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A problemática da morte nos sonetos
de D. Francisco Manuel de Melo

FERNANDO ALBERTO TORRES MOREIRA



«(...) le baroque est né surtout en Italie, au lendemain du Concile de Trente. C’est dire assez qu’il est un art dramatique. (...) finie l’imbécile confiance dans les possibilités illimités de la nature humaine, le second XVI siècle (...) ramène l’homme à l'essentiel, la méditation sur sa condition.»

(CHAUNU, Pierre, La civilisation de l'Europe Classique)


Tomando como leit-motiv as afirmações supracitadas e considerando-as também como verdades axiomáticas, a transposição (e justificação) das mesmas para o corpus da obra de D. Francisco Manuel de Melo constituído pelos sonetos das suas Obras Métricas  Ver MELO, D. Francisco Manuel de, Obras Métricas, Lyon, 1665., afigurou-se-nos tarefa interessante. Uma outra justificação para a efectivação de tal estudo: o relativo desconhecimento e até, porque não, ostracismo, a que tal componente dos textos de D. Francisco tem sido votada, ao que não será alheio o facto da mesma se encontrar, na sua maioria, em castelhano e não ter sido objecto da curiosidade das editoras.
O par dicotómico vida/morte tem sido objecto de reflexão intensa desde sempre. E desde sempre, vida e morte, surgem de par em par. A morte pertence, naturalmente, à vida e a reflexão sobre aquela tem sido pretexto para procurar compreender os mistérios desta, mais especificamente, do ser humano.
O interregno do Renascimento, que costuma designar-se por antropocentrista, tinha acabado, O homem encontrou-se, de novo, reduzido à pequenez do grão de areia numa praia imensa. Remetido ao essencial – a meditação sobre a sua condição – o homem do século XVII vai desempenhar a preceito o seu papel de actor num mundo que é um teatro, um labirinto confuso, pois tudo não passa de um jogo dramático. Consumido por uma constante luta interior, consciente da circunstancialidade da vida, a obsessão pela morte tornou-se um facto de natureza particular  Cf. MARAVALL, J.A., La Cultura del Barroco, Anel, Barcelona, 1980, III parte, cap. 6, pp. 309 e segs.. A este hábito de interiorização e de meditação moral (o que constitui uma espécie de regresso a uma certa linha da Idade Média que o Barroco tanto apreciou) deve juntar-se uma sofrida ânsia de evasão para outra realidade onde tudo é impreciso e misterioso. Acossado agora por uma solidão individual quase insuportável, o que poderia dizer-se o regresso ao teocentrismo resulta, pois natural e evidente que, mais do que nunca, Deus está no centro de tudo no século XVII, um tanto paradoxalmente Ele é, de novo, esse pólo organizador e aglutinador da ordem social que nunca deixou de ser  Ver CHAUNU, Pierre, La Civilisation de l’Europe Classique, cap. XII, pp. 397-438..
Como o observou há já uns bons anos o professor Pina Martins  Ver PINA MARTINS, J.V. de, Cultura Portuguesa, Editorial Verbo, Lisboa, 1974, cap. 5, pp. 97-151., a poesia do autor da Carta de Guia de Casados, integrando logicamente o panorama atrás sugerido em breves linhas, continua a ser a parente pobre da sua vasta obra, sendo por vezes considerada de menor valia.
Há, no entanto um aspecto digno de realce: nos estudos referidos, a atenção, normalmente, encontra-se centrada na componente portuguesa do conjunto das poesias de D. Francisco. Ora, as Obras Métricas são constituídas por uma boa parte de composições em castelhano. A título de exemplo registe-se que, do conjunto dos sonetos inclusos nesse que será o maior conjunto poético editado no século XVII português, são em número de 100 os escritos em língua portuguesa, constituindo a «Tuba de Calíope», e 254 em língua espanhola, distribuídos 104 sob a designação de «Lira de Clio» e 150 integrando a «Harpa de Melpomene».
Uma vez que será do conjunto dos sonetos que iremos extrair o corpus a tratar mais detalhadamente, gostaríamos ainda de deixar registadas uma ou outra curiosidade. Assim, na Tuba de Calíope, para além do título/dedicatória que antecede cada soneto – o que sucede também com os da «Lira de Clio» e da «Harpa de Melpomene» – o autor indica também a natureza dos mesmos, classificando-os em nove categorias diferentes, a saber, amoroso, moral, laudatório, fúnebre, lírico, festivo, familiar, sacro e heróico. Note-se que tal indicação não surge nos sonetos em castelhano, o que não deixa de ser curioso e que poderá ser indício (porque não?) de um maior cuidado na classificação da vertente portuguesa. Curioso também o facto de surgirem dois sonetos (LXIV da «Tuba de Calíope» e XVII da «Lira de Clio») dedicados à morte de uma mesma pessoa, o infante D. Duarte, diferentes não só na forma como abordam o assunto, mas também na língua em que estão escritos.  MELO, D. Francisco Manuel de, As Segundas Três Musas, Liv. Clássica Editora, Ensaio crítico, e notas de António C. Oliveira, pp. 47-61.
Como antes ficou expresso, os sonetos de D. Francisco abrangem as mais variadas temáticas, que vão desde a simples composição amorosa até uma reflexão aturada sobre a morte. Na sequência de uma prática comum aos escritores barrocos, encontramos também na sua obra vários sonetos de pendor panegírico tendo como tema o falecimento de determinada personagem (mais frequentemente feminina) exprimindo um sentimento de pesar e melancolia perante a fugacidade da vida a que os áulicos não se furtam e que isso mesmo documentam com o maior e mais dramático esplendor.
É precisamente esta temática, indissociável da problemática da morte, que nos propomos abordar, seguindo uma proposta de análise preconizada pelo Professor Pina Martins que no seu livro Cultura Portuguesa refere a fidelidade do autor de O Fidalgo Aprendiz a um «ideal de sinceridade humana, o seu fino cepticismo, amargo e lúcido, o seu pessimismo antropológico (...) tal como parece deduzir-se das Cartas Familiares».
Comecemos precisamente por estas.

São muitas as cartas  MELO, D. Francisco Manuel de, Cartas Familiares, I.N.C.M., Biblioteca de Autores Portugueses, prefácio e notas de Mª Conc. M. Sarmento, Lisboa. nas quais D. Francisco aborda a problemática da morte. Das simples referências do foro pessoal reveladoras do «fino cepticismo, amargo e lúcido», como pode ver-se através da leitura das Cartas 186 – «(...) senão a sepultura, todo outro lugar me sobeja» – e 232 – «Próximo estou ao último golpe» – até à reflexão aturada sobre a morte que na Carta 285 é apresentada como ser guloso e faminto que a todos, tarde ou cedo, deglutirá: «Gulosíssima anda a morte. Ou, de enfastiada dos grandes petisca nos meãos e nos pequenos. Temam-se todos, que a todos tomará o sabor», passando por um autêntico sentido do «nada» que é o Homem expresso na Carta 406 «(...) Senhor, não somos nada. Nem a morte, nem a natureza nos deram algum termo para cobrarem de nós aquela dívida que em qualquer hora e idade lhe devemos: pedem-no-la quando lhes parece. Esta é a vida que alguém já deduziu de via. Com quem parece se conformam os Franceses que também lhe chamam «vie»; «vie» porque vida e caminho üa própria cousa são» e de onde se infere, portanto, uma interessante e original reflexão sobre a precariedade da vida aqui tomada como movimento (uma ideia tipicamente barroca) e caminho (a estrada da vida), noções a que se junta a efemeridade a que ambos estão sujeitos já que o tempo da vida a qualquer hora pode ter que saldar a dívida ao autonomizar-se como tal, dívida que só a morte pode pagar. A quem? A Deus, obviamente. E não se questione o porquê do imprevisto golpe divino pois «(...) Deus faz tudo como Deus», assim o justifica o autor na mesma epístola. Ainda sobre a incerteza do passamento lê-se na Carta 411 dirigida a um Ministro amigo a quem a esposa havia morrido: «(...) Deus, fazendo-nos mortais, não quisesse dar-nos a conhecer o dia do nosso acabamento. Sabia Deus que, se o soubessem os homens, de medo de aquela hora ninguém chegaria a ela; sempre ficaríamos aquém do que nos tivesse concedido de vida (...) porque não havia modo mais eficaz de recomendar-nos nosso fim, que fazer-no-lo incerto», assentando esta sua teoria numa perspectiva claramente agostiniana que apelava ao relembrar constante da morte como forma de apressar a conversão e se estar sempre preparado para enfrentar Deus. Ainda uma outra ideia assente na concepção de que a vida é uma permanente provação num mundo ruim, como vem expresso na Carta 462: «(...) Quer Nosso Senhor levar os moços para mostrar aos velhos que lhes não faz agravo quando os chama; e aos moços também lhes faz mercê, socorrendo-os com sua mão e tirando-os do perigo de tão ruim mundo». O homem é um ser em luta com todos os males e a sua morte assume foros de libertação, resultado de uma graça divina. Para D. Francisco Manuel, o homem tem para si a absoluta certeza de uma vida gloriosa no Além entendendo o percurso terreno como uma provação tanto mais penosa quanto durável.
Vista desta forma, a morte pode mesmo ser, por si mesma, já uma recompensa, um meio para uma outra vida de gozo eterno – «(...) Valho-me de outra mais sagrada obrigação que se produz de aquele conhecimento assegurador da glória, que goza na morte quem padeceu na vida. E não é necessário que a vida seja penosa para ser cansada; basta que seja grande» (Carta 509 – «a um Conde, considerando os trabalhos da vida»).
Não queríamos terminar a referência que vem sendo feita às cartas sem mencionar a Carta 562 pela curiosidade que apresenta e que, por si só, justificaria um estudo cuidado. Limitar-nos-emos a citar uma ou outra passagens, deixando-as como motivo de reflexão e a fazer um curtíssimo comentário. Note-se que esta epístola é das poucas que se encontra escrita em castelhano. Diz D. Francisco A un amigo afligido: «(...) Vida es antes que muerte, afirmó, a mi ver, engañada la filosofía. Y dijera mejor: vida es intervalo de dos muertes. Sease paradoxo a la Naturaleza; que a la moralidad es axioma. Vida es antes que muerte, es impossible Ser y no ser, son terminos de toda entidad. Primero no era el Hombre que lo fuese; y después de haber sido vuelve a no ser: luego el no ser antelación supone al haber sido; luego la muerte no sucedió a la vida, sino la vida a la muerte. (...) El vientre que nos engendra es la primera cueva que nos sepulta. Tan próbida fue la Providencia que, habiendo de reducirnos a un estrecho, nos cría en otro». Sintetizando os tópicos bíblicos que outro D. Francisco, o de Quevedo, dissolveu em «La luna e sepultina», Manuel de Melo apresenta-nos o acto de nascer como uma luta entre a vida e a morte, da qual muitas vezes resulta um compromisso: nasce um novo ser, mas morre o que lhe dá a vida. Por isso, D. Francisco escreve: «(...) Éste es el hombre: aquél que antes de serlo, es mortal, facinoroso y homicida». O ser humano é miserável, impuro, pecador e tem a conciencia inata desta sua situação; por isso, passa a vida a corroer-se da sua mísera condição humana, numa tentativa constante de purificação. Assim, «lágrimas son su estilo, lágrimas piden las albrícias de su nacimiento, lágrimas son las insignias de su dignidad, lágrimas son las atalayas de sus miserias, lágrimas el prólogo de sus venturas. Y las del nascer, sin falta, cerimonia son con que la Naturaleza le da posesión de las del vivir». Contudo, para ascender ao gozo eterno, necessita regressar ao seu estado de pureza iniciático, o que conseguirá quando o poder divino lhe conceder a purificação (o prémio) final – a morte.
Regressemos agora aos sonetos do Melodino.

Na introdução às Obras Métricas D. Francisco desenvolvendo velhos princípios novamente caros ao Barroco considera que a poesia persuade, deleita e ensina. Seguindo estes propósitos e porque para o autor de «Relógios Falantes» o ciclo temporal do homem é uma caminhada irreversível para a morte, os sonetos que abordam esta problemática apresentam uma perspectiva clara de pregação, inserida numa temática moralista mais genérica eivada de um cunho sempre pedagógico. Se é certo, que o pessimismo é a tónica dominante, também é evidente que a fé é sempre uma (a última) solução. Escolhemos um corpus constituído por quatro sonetos da Harpa de Melpomene (XXXXII, XXXXIII, XXXXIV e XXXXV) e o soneto LXXXI pertencente à Tuba de Calíope, classificado de moral, designação sob a qual poderemos subordinar os outros sonetos antes referidos.

SONETO XXXXII

Mano, acude, que el mundo te lo acusa
Dios lo mura, mi pluma te lo advierte;
Dicen que quieres ser más que la muerte,
Pues tu ambicion la muerte, aun no la escusa.

Quando de las sangrientas garras usa
Contra el misero reo, aquel leon fuerte,
Si al primer golpe, vida, y sangre vierte,
La fiera entonces, su crueldad rehusa.

No ay segunda crueldad entre la saha
De esse animal; y tu interez ardiente
Contra la muerte palida forcexa:

Mano, ó la Providencia nos engaña, 
O tu te perde rãs tan facilmente
Como tu tomas lo que el otro dexa.

Este soneto, dirigido A un codicioso, apresenta um sentido geral de advertência a um receptor de nome Mário para a necessidade de precaução contra a morte. Perante a morte é preciso ter medo e todas as evocações são úteis, como, por exemplo, a apresentação daquela como uma fera terrível e sanguinária. Ainda no plano das ideias, podemos considerar que o soneto procura vincar a inutilidade do esforço humano contra a morte. Que esforço? A cobiça e a ambição, «Pues tu ambición la muerte, aun no ia escusa» (V. 4). No piano dos recursos imagéticos, sobressai a alegorização da morte como leão forte de sangrentas garras, cujo golpe é cruel e não falha:

«Contra el misero reo, aquel leon fuerte,
Si al primer golpe, vida, y sangre vierte,
La fiera entonces, su crueldad rehusa.
No ay segunda crueldad entre la saña
De esse animal (...)» (VV. 6, 7, 8,9, 10).

Saliência também para a apóstrofe inicial que se repete no início do segundo terceto num evidente sentido de reforço e reafirmação do pensador apelativo de todo o soneto.
A morte, aqui circunscrita à sua vertente física (como quase sempre acontece na obra de D. Francisco Manuel de Melo) inscreve-se na ordem da Providência

«Mario, ó la Providencia nos engaña
O tu te perderàs tan facilmente.» (VV. 12/13).

A morte, símbolo de preferência divina e libertadora, é também violenta e devastadora.
Assinale-se, como nota final, que os propósitos enunciados na introdução das Obras Métricas são aqui plenamente cumpridos: persuadir e «docere» estão bem expressos nos dois primeiros versos,

«Mario, acude, que el mundo te lo acusa,
Dios lo mira, mi pluma te lo advierte.


SONETO XXXXIII

Laura, sin my, sin ty, sin luz me quedo,
Si alguna luz me muestra el ser humano;
Que ayas to de monir, tarde, ó temprano
Que la muerte te apunte con el dedo?

Que lo conozca? Que lo crea? Y puedo
Esperar cortesias de su mano?
Quando de esse verdor tierno, y loçano
Las dulces flores pararàn en miedo?

Tus ojos, con que amor nos desafia, 
Tus ojos, Laura, (la verdad lo advierte) 
Pasto, y albergue an de ser de animalejos;

Bien tardarà, mas bien que tarde el dia, 
Que importa? si aquel dia de la muerte, 
Pues todos puedem ser, nunca està lejos.

O soneto XXXXIII, reflexão sobre Del comun descuydo de la vida, apresenta uma ideia muito clara à poesia da morte, quer medieval quer posterior, de contraposição entre a beleza física, a juventude e o viço, por um lado, e a morte por outro, sendo acentuada esta oposição pelo recurso, retoricamente forte, ao macabro. A morte já não é passagem, mas fim e decomposição, «Pasto y albergue an de ser de animalejos» (V. 11).
O texto, ao contrário do anterior, não se situa aqui nos registos do delectare ou até do docere, tão caros ao horacionismo e frequentes em D. Francisco como no-lo mostrou o Professor Pina Martins, mas sobem a um nível patético, o do movere consagrado pelos tratados de retórica e tão excessivamente usado pela poesia tardo-medieval e retomado a partir dos finais do século XVI. O apelo a sentimentos fortes está, aliás, bem patente rio texto, no modo como é antevista a postura da dama perante a morte:

«Quando de esse verdor tierno, y loçano
Las dulces flores pararàn en miedo?» (VV. 7/8).

É mesmo curioso verificar que o poema fixa com clareza dois dos três momentos relacionados com a morte física: o imediatamente antes –o medo perante a presença da morte–, e o imediatamente depois – o cadáver consumido pelos animalejos. Repare-se ainda na alusão (tópica uma vez mais) à omnipresença da morte e o seu carácter imprevisto:

«Que importa? si aquel dia de la muerte,
Pues todos pueden ser, nunca està lejos.» (VV. 13/14)

Uma última referência para o destaque concedido à fragilidade da beleza e efemeridade da vida humana não só expressa nos versos 13 e 14 já citados, mas também conseguida pela referência metafórica ao «verdor tierno» e às «dulces flores».

SONETO XXXXLV

Essos pulvos, à Lauso, que altamente
Tu sien assombran, en piadoso rito,
No pulvos, letras son, con que se à escrito
Tu sentencia mortal, sobre tu frente.

Lee, y veràs que justa, y que eloquente
Pone a la vida un termino prescrito;
Que embargo agora no sera delito
De la fé que em ia duda se desmiente?

Polvo eres, hombre; y si la vida es viento, 
Como desculparás aventurarte
Por ia fragilidad de tu elemento?

Desengañate, sin desengañarte:
Todo un mundo te sirva de escarmiento, 
Un pulvo fuiste, un pulvo às de tornarte.

Este soneto, consagrado ao Memento homo constitui um passo nítido numa direcção diferente do soneto anterior; aqui não está em causa o drama da morte; apenas a avaliação existencial, onde, de um modo indirecto, por mecanismos de pressuposição, acaba por estar presente o negativismo antropológico tão típico do D. Francisco Manuel de Melo e à luz do qual se deve ler a temática da morte. Como o observou o Professor Pina Martins, «(...) para D. Francisco Manuel de Melo a realidade só muda no seu pensar, porque tudo, em derradeira análise, é dominado pela irreversibilidade da vida, que é a morte». A morte é, portanto, apenas o fim da vida, sendo esta o objecto primeiro dos esforços expressivos: a vida é... frágil vento,

«(...) y si ia vida es viento,
Como desculparás aventurarte
Por fragilidad de tu elemento ?» (VV. 9/10/11)

que só poderá «desculpar-se» com auxílio da fé (curiosamente não há aqui alusão à graça, porque também não há dimensão escatológica...).
Desengana-te (da vida) sem desenganar-te (da fé): esta proposição do verso 12 parece ser a lição deste soneto. Tudo se pode resolver através da fé.
Passemos ao

SONETO XX XXV

O como en mi castigo se convierte
(Tierno à mi error) tu braço soberano,
Si a tanto estruendo mal despierta, en vano
Mi vida, apenas, su peligro advierte.

Cerca an dado los tiros de la Muerte;
Esse lo dice, y aque1 despojo humano;
Pues si esta, que oy me erró, tuerce la mano,
Quien duda que al tercero tiro acierte?

Acertar de mi mesmo en tanta parte
Mal dixe que era errarme? Antes à sido
Un ensayarle al golpe de mi vida.

Señor, tu providencia assi reparte, 
El dolor, donde foi menos sentido, 
El horror, donde no parece herida.

Tal como aponta a epígrafe (En las dos muertes juntas de madre, y hermana), o soneto é motivado pela morte concreta de duas pessoas. Para além da personificação da Morte, «Cerca an dado los tiros de la Muerte» (V. 5), o que parece mais saliente é a submissão da morte (já referenciada em relação a outro soneto) à Providência Divina, que trai um sistema antropológico-cosmológico (e escatológico) sem as tenções visíveis no final da Idade Média, onde a autonomia da Morte corresponde a um teor elevado de incerteza quanto ao desfecho do Juízo Final.
Aqui, todos os problemas da perdição/salvação parecem resolvidos satisfatoriamente, o que está, sem dúvida, relacionado com o problema, que D. Francisco aflora em vários poemas, da eficácia da graça divina.
Analisemos, por último, o soneto LXXXI, Apólogo da Morte, pertencente à Tuba de Calíope.

Vi eu hum dia a Morte andar folgando
Por um campo de vivos, que a não vião.
Os velhos, sem saber o que fazião,
A cada passo nella hião topando.

Na mocidade os moços confiando,
Ignorantes da Morte, a não temião;
Todos cegos, nenhüs se lhe desvião;
Ella a todos co dedo, os vay contando.

Então quiz disparar, e os olhos cerra:
Tirou, e errou. Eu vendo seus empregos
Tão sem ordem, bradei: Tem te, homicida.

Voltouse, e respondeu: Tal vay de guerra; 
Se vos todos andais comigo cegos, 
Que esperais que com vosco ande advertida?

Este soneto, curioso pelo movimento que apresenta, é, pode dizer-se quase iconográfico e está construído sobre a temática da Morte imprevista, da impreparação de novos e velhos (o mesmo será dizer homens/mulheres, ricos e pobres), perante o seu surgimento invisível, e do carácter arbitrário e provocador da sua acção, também aqui apresentada numa sequência de tiros. Perpassa no soneto a consciência de que o tempo é breve, logo, a vida decorre em permanente instabilidade.
O diálogo do sujeito com a Morte vem completar o quadro até então traçado, juntando-lhe uma certa ironia trágica que, no entanto, acaba por adquirir uma dimensão claramente didáctica, como pode verificar-se pela leitura dos quatro últimos versos:

«Tão sem ordem bradei: Tem te homicida. 
Voltouse e respondeu: Tal vay de guerra; 
Se vos todos andais comigo cegos, 
Que esperais que cum vosco ande advertida?»

O poema acaba, pois, por se transformar num apelo do tipo memento mori, exortando ao fim da «cegueira» e à procura da via que leva à preparação para a morte.

Concluindo, na poesia de D. Francisco Manuel de Melo estamos perante uma ideia da morte (fim de uma vida) para a qual o vivente deve precaver-se continuamente. O tempo, e a consciência dele, é breve; a vida é uma permanente provação num mundo ruim. Mas, autêntico acto de fé, para o Melodino o homem tem para si a absoluta certeza duma vida gloriosa no Além. Deste modo, a morte é uma recompensa, o passe de mágica para uma outra vida de gozo eterno.
Terminaríamos parafraseando de novo o próprio autor na sua Carta 509: «(...) Valho-me de outra mais sagrada obrigação que se produz de aquele conhecimento assegurador da glória, que goza na morte quem padeceu na vida. E não é necessário que a vida seja penosa para ser cansada; basta que seja grande».
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