista em vários
autores de tendências diferentes como Homi Bhabha, ao analisar Salman
Rushdie; Otávio Ianni, ao estudar processos migratórios em tempos de
globalização; Gayatri C. Spivak em sua crítica à razão pós-colonial ou mesmo
em Antonio Cândido, no caso da literatura brasileira.

3      Na ocasião extraímos um corpus fotográfico das capas das duas principais
revistas de turismo do país, além de analisarmos seus textos utilizando
metodologias entrecruzadas. Referimo-nos às publicações: Viagem & Turismo
e Próxima Viagem, editadas respectivamente a partir de 1995 e 1999, pelas
editoras Abril e Peixes, com as mais modernas tecnologias para impressão em
cores já registradas na imprensa paulistana.

4      O único livro de Derek Walcott traduzido no Brasil é Omeros, numa edição
há muito esgotada, da Cia. das Letras: São Paulo e tradução de Paulo Vizioli,
1994. Quase toda a bibliografia do autor  ou referente a ele, encontra-se em
inglês.

5      Uma das biografias mais discutíveis e comercializadas, é a de King, Bruce.
Derek Walcott: a Caribbean Life, Oxford: Oxford, 2000, onde além de fotos
da família e das informações mais repetidas sobre a vida de Walcott no Caribe,
foram mencionadas ex-esposas, filhos, amigos como Robert Lowell e Susan
Sontag, o fracasso na Brodway do roteiro  para o show de Paul Simon, em
parceria com o cantor, e as imensas dívidas do autor contraídas com montagens
de peças, empréstimos, bebidas e festas - apesar do dinheiro ganho com
palestras, aulas em universidades e os prêmios Mac Arthur e Nobel. King
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afirma ainda que paira a suspeita de que Walcott, mesmo tendo lecionado em
importantes universidades norte-americanas, não teria terminado a graduação
na Universidade das Índias Ocidentais.

6     Creole ou Patois (esta última considerada expressão preconceituosa pelos
caribenhos) – língua derivada do francês e da cultura oral africana, falada pela
população, em sua maioria, descendente de escravos. Walcott na poesia e
Glissant na sistematização de textos teóricos, tentam transportar a linguagem
oral creole, para a escrita de norma culta de seus respectivos idiomas: inglês
e francês. A reconstrução de fragmentos do passado de povos espoliados
para Glissant, bem como a reflexão sobre o literário, o histórico e o cultural
que ultrapassam o espaço geográfico das Antilhas e se refletem hoje, por
exemplo, na Europa, podem ser vistas em obras como Le Discours Antillais
(1981); Poétique de la Relation (1990); Poétique du Divers (1995) e Traité du
Tout-Monde (1997). O conceito de “Crioulização”  central da “poética da
relação” postula uma maneira de freqüentar o mundo na diversidade, a partir
da idéia de identidade-rizoma, inspirada nos filósofos Deleuze e Guattari.

7      Roger Bastide em sua obra  Estudos Afro-Brasileiros. São Paulo: Perspectiva,
1973, p. 108,  registra o esforço de alguns autores negros na literatura brasileira
para realizarem uma certa introspecção, intervisão da questão do negro,
estimulados pelo Marxismo de um lado, mas influencidados pelo Catolicismo
de outro, semelhante ao que ocorreu com o Puritanismo nos EUA – “uma
sábia lei psicológica da assimilação cultural, a qual afirma processar-se a
assimilação do exterior (comportamento material, atitudes) para o interior
(transformação da mentalidade).

8      Homi Bhabha cita o livro de Derek Walcott, Collected Poems 1948-1984.
London: Farber, 1992.

9      Jaime de Almeida lembra que, com a virada lingüística (lingüístic turn), tem
início uma fecunda polêmica acerca dos compromissos entre a narrativa
historiográfica e a narrativa literária e, no limite, entre ficção e verdade.
Momento em que, graças ao papel da linguagem, os diversos campos do
conhecimento assumem certo grau de convergência. Desde Cem Anos de
Solidão, de Gabriel García Márquez, houve um apelo irresistível à
ultrapassagem dos limites impostos à narrativa historiográfica, por certas
convenções nem tão velhas assim. Pouco a pouco, embora suscitando fortes
resistências que ainda persistem, a História das Mentalidades re-introduziu o
prazer do texto e a importância da narrativa no pequeno mundo de leitores da
História. Almeida reforça ainda a observação de Mário Maestri sobre a
atomização vigente nos cursos de graduação em história, lingüística e literatura,
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como categorias isoladas que impedem o conhecimento profundo da história
sem conhecimento da literatura e da linguagem e estas duas últimas disciplinas,
sem apropriação substancial da primeira.

10      Derek Walcott adotou a expressão bem humorada de Senghor, mulatto of
style – mulato de estilo. A noção de “troca cultural” expressa de forma
sistematizada por Glissant, sobre o processo de Crioulização foi encontrada
também na tese sobre os Aweretés, do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros
de Castro publicada como livro A Inconstância da Alma Selvagem. São Paulo:
Cosac e Naify, 2002, reafirmando o redirecionando de nosso trabalho, em
termos de troca e não de identidade ou mera afirmação identitária.

11       Interessante notar como as idéias de Walcott, tanto neste ensaio, como em
palestras posteriores, assemelham-se às de Walter Benjamin sobre o tempo
histórico nas teses Sobre o Conceito de História, 1940, n.12, texto no qual o
filósofo alemão sugeria aos operários que refizessem suas vidas e movimentos
a partir daquilo que já haviam conquistado ou dispunham. O que interessa a
Walcott é o homem livre por entre as ruínas e não o patrimônio arquitetônico
conquistado, este sim, importante para a História. Uma versão em espanhol
de “La Musa de la Historia”, de Derek Walcott,pode ser acessada na  Revista
Fractal online em www.fractal.com.mx/F14walco.html

12      Edward Hirsch afirma que: “O livro não fala de suas façanhas sobrenaturais
de deuses e semideuses (“Esqueçam os deuses e leiam os demais”, diz Omeros
ao narrador) e tampouco tenta enobrecer aos que nele aparecem; o que quer é
contar a história de uma tribo, dar voz “à experiência inteira do povo caribenho”.
Omeros é ao mesmo tempo um personagem num livro e um protótipo do
artista como náufrago – uma espécie de Robinson Crusoe – que canta ao
pobres, aos extraviados, aos despossuídos da terra. É uma figura proteica que
aparece como o cego em “Sete Mares”, um vagabundo em Londres, um xamã
hindu, o artista americano do mar Winslow Homer, e um guia virgiliano que
conduz o narrador através do inferno da história. O povo antilhano aparece
no poema com nomes homéricos (Aquiles, Héctor, Filoctetes, Helena) e o
poema recorre a uma ampla variedade de eventos históricos, tocando o
genocídio dos nativos americanos, as tragédias da escravização africana, os
horrores da Segunda Guerra Mundial e o sofrimento individual dos exilados.
“Canto nosso vasto território, o mar do Caribe”, diz o narrador e detrás do
poema jaz a idéia de que o mar contém as memórias de todos os que morreram
nele. O bardo homérico desenterra as vias perdidas, as histórias fragmentadas,
porém também, canta a um povo novo e uma nova esperança”.
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13      O sentido benjaminiano de tradução visto em Bhabha e Salman Rushdie é
retomado no artigo do teórico literário italiano  Armando Gnisci. “Migração
e Literatura”.  Trad. de Shirley Gomes Carreira. Acessado em: www.
unigranrio.br

14      Walcott faz questão de não ocultar em entrevistas, palestras, peças, ensaios
e poesias influências de muitos autores, de tendências diferentes como T.S.
Eliot, W. H. Auden, Dylan Thomas, Milton, William Butler Yeats, William
Shakespeare, John Donne e Andrew Marvell, ou de romancistas como James
Joyce, Rudyard Kipling, Joseph Conrad e Ernest Hemingway, entre outros.

15      A exposição Another Life  foi realizada na June Kelly Gallery, em Nova York.
Paisagens, naturezas-mortas, The Swimmer (1993) e Portrait of Claudia in
Yellow Armchair (2003), entre outros, podem ser acessados em
www.artnet.com/event/83955/derek-walcott-ianother-lifei-paintings-and-
watercolors.html

16       A tentativa de apreender o serial, como meio de se apreender o pensamento
médio a partir das atitudes e da sensibilidade anônima dos que não podiam se
proporcionar o luxo de uma expressão individual, levou Michel Vovelle a
acreditar, segundo ele, em respostas que poderiam advir mais da História das
Religiões, proposta pelo mitólogo Mircea Eliade, do que da Psicanálise: “fazer
uma história dos sonhos – que iria do século XVIII aos nossos dias – depois
que o processo de descristianização liberou um imaginário coletivo que procura,
fábula e fantasia – exige incontestavelmente pesquisas aprofundadas”.

17        A segunda metade do século XX parece ser a do resgate também da força da
mitologia, especialmente a grega. Jamais foram acionados tantos mitólogos –
alguns deles da assessoria do próprio diretor de cinema Steven Spielberg, em
séries como Star Wars ou Indiana Jones,  garantindo bilheterias milionárias,
sustentadas por personagens, situações e paisagens arquetípicas. A onda
revival na  moda, a presença do Renascimento nas artes plásticas, entre
outros, parecem confirmar a observação de Le Goff para quem nossa
permanente necessidade de recordação pode significar o medo da perda da
memória. “Documento-Monumento”, In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa:
Imprensa Nacional, 1984, v.1, p. 11-50.

18      Ver também Ianni, Otávio. “O Príncipe Eletrônico”, Cap. III. In: Enigmas
da Modernidade-Mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, que
baseado na atualização das idéias de  Gramsci sobre Bloco Histórico, compara
a figura do Príncipe - do clássico de Niccolo Machiaveli,-,  ao da mídia no
mundo contemporâneo.
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19      Burke menciona os trabalhos de Freedberg, David. The Power of Images.
Chicago: University of Chicago Press, 1989, que investiga mais as respostas
reais às imagens do que as previstas pelo estudo de textos: folhetos que
tratam de devoção, por exemplo, ou diários de viajantes, ou descrições de
comportamento de peregrinos ou de grupos vendo filmes ou cartoons políticos.
Poderia ser descrito como “a história cultural da imagem”, ou ainda “a
antropologia histórica da imagem”, uma vez que pretende reconstruir as regras
ou convenções, conscientes ou inconscientes, que reagem à percepção e à
interpretação de imagens numa determinada cultura. O aspecto essencial é a
reconstrução daquilo que o historiador da arte britânico Michael Baxandall
chama de “olho da época” em Painting and Experience in Fifteenth-Century
Italy. Oxford: Clarendon Press, 1972; Id., Limewood Sculptors of Renaissance
Germany. New Haven: Yale UP, 1980. Estas são referências constantes em
pesquisas recentes em Cultural Visual , área que tenta estudar a  imagem a
partir da imagem e não das narrativas advindas da literatura.  No caso das
Teorias da Recepção referimo-nos aos estudos de  Jesus Martín Barbero e
Néstor García Canclini.

20      Gnisci, id.ibid. nota 13,  observa como as idéias do filósofo Parmênides de
Sena, transcritas por Platão, chegaram ao Ocidente considerando Outro, tudo
o que não fosse grego. A mesma postura anglo-saxã verificada nas colônias do
Caribe é criticada por Glissant – que propõe “uma política de Mundialidade”,
na diversidade, uma relação nova, sem dominação cultural ou política do
Outro, e que constitui uma visão compartilhada por outros escritores
migrantes.

21       A linguagem como a verdadeira religião da tribo pode ser vista em Eliot, T. S.
“Little Gidding”, In: Four Quartets acessado em allspirit.co.uk/gidding.html

22      Terza Rima  -  técnica original de simetria  matemática usada por Dante para
imprimir mais ritmo ao poema na qual as estrofes de dez sílabas, com três
linhas cada, rimam da forma ABA, BCB, CDC, DED, EFE etc. Desta maneira
a linha central de cada terceto controla as duas linhas marginais do terceto
seguinte. Acessar exemplo do poema  em www.stelle.com.br/pt/comedia.html

23      T. S. Eliot converteu-se ao Anglicanismo.

24       Ver também Frye, Northrop. Fábulas de Identidade- Estudos de Mitologia
Poética. São Paulo: Nova Alexandria, 2000, onde o autor comenta as obras de
William Blake, Milton, Lord Byron, Wallace Stevens, Emily Dickinson e
Joyce apontando para a discussão do ponto central de toda a teoria do
imaginário mítico que é a prevalência da tradição de uma poesia mito-poética



jan./jun. 2007 441

Iconografia e História na Literatura de Derek Walcott

moderna, cujas tendências predominantes são românticas, protestantes e
revolucionárias.

25     Cf. Paulo Vizioli, na introdução da edição brasileira de Omeros, St Lucia,
depois de mudar de dono 14 vezes, acabou passando definitivamente para a
Grã-Bretanha em 1814, com a assinatura do Tratado de Paris. A partir daí seu
desenvolvimento foi relativamente tranqüilo, até as perturbações acarretadas
pelas duas guerras mundiais, principalmente a Segunda. Em 1967 a colônia se
tornou estado associado do Reino Unido e, finalmente, a 22 de fevereiro de
1979, adquiriu sua plena autonomia como república independente no seio da
Comunidade Britânica de Nações,  o que significa que a chefia do Estado
ainda cabe à rainha Elizabeth, representada por um governador geral. Os
diversos ciclos econômicos exploratórios como o da madeira, do plantio da
cana-de-açúcar, da extração de enxofre e água mineral, e conseqüente
devastação ambiental, são narrados em forma de poesia no livro.

26      Referência a Thomas, L. V. Fantasmes au quotidien. Paris: Méridiens, 1984.
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