Alexander Pope
Poeta Inglês

Alexander Pope, o mais famoso poeta clássico a Inglaterra no
século XVIII, nasceu em Londres no ano de 1688. Era filho de
pais católicos e bastante idosos. Ele sempre foi considerado um
poeta nato, tendo mostrado, no entanto, forte predileção pela
crítica mordaz, com a qual procurava agredir seus desafetos,
dando vazão a agressividade.
Cabe aqui notar que Alexander, além de sua estatura bastante
limitada, teve sérios problemas físicos desde o seu nascimento.
Doentio como era, dizia que sua musa ajudava-o na sua longa
enfermidade, ou seja, em sua vida.
Desde a infância sofreu muito com o raquitismo e por causa
desse mal ficou corcunda, com acentuada curvatura de sua
coluna dorsal. A parte da frente de sua caixa toráxica também era
deformada. Um dos lados de seu corpo era afetado por uma forte
contração. E, adicionando a esses males, Pope teve os tendões
de dois dedos da mão direita gravemente prejudicados durante um acidente, o que dificultou muito
seus trabalhos de escritor. Existe uma preciosa descrição de Alexander Pope, feita pelo famoso pintor
inglês, Sir Joshua Reynolds, que nos repassa uma imagem realista e bem diferente daquela retratada
na tela a seguir reproduzida:
Alexander Pope “tinha aproximadamente 4 pés e 6 polegadas (1,37 m) de altura, muito corcunda e
deformado. Usava um casaco preto e, conforme a moda de então, usava uma pequena espada.
Tinha olhos grandes e bonitos, e um nariz longo e simpático; sua boca tinha aquelas marcas
peculiares que sempre são encontradas nas bocas de pessoas falsas; e os músculos que lhe corriam
pela face eram tão fortemente marcados que pareciam pequenos cordéis”.
Sua vitória marcante na vida está retratada pela sua poesia e pelos seus escritos. Escreveu obras
que ficaram famosas, como “Tratado sobre a Crítica”, “Tratado sobre o Homem”, “Floresta de
Windsor”, “Pastorais” e muitas outras. Além disso, Pope traduziu para o inglês o poema épico “Ilíada”
de Homero, pelo que recebeu um total de 5.000 libras esterlinas. Segundo diversos críticos, foi a mais
nobre versão de poesia épica que o mundo jamais apreciou. O sucesso foi tão grande, que Pope foi
contratado para traduzir a “Odisséia”, com o que ganhou mais 3.000 libras e tornou-se independente.
Foi exatamente todo esse acervo de trabalhos intelectuais, produtos de sua notória inteligência,
criatividade, persistência e de seus sentimentos, desenvolvidos a despeito dos males que o afetavam,
que garantiram a Alexander Pope imorredouro lugar na literatura inglesa, sendo o representante
principal de seu classicismo.
Alexander Pope morreu com 56 anos de idade, após uma contínua e heróica luta contra doenças e
dificuldades causadas por suas deficiências físicas.

