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Dossiê
Negativos na literatura

NOTA DE APRESENTAÇÃO
Micaela Ramon*
micaelar@ilch.uminho.pt

O dossiê temático que agora se publica sob o título de Negativos na Literatura
decorre do trabalho realizado no âmbito de um projeto de investigação de
natureza mais abrangente subordinado ao tema “Cultura(s) em Negativo:
antis, mitos negros e mudança social” e tem por base uma seleção de textos
apresentados aquando da realização de um Congresso Internacional (1 a 3
de outubro de 2015) com a mesma designação.
Tal congresso, organizado em parceria por três centros de investigação
de instituições de ensino superior – o CEHUM, da Universidade do Minho;
o CLEPUL, da Universidade de Lisboa; e o CARISM, da Universidade
Panthéon-Assas, Paris 2 – reuniu no Instituto de Letras e Ciências Humanas
da Universidade do Minho, ao longo de três dias, seis dezenas de conferencistas nacionais e estrangeiros, provenientes de várias universidades e de
áreas do conhecimento diversas.
O desiderato que presidiu à elaboração do referido projeto de investigação foi o de promover o estudo sistemático das correntes de pensamento baseadas no antagonismo e na demonização de dinâmicas, grupos
sociais e comportamentos assentes no conceito de oposição e traduzidas
em discursos centrados numa perceção negativa do ‘Outro’, da diferença,
da heterogeneidade que leva à hostilização de tudo quanto possa causar
estranhamento e ser percecionado como ameaça por sujeitos individualmente considerados ou por grupos de indivíduos que partilhem ideologias
comuns entre eles.
*

Universidade do Minho, Instituto de Letras e Ciências Humanas / Centro de Estudos Humanísticos,
Braga, Portugal.
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O devir histórico mostra-nos que a cronografia da(s) cultura(s) e das
mentalidades tem sido marcada por conflitos de natureza vária, nomeadamente ideológicos e socioculturais, os quais se corporizam frequentemente
em modos de pensar, de estar, de agir e de representar a realidade que assumem a forma de execração e que se exprimem através de fórmulas discursivas que acentuam a noção de ‘anti’. Trata-se de fenómenos de maior ou
menor expressão social e longevidade temporal que têm em comum o facto
de elegerem um adversário, um inimigo a combater ou a eliminar.
Num texto publicado em 2011 numa coletânea de ensaios com o sugestivo título de Construir o Inimigo e outros escritos ocasionais, Umberto Eco
reflete sobre o tema, defendendo que “ter um inimigo é importante, não
apenas para definir a nossa identidade, mas também para arranjarmos um
obstáculo em relação ao qual seja medido o nosso sistema de valores, e para
mostrar, no afrontá-lo, o nosso valor” (Eco, 2011: 12).[1] Assim, surge como
natural à própria condição humana não apenas identificar um inimigo, mas
sobretudo produzir inimigos que podem assumir diversas formas, desde
as representações antropomórficas até à identificação de forças naturais ou
sociais adversas e ameaçadoras.
Os textos compilados neste dossiê são bastante heterogéneos quer em
termos do arco cronológico que abrangem, quer das temáticas específicas
que abordam, quer ainda dos autores e das obras que elegem para objeto
de estudo. Porém, têm em comum o facto de constituírem um contributo
útil para a compreensão das problemáticas que têm vindo a ser enunciadas,
procurando equacioná-las à luz dos pressupostos dos estudos literários.
Os textos de Anamarija Marinović e de Vanda Figueiredo centram-se
no estudo de obras de autores não contemporâneos. No primeiro caso, a
autora estuda a construção da imagem negativa do ‘Outro’ no romanceiro
tradicional ibérico e no cancioneiro épico sérvio, fazendo incidir o foco
da sua atenção sobretudo nas apreciações que aí são feitas sobre os infiéis
muçulmanos (mouros e turcos) e sobre as mulheres (adúlteras e desleais);
no segundo artigo, Vanda Figueiredo, tomando como ponto de partida a
obra de Francisco Sá de Miranda, autor de transição entre a Idade Média e
o Renascimento, reflete sobre as formas como o corpo foi visto nestes dois
períodos da história da humanidade, dando particular relevo à perspetiva
‘anticorporal’ da época medieval, período durante o qual o corpo surge
como símbolo máximo do pecado, mas também como metáfora da própria
organização social considerada a partir de um ponto de vista organicista.
1

Eco, Umberto (2011), Construir o Inimigo e outros escritos ocasionais, Lisboa: Gradiva.
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Os ensaios escritos por Carme Fernández Pérez-Sanjulián, Rui Sousa e
Porfírio Pinto ocupam-se de autores ibéricos dos séculos XIX e XX. Carme
Fernández analisa a produção ficcional de Rosalía de Castro pondo em
destaque o discurso contra as normas estabelecidas no qual transparece
uma atitude transgressora e heterodoxa da autora galega que, através da sua
obra, questiona os cânones vigentes, tanto no plano literário como no plano
social e político. Rui Sousa explora o conceito de ‘libertino’ a partir da obra
de Ernesto Sampaio – A Única Real Tradição Viva, recuperando a emergência do termo e do conceito no âmbito dos movimentos de vanguarda do
século XX, enquanto forma de questionamento e de confronto com as normas éticas e estéticas até então dominantes. Por fim, Porfírio Pinto estuda o
tema do ‘antibiblismo’ em José Saramago, autor que se mostra hostil não só
em relação à Bíblia, mas também ao próprio Catolicismo e à instituição que
o representa – a Igreja Católica.
Em síntese, este dossiê temático congrega uma breve, porém representativa, súmula de reflexões e análises em torno da questão da(s) cultura(s)
em negativo ou dos negativos culturais, elaboradas a partir de uma perspetiva literária. Ao leitor da Diacrítica é assim dada a possibilidade de
conhecer algumas das estimulantes comunicações apresentadas no decurso
do Congresso Internacional “Culturas em Negativo: antis, mitos negros e
mudança social” o qual permitiu lançar um olhar crítico sobre diversos
fenómenos de fricção observados nas sociedades atuais e pretéritas, examinados à luz do princípio axiomático de que “compreender é já um princípio
de cura”.

“PERRO MOURO (…) COMIGO SE DIVERTIA”:
O OUTRO COMO NEGATIVO NO ROMANCEIRO
IBÉRICO E NO CANCIONEIRO ÉPICO SÉRVIO
“MOORISH DOG... MADE FUN OF ME”:
THE OTHER AS NEGATIVE BOTH IN IBERIAN FOLK
BALLADS AND IN SERBIAN FOLK EPIC POETRY
Anamarija Marinović*
aninhalisboa1405@gmail.com

Tendo em conta que a poesia de expressão oral europeia remonta à Idade Média
ou ainda a épocas anteriores, parece interessante observaras apreciações do ‘Outro’
enquanto elemento negativo na sociedade. Desta vez, decidimos abordar a visão
negativa do ‘Outro’ do ponto de vista das pertenças étnicas ou religiosas e de género
no romanceiro tradicional ibérico (português e espanhol) e no cancioneiro épico
sérvio. Pelas leituras realizadas, vimos que tanto no espaço cultural da Península
Ibérica como na Balcânica predomina uma imagem bastante negativa do mouro
ou do turco, que se deve a uma longa e penosa presença islâmica em ambas as
penínsulas Por isso, o elemento muçulmano é representado como cruel, injusto,
moralmente corrupto, inimigo da verdadeira fé, portador de desgraças. Outras
nacionalidades, embora pouco representadas na poesia de expressão oral dos espaços culturais ibérico e eslavo podem também ser representadas estereotipadamente
no negativo, o que também será analisado no nosso trabalho. A mulher como o
‘Outro’ no romanceiro ibérico e no cancioneiro épico sérvio, ao contrário do que
possa parecer, nem sempre é vista numa perspetiva depreciativa, sendo-o apenas
quando é adúltera ou tenciona trair ou matar o marido, não enquadrando o seu
comportamento nos padrões morais exigidos. Neste artigo buscamos averiguar as
repercussões destas construções negativas na identidade cultura ibérica e eslava,
questionando o discurso negativo sobre o ‘Outro’.

*

Doutora em Linguística (Especialização em Linguística Aplicada) pela Universidade de Lisboa,
investigadora da linha 5 do CLEPUL (Interculturalidade Ibérica e Eslava), tradutora e autora
dos seguintes livros: Teófilo Braga e a Poesia Popular, Gatologia e A Professora Ana Tem Algo
para vos Contar. Participou e organizou numerosas conferências internacionais. Os seus trabalhos foram publicados em Portugal, no Brasil, na Sérvia, Croácia, Alemanha e Cabo Verde.
Pela tradução da Obra Selecta do Padre António Vieira para sérvio ganhou um prémio do
Ministério da Cultura e Informação da República da Sérvia. Atualmente trabalha na Faculdade
de Filologia da Universidade de Belgrado como Professora de Língua e Cultura Portuguesa.
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Palavras-chave: Romanceiro ibérico, cancioneiro épico sérvio, culturas em negativo, poesia de expressão oral ibérica e eslava
Bearing in mind that the European oral poetry dates back to the Middle Ages or to
the earlier times, it seems interesting to observe assessments of the Other as negative element in society. This time, we have decided to approach the negative view
of the Other from the point of view of ethnic or religious affiliation and gender in
Iberian traditional ballads (Portuguese and Spanish) and Serbian epic songbooks.
Through the readings made so far, we have seen that in both cultural spaces (the
Iberian and the Balkan Peninsulas) a very negative image of the Moors or Turks
prevails, due to a long and painful Islamic presence in both peninsulas. Therefore,
the Muslim element is depicted as cruel, unjust, morally corrupt, enemy of true
faith, the one who brings disgrace. Although poorly represented in oral poetry
of Iberian and Slavic cultural spaces, other nationalities can also be depicted in a
stereotypically negative way, something which will also be analyzed in our work.
Contrary to what it seems, the woman as the Other in Iberian folk ballads and epic
Serbian poetry is not always seen in a derogatory perspective (only when being
adulterous or intending to betray or kill her husband, by failing to comply with
the required moral standards). Our purpose is to determine the impact of these
negative constructs on the identity of Iberian and Slavic cultures by questioning the
negative discourse on the Other.
Keywords: Iberian folk ballads, Serbian folk epic poetry, cultures in negative,
Iberian and Slavic folk poetry
•

1. Introdução
O nosso propósito neste trabalho é analisar o ‘Outro’ como negativo no
romanceiro de expressão oral ibérico (português e espanhol) e no cancioneiro épico sérvio. A nossa abordagem basear-se-á sobretudo na imagem
negativa do muçulmano reproduzida na poesia épica dos povos português,
espanhol e sérvio, tendo em conta o contexto histórico e cultural da longa
e penosa presença islâmica nas penínsulas Ibérica e Balcânica. O nosso
enfoque não se limitará a observar o ‘Outro’ apenas da perspetiva cultural, mas também do ponto de vista do género e das características morais.
Neste contexto, será indispensável enquadrar teoricamente os conceitos do
‘Outro’, o vilão e o anti-herói, conceitos chave do nosso estudo, por oposição ao herói, categoria da qual as outras derivam. Pretendemos demonstrar
que, apesar da evidente visão negativa do turco e do mouro, a poesia épica
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ibérica ou balcânica não é necessariamente discriminatória, sendo observados como negativos também determinados membros das próprias nações
em questão, sobretudo se são portadores de características consideradas
moralmente incorretas para a época medieval, em que estes poemas surgiram, nomeadamente a covardia, a desonra, a deslealdade ao Rei, a Deus ou
à Pátria, a falsidade, a falta de respeito pelas mulheres e afins.
A leitura do ‘Outro’ a partir das marcas identitárias nacionais e culturais no romanceiro ibérico e do cancioneiro épico sérvio é nitidamente
eurocêntrica e, na nossa opinião, não está errada, sendo a Europa o continente a partir do qual lemos o mundo e interpretamos as circunstâncias
históricas que tiveram lugar no espaço cultural das penínsulas Ibérica e
Balcânica. Embora um certo negativismo relativamente às personagens
dos turcos e dos mouros seja óbvio nos poemas épicos dos dois lados, não
devemos esquecer o facto de ambas as penínsulas terem sido ocupadas. Daí
explicar-se a visão dos turcos e dos mouros como injustos, cruéis, falsos,
desleais, infiéis, homens fracos e de pouca palavra, caracterizados como
feios e abusadores. Certamente, do ‘outro lado do espelho’, isto é, no imaginário coletivo árabe ou turco, predomina também uma ideia negativista do
cristão ou do europeu, pretendendo, deste modo, justificar a invasão de certos territórios durante a Idade Média. Esta duplicidade de perspetivas torna
ainda mais interessante a problemática das culturas em negativo. Outras
nacionalidades, embora pouco representadas, podem também ser alvo de
uma observação negativa, nomeadamente o Conde de França, pejorativamente chamado de “françoilo” no romanceiro português, o último godo
Rodrigo, nos romances espanhóis ou o “latino” na poesia épica sérvia. Na
nossa opinião, o Conde de França é uma personagem negativa, mas mais
o é por ser amante da rainha e por pretender ridicularizar e desvalorizar
o marido dela, do que por ser francês, já que nos próprios romances não
há mais indicadores sobre a sua origem ou cultura francesa do que o seu
mero título. O godo Rodrigo é culpado pela perdição de Espanha por ter
seduzido e desonrado a bela Cava, o que, segundo rezam as fontes poéticas,
originou a ocupação islâmica da Península. Por isso, mais do que pelas suas
pertenças culturais germânicas, a sua personagem é mal vista. Na poesia
sérvia, o “latino” (entenda-se por este termo por vezes o húngaro, por vezes,
o veneziano, de qualquer forma o católico) é negativo mais devido à sua
presunção, incapacidade de cumprir a palavra, falsidade ou hipocrisia, do
que propriamente à sua fé, diferente da ortodoxa. Mais adiante, analisaremos alguns exemplos que o poderão confirmar.
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No cancioneiro épico sérvio e no romanceiro popular ibérico, o ‘Outro’
não é apenas o representante de uma cultura diferente, sendo-o também a
mulher ou os membros da própria cultura, tendo em vista a sua conduta
moral. Deste modo, a mulher adúltera, a filha do rei que pretende matar
a esposa do duque para o obrigar a casar-se com ela, a mãe que abandona
os filhos são exemplos do ‘Outro’ do ponto de vista negativo nas culturas
ibéricas e eslavas. Da mesma forma, o pai incestuoso, o cavaleiro desonesto,
o covarde, o traidor merecem uma condenação moral ou um castigo no fim
do romance ou poema.
Antes de analisarmos os exemplos concretos de poemas líricos, romances e poemas épicos, e o papel do ‘Outro’ como elemento negativo neles,
iremos dar um enquadramento teórico e terminológico sobre o ‘Outro’ e o
negativo enquanto personagens literárias.

2. Contextualizações históricas e culturais
Para entendermos o ‘Outro’ como negativo no contexto do romanceiro e da
poesia épica, devemos primeiro dar algumas aproximações à definição de
‘Outro’. Do ponto de vista religioso, neste contexto cristão, o ‘Outro’ seria,
talvez o próximo, alguém que Deus fez “à sua imagem e semelhança”, não
igual a nós, mas mesmo assim, digno de amor e compreensão. Neste sentido, a Bíblia (Mt: 23, 39), ensina-nos “amarás o teu próximo como a ti
mesmo”. De uma perspetiva mais científica, parafrasearemos Annabela Rita
(2011), dizendo que a compreensão da identidade e alteridade é impossível
sem a duplicidade de perspetivas entre ver e ser visto, observar o ‘Outro’,
simultaneamente sendo o ‘Outro’. Na antropologia, filosofia, psicologia,
literatura, o ‘Outro’ pode ser definido de várias formas: de Hegel a Sartre, de
Lacan a Edward Said, esta categoria é estudada e observada como alguém
diferente do self, como inimigo, como elemento que complementa a nossa
autoconsciência, como marginalizado, rejeitado, irreconciliável connosco
e com o nosso mundo, o nosso sistema de crenças e de valores. Discutir
aqui pormenorizadamente a opinião de cada um destes teorizadores, seria
demasiado extenso para um artigo académico.
O que nos compete salientar é que para as representações negativas
do ‘Outro’, do ponto de vista das suas pertenças étnicas ou religiosas, tem
importância o seu contexto histórico (a ocupação da Península Ibérica
pelos mouros entre 711 e 1492), bem como a invasão turca dos Balcãs
(1389-1815), que deixou fortes marcas no inconsciente coletivo dos povos
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ocupados, sendo que a presença islâmica nem sempre foi pacífica. Sendo ela
traumática e dolorosa, representar os turcos ou os mouros negativamente
tem uma explicação histórica plausível; do ponto de vista psicológico, estas
estratégias podem ser usadas como uma forma artística de “exorcizar os
demónios do passado” e, da perspetiva literária, as características notavelmente negativas do ‘Outro’ servem apenas para realçar o caráter moral e
virtuoso dos heróis que protagonizam os romances ibéricos e o cancioneiro
épico sérvio. A presença muçulmana nas penínsulas Ibérica e Balcânica
implicou a imposição de um novo regime político, um sistema social diferente, uma conversão religiosa (nem sempre voluntária) e a adaptação a
uma nova língua, costumes, modos de viver, o que requeria tempo e nem
sempre foi um processo linear. Segundo afirma Katarina Ramnjak (2014,
p.20), referindo-se ao caso da Península Ibérica, “nos primeiros tempos do
reordenamento político, a islamização era mais rápida que a arabização,
porque a conversão religiosa, o próprio ritual não se compara com o tempo
necessário para aprender uma língua nova”. A autora sustenta ainda que ao
longo do século XI, o árabe já era reconhecido como língua da cultura, e
mesmo na esfera quotidiana, predominava relativamente às línguas romances vernaculares. Concordamos com a investigadora no que se refere ao
processo da conversão religiosa, que frequentemente foi uma imposição
forçada e violenta e, por isso, se sentirá provavelmente tão forte a presença
árabe no espaço cultural ibérico como um ataque à identidade nacional,
cultural e religiosa. O mesmo se pode dizer da presença turca nos Balcãs,
se bem que a islamização foi muito mais violenta e radical neste território, sendo muitas igrejas ortodoxas e mosteiros destruídos, arruinados ou
queimados, tendo igualmente sido mortas muitas figuras importantes da
vida cultural e social sérvia da época imediatamente posterior à Batalha
do Kosovo (1389). Desta forma, os turcos pretendiam desmoralizar o povo
sérvio e apagar a identidade sérvia, eliminando todos os que pudessem ser
eventuais líderes de uma possível revolta anti-islâmica.
Agora, coloca-se a questão sobre a intemporalidade destes valores: a
honra, a lealdade, a coragem, o amor, a religiosidade, o patriotismo, que
atualmente parecem ser categorias muito mais permeáveis e discutíveis do
que eram quando este tipo de poemas surgiu. Mesmo assim, defendemos a
posição de que tanto o romanceiro ibérico como o cancioneiro épico sérvio
devem ser estudados e transmitidos nos nossos dias, relembrando o que
antigamente servia de pilar da identidade nacional e cultural e que nem os
povos português e espanhol, nem o sérvio devem sentir-se envergonhados
perante o seu passado histórico e que não devem ‘expurgar’ dos seus poe-
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mas nacionais expressões e imagens que podem não parecer adequadas à
época em que vivemos, como sinal de ‘desculpa’. Diferentemente do que se
possa pensar à primeira vista, nem todos os mouros ou turcos são sempre
extremamente denegridos no romanceiro da tradição oral ibérica ou no
cancioneiro épico sérvio. Nomeadamente no romanceiro do Cid espanhol,
o mouro Amenabar é leal amigo, talvez por ser filho de uma mãe cristã ou
talvez por ter nascido sob signos especiais (mar calmo, lua crescida) e por
isso “no debe decir mentira” (Alvar, 1968). No romanceiro português, o rei
mouro que se alia a D. Julião, que pretende vingar a honra da sua filha Cava,
é apresentado como moral, honrado e interessado em ajudar. No poema
sérvio Marko Kraljević e Musa Kesedžija[1], o turco Musa é tratado também
como herói, um rival digno, igual em força e coragem ao protagonista sérvio, que lhe causa muitas dificuldades durante o duelo. Quando o Príncipe
Marko o mata, fica-lhe um profundo sentimento de tristeza, expresso na
exclamação: “Ai de mim, que ouça Deus querido/Ao melhor que eu tirei a
vida!”[2]
Aproximando-nos mais da temática da nossa investigação, devemos
começar por definir as categorias do herói e do vilão, sendo também necessária uma abordagem teórica da categoria do anti-herói. Juan Villegas
(1973, p.15) refere que “o protagonista descobre ou torna evidente que o
significado da sua existência não se satisfaz no seu lugar de origem e deve
abandoná-lo – geralmente por meio da viagem, real ou simbólica – e que
depois de uma sucessão de experiências variadas, chega a aceitar uma
forma de vida diferente, ou volta ao seu lugar inicial com um conhecimento
ou sabedorias que às vezes põe ao serviço dos seus semelhantes”. O herói,
na aceção grega do termo, quer dizer ‘semi-deus’. Por isso, é frequente nas
lendas, mitos, contos de fadas, esta figura ser aparentada com deuses, possuidora de forças e poderes sobrenaturais, ajudada por entes superiores.
Mesmo fisicamente, distingue-se dos comuns mortais pela altura, força,
olhar, postura ou até alimentos que ingere, roupa que veste ou forma como
monta o cavalo. Naturalmente, deve ser adornado de todas as virtudes
morais: generosidade, lealdade, honra, religiosidade, vontade de ajudar os
indefesos e proteger os desprotegidos. Como polo oposto a esta figura, aparece o vilão, que possui um caráter vil, que é corrupto, desleal, cobarde,
irreverente com a religião, ou tudo isto em conjunto, que até pode parecer
uma personagem caricata. Neste sentido, Umberto Eco (1978, p.32) refere
1

https://sr.wikisource.org/wiki/

2

(sérvio) Jaoh mene, do Boga miloga / Đe pogubih od sebe boljega!
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que “a monstruosidade do mau é um ponto constante, mas para o extinguir,
é preciso introduzir aqui um conceito de método que valerá para o exame
de outros pares”. Esse “método” do qual nos fala Eco, consiste justamente
na duplicidade de oposições da existência do mal como contra-força do
bem, justamente para o bem brilhar mais e ser mais visível. Contudo, a
posição e a figura do herói do romanceiro e da poesia épica, claramente não
é a mesma agora como quando os poemas surgiram. Os tempos e as circunstâncias mudaram, o contexto histórico e cultural, bem como o próprio
homem da contemporaneidade, são diferentes dos seus antepassados. Nesta
linha de pensamento, Rodney Standen (1987, p.15) afirma que “a face do
herói é uma metáfora para o espírito da humanidade. Para entender a face
do herói em mudança, é importante entender a consciência em mudança,
as necessidades do público do herói que mudam” (tradução nossa). Neste
momento, coloca-se a questão da atualidade ou anacronismo do romanceiro e da poesia épica e de questionar o conceito do heroísmo que estes
poemas propõem, bem como indagar se sob o prisma atual o ‘Outro’ como
negativo seria o mesmo então e agora. Uma resposta negativa a esta questão
seria demasiado simplista e óbvia. Para justificar o aparecimento da categoria do anti-herói e do anti-heroísmo, Robin Waugh e James Weldon (2010,
p.43) defendem a posição de que o “anti-heroísmo, como atitude crítica
traz alguma responsabilidade pela diminuída presença do herói épico. As
tendências estéticas e culturais que dominam o século XX frequentemente
atacavam os valores dos que se pensava que eram próprios dos heróis tradicionais: antropocentrismo, militarismo, optimismo, auto-suficiência, comportamento exemplar, carácter moral e a vontade individual” (tradução
nossa). O anti-herói é, de facto, desprovido de todas estas características, de
todo o esplendor e grandeza heroicas, e embora ocupe o lugar central numa
narrativa ou poema, não merece nem um lugar marcado na história do seu
povo, nem uma condenação ou castigo. O anti-herói de forma alguma deve
ser confundido com o vilão ou personagem negativa; ele não é necessariamente imoral, desleal, cobarde ou traidor, apenas é uma figura inadaptada,
caricata ou até ridícula. No romanceiro ibérico, nomeadamente no ciclo
sobre a donzela guerreira, que se disfarça de homem, o anti-herói poderia
ser o príncipe, que se apaixona pelos belos olhos da menina disfarçada e
que reconhece que “os olhos do D. Varão são de mulher, de homem não”
(Correia, 1984, p.238).[3] Perante o triunfo da princesa que vinga a honra
do seu pai, o príncipe “como asno ficou”, deixando-se enganar e vencer por
3

“Los ojos de Don Martín son de mujer, de hombre no” (La Doncella Guerrera)
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uma mulher, considerada ‘o sexo mais fraco’ na cultura medieval. O cancioneiro épico sérvio também tem a sua galeria de anti-heróis, que são ridicularizados ou desprezados à sua maneira, como nomeadamente os soldados
turcos no poema Kosančić Ivan espia os turcos.[4] Para melhor entendermos o poema, devemos situá-lo no contexto histórico: segundo a divisão
mais frequente, na história literária sérvia (Jovanović, 1922), este poema
pertence ao ciclo do Kosovo. Imediatamente antes da Batalha do Kosovo,
segundo reza a lenda, Kosančić Ivan, um dos heróis nacionais, é nomeado
para ir espiar o exército turco e ver se o rival é digno e se o exército sérvio,
enfraquecido pelas prévias guerras mútuas dos senhores feudais, podia ter
alguma hipótese de ganhar. A verdade era assustadora: o inimigo muçulmano era muito mais numeroso, muito melhor equipado e muito mais
forte. Para aumentar a moral dos seus soldados, Ivan decide caricaturar
a imagem do ‘Outro’, transformando-o em anti-herói e desprovendo-o de
qualquer aura mítica, de qualquer esplendor ou glória. Leiam-se os versos:
Porque não são um exército de batalha
Mas apenas velhos hodjas e peregrinos
Que nem sequer viram uma batalha
E todos partiram para se alimentarem de pão
E os poucos soldados que há entre os turcos
Os seus soldados doentes ficaram
Da doença grave, dor de coração
Os seus cavalos doentes ficaram
Da doença mormo de cavalos (Karadžić, 2006, p.121; tradução nossa)

A estratégia usada por Ivan, neste poema, pode parecer uma mentira,
falácia ou a desvalorização propositada do ‘Outro’. Concordamos parcialmente apenas com a nossa última afirmação. Apresentando os soldados
turcos como fracos, velhos, inexperientes nas batalhas, doentes e frágeis até
ao ponto de terem os cavalos magros, exaustos de doença, o herói sérvio
pretende mostrar o seu desprezo completo pelo rival, querendo simultaneamente ‘levantar o ânimo’ dos seus compatriotas, e guiá-los à glória de
uma batalha memorável.

4

O poema original intitula-se Kosančić Ivan uhodi Turke.
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3. O ‘Outro’ como negativo no romanceiro ibérico e no
cancioneiro épico sérvio
Esta secção do nosso trabalho dedica-se à análise dos corpora dos romances e poemas épicos sérvios de forma a apresentar o ‘Outro’ como negativo
do ponto de vista das pertenças culturais (étnicas e religiosas), género e
conduta moral. Começaremos o nosso trabalho prático pela observação do
negativismo nos seus aspetos culturais, salientando o elemento muçulmano
nesse sentido, na poesia popular em ambas as penínsulas em questão.
Para além das razões históricas e culturais, no imaginário coletivo dos
povos ibéricos e eslavos (sobretudo os eslavos balcânicos) o muçulmano
é visto como “inimigo tradicional”, como o qualifica a autora sérvia Jasna
Stojanović (2010). Na sua opinião, a imagem do muçulmano na poesia
épica espanhola e sérvia nem sempre é tão simplificada como nas chansons de geste francesas, em que a dualidade entre cristão e maometano é
muito clara, linear e bem polarizada, sendo o representante desta religião
sempre portador de características físicas e psicológicas bastante negativas.
Por exemplo, no romanceiro espanhol que trata da temática das grandes
façanhas do Cid Campeador, o mouro é inimigo, mas também o são os cristãos que colaboram com os invasores, os que faltam à palavra, os que tramam contra o protagonista. Na sua análise do muçulmano como negativo,
Stojanović (2010, p.5) refere as seguintes características mais frequentes,
citadas como lugares-comuns presentes na poesia épica espanhola e sérvia:
“a covardia, a crueldade e a avidez das riquezas” (tradução nossa). A covardia demonstra-se principalmente no campo de batalha, em que os heróis
cristãos têm que brilhar e ser superiores em termos de força física, resistência, coragem, patriotismo e religiosidade. O caráter medroso e a fraqueza
moral do muçulmano torna-se evidente até na cidade, na rua, em situações
em que basta apenas ver algum dos heróis nacionais cristãos para fugirem e
deixarem uma imagem ridícula de si mesmos. A crueldade reflete-se sobretudo na opressão dos mais fracos, nas humilhações que o povo suporta, e
a sua ganância e avidez pelas riquezas são evidentes, quando o mouro ou
o turco recolhem os impostos. Nessas situações, o povo cristão é representado como sofredor, enfrentando dificuldades, vendo-se humilhado, mas
sempre preservando a dignidade e não querendo mostrar o sofrimento.
Uma das características negativas, que Stojanović não menciona, e que deu
o título a este trabalho, é um comportamento sexual descontrolado e uma
falta de respeito pelas mulheres, explicitamente expressa no verso “perro
mouro, comigo se divertia” (Correia, 2003). Ao usar a palavra espanhola
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“perro“ em vez da portuguesa “cão”, podemos pensar que o cantor popular transmitiu o poema ouvindo-o numa região geograficamente perto de
Espanha, ou que se queria distanciar ainda mais do ‘Outro’, como inimigo,
como negativo, com comportamentos animalescos. Na poesia espanhola
é frequente o motivo da cativa cristã que é assediada pelos mouros, mas
que deseja preservar a honra e a castidade e consegue-o graças ao salvador cristão que luta pelos mouros. Na poesia sérvia, o muçulmano também é representado como licencioso, aquele que pretende abusar de uma
rapariga e desonrá-la. Isso é claramente visível no poema épico sérvio “O
Príncipe Marko abole o imposto sobre o casamento”.[5] Descrevendo a posição injusta e subordinada das raparigas e jovens mulheres na Sérvia oprimida pelo poder islâmico, a protagonista explicita o comportamento sexual
exacerbado do árabe, que as prejudica a todas. O invasor muçulmano
aumentou o imposto sobre o casamento, não permitindo que as raparigas
de famílias desfavorecidas se casem com quem elas desejam e, para agravar
a situação, o árabe pede todas as noites uma donzela ou uma recém-casada
(uma virgem é para ele a desfrutar e uma recém-casada para satisfazer os
seus criados). Com esta atitude, o árabe mostra não respeitar nem as leis da
sociedade, não se importando com a honra das mulheres, e também não
mostra o mínimo respeito pelo matrimónio enquanto sacramento cristão, o
que o torna duplamente odioso aos olhos do povo sérvio, que se sente profundamente ofendido perante tal atitude, entendida como descaramento.
Quando chega a vez da Rapariga do Kosovo, protótipo da beleza e virtude femininas, ela pensa até no suicídio, preferível à perda da honra com o
inimigo. Leiam-se os versos:
Ai, chegou a vez da triste de mim,
Para esta noite com o árabe ir ter
Para esta noite, triste de mim, sua amada ser
E triste de mim, penso e repenso,
Deus querido, que hei-de fazer?
Ou triste de mim para a água atirar-me-ei
Ou eu jovem enforcar-me-ei?
Prefiro, irmão, perder a cabeça,
A beijar o inimigo da minha terra! (Karadžić, 2006, p.220; tradução nossa[6])

5

O poema original intitula-se Kraljević Markoukidasvadbarinu. https://sr.wikisource.org/wiki/

6

(sérvio) Pa i meni tužno jredak dođe/da doveče odem Arapinu/ da um noćasjadnabudemljuba/
pa se jadnamislim i razmišljam/ mili Bože šta ću i kako ću? Hoču l’ jdna u vodu skočiti?/ ili ću
se mlada objesiti?/ Volim svoju izgubiti glavu/neg’ljubit izemlji dušmanina.
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Naturalmente, o poema tem um final feliz porque o Príncipe Marko,
herói nacional, salva-a, abole o vergonhoso imposto e mata o inimigo.
Porém, no texto do poema, havemos de reparar em quantas vezes se repete
a palavra “triste”, acentuando apenas a dor e a humilhação da rapariga que
aparentemente não tem outra saída a não ser a morte que, mesmo assim,
é preferível à desonra junto do inimigo do país. Aqui, a questão central é a
honra feminina, num meio patriarcal, mas também o patriotismo e a profunda união com a identidade nacional e cultural do povo sérvio.
Ainda que se pense que o lugar da mulher na poesia épica seja secundário, este é apenas um exemplo de personagens femininas que ocupam um
espaço digno nos versos épicos, servindo de modelo de conduta moral para
muitas mulheres reais da sua época.

4. A mulher como o ‘Outro’ negativo no romanceiro ibérico e
na poesia épica sérvia
Nesta secção do nosso trabalho dedicaremos a devida atenção à mulher
do ponto de vista negativo nos romances ibéricos e na poesia épica sérvia.
Num artigo nosso (Marinović, 2013) chamamos a atenção para as diversas posições da mulher no romanceiro ibérico, abordando também alguns
dos seus comportamentos negativos. Entre as personagens históricas, nos
romances espanhóis e portugueses destacamos a Cava, filha do Conde
Julião e amante de D. Rodrigo, último rei godo. Certos romances pretendem denegrir a imagem dela, tornando-a em principal culpada da perda de
Espanha para os mouros. Outros romances da tradição ibérica glorificam
a sua beleza invulgar, considerando-a também, como referimos no mencionado artigo, de “fatal” e “sedutora”, e outros colocam-na em papel de
vítima e tratam-na por “mulher sem ventura”. A mulher infiel é outro tipo
de personagem negativa quer no romanceiro, quer no cancioneiro épico
sérvio: Tomaremos por exemplo os romances sobre o Conde de França,
na tradição ibérica, em que a esposa sai de noite, vestida apenas com uma
camisa de dormir, querendo abrir a porta ao amante, insultando o marido
e desejando-lhe a morte. Quando, em vez do amante, lhe aparece o marido
em pessoa, o castigo merecido por ela é a morte. Na poesia épica sérvia
acontece um fenómeno semelhante: citaremos o poema do ciclo de PréKosovo, como se costuma chamar na teoria literária sérvia, intitulado “O
Casamento do rei Vukašin“ (Ženidba kraljaVukašina). Vidosava, esposa do
Duque Momčilo, quer envenenar o marido para se casar com o rei Vukašin.
Antes de morrer, o duque pede ao Rei o seguinte:
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Jura-me tu, ó Rei Vukašin,
Tu não te cases com a minha Vidosava,
Vidosava, minha infiel,
Porque a tua cabeça irá perder
Hoje a mim traiu-me por ti,
E amanhã trair-te-á a ti por outro. (Karadžić, 2006, p.190; tradução nossa)

Agora, podemos questionar se na sociedade patriarcal ibérica ou balcânica e nos poemas épicos escritos por homens a posição da mulher foi, de
facto, secundarizada, se a sociedade foi injusta com as personagens femininas, ou se a infidelidade matrimonial é um comportamento moralmente
incorreto, na época medieval como nos nossos dias também, e que merece
ser castigado.
A traição, do ponto de vista ético, é mal vista mesmo entre os homens,
se bem que nos homens, a poesia épica e o romanceiro censuram mais a
traição ao rei, à pátria e à religião, sendo os infantes de Carrión, no romanceiro espanhol, inimigos do Cid, representados por vezes de forma pior que
os próprios mouros. No cancioneiro sérvio, o traidor principal dos poemas
do ciclo do Kosovo é Vuk Branković, representado como uma figura vil por
excelência, colaborador dos turcos, desleal, de pouca fé, culpado principal
da derrota dos sérvios no Kosovo (embora na história haja opiniões diferentes sobre o seu papel real na história medieval sérvia), mas do ponto de
vista da poesia épica, ele é o “maldito”, o “falso”, o “traidor”, talvez, servindo
de ‘bode expiatório’ para explicar uma das grandes derrotas históricas do
povo sérvio.

5. Conclusões
Este trabalho, baseando-se em análise textual e na leitura comparada do
romanceiro ibérico e da poesia épica sérvia, pretendeu abordar o ‘Outro’
como negativo do ponto de vista das pertenças culturais, basicamente étnicas e religiosas, do género e da perspetiva moral, tarefa nem sempre fácil
e uniforme, mas demonstramos que os mouros e os turcos, situados dentro do seu contexto histórico, são personagens negativas, podendo existir
variações e aceitações em casos especiais, preferindo-se por vezes alguém
de outra cultura a um traidor da mesma nacionalidade. As culturas ibéricas e eslavas guardam o mesmo olhar negativo também para a mulher
infiel, não pelas suas características do género, mas devido à conduta moral
incorreta.
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A CONSTRUÇÃO CONTRA A NORMA:
APROXIMAÇÃO ÀS PERSONAGENS FEMININAS
NA OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO
NONCONFORMIST CONSTRUCTIONS:
A STUDY OF FEMALE CHARACTERISATION
IN THE WORK OF ROSALÍA DE CASTRO
Carme Fernández Pérez-Sanjulián*
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Na obra literária de Rosalía de Castro há abundantes exemplos de construção de
discurso contra as normas estabelecidas, já que os seus textos estão concebidos a
partir de uma vontade transgressora e heterodoxa, nem sempre detetada pela crítica académica. Ao mesmo tempo, no seu discurso ressalta uma explícita vontade
de intervenção no debate a respeito dos cânones vigentes na época, tanto no plano
literário, como no plano social e político. Neste trabalho realiza-se uma aproximação a este tema a partir da análise da configuração de algumas das personagens
femininas da obra rosaliana. Estuda-se como se desenvolve o processo de construção ficcional como escritora e, também, como funciona a transposição da dialética
da transgressão à ficção literária na obra desta autora.
Palavras- chave: Rosalía de Castro, feminismo, personagens femininas, transgressão, heterodoxia, contra-norma
The transgressive, nonconformist intention that characterises much of the literary
work of Rosalía de Castro is often overlooked by scholars, despite its prevalence in her
poetry and prose writings. De Castro’s discourse shows an explicit determination to
form part of the contemporary debate surrounding literary, social and political models and values. This article examines the construction of a dissident discourse in the
literary work of Rosalía de Castro, based on an analysis of some of the female characters constructed by the author. The study explores de Castro’s process of fictional
construction and the transposition of her transgressive discourse into literary fiction.
Keywords: Rosalía de Castro; feminism; female characters; transgression; heterodoxy; nonconformist
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Nos últimos 30 anos, a partir do congresso Rosalía de Castro e o seu
tempo, em Santiago de Compostela (Actas, 1985)[1], mas muito especialmente durante a última década, a obra rosaliana foi submetida a um processo de releitura e reavaliação, tanto a partir de uma focagem crítica e
sociológica como da teoria feminista, com o intuito de superar muitos dos
lugares comuns ainda vigentes na historiografia e na crítica literárias e, ao
mesmo tempo, com a vontade de dar relevância à complexidade e à radical
modernidade do seu discurso.
Desta revisão geral do discurso rosaliano emergiu uma imagem diferente da autora e, obviamente, uma leitura da sua obra muito mais reivindicativa e transgressora do que a estabelecida até então, do mesmo modo
que se favoreceu a revisão (e a contestação) de um elevado número de tópicos fortemente associados à autora galega. Assim, ao longo destes anos,
uma parte da crítica foi desmontando pouco a pouco alguns destes lugares
comuns: mulher dotada de uma grande sensibilidade mas com escassa formação cultural; poeta que, impulsada pelo seu marido (um intelectual prestigioso), e graças à sua inspiração genial, compõe de modo brilhante, muito
embora espontâneo, e produz uma importante obra quase por casualidade,
sem vontade real de ser escritora profissional; autora reconhecida apenas
como poeta e de quem se citam, no máximo, três livros, esquecendo que
publicou de modo sistemático desde os 18 anos até o fim da vida[2]; estes
são apenas alguns dos tópicos que, fortemente instalados entre parte da
crítica e da historiografia tradicionais, condicionaram em grande medida
a interpretação da produção literária de Rosalía de Castro e mesmo do seu
significado como referente simbólico, tanto para os seus contemporâneos,
como em períodos posteriores.
De há alguns anos a esta parte, as críticas mais sólidas sublinharam o
caráter intelectual e a vontade conscientemente transgressora da obra rosaliana, ligada esta à condição de livre-pensadora da autora (Rodríguez, 1989
e 2011; Pallarés, 1985; Davies, 1987 e 1990; García Negro, 2006 e 2010 ou
March, 1994), questão que também se tem sublinhado em trabalhos recen1 Este Congresso constituiu um verdadeiro ponto de inflexão nos estudos rosalianos. Muitos dos
trabalhos que lá se apresentaram, recolhidos nos três volumes das Atas, propiciaram a introdução
no âmbito académico da descoberta de uma nova Rosalía. Contudo, cumpre assinalar que muitos
dos novos olhares críticos que, com o passar do tempo, se revelaram mais influentes, tiveram a sua
origem em trabalhos realizados no âmbito do nacionalismo político.
2 Para além dos três poemários mais conhecidos (Cantares Gallegos e Follas Novas, escritos em língua galega, e En las orillas del Sar, em espanhol), a autora publicou outros dois livros de poemas,
três romances e quatro relatos. Outros textos relevantes de caráter não ficcional foram publicados
na imprensa, bem como alguns poemas não recompilados em livro.
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tes centrados na análise da sua narrativa (González & Rábade, 2012) ou do
seu modelo linguístico (Sanmartín Rei, 2014).
Neste sentido, desde os seus primeiros textos, é possível observar duas
constantes que orientam a totalidade do seu discurso. Concretamente:
– a consciência de género, como elemento central da sua obra e em
torno do qual se articulam os discursos poéticos e narrativos. Sempre presente ao longo do seu discurso, esta preocupação feminista evidencia-se de
modo explícito na denúncia das limitações de todo o tipo e do tratamento
desigual que recebem as mulheres e os homens na sociedade patriarcal.
Pela especial relevância na obra rosaliana, importa sublinhar a constante
reflexão sobre a problemática específica que conleva o facto de escrever e,
ainda mais, de escrever sobre a situação das mulheres.
– a decidida vontade de intervenção que revelam os seus textos.
Relacionado com o ponto anterior, a professora García Negro (2010, p.175)
afirma que a obra rosaliana é eloquente de uma sintonia não casual: entre o
género marcado discriminatoriamente, a língua abaixada da nação marginalizada e a opressão da própria nação. Neste sentido, não parece estranho
que ao longo de toda a sua produção se possa perceber, às vezes mesmo
com declarações explícitas, o compromisso da autora com posições ideológicas consideradas progressistas e, mesmo, radicais no seu tempo[3]; em
simultâneo, outras constantes na sua obra serão a defesa das classes populares (na medida em que é capaz de dar voz, de se expressar em nome da
coletividade com que se identifica), o seu esforço em prol da dignificação
e reabilitação da sua pátria, a Galiza, e, muito importante, a consciência da
função que tem o uso da língua galega e do seu valor como símbolo fundamental no processo de criação de uma literatura nacional.
Tendo isto em conta, pode-se afirmar que na obra rosaliana se encontram
abundantes exemplos de construção de um discurso contra as normas estabelecidas (a visão heterodoxa da religião e do suicídio; o tratamento do
tema do desejo e, como correlato, da culpa; a visão crítica do casamento…);
o seu é um discurso desenhado desde uma explícita vontade de intervenção
no debate a respeito dos cânones vigentes no seu tempo, tanto no plano
literário, como no plano social e político. Portanto, apesar de serem muitos
os temas que na obra da escritora se apresentam focados de uma perspetiva
heterodoxa e que poderiam ser objeto de um estudo em profundidade, a
3 Para além da sua participação em toda a atividade do movimento que naquela altura protagoniza a vida cultural e política da Galiza, e do que imediatamente se converterá no referente
simbólico, a autora manteve ao longo da sua vida uma intensa implicação nos círculos democráticos e republicanos (Rodríguez, 2011, pp.146-159).
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seguir, no contributo que apresentamos, propõe-se realizar uma aproximação a este tema a partir da análise da configuração deste procedimento em
personagens femininas da sua obra.

1. A construção ﬁccional como escritora ou o autorretrato
como representação da posição autoral
Como já se referiu, Rosalía de Castro dedicou toda a sua vida adulta à criação literária; assim, cultiva todos os géneros, intervém na imprensa, tem
presença pública, apesar de todos os condicionantes da sua vida pessoal e
familiar e, em especial, da precária situação económica em que viveu quase
sempre. Para além da evidência da praxe vital, a autora deixou constantemente explícita a vontade de querer ser uma escritora profissional ao longo
dos seus textos, pois esta questão aparece enunciada repetidamente, tanto
através da própria voz (por exemplo, nos prólogos das suas obras), como
implicitamente por meio de algumas das personagens femininas. Em todos
estes casos, são abundantes as reflexões sobre as dificuldades que esta opção
comporta e, também, os depoimentos em que manifesta a sua consciência
de estar a lutar contra as normas, assim como da vontade de as transgredir, da imperiosa necessidade de as superar... Neste sentido, concordamos
plenamente com a professora García Negro quando afirma que a obra de
Rosalía “acumula todo un ronsel de rupturas e trangresións, que logo a
converten nunha inadmisíbel para o sistema de ideas, intereses, crenzas e
moral dominantes” (2010, p.175).
Em 1858, o ano em que casa, uma Rosalía de apenas 21 anos publica
um breve artigo escrito em prosa poética, “Lieders”, um texto que poderia
ser definido como ensaio-manifesto. Aqui, num estilo e numa linguagem
onde ainda ecoam as leituras românticas de formação, podemos ler uma
apaixonada defesa da independência feminina, da autonomia de pensamento como escritora e da insubmissão face aos “senhores da terra”:
Sólo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque
alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que
debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son
los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árboles en el desierto y el pirata en el mar.
Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta
el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y dulce como una
esperanza. Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada,
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o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como
ellos se ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno; pero no acato los
mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura, y que
su carne es igual a mi carne.
Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos
son la ley que rige mi destino. (Castro, 2010, p.501-502)

Este texto, uma verdadeira autopoética e simultaneamente uma declaração de princípios da autora (livre como um anjo rebelde), assenta as bases
de uma transgressão inicial, um autêntico desafio de que vai derivar a sua
posterior obra poética, narrativa, ensaística e jornalística.
Um ano mais tarde, Rosalía publica o seu primeiro romance: La hija del
mar (1859). No “Prólogo” afirma:
Antes de escribir la primera página de mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e indigno de perdón, una
falta que es preciso que se sincere.
(…) Pasados aquellos tiempos en los que se discutía formalmente si la mujer
tenía alma y si podía pensar (…) se nos permite ya optar a la corona de la
inmortalidad y se nos hace el regalo de creer que podemos escribir algunos
libros, porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de libertad
al pie de la mesa del rico, que se llama siglo XIX.
Yo pudiera muy bien decir aquí cual fue el móvil que me obligó a publicar
versos condenados desde el momento de nacer a la oscuridad a que voluntariamente los condenaba la persona que sólo los escribía para aliviar sus penas
reales o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese la mirada de otro que
no fuese su autora. […] Pero como el objeto de este prólogo es sincerarme de
mi atrevimiento al publicar este libro, diré, aunque es harto sabido de todos,
que dado el primer paso, los demás son hijos de él, porque esta senda de perdición se recorre muy pronto.
(…) El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya seguido página
por página este relato, concebido en un momento de tristeza y escrito al azar,
sin tino, y sin pretensiones de ninguna clase, arrójelo lejos de sí y olvide entre
otras cosas que su autor es una mujer.
Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que
saben. (Castro, 1981, p.5-6)

A voz autoral, mantendo sempre o tom reivindicativo, aponta já as dificuldades acrescidas que tem que superar qualquer mulher que aspire a ser
escritora. Sublinha a limitação dos direitos (exemplificados aqui no debate
sobre o acesso à educação e, sobretudo, à escrita) que a sociedade do seu
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tempo concede às mulheres, retratadas como “novos Lázaros” que recolhem as migalhas de liberdade do século XIX. Ao mesmo tempo, a autora
denuncia o discurso paternalista e hipócrita subjacente, pois, apesar de às
mulheres “se lhes permite crer que podem escrever alguns livros”, na prática, publicar é ainda um pecado, um caminho para a perdição, uma falta
pela que é preciso pedir perdão... Perante isto mesmo, ela própria se vê obrigada a justificar a sua “ousadia”, o que a leva a essa afirmação final que possui toda a força da denúncia e, por sua vez, expressa toda a determinação
de quem se sente com a capacidade e o génio para construir um discurso
literário original: “Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir
lo que sienten y lo que saben”.
Em 1865, no momento fulcral da sua vida criativa, Rosalía publica
nas páginas da revista Almanaque de Galicia (editada em Lugo por Soto
Freire) “Las literatas”, um texto fundamental para compreender cabalmente
a sua posição a respeito da problemática das mulheres escritoras ou, em
geral, das mulheres que realizam uma atividade artística e que têm vontade de ter projeção pública. “Las literatas” tem como subtítulo “Carta a
Eduarda”, sendo a forma epistolar a escolhida para nos introduzir num jogo
de autoficção, através do qual identificamos um discurso coincidente com o
exposto nos prólogos antecitados. Concretamente, o texto de “Las literatas”
consiste numa carta que Nicanora[4], escritora já em exercício, dirige à sua
amiga Eduarda para a dissuadir de se dedicar à criação literária, tal como
parece ser a sua vontade, dado que essa atividade não lhe trará nenhum tipo
de reconhecimento senão, pelo contrário, todo o tipo de problemas. Assim,
quase no início, a autora da epístola afirma:
No, mil veces no, Eduarda, aleja de ti tan fatal tentación, no publiques nada y
guarda para ti sola tus versos y tu prosa, tus novelas y tus dramas: que ése sea
un secreto entre el cielo, tú y yo. ¿No ves que el mundo está lleno de esas cosas?
Todos escriben y de todo. Las musas se han desencadenado. […] ¿Qué falta
hacemos, pues, tú y yo entre ese tumulto devastador? Ninguna, y lo que sobra
siempre está de más. Dirás que trato esta cuestión como la del matrimonio, que
hablamos mal de él después de que nos hemos casado, mas puedo asegurarte,
amiga mía, que si el matrimonio es casi para nosotros una necesidad impuesta
por la sociedad y la misma naturaleza, las musas son un escollo y nada más.
(Castro, 2010, p.507-508)

4 Não parece casual a escolha do nome da autora da epístola, pois o significado etimológico de
Nicanora é “vencedora de homens”.
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A seguir, comenta criticamente o papel e valor de grande parte da literatura vigente no seu tempo, na sua maior parte de má qualidade e, por sua
vez, carregada de moralismo reacionário; ironiza sobre a ‘natural’ aptidão
e dotes para a escrita dos varões, assim como sobre as valorações depreciativas que esses mesmos escritores emitem sobre as autoras. Em especial, a
autora da carta assinala com agudeza o cúmulo de atitudes hostis e a repressão social a que tem que fazer frente qualquer mulher que tente ‘sair’ dos
modelos estabelecidos para o seu sexo.
Sobre todo, los que escriben y se tienen por graciosos, no dejan pasar nunca la
ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines
de sus maridos, si lo tienen, y si no, aunque sean los del criado. (Castro, 2010,
p.512)

Neste ponto, devemos lembrar uma interessantíssima proposta de leitura em paralelo entre este texto e o poema homónimo “As literatas”, de
Camilo Castelo Branco[5], formulada pela escritora Marica Campo. A coincidência, não só no título, mas na paráfrase de certos temas ou tópicos que
se desenvolvem no poema, leva-nos a concordar com ela quando afirma
que o texto de Rosalía está escrito ‘contra’ o discurso misógino de Castelo
Branco, pois “se apropia de elementos do texto para subvertelo, para darlle a
volta coa ironia que a caracteriza, nunha das que foron chamadas manobras
de distracción” (Campo, 2015, p.84).
Com certeza, há um claro diálogo entre estes dois textos, tal como se
pode apreciar nos trechos seguintes[6]:

5 Este poema aparece incluído em Folhas caídas, apanhadas na lama (1854), livro de claro conteúdo satírico, onde um dos temas recorrentes são os ataques às mulheres que leem e, ainda
mais, às que escrevem. Este mesmo discurso, talvez com mais carga misógina, será longamente
desenvolvido pelo autor no folheto A Senhora Rattazzi, publicado em 1880, e do qual chegou a
haver uma segunda edição. Nesta, no seu “Preâmbulo”, pode-se ler “Mulher escriptora, por via
de regra pouco excetuada, é um homem por dentro. (...) Não ha feminilidades que se respeitem
desde que a mulher se masculinisa, e, como escriptora virago, salta as fronteiras do decoro,
sofraldando as espumas das rendas até á altura da liga azul-ferrête” (Branco, 1880, p.VII-VIII).
[Agradeço à professora Ana Ribeiro, da Universidade do Minho, esta referência].
6 O poema de Camilo remata com uma menção explícita à língua galega que não deveria passar
inadvertida pois não parece disparatado pensar que, talvez, esteja relacionada com o conhecimento da produção literária feita por mulheres na Galiza: “Pais de família, vossas filhas falam
/ italiano, francês, galego ou turco? / Dai-lhes pra baixo como eu dou nas minhas” (in Campo,
2015, p.88).
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– Castelo Branco: Pais de família, híbridos caturras,
Escrevo para vós! Se tendes filhas,
Com sestro maçador de fazer versos,
Dai-lhes pra baixo, como eu dou nas minhas!
(...) Não tendes uns fundilhos nas ceroulas?
Não tendes roto o calcanhar da peúga?
Não tendes uma estriga, um fuso, e roca?
Mandai-as trabalhar; dai-lhe a ciência
Precisa para o rol da roupa suja. (...) (in Campo, 2015, p.85-86)
– Rosalia de Castro: Sobre todo los que escriben y se tienen por graciosos, no
dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y
repasar los calcetines de sus maridos, si lo tienen, y si no, aunque sean los del
criado. (Castro, 2010, p.512)
– Castelo Branco: Quem é o parvo que esposar-se queira
Com literata alambicada e chocha? (...) (in Campo, 2015, p.86 )
– Rosalía de Castro: […] y los hombres no cesan de decirte siempre que
pueden que una mujer de talento es una verdadera calamidad, que vale más
casarse con la burra de Balaam, y que solo una tonta puede hacer la felicidad
de un mortal varón. (Castro 2010, p.511-512)

A carta escrita por Nicanora está construída em modo de antítese, elaborada como uma resposta contra o discurso androcêntrico, dos ditados
da sociedade patriarcal que condenam as mulheres à esfera do doméstico e
do privado, ao mesmo tempo que desprezam e satirizam aquelas que tentam demonstrar o seu talento. Esta é a tese, exposta em todos os tons na
literatura e na praxe da época, que Nicanora-Rosalia disseca, sob o manto
protetor, tantas vezes por ela utilizado, da ironia.
Nesta mesma linha, e tendo já como alvo a problemática específica das
mulheres escritoras, o contratexto rosaliano assinala um típico exemplo de
negação do valor intelectual das mulheres, como é a atribuição da autoria
das próprias obras ao cônjuge:
Pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo, y éste es un nuevo escollo que debes asumir, tú, que no tienes
dote. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote en lo que
vales, despreciar necias y aún erradas preocupaciones; pero… ¡ay de ti entonces!, ya nada de lo que escribes es tuyo, se acabó tu numen, tu marido es el que
escribe y tú la que firmas.
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Yo, a quien sin duda un mal genio ha querido llevar por el perverso camino de
las musas, sé harto bien la senda que en tal peregrinación recorremos, Por lo
que mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar
para hacerme inmortal. (Castro, 2010, p.512)

Mais uma vez, a denúncia dos esquemas patriarcais, agora como
impedimento suplementar para o labor criativo das mulheres. Perpétuas
menores, necessitando de guias ou mentores para serem reconhecidas, submetidas a um maior grau de exigência e, em simultâneo, mais vulneráveis
ante condicionantes e preconceitos sociais, tudo isto conformava uma pesadíssima lousa de que a própria Rosalía padeceu devido ao matrimónio com
o intelectual e historiador Manuel Murguía (a quem uma parte da crítica
continua a atribuir um papel de guia intelectual da autora).
Em relação a este tema dos condicionantes específicos com que têm que
se confrontar as escritoras neste tempo, parece necessário mencionar aqui
outro texto da mesma época com o qual a epístola de Nicanora partilha um
certo tom familiar[7], neste caso, enquanto artigo publicado na imprensa,
centrado na reflexão sobre a problemática que enfrentam as autoras que
têm vontade de construir um rigoroso discurso literário; referimo-nos ao
pequeno ensaio de George Eliot: “Silly Novels by Lady Novelists” (1856), que
poderíamos traduzir como Os romances parvos de certas damas romancistas.
A nosso ver, há uma grande diferença entre estes dois textos. No seu
ensaio, a autora inglesa retrata com ironia a produção literária mais lida no
seu tempo; assim, após criticar acidamente alguns dos modelos medíocres
que triunfam entre o público leitor, reivindica a necessidade de elaborar
uma literatura de qualidade; mas Eliot exemplifica esta ausência de solidez
literária exclusivamente nas obras publicadas por escritoras de escasso critério e formação. Por sua vez, Rosalía de Castro, para além de frisar os diferentes condicionantes que os homens e as mulheres enfrentam na hora de
escrever, introduz uma focagem absolutamente transgressora para a altura,
pois apresenta o labor literário das escritoras em pé de igualdade com o
dos seus colegas varões: é, apenas, a literatura verdadeira, aquela que está
7 “As literatas” têm sido postas reiteradamente em paralelo com o mais que famoso ensaio de
Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929), com quem tem evidentes pontos de contacto
(cf. Pallarés, 1985, pp.104-107; Blanco, 1991, p.50; Armas García, 2003, p.109-110; Romaní,
2003, pp.145-149, entre outras) e onde, entre outros assuntos, também reflete sobre as múltiplas
dificuldades que as mulheres têm que vencer para se incorporarem num mundo, o literário,
exclusivo dos homens, numa sociedade profundamente ancorada nos valores patriarcais. A
comparação com este texto torna ainda mais evidente o indubitável feminismo e o caráter pioneiro do discurso rosaliano.

CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

34

fundamentada na reflexão, num trabalho intelectual sério, a que conta… e,
obviamente, as mulheres são capazes de construir os mais elevados discursos literários.
Mas, para formular esta tese, Rosalía, mais uma vez, faz uso da ironia:
Pero ¿cómo cree que ella pueda escribir tales cosas? Una mujer a quien
ven todos los días, a quien conocen y han oído hablar, y no andaluz, sino
lisa y llanamente como cualquiera, ¿puede discurrir y escribir cosas que a
ellos no se les han pasado nunca por las mientes, y eso que han estudiado y
saben filosofía, leyes, retórica y poética, etc?... Imposible, no puede creerse
a no ser que viniese Dios a decirlo. ¡Si siquiera hubiese nacido en Francia o
en Madrid! Pero ¿aquí mismo? … ¡Oh!... (Castro, 2006, p.513)

Na parte final do texto, uma voz narradora na 1ª pessoa relata que,
após encontrar a carta por acaso numa carteira extraviada na rua, gostou
tanto dela que se animou a publicá-la, não apenas pelo seu mérito literário, senão pela intenção com que tinha sido escrita. O texto termina assim:
“Perdóneme la desconocida autora esta libertad, en virtud de la analogía
que existe entre nuestros sentimientos” (“Las literatas”, 1865). Na nossa
opinião, pode-se afirmar que é por meio deste procedimento oblíquo do
autorretrato que se apresenta a posição autoral, transparente no que diz
respeito ao papel da escritora, mas convenientemente envolto nos véus do
jogo irónico da voz ficcional.
Para além dos textos já visitados, encontrámos numerosos exemplos
desse discurso contra, também no eu lírico, que poderíamos qualificar de
‘confessional’ ou que, movendo-nos sempre no terreno da autoconstrução
ficcional, poderíamos supor mais ligado à subjetividade da autora.
O mais evidente é o que encontramos no poema que abre Follas Novas
(1880), o segundo livro em galego de Rosalía de Castro:
Daquelas que cantan as pombas i as frores
Todos din que teñen alma de muller.
Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma,

¡Ai! ¿de que a terei? (Castro, 1996b, p.19)

Neste poema, através da contraposição de duas praxes poéticas, evidencia-se até que ponto a voz que fala é consciente de que o seu discurso
sai dos rígidos moldes estabelecidos para a escrita feminina. Ao mesmo
tempo, é implícita a sua vontade de os transcender (Sanmartin Rei, 2014,
p.194) e, também, a consciência de estar a formular um discurso hetero-
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doxo. Resumidamente, estamos perante uma verdadeira autopoética contra, contra as “bases da división sexual do traballo, da escisión de roles de
xénero do dominio da discriminación e das marxes estreitas da literatura
permitida á autoría feminina” (García Negro, 2015, p.28).

2. Da transposição da dialética da transgressão à ﬁcção literária
Poder-se-ia escrever longamente acerca do modo como Rosalía desenha
personagens femininas através das quais formula uma crítica das estratégias de adaptação que as mulheres tinham de assumir no seu tempo (isto
é especialmente evidente na produção narrativa, La hija del mar, Flavio ou
“Ruinas”, ainda que não só) ou, também, de como são muitas, e por sua vez
diversas entre si, as figuras de mulheres que detêm um papel central no seu
discurso.
Escolhemos dois exemplos, um tirado da sua obra narrativa e outro
da poética. Analisaremos, por um lado, Mara, a personagem que protagoniza o romance Flavio (nome do seu antagonista), e, por outro, a menina
gaiteira, a voz que organiza os discursos que se apresentam em Cantares
Gallegos, o primeiro livro em galego da nossa autora.
Flavio (1862) é um romance de excecional interesse do ponto de vista
da elaboração de uma escrita feminista. Tanto o assunto que se desenvolve
na novela (a impossibilidade da relação amorosa heterossexual e a subordinação que sofrem as mulheres), como o perfil da personagem central
seriam merecedores de um estudo pormenorizado que neste trabalho não
é possível desenvolver.[8] Em todo caso, para o estudo que nos ocupa, interessa apenas um aspeto: Mara, a protagonista, é uma mulher que escreve.
No capítulo XVI, quando Flávio, o seu namorado, a está a espiar em
segredo, veja-se como rasga o papel que acaba de escrever:
¡Si alguien pudiese ver esto!... exclamó ruborizándose- ¡Dios mío!... añadió-.
Una mujer que se atreve a trasladar sus sentimientos más ocultos, aquellos
sentimientos que nadie debe penetrar…, aquéllos de que ella misma debiera
tal vez ruborizarse… ¡Locura! […]
Si [mi] mano imprudente graba en el papel un nombre querido, que mi mano
le rompa luego… Si mi pluma traza desiguales renglones, que nadie sepa que
aquellos renglones son versos… Los que creen que el universo ha creado tan
sólo para ellos sus bellezas, dicen que suenan mal en boca de una mujer los
8 Sobre o significado e função da figura de Mara, veja-se March (1994, pp.133-187); García Negro
(2006, pp.80-87) e Rodríguez (2011, pp.189-202).
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consonantes armoniosos; que la pluma en su mano no sienta mejor que una
rueca en los brazos de un atleta… y tal vez no les falte razón. (Castro, 1980,
p.103-104)

É esta imagem negativa (a roca em braços de um atleta), tão poderosa,
que dá a medida da transgressão que comporta, no século XIX, a mulher
que escreve (González & Rábade, 2012, p.14). Aliás, o fragmento lembra o
discurso formulado nos textos que anteriormente se analisaram, com toda
a carga de reivindicação do direito das mulheres a expressarem-se por si
próprias, de se emanciparem do domínio que as mantém como perpétuas
menores e/ou escravas.
Mais adiante, quando já se manifesta a confrontação entre os dois protagonistas, a denúncia do esquema patriarcal torna-se ainda mais explícita.
Para além do tema das conflituosas relações entre os dois sexos (Pallarés,
1985, p.119-124), no discurso em defesa da igualdade de Mara evidencia-se
a consciência de si e, também, a necessidade de estabelecer regras de jogo
diferentes, mais igualitárias.
– No comprendo – dijo Mara enojada- cómo podemos cometer jamás la debilidad de confesaros nuestro sentimientos… ¡Decid que queréis vernos esclavas y
no compañeras vuestras; decid que de un ser que siente y piensa como vosotros
queréis hacer unos juguetes vanos, unas máquinas, ya risueñas, ya plañideras y
llorosas, que, a medida de vuestro deseo, estén alegres y canten al ruido de sus
cadenas, o lloren y giman en vano al compás de vuestros cantos de olvido!...
- Si fuese cierto lo que decís, el hombre no sería más que un infame tirano!
Pero, afortunadamente, vuestro genio acre y malhumorado os hace exagerar
todo, y el cuadro que acabáis de bosquejar no es una copia, es una creación
vuestra…; vosotras sois las reinas del mundo…
– Yo os daría de buena gana la parte del reinado que me pertenece. (Castro,
1980, p.249-250)

Por outro lado, para completarmos esta breve revisão do modo como
Rosalía traduz a dialética da transgressão para os textos, deter-nos-emos
num dos seus textos poéticos, Cantares Gallegos, verdadeiro fito fundacional da literatura galega contemporânea.
Este livro organiza-se numa estrutura circular, sendo uma voz de
mulher, a da “meniña gaiteira”, a voz poética que abre e fecha o poemário.
Assim, no primeiro poema, ela própria anuncia que vai cantar para responder à encomenda que lhe fizeram.
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(…) Cantarte hei, Galicia
teus dulces cantares
que asi mo pediron
na veira do mare.
Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega
consolo dos males
alivio das penas. (…)
Que así mo pediron
que así mo mandaron
que cante e que cante
na lengua que eu falo.
Que así mo mandaron,
que así mo dixeron…
Xa canto, meniñas.
Coidá, que comenso. (…) (Castro, 1996a, p. 21)

Finalmente, depois de 35 poemas enunciados e protagonizados por
uma plural representação do povo galego, no derradeiro poema do livro (o
número 36), é de novo a voz da “meniña gaiteira” que volta a aparecer para
afirmar que cumpriu a tarefa:
Eu cantar, cantar, cantei,
a grasia non era moita,
que nunca (delo me pesa)
fun eu meniña grasiosa.
Cantei como mal sabía
Dándolle reviravoltas,
cal fan aqués que non saben
direitamente una cousa.
Pero dempois paseniño,
I un pouco máis alto agora,
Fun botando as miñas cántigas
Como quen non quer a cousa. […]
Non me espriquei cal quixera
Pois son de espricansa pouca;
si grasia en cantar non teño
o amor da patria me afoga.
Eu cantar, cantar, cantei,
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a grasia non era moita,
mais que faser, desdichada,
si non nacin mais grasiosa! (Castro 1996a, p.163-164)

Esta escolha da voz poética equivale a toda uma declaração de princípios, dado que é uma voz de mulher (a rapariga gaiteira) que nos conduz
através da viagem pelas terras, pela cultura, pelas circunstâncias sociais e
pessoais das mulheres e dos homens da Galiza do seu tempo, assumindo o
papel de porta-voz da comunidade a que pertence. A que fala é uma mulher
nova (rapariga), aliás morena (portanto, queimada pelos trabalhos no exterior como filha do povo que é), e não dotada de graças ligadas a uma educação formal; no entanto, ela própria, que se autoqualifica como gaiteira
(alegre, jeitosa…), indica que é o seu intenso amor à Galiza a melhor qualidade que tem para poder levar adiante a tarefa encomendada (“o amor da
pátria me afoga”).
O seu protagonismo implica dotar as mulheres de visibilidade, o que,
como já se pôde observar, é um processo constante ao longo não só deste
livro, como do resto da obra da autora. Porém, com esta escolha, evidencia-se, também, a vontade da autora de dar voz às classes populares, no marco
de um processo de recuperação da autoestima coletiva imprescindível num
contexto de desprezo e desvalorização da Galiza e dos seus habitantes. Há
também nesse jogo de identificação implícito do eu autoral com a cantora
popular um claro desejo de afirmação do princípio de fusão entre a literatura popular e a literatura culta que se enuncia no prólogo do livro (Castro,
1996a, p.11-12), princípio que está intimamente relacionado com o discurso de “reivindicación do país e [da] necesidade dunha literatura nacional en galego” (Rodríguez, 2011, p.265) que sustenta todo o livro.
O papel estruturante da voz feminina no livro supunha, sem dúvida,
mais uma transgressão dos códigos sócio-literários na altura (nas palavras
da autora, um passo a mais nessa “senda de perdição” pela que enveredam
as mulheres que se dedicam à escrita) e, ao mesmo tempo, tornou-se um
facto profundamente chamativo entre os seus coetâneos. Uma prova disto,
temo-la em que este formato enunciativo foi assimilado pelo poeta Eduardo
Pondal, que vinte e três anos depois reconverte a rapariga rosaliana no “boo
bergantiñán” [9], o labrego que, ao mesmo tempo que conduz o seu carro
de tábuas em noite de luar pelas terras de Bergantinhos, canta “polo baixo”
e “polo alto”, no início e final, respetivamente, dos Queixumes dos pinos
9 Para uma análise do paralelismo destas duas figuras, veja-se Carvalho Calero (1984).
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(1880), outro dos livros centrais do Rexurdimento galego. Com essa substituição, Pondal reconhece explicitamente a admiração literária que lhe suscita a obra da autora de Padrón, mas, sobretudo, como esta reconversão
‘normaliza’ a transgressão rosaliana.
Por último, para além dessa “meniña gaiteira”, ao longo de Cantares
Gallegos muitas são as vozes femininas de diferente idade e condição que,
projetando a própria voz, vão apresentar a sua problemática particular e/ou
situação conflitiva. Essas vozes falam de condicionantes específicas de que
padecem as mulheres, tais como o matrimónio como obrigação ou necessidade, o analfabetismo ou os muitos trabalhos que pesam sobre elas; falam
de desejos amorosos, quer realizados, quer frustrados, ou de solidão, umas
vezes por causa das circunstâncias económicas e outras apenas por desamor, por mais que este abandono tenha implicações bem distintas, tanto
sentimentais como sociais, para homens e mulheres.
Através de todos estes poemas, bem como acontece em Follas novas
(onde se repete este procedimento), manifesta-se um sentimento constante
de solidariedade para com as mulheres, uma sororidade que se torna prova
evidente da consciência de género que articula todo o discurso literário
rosaliano.

3. Final
Dissemos no início que nas últimas décadas a obra rosaliana tem sido submetida a um processo de releitura e reavaliação, com o intuito de superar
muitos dos tópicos que, estando ainda vigentes numa parte da historiografia e da crítica literárias, fundamentavam a interpretação da sua obra.
Esta reflexão atual que se está a produzir sobre a obra rosaliana favoreceu a aparição de contributos inovadores, ao mesmo tempo que evidenciou a complexidade do seu programa literário. Desvenda simultaneamente
uma nova imagem da autora e, obviamente, uma leitura da sua obra muito
mais reivindicativa e transgressora do que a estabelecida até esse momento.
E é esta Rosalía, a subversiva, a feminista, a que se tem convertido, mais
uma vez, em elemento inspirador, que prova a vigência e radical modernidade do seu discurso.
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“UM MANUAL DE MAUS COSTUMES”:
JOSÉ SARAMAGO E O ANTIBIBLISMO
“[THE BIBLE IS] A MANUAL OF BAD HABITS”:
JOSÉ SARAMAGO AND ANTI-BIBLISM
Porfírio Pinto*
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O artigo apresentado estuda o tema do antibiblismo numa figura portuguesa
contemporânea, Prémio Nobel da Literatura: José Saramago. Embora ele se mostre hostil em relação à Bíblia, considerada “manual de maus costumes”, o escritor
português pensa sobretudo na instituição que a interpreta – a religião, ou a Igreja
Católica – , e no modo como o faz, mormente através das chamadas leituras ‘simbólicas’. Por isso é possível aproximar também o escritor português ao antigo exegeta
Marcião de Sinope ou aos deístas do século xviii.
Palavras-chave: antibiblismo, Bíblia, Marcião, Voltaire, Saramago, violência religiosa
This paper presents a study on the topic of anti-biblism in a contemporary
Portuguese author, José Saramago (Nobel Prize in Literature in 1998). Despite his
attacks on the Bible as a “manual of bad habits”, the Portuguese writer is especially
targeting the institution that interprets it – the religion, or, more specifically, the
Catholic Church – , and the way this is done, foremost through the so-called ‘symbolic’ readings. Therefore, it is also possible to link the Portuguese writer to the
ancient exegete Marcion of Sinope or even the 18th century deists.
Keywords: anti-biblism, Bible, Marcion, Voltaire, Saramago, religious violence
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Quando, em 2009, o escritor José Saramago afirmava ser a Bíblia “um
manual de maus costumes, um catálogo de crueldade e do pior da natureza
humana”, estava a inscrever-se numa longa corrente antibiblista, com início em Marcião, no séc. ii, e máxima expressão nos deístas do séc. xviii,
caracterizada por uma progressiva recusa das Escrituras Sagradas judeo-cristãs: primeiro (com Marcião), apenas as Escrituras judaicas, depois (no
Iluminismo) também as cristãs, e até mesmo as islâmicas (senão veja-se o
Traité des trois imposteurs, 1768).
Mas Saramago não deixa de ser surpreendente. Afirmando-se não-crente, é alguém fascinado pelas estórias e personagens bíblicas e, ao
mesmo tempo, extremamente antibíblico. Numa conversa com Tolentino
Mendonça, publicada no semanário Expresso (em outubro de 2009)
(Saramago & Mendonça, 2009, p.20-21), o próprio Saramago desvelava o
seu pensamento. Ele concorda com o seu interlocutor de que na sua própria
escrita há uma grande influência da Bíblia – “uma ressonância, uma música
[...], o ritmo, o sentido da pausa, o sentido expositivo, que se encontra na
Bíblia” –, mas só isso! Para ele, a Bíblia é literatura, não um “livro de fé” ou
um “livro sagrado”. O seu antibiblismo – o considerar a Bíblia um “manual
de maus costumes” e um livro “cheio de crueldades” – tem um outro objetivo: atacar-se à instituição (a religião, a Igreja[1]) que a toma como um
código de conduta. Neste sentido, ele é herdeiro dos deístas do séc. xviii.
Por outro lado, o que está em jogo é ainda a interpretação institucional dos
textos bíblicos, as chamadas leituras “simbólicas”[2] e “teológicas” (espirituais). Nisto, é a velha crítica de Marcião que retoma vigor.
O objetivo desta nossa exposição é procura situar José Saramago nessa
corrente antibiblista.

1 Algumas passagens dessa conversa são reveladoras. Diz Saramago: “O meu objetivo é outro:
a Igreja como instituição de domínio, como poder, como castradora de algumas das virtudes
naturais do homem.” E acrescenta: “Meu caro: não me tiram nem sequer um grama ou um
átomo da minha raiva contra a instituição chamada Igreja católica. Eu não sou nenhum ferrabrás, nem nenhum enviado do demónio. Mas o que merece crítica, pode contar com a minha
pessoa. Ao contrário do que diz, eu não sou intolerante. Radical, sim. E a isso não renuncio.”
2 Diz Saramago: “A Igreja insiste em que há que fazer uma leitura simbólica dos textos bíblicos.
Os crentes e leitores da Bíblia estão instruídos, educados, treinados, manipulados para aceitar
aquilo que...” Mais: “É isso que a Igreja não suporta: quer crentes, sim, mas disciplinados.”
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O Deus do Antigo Testamento
No seu livro A delusão de Deus (God Delusion), Richard Dawkins traça um
retrato medonho do Deus do Antigo Testamento [AT]:
é o personagem mais despiciendo da ficção: ciumento e orgulhoso; controlador
mesquinho, injusto e intransigente; um ser vingativo e promotor de limpeza
étnica, sedento de sangue; misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, valentão caprichoso
e malévolo. (Dawkins, 2006, p.31; tradução nossa)

Na verdade, o Deus do AT coloca muitos problemas aos próprios
intérpretes bíblicos.[3] No seu recente livro, The Immoral Bible (2010),
Eryl W. Davies evoca as diferentes estratégias que, no passado e no presente, os intérpretes seguiram ou seguem para procurar entender os textos
mais difíceis da Bíblia. Tradicionalmente – e a começar na hermenêutica
desenvolvida em meios judaicos de Alexandria (com Filão de Alexandria
e outros) – , evidentemente, o recurso mais utilizado foi o da exegese alegórica (Davies, 2010, p.16). Esta permitia, de algum modo, tornar compatíveis certas passagens veterotestamentárias com a revelação cristã.
Orígenes (c. 185-253 d.C.) foi o grande impulsionador dessa exegese nos
meios cristãos, propondo a distinção entre a letra e o espírito das Escrituras
e encorajando o leitor a passar do nível literal (histórico) para o espiritual
(teológico). O espírito marcial de muitos textos do AT podia então ser lido
como figura do combate espiritual do cristão contra o mal e a adversidade.
Evidentemente, nem todos estavam de acordo com esta estratégia, e
nomeadamente os intérpretes da chamada ‘escola de Antioquia’, mais inclinada para a interpretação literal e histórica. Ela deparava-se, porém, com
um incómodo precedente: essa exegese alegórica tinha sido também rejeitada por um biblista do século ii, Marcião de Sinope (c. 85-160 d.C.), que a
3 Livros e artículos sobre a violência (e o Deus violento) na Bíblia são miríade. A título de exemplo, mencionamos apenas alguns títulos acerca da guerra (ou ‘guerras de Javé’) e das práticas
genocidárias veterotestamentárias, bem como da moral bíblica.
Para o estudo da guerra no AT, são clássicas as seguintes monografias (cronologicamente): G.
von Rad (1991) [orig. de 1951]; P. Craigie (1978); S. Niditsch (1993); J.A. Wood (1998). E mais
recentemente, os coletivos: B. Kelle & R. Ames (Eds.) (2008); R.S. Hess & E.A. Martens (Eds.)
(2008).
Sobre o ‘genocídio cananeu’ em particular, ver: C.S. Cowles et al. (Eds.) (2003); W. Morriston
(2009); D.S. Earl (2011); E.A. Seibert (2012); P. Copan & M. Flannagan (2014).
Enfim, sobre a (i)moralidade divina em geral, e em resposta ao texto de R. Dawkins (2006):
A. Thatcher (2008); E.A. Seibert; Th. Römer (2009); E.W. Davies (2010); D.T. Lamb (2011) e P.
Copan (2011).
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considerava um subterfúgio inútil e propunha uma solução radical, a saber,
colocar de lado a Bíblia Hebraica e constituir um cânone tipicamente cristão. Ora, a proposta de Marcião fora rejeitada pelos Padres apologistas!
Marcião foi um homem chocado moralmente com inúmeras passagens
da Bíblia Hebraica, e defendia que a Igreja devia simplesmente livrar-se dela
(Räisänen, 2005, pp.100-124). Ao invés daqueles que propunham uma leitura ‘alegórica’ ou ‘tipológica’ das Escrituras judaicas, como um conjunto de
predições e promessas acerca de Cristo (como era o caso, nomeadamente,
dos meios judeo-cristãos, ou da tradição exegética alexandrina), Marcião
recusa simplesmente esses escritos e desenvolve a conhecida doutrina dos
dois deuses: o Deus criador do judaísmo (do AT) e o Deus-Pai de Jesus
Cristo (do NT).
Em seu entender, o Deus do AT não pode ser o Pai de Jesus Cristo. O
Deus de Israel é um Deus “justiceiro”, agindo segundo o antigo princípio da
retaliação: “olho por olho, dente por dente”. É um monarca severo e cruel,
sedento de sangue e promotor de guerras. Ou seja, está longe de ser o Deus
bondoso do NT, o Pai misericordioso revelado por Jesus. Defendendo uma
perspetiva de algum modo modalista, ele via no próprio Jesus uma “encarnação” desse Deus bondoso, que era também o autor do Evangelho, em
clara oposição ao deus da Lei (Tora) antiga. E por isso, segundo ele, o Deus
criador (e autor da Lei) veterotestamentário não reconhece o Deus misericordioso (e autor do Evangelho) neotestamentário, fazendo com que seja
crucificado e enviado ao Hades.
Para Marcião, o AT era uma narrativa do passado, e o Messias ali anunciado não era certamente o Cristo de Paulo e do Evangelho. De facto, existem demasiadas contradições entre os dois deuses: a) o Criador é um deus
justiceiro e guerreiro (veja-se como Josué conquista a terra prometida através da violência), enquanto Cristo proíbe a violência e prega a misericórdia;
b) o Criador ordena aos israelitas que deixem o Egito, levando cajado, um
saco para a viagem, sandálias nos pés e, até, que roubem o ouro e a prata
dos egípcios, enquanto Cristo envia os discípulos sem nada; c) o Criador
/ Legislador ordena que se ame os que estão próximos e que se odeie os
inimigos, enquanto que Cristo ensina o amor mesmo aos inimigos; d) o
profeta do Criador (Moisés) levantou os braços durante a batalha, para que
os exércitos de Deus matassem o maior número possível, enquanto que o
Senhor Jesus abre os braços na cruz para salvar a todos.
O antibiblismo de Marcião, porém, contribui para o aparecimento das
Escrituras cristãs. Se é verdade que as antigas deviam ser rejeitadas, pois
a Lei da “antiga aliança” já foi abolida (cf. Heb 7, 12.18-19.22), todavia há
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lugar para as escrituras da “nova aliança” (cf. Heb 8, 13). Ao rejeitar o AT,
ele substitui-o por uma nova coleção, constituída por 10 cartas de Paulo e o
Evangelho de Lucas. Trata-se de uma coleção que, provavelmente, já circulava em meios cristãos e que se constitui no primeiro ‘cânone’ conhecido do
NT.[4] A atitude de Marcião, portanto, contribuiu para a criação do ‘Novo
Testamento’, uma vez que desafiava a ortodoxia da Igreja a elaborar uma
lista de livros cristãos, como complemento à Bíblia dos Setenta.
Embora Marcião tenha sido antibiblista, ele não foi, de modo nenhum,
antissemita (ou antijudaico). Nunca ataca os judeus, enquanto povo, por
terem morto Jesus; com efeito, para ele, como vimos, essa morte devia ser
atribuída unicamente ao Deus criador veterotestamentário. Marcião ataca,
pelo contrário, os símbolos do judaísmo: a religião judaica, em seu entender,
era inferior à cristã; os seus textos, abomináveis; o seu Messias, um mero
guerreiro, muito diferente do Jesus cristão; entre outras coisas. Enfim, o
seu antibiblismo (enquanto rejeição do AT) permaneceu em muitos movimentos cristãos até ao dia de hoje: desde logo, e na mesma área geográfica,
foi herdado pelo paulicianismo; depois, na Idade Média, pelo movimento
cátaro do sul da França; e nos tempos modernos, de modo residual, em
meios germânicos antissemitas. Adolf von Harnack, um grande estudioso
de Marcião, era simultaneamente seu admirador!
As ideias de Marcião, contudo não foram aceites. Pelo contrário,
Marcião foi criticado pelos Padres apologistas e, posteriormente, considerado herege. Os livros da Bíblia hebraica incorporaram o cânone cristão,
e os textos que apresentavam dificuldades foram interpretados alegoricamente (ou tipologicamente). Durante a Idade Média, a exegese alegórica
tornou-se mesmo uma especificidade cristã (Dahan, 1999, p.299). Embora
alguns Padres da Igreja tenham tido alguma preocupação com a hebraica
veritas (isto é, com o sentido histórico e literal dos textos sagrados), a maioria privilegiava claramente o sentido espiritual (o sensus mysticus, em oposição ao sensus judaicus). Só a partir do século xii, em França (na abadia de
Saint-Victor, na escola catedral de Paris e, depois, entre os dominicanos e os
franciscanos), se voltou a valorizar o sentido literal das Escrituras.

4 A mais antiga lista de livros do NT que chegou até nós é o chamado ‘fragmento de Muratori’,
posterior a Marcião, onde já são mencionados praticamente todos os livros que formam hoje o
cânone neotestamentário.
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O Deus dos deístas
A valorização progressiva da exegese literal operou, no Renascimento, uma
significativa “revolução” mental: “Nos sécs. xv e xvi, o Renascimento e
a Reforma protestante colocaram um sério desafio à prática medieval da
interpretação bíblica e à consequente conceção simbólica da natureza”
(Harrison, 2002, pp.102-110; tradução nossa). Desde Santo Agostinho que
se criara o hábito de falar de dois livros, a Sagrada Escritura e o ‘livro da
Natureza’, ambos escritos por Deus e ambos possibilitando uma leitura teológica (espiritual) da realidade. O triunfo do sentido literal (entre os humanistas, os reformadores e os próprios jesuítas) teve grandes implicações
no modo de conceber a natureza: a partir de então, “o estudo do mundo
natural foi libertado da conceção especificamente religiosa da interpretação
bíblica”, e a natureza abriu-se “a novos princípios de ordenação”, nomeadamente a matemática e a taxonomia. A própria interpretação bíblica evoluiu
para uma “abordagem objetiva e científica”, que hoje conhecemos sob o
nome de “exegese histórico-crítica” (ibidem).
Esta revolução mental foi acompanhada por uma ampla revisão do sentido de autoridade (Brett, 2000, pp.63-89).[5] O humanismo renascentista
– o studia humanitatis – é um movimento literário que cultiva os clássicos
greco-romanos como ‘materialização’ da humanidade civilizada, com aspirações e objetivos educacionais, intelectuais e culturais. E fá-lo em clara
reação contra a especulação escolástica (baseada nas ‘autoridades’) e num
evidente retorno à lectio (busca das ‘fontes’): já não a uma leitura ‘imitativa’,
como ocorria nas primeiras escolas medievais, mas a uma leitura ‘crítica’,
em que também é importante analisar o contexto vital do autor para compreender a sua intenção; isto constitui, simultaneamente, uma passagem
das ‘autoridades’ escolásticas para as ‘fontes’ clássicas e bíblicas.
Os deístas do séc. xviii são uma consequência dessa dupla transformação: o desencantamento da natureza e a contestação da autoridade eclesiástica. São profundos conhecedores dos estudos bíblicos contemporâneos
(Voltaire, por exemplo, foi leitor de Richard Simon, do Abbé Calmet e de
Jean d’Astruc; e Paine, de Thomas Hobbes e Baruch Spinoza), mas nem por
isso deixam de atacar a autenticidade e autoridade da Bíblia, como revelação divina, manifestando as suas tensões e contradições internas, mormente no âmbito moral. Mas, na realidade, o seu objetivo principal era
atacar a autoridade da(s) Igreja(s) cristã(s), recusando o seu Deus e propondo um Deus criador de tipo filosófico, que ordenou o mundo segundo
5 Para um maior aprofundamento, ver ainda Jenkins & Preston (Eds. 2007), e Reventlow (1985).
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as suas leis matemáticas e que se mantém completamente transcendente (e
alheio) ao mesmo.
O antibiblismo de Voltaire (Cotoni, 1986, pp.779-803; Gargett, 2009,
pp.193-204) manifesta-se, de um modo claro, a partir de 1761, com o
Sermon des cinquante, e atinge o seu auge nos anos 1776-77, com La Bible
enfin expliquée e Histoire de l’établissement du christianisme. Estando perfeitamente ao corrente das críticas do deísta inglês Peter Annet, Voltaire
começa também ele pela crítica moral das Escrituras: em primeiro lugar,
do AT, repleto de histórias de violência e massacres, mas também de “imoralidades” de toda a ordem (mentiras, roubos, traições, adultérios, etc.),
pelo que, diz ele, “foi uma medida de sabedoria os Papas terem proibido
a leitura da Bíblia” (Voltaire, 1776, p.236); mas também do cristianismo,
que persegue os judeus, sendo ambas as tradições “filhas de Abraão” (idem,
p.4). Depois, a crítica filológica e científica: o comentário seguido da Bíblia
permite-lhe sublinhar as incoerências e contradições do texto, bem como
ridicularizar, ironizar ou apontar para a falta de sentido de muitas passagens, à luz da ciência moderna. Um dos aspetos mais criticados, então, era
a questão dos “milagres”, pois contrariavam as leis gerais da natureza, estabelecidas pelo próprio Deus, de modo que Deus se contradiria a si próprio.
Enfim, a crítica propriamente histórica, onde revela um profundo conhecimento dos estudos bíblicos de então: em relação ao Pentateuco, ao mesmo
tempo que nega a autoria mosaica dos livros que o compõem, aponta para
uma redação pós-exílica dos mesmos (provavelmente, por Esdras, tal como
defendia B. Spinoza e outros), e deteta neles a mão de um escriba sacerdotal que procura proteger os interesses da sua casta (e, por isso, a figura
de Aarão é tão protegida, apesar do pecado de idolatria em que caiu); o
ambiente também idolátrico do livro dos Juízes leva-o a pensar tratar-se
de um livro anterior aos que compõem o Pentateuco; finalmente, tem um
profundo apreço pelos livros e narrativas sapienciais veterotestamentários.
O antibiblismo de Thomas Paine (Caron, 2007, pp.231-245)[6] não é
muito diferente do de Voltaire, e, como ele próprio o afirma, está ao serviço
da “revolução”:
Desde que publiquei na América o panfleto intitulado O Senso Comum, eu vi
que uma revolução operada no sistema de governo seria muito provavelmente
seguida de uma outra revolução no sistema religioso. (Paine, 1827, p.6)

6 Ver ainda: Vincent (2005); Holmes (2006); Harris & Kidd (Eds.) (2012).
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Esta revolução religiosa consistiria no abandono das religiões reveladas,
a favor da religião (filosófica) deísta. Ao longo das páginas deste segundo
livro, Paine ataca a Bíblia, considerando-a uma “trama” de mentiras, atrocidades e blasfémias. À semelhança de Voltaire, a primeira crítica ao texto
bíblico prende-se com a moral: o Deus bíblico é um Deus violento, injusto,
imoral e vingativo; e o povo, por Ele escolhido, apenas se distingue dos
outros povos pelos crimes e barbáries que comete (idem, p.98). A segunda,
e mais importante para ele, é a que se depreende da crítica histórica e filológica: se os verdadeiros autores dos livros bíblicos não são aqueles que a
Igreja sempre proclamou, se as incoerências e contradições internas põem
em causa a autenticidade do texto bíblico, então é a autoridade das próprias
Igrejas cristãs que está em causa. A Bíblia torna-se numa “impostura” ou
“fraude”, cuja autoridade foi imposta aos homens por agentes cínicos e corruptos (idem, p.115-116). A desmitificação do texto sagrado leva Paine a
catalogá-lo na categoria da literatura de ficção.

O antibiblismo ‘literário’ saramaguiano
No antibiblismo de Saramago ecoa perfeitamente o antibiblismo marcionita e deísta. O Deus “cruel, invejoso e insuportável” veterotestamentário
emerge quer em O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), quer em Caim
(2009); e neste último romance, além da crueldade, põe-se ainda em destaque a “imoralidade”, “o pior da natureza humana”, presente nalguns textos
veterotestamentários.
Não é aqui o lugar nem o momento para abordar a questão de Deus em
Saramago. Pensamos que essa abordagem foi bem feita, recentemente, por
Manuel Frias Martins (2014). Mas, precisamente com base nesse ensaio de
Frias Martins, parece-nos importante deixar aqui algumas notas acerca do
antibiblismo saramaguiano. Diz o ensaísta:
[José Saramago] sempre se afirmou ateu ou não-crente. No entanto, pelo menos
os dois romances aqui em apreço [O Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim]
revelam-no como um autor extraordinariamente atento da Bíblia, um homem
fascinado pelas suas estórias e personagens, um escritor perspicaz sempre em
busca de uma compreensão profunda de Deus a partir do modo como ele/ela
é representado/a na tradição judaica e cristã. (idem, p.53; itálico do autor) [7]

7 Ver também idem, p. 69.
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A leitura saramaguiana dessas estórias está marcada por outras leituras literárias, com as quais ele teve contacto[8], e mantem-se sempre num
registo literário (do constructo ficcional), ainda que os seus críticos pretendam outra coisa. Para Saramago, portanto, Deus “é uma hipótese literariamente necessária” (idem, p.166), com fins bem precisos:
[Saramago fala de Deus] acusando-o inúmeras vezes de indiferença face à
dor e à miséria humana naquela espécie de carta aberta que são os seus dois
romances bíblicos. E exatamente porque o faz nestes termos, e não nos termos de um ateísmo exclusivamente fechado na negação de Deus ou de um
agnosticismo neutro quanto à (in)existência de Deus, Saramago não só põe em
evidência a própria unidade espiritual que o anima, mas também, e por isso
mesmo, contribui irrecusavelmente para a denúncia e mesmo subversão de um
totalitarismo eclesiástico que, pela sua história e pela sua prática, se desligou
de qualquer envolvimento espiritual com Deus e sobretudo com a experiência
de Jesus. (idem, p.125-126)

Não parece que Saramago queira aderir à ‘cruzada’ do ateísmo radical (Dawkins, Stenger e outros), mas certamente, à semelhança dos deístas do séc. xviii e dos ateus revolucionários dos sécs. xviii e xix (e Marx
em particular), denuncia o “totalitarismo” eclesiástico e a sua mistificação
do divino, que levou a(s) Igreja(s) a pactuar(em) com o poder opressor da
gente simples. O antibiblismo saramaguiano é então um anticlericalismo,
ou melhor, um antieclesiasticismo, que, à semelhança de alguns deístas (e
em particular de Voltaire), poupa Jesus Cristo.[9]

8 Para justificar diferentes influências literária em Saramago, Frias Martins cita o escritor russo
Nabokov, que afirmava que “a biografia de um escritor é feita mais dos livros que ele encontrou
do que dos acontecimentos que ele viveu” (idem, p.143). Pelo que as figuras de Jesus e Caim
são ali explicadas à luz de múltiplas influências literárias: David H. Lawrence (O Homem que
morreu) e Charles Baudelaire (poema “Abel e Caim”), Raul Brandão (Jesus Cristo em Lisboa e
Húmus) e Lev Tolstoi (O Reino de Deus está dentro de ti); ou ainda de outros autores que se
aproximaram com frequências da Bíblia, como Fiodor Dostoievski, Nikos Kazantzakis ou Jorge
Luis Borges, entre outros.
9 Um livro que teve grande impacto no séc. xviii foi o Tratado dos três impostores (um manuscrito
que vem já do século anterior, mas que apenas é publicado por d’Holbach em 1768), em que
se fala dos fundadores da três religiões reveladas (monoteístas) em termos de “impostores”.
Voltaire, que concordaria perfeitamente com d’Holbach em relação às “imposturas” de Moisés
e Maomé, não tem a mesma opinião quanto a Jesus Cristo (Minois, 2012, p.197-198).
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Marx não estará escondido, mas com certeza Jesus é que é o cúmplice mais
visível das saramaguianas denúncias morais da injustiça, da fome e da miséria.
(Martins, 2014, p.154)[10]

Ao mesmo tempo que “culpa a religião [a(s) Igreja(s)] pelos ‘desentendimentos’ com Deus” (idem, p.90), Saramago apresenta um Jesus “agente da
surpresa e da indignação, uma espécie de força de esperança na vontade do
homem livre” e “expressão de uma bondade que se oferece” (idem, p.62). É
claro que não podemos aproximar esta “simpatia” por Jesus de uma espécie
de aceitação do “deus bondoso” marcionita. Não, Saramago leva a cabo uma
“humanização radical de Jesus” (idem, p.162) e, por isso mesmo, Jesus pode
tornar-se “como uma potência tradutória de si mesmo, José Saramago”
(idem, p.168).
E pelo menos num aspeto, Saramago é profundamente marcionita: a
Bíblia deve ser lida em sentido literal. Ele disse-o com frequência, e sobretudo na entrevista televisiva com o padre Carreira das Neves.[11] Para ele,
outro tipo de leituras são subterfúgios e mistificações inúteis. Na história
da interpretação bíblica, as hermenêuticas de tipo espiritual (alegóricas)
perderam muitíssimo terreno depois da Reforma, dando lugar ao estudo
histórico-crítico (literal e contextual) da Bíblia, e que está na base das reações deístas do séc. xviii. Porém, rapidamente surgiram exigências de uma
interpretação ‘canónica’ dos textos sagrados, e o aparecimento de “teologias
bíblicas” com uma particular atenção ao problema “da fé e dos costumes”, em
conformidade com a interpretação tradicional da Igreja (patrística, magistério e concílios). É esta dependência de teólogos que Saramago não aceita.
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NOTAS EM TORNO DO CONCEITO DE LIBERTINO: “A
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Plural e permanentemente controverso, o conceito de ‘libertino’ constitui um dos
mais relevantes pilares de uma reflexão em torno da questão do Negativo. De facto,
pelo menos desde o século XVI, o termo ‘libertino’ foi utilizado para referir, determinar e circunscrever criticamente um nebuloso conjunto de indivíduos, ideais,
comportamentos e correntes de pensamento. Neste trabalho, procuraremos evidenciar alguns dos mais importantes aspetos relacionados com o pensamento libertino,
concentrando-nos particularmente na sua dimensão intelectual e nos contributos
essenciais para o moderno ideal de liberdade de pensamento. Dedicaremos particular atenção a um importante texto do escritor português Ernesto Sampaio,
“A Única Real Tradição Viva”, no qual encontramos alguns nexos do pensamento
libertino, de acordo com a perspetiva que assumimos.
Palavras-chave: Pensamento Libertino, Liberdade de pensamento, Ernesto
Sampaio, Surrealismo
Plural and always controversial, the concept of ‘libertine’ is one of the most important
pillars of a reflection upon the subject of Negative. Indeed, at least since the sixteenth
century, the term ‘libertine’ is used to refer, determine and critically circumscribe a
nebulous type of individuals, ideals, behaviours and lines of thought. In this paper, we
try to show some of the most important meanings related to the tradition of libertine
thought, by particularly focusing in the intellectual side of the concept and its contributions to an understanding of the modern ideal of freedom of thought. Particular
attention is paid to an important text by a Portuguese writer, Ernesto Sampaio, “A
Única Real Tradição Viva” [The only Real Tradition Alive], in which it is possible to
identify some of the main traits of libertine thought, according to our approach.
Keywords: Libertine Thought, Freedom of Thought, Ernesto Sampaio, Surrealism.
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1. Introdução
Em 1963, na antologia Surreal-Abjeccion(ismo), organizada por Mário
Cesariny, publicava-se pela primeira vez um dos mais relevantes textos de
Ernesto Sampaio[1], que constitui também um dos mais recorrentes documentos sintetizadores de ideias nucleares da tradição a que pertence o
Surrealismo, em particular de acordo com a especificidade que conheceu
em Portugal (Sousa, 2009). Referimo-nos a “A Única Real Tradição Viva”,
que conheceria reedições em 1966, no volume A Intervenção Surrealista,
organizado por Mário Cesariny, e na antologia de Herberto Helder, Edoi
Lelia Doura, de 1985, constando finalmente, em 1988, na recolha de
ensaios O Sal Vertido, de Ernesto Sampaio. É de destacar também que o
texto não só foi escolhido como título para a edição portuguesa da antologia do Surrealismo português de Perfecto E. Cuadrado (1998), como é
também o único documento nela incluído que não tem ligações diretas ao
período tido em consideração pelo ensaísta espanhol, o dos grupos surrealistas organizados, normalmente datado entre 1947 e 1953, ano da morte
de António Maria Lisboa. De facto, Ernesto Sampaio terá sido, do leque
de personalidades que a partir da década de 50 constituiu aquele que ficou
celebrizado como Grupo do Café Gelo e que motivou testemunhos de algumas das figuras que nele marcaram presença, como Mário Cesariny, Luiz
Pacheco, Helder Macedo e António José Forte[2], um dos mais assumida1 Ernesto Sampaio produziu uma obra poética e ensaística relevante, tendo colaborado, enquanto
jornalista, em vários periódicos, mantendo uma regular atividade crítica nos suplementos culturais de jornais como o Diário de Notícias, o Diário de Lisboa (entre 1980 e a sua extinção)
ou o Público (Mil Folhas). Um dos nomes integrados em importantes publicações do contexto
do Surrealismo em Portugal, como a revista Pirâmide (1959-1960) e a antologia Grifo (1970),
elaborou, em colaboração com Virgílio Martinho, a Antologia do Humor Português (1964). Foi
também tradutor de notáveis autores, como Charles Fourier, André Breton, Benjamin Péret,
Walter Benjamin, Ionesco, Julien Gracq, Arthur Adanov, entre outros. Compõem a sua obra
os seguintes volumes: Luz Central (1957), Para uma Cultura Fascinante (1958), O Sal Vertido
(1988) e Ideias Lebres (1999), ensaios; A Procura do Silêncio (1986) e Feriados Nacionais (1999),
recolhas de poesia; Fernanda, última obra do autor, dedicada à memória da companheira, a
atriz Fernanda Alves, na sequência do seu falecimento (2000); finalmente, As Coisas Naturais
(2013), compilação de textos publicados no Diário de Lisboa entre Setembro e Outubro de 1982
em torno de uma personagem com alguns traços autobiográficos, Palha d’ Aço (figura de certo
modo representante de uma mundividência coletiva que, devidamente enquadrada no contexto
epocal pelo informado posfácio de Manuel de Freitas, também marca presença numa das partes
de Feriados Nacionais).
2 Cf., a este respeito, e apenas como exemplos do prolífero discurso dos próprios sobre esse singular núcleo que conjugou artistas de diferentes expressões como José Escada, Gonçalo Duarte,
João Vieira, José Manuel Simões, Helder Macedo, Herberto Helder, Saldanha da Gama, Mário
Cesariny, António José Forte, Ernesto Sampaio, Virgílio Martinho, Raul Leal, entre outros:
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mente herdeiros do espírito e das conceções teóricas do grupo formado na
sequência da rutura entre Cesariny e o Grupo Surrealista de Lisboa e, certamente, um dos mais prolíferos e significativos pensadores da tradição surrealista, num leque de ensaios que, de acordo com Fernando J. B. Martinho,
só encontram paralelo no trabalho intelectual de António Maria Lisboa.[3]
Antes de prosseguirmos a análise do texto de Ernesto Sampaio, será
contudo oportuno dedicarmos particular atenção aos sentidos e a alguns
momentos do percurso crítico do conceito de libertino e do pensamento
específico que acompanhou os seus contextos. Como procuraremos
demonstrar, as inquietações libertinas aproximam-se, em muitos aspetos,
das perspetivas defendidas pelo autor de Fernanda, contribuindo para diálogos estimulantes em torno da mundividência que lhes subjaz.

2. Percurso(s) Libertino(s)
Tendo origem no termo latino libertinus, designação atribuída pelos romanos aos escravos que alcançavam a liberdade por contraste com os ingenuus, indivíduos que nasciam livres, o conceito aponta desde logo para uma
ideia de transição renovadora. A este respeito, observa Pierre Marlière:
l’étymologie latine du nom a le mérite de nous renseigner sur l’essence du libertinage. On découvre en son cœur l’idée directrice de liberté qui implique le
passage d’un état à un autre, celui d’esclave à homme libre. Il y a à la racine
du libertinage le principe premier d’affranchissement, un libertin serait donc
avant tout un individu qui a su briser les chaînes qui l’entravaient. Le dérèglement des mœurs qu’on lui attribue de nature n’est en fait que la conséquence
directe de cette double libération, autant de corps que d’esprit. (Marlière, 2014,
p.10)

(Cesariny, 1985, p.280-281; Forte, 2003, pp.139-147; Pacheco, 2004, p.98-99; e Macedo, 2013,
pp.237-244).
3 Fernando J. B. Martinho considera, referindo-se a duas obras fundamentais de Sampaio, Luz
Central (1958) e Para uma Cultura Fascinante (1959), que estas “o projectam para um lugar
cimeiro na segunda geração surrealista ao mesmo tempo que o afirmam como a grande vocação
ensaística entre os seus companheiros de grupo, nesse aspecto só encontrando equivalente, no
âmbito do nosso surrealismo, em António Maria Lisboa” (Martinho, 2013, p. 99). Será ainda
de recordar que, na nota crítica que antecede os vários textos de Ernesto Sampaio recolhidos
na sua singular antologia, Herberto Helder considera serem dos “textos mais agudos e corajosos que entre nós se escreveram, na modernidade, dentro da e sobre a «experiência poética»”
(Helder, 1985, p.265).
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Assim, e apesar da maior proeminência do segundo sentido que esta
definição evidencia, que associa o termo a um desregramento dos costumes e da conduta moral, em particular no que respeita à sexualidade,
uma ideia permite aproximar a pluralidade de significados atribuídos ao
termo[4]: uma transição iluminadora, que se realiza em contraponto a uma
determinada situação anterior de aprisionamento, ditado normalmente por
uma instância exterior ao indivíduo e ao livre usufruto das suas faculdades
intelectuais.
Num ensaio recente, Jean-Pierre Cavaillé, lembrando o recurso que é
feito ao termo desde pelo menos o século XVI[5], salienta a riqueza semântica propiciada por uma certa indiferenciação a que a designação é sujeita,
na medida em que remete para “les idées et comportements (prétendus)
des libertins spirituels comme des libertins mécréants et/ ou débauchés”,
situação que “ne va cesser d’être reconduite jusqu’à la fin du XVIIIe siècle à
travers la désignation de diverses formes de radicalismes et d’hétérodoxies
religieux et politiques” (Cavaillé, 2010, p.12). No mesmo texto, o autor
aborda os vários domínios em que o termo foi utilizado, sempre com um
sentido de oposição generalizada de um determinado grupo, ideologia,
postura ou desregramento comportamental, intelectual ou estético:
En effet, les mots «libertin», «libertinage» désignent de fait, pour la stigmatiser, la revendication de libertés indues: la liberté de conscience d’abord; la
liberté de pensée (la revendication de la libertas philosophandi a pu être perçue
au XVIIe siècle comme typique des «philosophes libertins») (…); la liberté de
mœurs (taxée de licence, de débauche, etc.); sans oublier la liberté politique
(...). On pourrait ajouter également l’usage du substantif et du qualifiant «libertin» pour désigner des manières d’écrire et de versifier irrégulière. (idem, p.14)

Cavaillé atenta também num outro pormenor que nos parece extremamente importante, lembrando a natureza especular com que lidou este conceito, como a maioria daqueles que dizem respeito ao universo da Cultura
Negativa:
4 Para uma leitura da evolução do conceito, nomeadamente nos dicionários franceses, remetemos para a primeira parte do livro Les Libertins au XVIIe siècle (Girerd, 2007, pp.37-45). As
definições pouco diferem das que se foram produzindo em dicionários portugueses relativos ao
mesmo assunto.
5 Um dos primeiros recursos polémicos ao termo terá sido por via de Calvino, que, num libelo
de 1545 publicado em Génova, Contre la secte phantastique et furieuse des Libertins qui se nomment spirituelz, se opõe com veemência ao que Cavaillé designa “une nébuleuse de dissidents
protestants” (idem, p.12).
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«libertin» est une qualité extrinsèque aux sujets qu’il étude, une qualification
externe à visée polémique, produite dans les discours contemporains. Le libertin n’est libertin que dans un contexte social qui le désigne comme tel. Pour
envisager une analyse sociale du libertinage, il faut accepter de considérer
qu’il n’est pas l’état d’esprit spécifique de ceux que l’on appelle ainsi, mais la
manière dont est à la fois perçue et construite socialement, dans le conflit et
la dénonciation, des formes d’altérité négative. Il convient d’être autant attentif
à la manière dont s’impose, dans le miroir inversé de ces altérités, des formes
d’identité positive, elles-mêmes nécessairement travaillées, affectées par l’altérité libertine. (idem, p.24)

Numa outra obra dedicada ao tema, o ensaísta terá também em conta a
tendência, típica do contexto dos “libertinos eruditos”[6], para a segmentação do mundo em dois domínios que se deformam mutuamente, em função da crença fundamental na falsidade das religiões e no recurso político
que teria estado na génese da sua formação e desenvolvimento histórico,
suporte fundamental do conceito de ‘iluminação intelectual’ que terá repercussões importantes no contexto das Luzes:
Le monde, selon cette représentation, est donc scindé en deux : il y a d’un côté
les victimes de l’imposture, qui constituent l’immense majorité des hommes,
et de l’autre ceux qui ne sont pas dupes ou qui nourrissent au moins les doutes
les plus forts, qu’ils contribuent ou non positivement à entretenir l’imposture.
Suivant cette perspective, en effet, les imposteurs sont par définition conscients
de l’être et sont donc eux-mêmes déniaisés, mais ils ont tout intérêt à ce que
cette conscience de l’imposture soit la moins diffuse possible; aussi persécutent-ils ceux qui, au non de la liberté de philosopher, vont trop loin dans la
dénonciation publique de l’imposture. (Cavaillé, 2011, p.7)

6 Esta designação, desenvolvida por René Pintard no seu denso trabalho de 1943, Le Libertinage
érudit dans la première moitié du XVIIe siècle, esteve na origem de inúmeras investigações
posteriores, tendo merecido também alguns reparos críticos, sobretudo pela dificuldade em
separar, mesmo no contexto cronológico do seu estudo, a ‘libertinagem de espírito’ da ‘libertinagem de costumes’, por vezes coincidentes no pensamento e na prática de um mesmo autor.
Michel Onfray, por exemplo, propõe a designação “libertins baroques” como alternativa mais
adequada, no terceiro volume da sua Contre-Histoire de la Philosophie, de 2007, salientando no
quarto volume, Les Ultras des Lumières, também de 2007, algumas continuidades relevantes
do seu pensamento no ambiente propiciador do Iluminismo. Para uma leitura de alguns dos
textos do amplo leque de autores da primeira metade do século XVII gaulês reunidos em torno
desse conceito de “libertinage érudit”, dos quais destacamos Pierre Charron, Théophile de Viau,
Pierre Gassendi, François de La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé ou Cyrano de Bergerac, remetemos para a já citada antologia de Christophe Girerd (2007) e para o importantíssimo trabalho
de recolha e comentário de Antoine Adam (1974).
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De acordo com uma interessante distinção de Didier Foucault, este
assumir de uma determinada consciência crítica, que não pretende transformar ou renovar as ideias a que se opõe, colocando-se no exterior dos
seus códigos e determinações, é essencial para distinguir o conceito de
‘libertino’ de outros que normalmente lhe costumam ser associados, como
os de ‘herético’ e de ‘pecador’, identificando-o como um “esprit fort”:
Le libertin, au contraire, assume, au moins dans le secret de sa conscience, ses
idées et sa conduite; s’il donne des gages publics de fidélité à la religion, c’est
par souci de sécurité. Sa soumission est un masque, car le pouvoir religieux est
prompt à faire appel au bras séculier pour châtier les «opiniâtres». (Foucault,
2009, p.8-9)

Foucault nota também, a respeito da “polarisation, à l’époque des
Lumières, du sens du mot libertinage vers la seule licence de conduite” –
que justifica em parte um certo percurso que fixou o termo em torno desses
domínios, esquecendo a sua prolífera importância no desenvolvimento de
uma atitude cognitiva de questionamento das verdades estabelecidas – que
“avec les libertins, en effet, sont jetées les bases de l’émancipation de l’activité intellectuelle de l’emprise religieuse, celles de la tolérance, ainsi que
celles de la laïcisation de la vie sociale et politique” (idem, p.11). O que não
impediu que, no contexto da Encyclopédie, o indispensável contributo do
pensamento libertino para o ambiente intelectual em que brotaram os mais
relevantes filósofos das Luzes tenha sido progressivamente menorizado,
como o evidencia a entrada “Libertinage”, da autoria de Diderot[7]:
c’est l’habitude de céder à l’instinct qui nous porte aux plaisirs des sens; il ne
respecte pas les mœurs, mais il n’affecte pas de les braver; il est sans délicatesse,
& n’est justifié de ses choix que par son inconstance; il tient le milieu entre la
volupté & la débauche; quand il est l’effet de l’âge ou du tempérament, il n’exclud ni les talens ni un beau caractere; César & le maréchal de Saxe ont été
libertins. Quand le libertinage tient à l’esprit, quand on cherche plus des besoins
que des plaisirs, l’âme est nécessairement sans goût pour le beau, le grand &
l’honnête. (Diderot, 1765, p.476)

No livro a que já nos referimos, no qual procura de modo estimulante retirar os libertinos de um contexto historicamente delimitado para
compreender o seu alcance enquanto atitude que emerge em determina7 É de lembrar, contudo, que tal como outros nomes relevantes do Iluminismo, Diderot não deixaria de escrever obras que se consideram de teor libertino, como Les Bijoux Indiscrets (1748).
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dos momentos e perante condições particulares, reatualizando-se nos dois
domínios que lhe são próprios desde o século XVI, o do questionamento
religioso, social e político e o da formação de uma ética particular de gestão
das liberdades do espírito e do corpo, Pierre Marlière sublinha:
À la manière du négatif pelliculaire, ils relèvent certaines coulisses dérobées
de leur temps. Antimatière de la matière sociale, ils sont inséparables d’une
situation (…). Toutefois, des auteurs comme Ovide et Sollers nous invitent (…)
à voir dans le libertinage une éthique du corps et de l’esprit qui repose sur
un fond commun de principes, que chaque libertin, lui-même inscrit dans un
temps historique, coule dans le moule de sa propre excellence. Ces principes
se concentrent autour de l’idée de liberté, qui en est le fonds matriciel. Les
libertins, de toutes les époques, ont comme traits communs la dissidence et le
dérèglement raisonné des mœurs. En ce sens, le libertinage est la réponse d’un
individu au climat d’aliénation qu’il subit. (Marlière, 2014, p.16-18)

Na sua Histoire de la Folie à l’âge classique, Michel Foucault salienta a
aproximação que durante muito tempo se fez entre os libertinos e o vasto
leque de outras realidades humanas sujeitas a uma ordem que os remeteu para o domínio da ‘desrazão’, dando conta da evolução da problemática
libertina e sobretudo justificando a progressiva negativização a que foram
sujeitos por parte dos filósofos das Luzes:
Au début du XVIIe siècle, le libertinage n’était pas exclusivement un rationalisme naissant: il était tout autant une inquiétude devant la présence de la
déraison à l’intérieur de la raison elle-même – un scepticisme dont le point
d’application n’était pas la connaissance, dans ses limites, mais la raison tout
entière (…). Mais cette prise de conscience d’une raison toujours déjà compromise ne rend pas dérisoire la recherche d’un ordre; mais d’un ordre moral,
d’une mesure, d’un équilibre des passions qui assure le bonheur par la police du
cœur. Or le XVIIe siècle rompt cette unité, en accomplissant la grande coupure
essentielle de la raison et de la déraison dont l’internement n’est que l’expression institutionnelle. Le «libertinage» du début du siècle, qui vivait de l’expérience inquiète de leur proximité et souvent de leur confusion, disparaît du fait
même; il ne subsistera, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, que sous deux formes
étrangères l’une à l’autre: d’une part un effort de la raison pour se formuler
dans un rationalisme où toute déraison prend l’allure de l’irrationnel; et d’autre
part, une déraison du cœur qui plie à sa déraisonnable logique les discours de
la raison. Lumières et libertinage se sont juxtaposés au XVIIIe siècle, mais sans
se confondre. (Foucault, 1972, p.114)
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3. Recuperações libertinas no contexto do Modernismo e das
Vanguardas
No importante livro Dada Libertin & Libertaire, Giovanni Lista desenvolve algumas considerações interessantes a respeito da singularidade do
Dadaísmo no quadro das Vanguardas históricas, propondo que, ao contrário de outros movimentos do mesmo momento histórico – nomeadamente o Futurismo – , muito mais próximos do âmbito do libertarismo,
Dada recupera em muitos aspetos o espírito típico dos libertinos do século
XVII. Lista lembra que, ao contrário dos outros movimentos vanguardistas, cujo posicionamento face à cultura e à própria noção de tempo impõe
uma certa dimensão teleológica, e portanto a opção por um determinado
programa ou sistema de valores a promover e a atingir, a ação radicalmente
crítica do Dadaísmo se concentrou numa recusa absoluta de soluções revolucionárias, valorizando a vivência dos cambiantes do momento presente e
assumindo portanto uma atitude proteiforme, no questionamento radical
dos limites do conhecimento humano, em particular no domínio da Arte.
Veja-se como Lista faz coincidir as duas atitudes:
Dada a su être libertin tant par l’impertinence et la radicalité de sa lutte contre
les idéologies que par sa capacité à pointer le néant occulté par les valeurs
idéales et morales inhérentes aux conceptions finalistes du monde, de l’homme
et de l’histoire. Dérivé du latin libertinus qualifiant l’esclave émancipé par le
maître, le mot «libertin» définissait au XVIIe siècle ceux qui affirmaient leur
liberté d’esprit et leur indépendance contre toute servitude idéologique, contre
toute soumission fidéiste à des principes contraires au libre choix de l’individu.
(Lista, 2005, p.12)

O ensaísta italiano salienta também, na sua análise, a proximidade dos
dois contextos histórico-culturais, na medida em que, lidando com diferentes ruturas de valores, tanto os libertinos de Seiscentos como a geração que
enfrentou o período de profunda crise intelectual que se começa a evidenciar nas últimas décadas do século XIX, justificando a revolta descrente e a
indiferença elitista do Simbolismo, do Decadentismo e dos filósofos celebrizados como ‘mestres da suspeita’, e que culminará no violento quadro
traumático da I Guerra Mundial.
Não será também indiferente, como Lista sugere, embora de modo
pouco desenvolvido, que seja ao abrigo deste arco temporal que se registem
importantíssimos avanços e recuperações no que à divulgação e ao estudo
dos libertinos diz respeito. Vejam-se alguns exemplos de um percurso que
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a diversidade e o acerto cronológico ajudam a reforçar – e não deveremos
esquecer que neste momento França era o principal núcleo cultural em que
se desenvolveram ou para cujo seio confluíram os principais movimentos,
artistas e intelectuais do cosmopolitismo europeu[8]: em 1886, era dada à
estampa a recolha Oeuvres Posthumes de René Grousset, que incluía, como
principal estudo, o inacabado “Étude sur la société des libertins au XVIIe
siècle”; precisamente dez anos depois, em 1896, F. T. Perrens publicava
Les Libertins en France au XVIIe siècle; em 1901, Pierre Brun, no primeiro
capítulo do volume Autour du Dix-Septième Siècle, dedicava-se ao estudo
de “Les Libertins”; em 1909, Georges Normandy publicava o volume Les
Poètes Libertins; finalmente, entre 1910 e 1921, a editora parisiense Honoré
Champion publicou também, em oito volumes, a colecção Le Libertinage au
XVIIe siècle, contendo, entre outras, obras de Théophile de Viau, de Claude
Le Petit e de Cyrano de Bergerac. Paralelamente, não deve ser esquecida a
atividade de uma personalidade tão relevante como Guillaume Apollinaire,
que, mais próximo de uma segunda fase da libertinagem típica da mundividência do século XVIII, ligada a uma exploração dos potenciais transgressivos da sexualidade e da descoberta do corpo desprovido das amarras da
moralidade, dedicou bastante atenção à divulgação de vários autores libertinos, em particular da emblemática personalidade do Marquês de Sade,
que estudou e antologiou em 1909.[9]
Já no contexto de transição entre o Dadaísmo e o Surrealismo, é também particularmente notável a publicação em 1924 de Le Libertinage, de
Louis Aragon, que no prefácio à reedição da obra, em 1964, procurou esclarecer o sentido do título, remetendo para o contexto de Seiscentos e para
a figura emblemática de Théophile de Viau, em conexão com o ambiente
dadaísta no qual os textos integrados no volume foram produzidos:

8 A este respeito, será interessante ter em conta, entre outros, Zoli (1997) e Van Damme (2014),
nos quais se procura evidenciar a importância que o contexto culturalmente comunicante dos
séculos XVII e XVIII foi fundamental para uma expansão das ideias libertinas ao longo do
continente europeu, num primeiro momento de abertura cultural com algumas semelhanças à
mundividência cosmopolita das primeiras décadas do século XX.
9 Além da edição de Les Oeuvres du Marquis de Sade, cujo conteúdo e a introdução foram particularmente relevantes no âmbito da posterior reconstrução da imagem do autor de Justine,
sobretudo a partir dos surrealistas e ao longo do século XX, Apollinaire escreveu textos sobre
outras personalidades ligadas ao âmbito da libertinagem, coligidos, juntamente com a introdução à antologia de Sade, no volume Les Diables Amoreux (1964). É também de recordar uma
componente da sua obra claramente devedora do universo da literatura erótica e pornográfica
clandestina que proliferou a partir da segunda metade do século XIX, com títulos como Les
Onze Mille Vierges (1909) e Les Exploits d’un jeune Don Juan (1911).
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Pourtant, si dans cette période qui va de l’éclatement de Dada à la formation du
Groupe surréaliste, mes amis m’eussent proprement chassé, prétendant récidiver dans la voie du roman, ils eurent encore cette indulgence à mon égard de
tolérer que j’écrivisse de petites histoires, nouvelles, scènes dialoguées, que je
recueillis en 1923 (achevé d’imprimer premier trimestre 1924) sous ce titre
équivoque: Le Libertinage, que je n’ai jamais entendu qu’au sens de ces libertins du XVIIe siècle, c’est-à-dire les libres penseurs dont Théophile de Viau est
l’image. (Aragon, 1997, p.16)[10]

4. Os libertinos em Portugal: a importância da década de 60
Em Portugal, a atenção dedicada aos libertinos seiscentistas a que nos
temos referido é quase inexistente. Deve contudo lembrar-se a singularidade e o pioneirismo de uma obra como Quod nihil scitur, de Francisco
Sanches (1581), que se dedica ao problema comum da incerteza.[11] Na sua
reflexão acerca das acusações dirigidas a Almeida Garrett aquando da polémica relacionada com a publicação de O Retrato de Vénus (1821), Augusto
da Costa Dias afirma:
Convém conhecer o vocabulário ideológico do anti-humanismo do século
XVIII e inícios do seguinte para se compreender o significado de impiedade.
Ímpio era o homem autónomo, esclarecido pelas Luzes resultantes do vasto
processo filosófico e científico que se desenvolvera a partir do Renascimento.
(Dias, 1968, p.XII)[12]

É, de facto, este o contexto ao qual, como temos observado, se deve
relacionar o emergir de uma persistente cisão intelectual, à qual o pensamento libertino se encontra intimamente ligado, desde o contexto das
10 Recorde-se que no mesmo período Aragon, à semelhança de outros autores como Benjamin
Péret ou Georges Bataille, escreveu também um livro erótico, Le Con d’Irène (1924), na linha
dos romances de Apollinaire já referidos.
11 Em 1997, Mário Cesariny, em carta dirigida a António Cândido Franco, incluiu esta obra entre
as do século XVI que, “mesmo desaparecido, Portugal (...) chegarão para que o mundo não
possa ignorar, sequer esquecer, o que somos – fomos” (Cesariny, 2013, p.9).
12 Um outro trabalho da responsabilidade de A. da Costa Dias, a recolha Discursos sobre a liberdade de imprensa no primeiro Parlamento Português (1821), publicada em 1966, é também
fonte fundamental para a devida compreensão de questões relacionadas com o universo dos
libertinos, na medida em que as figuras que normalmente mais se associam à libertinagem em
Portugal – o Cavaleiro de Oliveira, José Anastácio da Cunha, Manuel Maria Barbosa du Bocage,
entre outros – sofreram o impacto da opressão e da censura à liberdade de pensamento e de
edição que, nos debates desenvolvidos em 1821, estiveram bem presentes.
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Guerras Religiosas ao decisivo desenvolvimento no domínio do pensamento filosófico das Luzes. Nessa introdução, em que salienta que as acusações de que o autor de Frei Luís de Sousa foi vítima se deveram ao absoluto
desconhecimento do seu “libertinismo filosófico, roubando-lhe o conteúdo
filosófico humanamente constituinte e reduzindo-o a uma prática obscena”
(idem, p.XVI) – uma vez mais, verifica-se a sobreposição do sentido do
termo mais ligado ao âmbito dos costumes e da sexualidade relativamente
ao domínio crítico subjacente à dimensão intelectual do pensamento libertino – , Augusto da Costa Dias reconhece também o seguinte:
O moço poeta percorre todas as fases de labor ideológico a partir do padrão
prestigioso do classicismo. Mas nesse trabalho conjugam-se o libertinismo-filosófico do século XVII e a sua superação iluminista. O fenómeno traduz,
com clareza, o nosso atraso sócio-cultural (...); ao seguir a via de um novo
humanismo, Garrett palmilhará as suas primeiras expressões europeias dos
tempos modernos: Renascimento e libertinismo (o francês e o nacional, ainda
hoje quase por completo desconhecido!), o último dos quais vem entroncar
na mais progressista ideologia do século XVIII. Garrett está, porém, no século
XIX! (idem, p.LXII).

Esta síntese parece-nos particularmente conseguida, na medida em que
não só estrutura devidamente a questão no percurso cronológico que lhe é
próprio – conferindo ao Renascimento o primeiro impulso de um processo
progressivo que, não esquecendo a importância filosófica dos pensadores
de Seiscentos, os interliga com o Iluminismo e com o impacto que este
teria na Revolução Francesa[13] – , como acentua também, por um lado, as
dificuldades inerentes à receção de uma pluralidade de autores dos quais só
chegaram as perspetivas de um núcleo relativamente restrito, e, por outro, o
desconhecimento do que se deu entre nós no âmbito do pensamento libertino europeu.

13 Esta leitura é, de resto, desenvolvida de forma bastante interessante por Fernando Pessoa, em
textos recolhidos no volume Sensacionismo e outros Ismos, em que situa as origens da “nossa
civilização” no “periodo a que chamamos a Renascença”, no qual se teriam dado diversos aspectos do “estimulo da liberdade de pensar” (Pessoa, 2009, p.195-197). Quanto ao impacto do
pensamento libertino na Revolução Francesa, lembremos as seguintes considerações de Charles
Baudelaire a respeito de Les Liaisons Dangereuses, de Choderlos de Laclos, um dos mais reconhecidos clássicos da momento libertino setecentista: “Les livres libertins commentent donc et
expliquent la Révolution. — Ne disons pas : Autres moeurs que les nôtres, disons: Moeurs plus
en honneur qu’ aujourd’hui. Est-ce que la morale s’est relevée; non, c’est que l’énergie du mal a
baissé. — Et la niaiserie a pris la place de l’esprit”. (Baudelaire, 1908, p.176).
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Uma consulta da História da Universidade de Coimbra, de Teófilo
Braga, por exemplo, em cujo terceiro volume se recolhe um amplo conjunto
de documentos pertencentes à Real Mesa Censória, que exibem a denúncia das obras de pensadores como Descartes, Thomas Hobbes, Montaigne,
Voltaire, Rousseau, Diderot ou Helvécio, permite-nos perceber como os
‘libertinos’ surgem como um dos mais prolíferos alvos da perseguição estatal, embora o próprio Teófilo Braga nunca recorra ao termo na sua análise de um período que considera renovador e que situa, também, a partir
do Renascimento. No edital da Real Mesa Censória de 24 de Setembro de
1770, por exemplo, a libertinagem é perfeitamente identificada nos distintos âmbitos da sua ameaça, sobressaindo a questão, pioneira entre os libertinos seiscentistas, da interligação entre as religiões e o poder político:
Tem ultimamente chegado ao meu Real conhecimento a narração de todos os
horrorosos estragos que neste século, mais que em todos os outros, tem causado
na maior parte da Europa o espirito da Irreligião e da falsa Filosofia, o qual
excitando as mais vigorosas providencias, com que uma e outra Potencia, espiritual e temporal, tem procurado e procura precaver os funestíssimos effeitos
d’este disfarçado veneno, parece que elle consegue augmentar-se e diffundir-se
ao mesmo passo por uma inundação monstruosa dos mais Ímpios e detestáveis Escriptos, para atacar os princípios mais sagrados da mesma Religião,
para invadir os mais sólidos fundamentos do Throno, e para romper assim
aquelles felicissimos vinculos, com que mutuamente se sustentam, como
aquelles que tão santamente unem os fieis christãos á adorável pessoa de Jesus
Christo. E porquanto me constou que muitos dos referidos Escriptos, abomináveis producções da incredulidade e da libertinagem de homens temerários e
soberbos, que se denominam Espiritos Fortes e se attribuem o especioso titulo
de Filósofos, depois de terem soçobrado os paizes mais próximos ao seu nascimento, haviam chegado a penetrar n’este Reino por caminhos indirectos e
ocultos. (apud Braga, 1898, p.59-60)[14]

14 Relativamente ao contexto de transição entre os séculos XVIII e XIX, em Portugal, deve ser
também tida em conta uma figura como José Agostinho de Macedo, cuja vasta produção
polémica e acusatória, um pouco à imagem de François Garasse, jesuíta responsável por um dos
mais inflamados ataques aos libertinos de Seiscentos – La Doctrine curieuse des beaux esprits
de ce temps, ou prétendus tels (1623-1624) – , procurou comentar negativamente e desconstruir os ideais libertinos, conjugando-os no amplo campo semântico em que conceitos como
‘pedreiros livres’, ‘hereges’, ‘filósofos iluminados’, entre outros, coincidem. São exemplos desta
invetiva Considerações cristãs e políticas sobre a enormidade dos libelos infamatórios (1811), A
Verdade ou Pensamentos Filosóficos sobre os objetos mais importantes à Religião e ao Estado
(1814), a Refutação dos principios metafysicos, e moraes dos Pedreiros livres illuminados (1816)
ou as censuras a diversas obras que produziu entre 1824 e 1829 e que foram recolhidas em
volume por Teófilo Braga, em 1900. A relação entre o conteúdo destas obras e as datas em que
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A questão da libertinagem conheceu, a partir de 1960, um notável
momento de recuperação polémica, uma vez mais num período de conturbadas relações entre a intelectualidade e o poder político repressivo.[15]
Logo nesse ano, José Cardoso Pires publicou o ensaio Cartilha do Marialva,
no qual o conceito de libertino é determinante na estrutura conceptual
desenvolvida. O autor de O Delfim define nesse trabalho a atitude marialva
como um antilibertinismo tipicamente português e, partindo desse pressuposto, estabelece uma cisão entre duas formas de compreender o país
– uma adequada à manutenção dos velhos valores eclesiásticos e dos privilégios tradicionais dos senhores da terra, outra que aponta para uma mais
racional, calculada e cosmopolita abertura de Portugal ao diálogo com as
outras nações europeias e que teria entre os seus representantes os mais
avançados espíritos da nossa cultura, definidos como libertinos. Este tipo
de abordagem de Cardoso Pires, que dá aos libertinos um contexto mais
racionalista e politicamente interventivo, ao mesmo tempo que realça a sua
vertente cosmopolita e mundana e o papel da sedução no encontro amoroso entre os dois sexos, aproxima-se das considerações do francês Roger
Vailland, cujo livro Le Regard Froid (1963), importante para alguns autores
portugueses contemporâneos, recolhia textos como “Esquisse pour un portrait du vrai libertin” (1946), publicado em 1976 pela &etc de Vítor Silva
Tavares, e “Les quatre figures du libertinage” (1950).
Em 1966, na polémica primeira edição portuguesa de A Filosofia na
Alcova, do Marquês de Sade, pelas Edições Afrodite (Marques, 2015, pp.6783), Luiz Pacheco, no prefácio em que defendia o Divino Marquês por
contraponto à abordagem mais politicamente correta de David MourãoFerreira, recorreu aos paradigmas do livro de Cardoso Pires para, assinalando o caráter permanentemente polémico dos libertinos, definir a
mundividência existencialmente inconfundível propiciada pela conjugação
das suas vertentes religiosa, intelectualmente interventiva e erótica ou amorosa:
O libertino não é apenas o homem da vida amorosa, intensa ou desordeira,
mas algo mais (...). É o ateu irredutível, é o que faz da sua vida amorosa um
foram produzidas deixa perceber exemplarmente o atraso denunciado por Augusto da Costa
Dias, tanto numa receção positiva do conceito como nas suas leituras negativas.
15 No incisivo prefácio a Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, cuja data de edição (1975) é significativa, José Martins Garcia, responsável pela compilação, tece interessantes comentários
a respeito das implicações culturais do permanente clima de censura e opressão intelectual,
nomeadamente no que respeita à especificidade do discurso erótico e satírico que dele resulta
(Garcia, 1975).
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espectáculo – por atitudes, palavras ou escritos; é o que gosta dela, em suma,
por isso o proclama (...). É um tipo livre e, como tal, porque a liberdade apela
pela liberdade, um tipo que quer (queria ver, gostava, precisava de lidar com)
gente livre com ele, como ele, à sua volta. Logo trata-se duma mentalidade progressiva. Isso o leva, o obriga, lhe exige estar contra todas as tiranias. (Pacheco,
1966, p.18-19)

Entre outros exemplos, recordemos ainda que, também em 1966, as
Edições Afrodite deram à estampa a Antologia de Poesia Portuguesa Erótica
e Satírica, na qual a organizadora, Natália Correia, dedicou particular atenção a autores tipicamente classificados como libertinos, exprimindo desde
logo no título a irredutível conjugação entre o conflito crítico pressuposto
pela prática da sátira e o exercício livre do erotismo.

5. A Única Real Tradição Viva: os dinamismos do
pensamento negativo
O título do texto de Ernesto Sampaio é em si mesmo a exposição de um
determinado programa e de uma perspetiva particularmente complexa a
respeito da formação e do desenvolvimento do pensamento humano, nos
seus mais distintos aspetos. Sugerindo a consciência de distintas ‘tradições’
que se contrapõem, o poeta atribui àquela em que se integra e a partir da
qual pensa duas características fundamentais: a ‘realidade’, que nos parece
ser entendida como expressão de uma ‘verdade’ de que as outras não dispõem (na medida em que esta é a “única real”); e a ‘vitalidade’, tópico relevante para a compreensão da ideia anterior e que aponta para uma vertente
decisiva do pensamento libertino: o dinamismo crítico, essencial para que
a busca do conhecimento se mantenha sempre em atividade e não se deixe
cristalizar ou sujeitar a sistemas de valores absolutos e por isso mesmo
menos ‘reais’ e ‘vivos’. A “Única Real Tradição Viva” será portanto aquela
em que terão lugar todos aqueles que tenham compreendido que o conhecimento é algo em permanente construção e que, num exercício progressivo de ataque aos limites impostos por diferentes instâncias da sociedade,
procurem novas respostas, tanto para as questões que parecem ter obtido
soluções provisórias, como para as perguntas deixadas em aberto. É portanto uma leitura que evolui na esteira de uma dissidência que marca a
cultura ocidental desde pelo menos o agitado e controverso momento de
transição entre os séculos XVI e XVII, em que emergiu a consciência da
impossibilidade de verdades absolutas no pensamento daqueles que, como
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referimos, foram designados como ‘libertinos eruditos’. Ernesto Sampaio
aproxima esse amplo leque de questões daquele que é o domínio mais constante do pensamento surrealista: a Poesia como expressão de Liberdade e
da busca de Conhecimento que não se confina aos constrangimentos e
valores da sociedade dita burguesa.
No livro Los Hijos del Limo, Octavio Paz definiu a Modernidade artística a
partir do conceito de “tradição de ruptura”, que faz recuar ao Renascimento:
La modernidad es una tradición polémica y que desaloja a la tradición imperante, cualquiera que ésta sea; pero la desaloja sólo para, un instante después,
ceder el sitio a otra tradición que, a su vez, es otra manifestación momentánea de
la actualidad. La modernidad nunca es ella misma: siempre es otra. Lo moderno
no se caracteriza únicamente por su novedad, sino por su heterogeneidad.
Tradición heterogénea o de lo heterogéneo, la modernidad está condenada a la
pluralidad: la antigua tradición era siempre la misma, la moderna es siempre
distinta (…). Tradición de lo moderno: heterogeneidad, pluralidad de pasados,
extrañeza radical. Ni lo moderno es la continuidad del pasado en el presente ni
el hoy es el hijo del ayer: son su ruptura, su negación. Lo moderno es autosuficiente: cada vez que aparece, funda su propia tradición. (Paz, 1990, p.16)

No equilíbrio conflituoso que se gera no seio dessas distintas tradições,
tão plurais quanto derivam da consciência de que não existe um padrão
dominante a partir do qual se possam delimitar os percursos das novas
experiências e inquietações, o espaço da dissidência corporiza a tradição
que se alimenta do próprio exercício dinâmico que a incerteza constitui,
reformulando-se nos escombros do questionamento incessante dos seus
paradigmas, alicerces e conclusões, selecionando distintas memórias do
passado e por essa via distintas genealogias justificadoras. Confere-se, deste
modo, ao pensamento crítico, no seu próprio âmbito, uma pluralidade vital
que reside num entendimento criador das potencialidades negativas que
também lhe pertencem, e nas quais reside o exercício livre da consciência crítica e a partir dele o comentário sistemático às justificações que as
tradições oficiais produzem e veiculam. É nesse sentido que poderemos,
com Yves Bonnefoy, lembrar que as construções míticas, entendidas como
‘formas de sentido positivo’, na medida em que procuram dar um fundamento às sociedades, às crenças que lhes permitem o funcionamento e, em
última instância, à própria existência humana face ao desconhecido, não
são imunes à recusa, à discordância e, finalmente, a um discurso de sentido
contrário:
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Le mythe demande l’assentiment, il ne peut être qu’une représentation collective, dont ont vérifiera dans les fêtes qu’elle est toujours vive et sans faille. Et
dès qu’une fraction de la collectivité a dit non, quand une société s’est défaite,
pluralisée, ou quand la science prend forme, c’est le crépuscule du mythe, il se
dégrade en superstition, et voici comment, peu à peu, la pensée du «positif» se
dissipe, ou plutôt change de forme. (Bonnefoy, 1988, p.12-13)

Como veremos, Ernesto Sampaio propõe no texto a que dedicamos esta
leitura um projeto crítico semelhante, sugerindo um determinado posicionamento do sujeito perante o conhecimento em geral e, do mesmo modo,
perante as suas próprias conclusões.

6. A Única Real Tradição Viva contra a força reacionária que
cobre de noite a Poesia
Se lermos o início do texto de Ernesto Sampaio, perceberemos que os domínios com que identifica o contexto ao qual se opõe, por natureza, “a única
real tradição viva”, não andam muito longe daqueles que desde o século
XVI foram visados pelo pensamento libertino:
Uma tremenda força reaccionária cobre de noite a Poesia. Aos raros espíritos
que tentam reivindicar para ela os antigos prestígios, o seu poder de encantação, de transposição dos secretos ritmos do mundo, de vidência, magia e
ciência, mal lhes chega a força e o tempo para elevar o seu amor um tudo
nada acima das paupérrimas formas de vida deste século onde a conjunção
tenebrosa da religião, do capital e do resto dispõe de um eficaz arsenal de artifícios para aviltar os homens: técnicas psicológicas para mutilar a tensão inicial
que os liga à realidade exterior; coacções económicas para limitar a liberdade
propulsora do seu acesso às grandes zonas perigosas onde as forças obscuras
arpoadas pela necessidade humana se objectivam, se transformam em realidade tangível; valores, noções e obrigações para torná-los vis degradando o seu
sentido do Maravilhoso, substituindo o Amor e as altas circunstâncias da vida
que o realizam – único contexto da Dignidade e da Grandeza humanas – por
fórmulas obtusas e vulgares que são o penhor do poderio da mediocridade e
da miséria moral; enfim, uma religião masoquista para os habituar, para fazer
deles cidadãos submissos, viciando-lhes a sensibilidade e fechando-lhes o espírito. (Sampaio, 1988, p.35-36).

A Poesia emerge, neste texto, como o mais evidente veio em que se
concentra a livre manifestação dos espíritos, em consonância com um certo
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entendimento da vivência poética que ultrapassa o plano da criação escrita
para se converter num permanente exercício existencial de liberdade e de
pensamento crítico, contrário portanto a todos os sistemas normativos e aos
respetivos dogmatismos, que impedem o livre curso do espírito humano
entregue à descoberta dos seus abismos individuais. Maurice Blanchot,
num ensaio dedicado ao Surrealismo, observa:
Le surréalisme est une de ces tentatives par lesquelles l’homme prétend se
découvrir comme totalité: totalité inachevée et cependant capable, à un instant
privilégié (ou par le seul fait de se voir inachevée), de se saisir comme totalité.
Comme il est à la fois mouvement inspiré et mouvement critique, il brasse
toutes sortes de vues, de postulats, de recherches consciences et confuses,
mais l’intention principale est claire: le surréalisme est à la recherche d’un type
d’existence qui ne soit pas celui du «donné», du tout fait. (Blanchot, 1984, p.97)

É esse duplo movimento de criação e crítica que os textos de Ernesto
Sampaio concretizam exemplarmente, constituindo um discurso poético
sobre a própria natureza da atitude que orienta e define a vivência do poeta
perante tudo aquilo que o rodeia e em relação à sua própria obra. Uma
pertinente recensão de Fernando Martinho, dedicada a O Sal Vertido, por
exemplo, intitula-se justamente “Ernesto Sampaio. A Crítica como Criação”,
situando a singularidade de uma boa parte da obra do autor de Para uma
Cultura Fascinante no diálogo permanente entre criação poética e discurso
crítico intensamente conhecedor e dialogante, pleno de citações e de ecos,
nomeadamente de autores e de procedimentos intelectuais e estéticos afins
do conceito da sua ideia de “única real tradição viva” (Martinho, 1989,
pp.138-141).
Num relevante parágrafo do texto, Ernesto Sampaio sintetiza o seu programa de acordo com os princípios a que nos temos referido:
o poeta é exemplar. Ele não pode aceitar que à sua volta se coisifique o homem.
Sabe muito bem precisar a sua subsistência da liberdade dos outros, porque
sem a crítica engendrada por essa liberdade as suas perspectivas não se definem, ficando ele como uma máquina a projectar um belo filme sobre um
espaço vazio; sabe muito bem que sem a disponibilidade condicionada por
essa liberdade o trabalho altamente poético da vagabundagem à procura de
choques reveladores, transforma-se, de exaltante, em amargurado. Para ele, ser
livre é conservar intacta a necessidade da consciência que visa à transformação
do estado entre a multiplicidade de estados relativos do ser, que mais se ajusta
ao ponto equilibrante onde se fundem a lei contingente da matéria e a liberdade
do espírito. A preservação dessa necessidade vai de par, nele, com a denúncia
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de todo o sistema arbitrário cuja estrutura seja precária e pretenda possuir um
valor absoluto. Ele tem de descobrir o seu próprio sistema de aferição do real,
a sua própria física, arruinando a actual, comportando-se sempre em relação
às «verdades» do mundo e em relação à sua própria percepção duma maneira
subversiva. (Sampaio, 1988, p.38)

Expressas com invulgar clareza e propriedade, encontram-se neste
excerto todas as vertentes da tradição libertina, de que destacamos com
particular interesse a recusa do acomodamento a que procuram chegar as
correntes de pensamento dogmáticas, visando atribuir uma determinada
universalização e uma certa teleologia às realidades com que o Homem
se vai debatendo, e a postura correspondente de “vagabundagem” a partir da própria experiência da “multiplicidade de estados relativos do ser”,
associada a uma atenção permanente às cristalizações doutrinárias de cada
momento histórico – a subversão deve ser, nesta medida, um horizonte
aberto e uma disposição ética que, coerentemente, abrange também a perceção individual do mundo, igualmente sujeita a um devir que não pode
ser recusado.
Proposta de uma estrutura de pensamento que implica que cada indivíduo procure permanentemente uma compreensão de si e da sua relação
com os diferentes contextos em que se vai situando, esta atitude é também a
definição de uma postura avessa a sistemas gregários pacificadores, que faz
do indivíduo mais do que uma mera realidade biológica sujeita às determinações comuns a todos os seres humanos e lhe garante a compreensão da
incerteza a respeito das “«verdades» do mundo” de cada momento, mesmo
e sobretudo quando essas “verdades” são valores com uma determinada
origem que o uso prolongado procurou fixar como universais.
Devendo tanto à reconhecida aproximação do autor ao Surrealismo e
às recuperações genealógicas empreendidas por Breton e pelos que o acompanharam na aventura surrealista como à abertura proporcionada por toda
a tradição revisionista dessa que foi a derradeira Vanguarda histórica do
século XX – e, no caso particular português, ao maior ou menor afastamento crítico relativamente à ortodoxia bretoniana – , este paradigma ético
exige o esboço de um sujeito poético que lhe possa corresponder.
Num ensaio recente sobre Ernesto Sampaio, Sofia A. Carvalho
defende que
a experiência poética, nos termos da primeira leitura, coloca o poeta como um
duplo, em permanente desdobramento de si, permitindo-lhe acesso directo à
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vivência de uma outra versão do mundo, qual náufrago nos esconsos da praxis
vital, escavando hiatos de si, do outro e do real. (Carvalho, 2013, p.111)

A ensaísta associa ainda essa compreensão da experiência poética e da
constituição da obra dela resultante à “entrada no prodigioso desimpedimento do espírito, liberto das convenções normativas da sociedade e capaz
de reconhecimento integral (...), na prática íntima da própria vida” (ibidem). Ora, em “A Única Real Tradição Viva”, como noutros textos significativos do autor, pode ler-se uma manifestação inequívoca da convicção de
Ernesto Sampaio na excecionalidade dos poetas e da sua perceção singular,
que poderia adequar-se a uma série de contextos, do discurso dos libertinos
seiscentistas que, apesar de moderados no seu questionamento dos valores
sociais e políticos vigentes no seu tempo, estavam plenamente convictos da
exceção garantida pela sua capacidade iluminada de compreender a ilusão
das verdades impostas, às teorias românticas da singularidade do indivíduo criador, passando pela mitologia do poeta maldito e finalmente pelo
sentido implicitamente distintivo convocado pelo termo ‘vanguardas’ com
que os movimentos das primeiras décadas do século XX, entre os quais o
Surrealismo, se deram a conhecer[16]:
Em todos os tempos, também, tal como a água a insinuar-se por entre as falhas
das rochas, lá longe, absolutamente sós, à frente, os guardas-avançados do espírito têm estado atentos às falhas da grande noite que os rodeia, procurando
aberturas, espaços iluminados, onde possam abrir a estrada da emancipação
do homem, num combate árduo pela conquista duma absoluta semelhança
entre o que ele é e a mais alta ideia de si mesmo. (Sampaio, 1988, p.37)

Complexo e problemático na sua intrínseca multiplicidade, o pensamento libertino conheceu um longo percurso que se prolonga pelo menos
desde o século XVI, sendo portanto um dos pilares fundamentais do dinâmico processo cultural que modelou a Modernidade no universo aberto
de oposições sistemáticas que lhe são próprias. Neste sentido, parece-nos
que poderemos defini-lo como um dos núcleos fundamentais de uma
16 Relativamente aos libertinos seiscentistas, por nos parecer menos habitual a referência à sua
peculiar postura no que respeita a estas questões, lembramos as seguintes considerações de um
crítico tão severo como Augusto Del Noce: “Che perciò isola il dotto libertino nello stesso preciso istante in cui lo rende deniaisé – costituendolo come «erudito» rivolto al passato; che non
si lascierà illudere dalle imposture di oggi perché ne riconosce la sostanziale identità con quelle
di ieri – e lo contrappone alla massa (il tipico disprezzo del volgo, l’idea che i sapienti saranno
sempre isolati e pochissimi; da cui l’orrore della rivoluzione)” (Del Noce, 1954, p.41).
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compreensão do pensamento negativo. De facto, qualquer que tenha sido
o âmbito em que se imiscuiu – tanto na perspetiva dos que assim designaram os seus opositores, reduzindo-os por contraste a esboços abstratos dos
ideais, valores, comportamentos e desígnios que condenavam, como nos
casos em que grupos contrários ao poder dominante adotaram o termo
provocatoriamente, o conceito de ‘libertino’ transportou consigo um panorama de conflitos, oposições e fraturantes debates relacionados com os mais
profundos e permanentes problemas da condição humana, com especial
atenção para o amplo arquipélago do conhecimento, com os seus limites
e a consequente disponibilidade para se balizarem sentidos individuais e
coletivos paralelos e normalmente opostos ou, pelo menos, concorrentes.
Neste trabalho, procurámos identificar alguns aspetos particularmente
relevantes para a devida compreensão do conceito e da amplitude potencial
que lhe subjaz, concentrando-nos com particular interesse num texto do
poeta e ensaísta Ernesto Sampaio, cuja fortuna editorial e o alcance programático nos parecem justificar por si a leitura que lhe dedicamos, mas que
pode ser também descrito, mesmo que o autor não utilize o termo, como
uma esclarecida síntese de aspetos decisivos da ‘tradição viva’ a que o pensamento libertino corresponde e da qual, quanto a nós, pode ser uma outra
designação. Deslocando o conceito do desgaste a que foi sujeito, em virtude
de uma abusiva redução do seu alcance a um dos seus sentidos potenciais
e em particular ao domínio romanesco de Setecentos, que é apenas uma
das faces de um percurso multifacetado e dinâmico, ensaiámos algumas
conexões extremamente enriquecedoras, na expectativa de que possam
potenciar outras investigações estimulantes em torno da rede de contrastes com que se foi fazendo a cultura plural a que ainda pertencemos e que
permanecerá por natureza libertina enquanto emergir a necessidade de um
questionamento de tudo aquilo que, incerto e em aberto, nos seja imposto
como Verdade subjugadora das vontades e verdades que se inscrevem no
devir do pensamento crítico de cada indivíduo em confronto surpreso com
o mundo, com as transformações do seu próprio ser e com o conhecimento,
o mais inquietante horizonte das descobertas possíveis.

NOTAS EM TORNO DO CONCEITO DE LIBERTINO...
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ANTICORPO COMO CULTURA NEGATIVA
ANTI-CORPORAL AS NEGATIVE CULTURE
Vanda Figueiredo*
v.santosﬁgueiredo@gmail.com

A Idade Média surge-nos como uma época em que a perspetiva da corporalidade se
caracteriza pelo seu caráter profundamente anticorporal. O corpo, símbolo máximo
do pecado, é fortemente desvalorizado e considerado em oposição ao espírito, que
o deve dominar e ocultar.
Francisco Sá de Miranda, autor ainda pertencente ao período tardio-medieval,
partilha desta visão anticorporal, designadamente por pensar o corpo (físico e
social) enquanto estrutura logicamente organizada, longe de quaisquer considerações de índole sentimental ou emocional. Todavia, em determinados aspetos,
é notória a aproximação do escritor português ao pensamento renascentista. No
Renascimento, a nova forma de pensar o sujeito e a individualidade altera o modo
de considerar o corpo, que deixa de albergar, forçosamente, um equilíbrio mental
(ditado por ensinamentos religiosos), tornando-se, ao invés, um espaço de confrontos e de dissídios.
É neste contexto que nos debruçaremos sobre o que entendemos serem duas vertentes da produção de Francisco Sá de Miranda: uma de caráter mediévico, outra
de configuração renascentista. Para isso, leremos a Carta a El-Rei D. João, na qual
ressalta a ideia de anticorpo, e analisaremos um conjunto de poemas que versam o
corpo liberto do controlo racional.
Palavras-chave: Sá de Miranda, Idade Média, Renascimento, anticorpo, razão,
emoção
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The Middle Ages stand out as a time with a deeply anti-corporal perspective. The
body, as a symbol of sin, is strongly undervalued and considered as opposed to the
spirit, that should dominate and hide it.
Francisco Sá de Miranda, an author belonging to the late medieval period, shares this
anti-corporal vision, namely for thinking the body (physical and social) as a logically
organized structure, detached from any sentimental or emotional considerations.
However, in certain aspects, the approach of this Portuguese writer to Renaissance
thought is obvious and striking. In the Renaissance, the new way of thinking about
the subject and individuality changes the whole process of envisioning the body. By
failing to inevitably accommodate a mental balance (dictated by religious teachings),
the body becomes, instead, a place of confrontations and disputes.
Based on this assumption, we intend to examine two aspects of the production
of Francisco Sá de Miranda: one of them with medieval traits, another with a
Renaissance configuration. Therefore, our aim is to read Carta a El-Rei D. João,
which emphasizes the idea of anti-corporal, and analyze some poems focusing on
the body freed from rational control.
Keywords: Sá de Miranda, Middle Ages, Renaissance, anti-corporal, reason, emotion

•

1. Corpos velados
Se viverdes segundo a carne, morrereis
Carta de S. Paulo aos Romanos

Na Divina Comédia, leem-se, a dado momento, os seguinte versos:
Vim a um lugar da luz emudecido,
que muge como o mar no temporal
se é de contrários ventos combatido.
Turbilhão sem sossego, de infernal,
os espíritos leva de rapina:
voltando e fustigando-os por seu mal.
E quando chegam junto da ruína,
aqui o estridor, pranto e lamento,
blasfémias da virtude que é divina.
Entendi que a um assim feito tormento,
pecadores danados são carnais,
pois que a razão sometem ao talento.
(Alighieri, 2011, p. 63 e 65; itálicos nossos)
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No trecho transcrito, parte do canto V do poema de Dante Alighieri, o
segundo círculo do inferno surge-nos como um espaço onde padecem os
espíritos fustigados por um mal de natureza carnal – a luxúria, mais concretamente.
Reproduzimos, pois, este excerto pelo que nele remete para uma característica da mundividência medieva: a condenação dos comportamentos
pautados pelo desejo, pela vontade, pelas paixões. Dito de outro modo: a
condenação dos prazeres da carne. De facto, na Idade Média, a carne –
enquanto lugar da fragilidade e, sobretudo, da materialidade – é sinónimo
de pecado. Daí o homem, predominantemente espiritual, renunciar ao que
pertence ao domínio carnal, esforçando-se por manter distante o corpóreo,
tendencionalmente desconsiderado e desprezado. Por conseguinte, poderá
afirmar-se que a atitude perante o corpo, no ocidente medievo, é predominantemente anticorporal.
O conceito de anticorpo constitui-se, precisamente, como o tópico
central da presente reflexão, o qual analisaremos tendo por base a obra de
Francisco Sá de Miranda. Para isso, atentemos, primeiramente, nas palavras
de David Le Breton: “(...) le ‘corps’ n’existe que construit culturellement par
l’homme. (...) De même le corps ne prend sens qu’avec le regard culturel de
l’homme” (1995, p. 28). Sendo o corpo uma entidade simbólica (re)criada
culturalmente, pensar sobre a corporalidade, e/ou sobre a anticorporalidade, implica considerar um vasto conjunto circunstancial que envolve (e
condiciona) o ser humano. Referimo-nos a circunstâncias sociais, históricas, antropológicas, religiosas, ideológicas, filosóficas, entre outras.
Neste sentido, comecemos por nos centrar na cosmovisão medieval e num dos seus mais importantes fundamentos. A Idade Média é um
período da história ocidental veementemente marcado pela espiritualidade
cristã, como confirma Umberto Eco: “(...) no tocante à Europa medieval
deve falar-se de raízes cristãs. (...) tudo é relido e traduzido à luz da nova
religião” (2014, p. 15; itálicos nossos). Também o corpo é perspetivado
e interpretado segundo a nova religião. Se, nos primórdios do período
medievo, prevalece a ideia de perfeição e de enaltecimento corporais[1], por
se entender o corpo como uma entidade criada à imagem e à semelhança de
Deus[2], esta conceção judaico-cristã é posteriormente desconstruída (o que
1 Retomando o ideal grego de perfeição corpórea. Na pólis grega, o cidadão dedica-se empenhadamente ao melhoramento do corpo, corpo que é objeto de culto, designadamente em cerimónias
(lembremos, por exemplo, os Jogos Olímpicos), em festas e em obras de arte.
2 Como se lê no livro do Génesis: “‘Façamos o homem à Nossa imagem, à Nossa semelhança (...)’”
(1, 26).
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resulta, em grande parte, da autoridade exercida pelos clássicos, sobretudo
pela filosofia platónica). O Papa Gregório Magno expressa esta renovada, e
absolutamente distinta, atitude perante o corpo quando o define como “um
abominável vestuário da alma” (apud Le Goff, 1984, p. 120).
Poder-se-á inferir da definição de Gregório Magno que o cristianismo
medieval (recuperando a dicotomia platónica) assenta num antagonismo
fundamental, a saber, o contraste entre o corpo e a alma[3], não sendo aquele
mais do que um horrendo invólucro desta. Atente-se, a este propósito, no
raciocínio de Santo Agostinho, apresentado em De Trinitate (Livro XII,
1.1):
O que em nosso espírito temos de comum com o animal irracional diz-se justamente pertencer ainda ao homem exterior. De facto o homem
exterior não é considerado apenas o corpo, mas sim quando se lhe acrescenta uma espécie de vida própria, que revigora o organismo físico e
todos os sentidos de que está dotado para sentir as coisas exteriores. (...)
Nesta diferença, alerta-nos aquele que nos criou para não sermos, na
melhor parte de nós, isto é, no espírito, semelhantes aos animais irracionais (...). Não para que projectemos o espírito naquilo que há de mais
sublime nos corpos. Buscar neles o repouso da vontade é rebaixar o espírito. (2007, p. 773; itálicos nossos)

Se o corpo e os sentidos – o exterior – fazem parte da natureza animal
do ser humano, o que o diferencia dos animais irracionais é o espírito – o
interior –, a sua melhor parte. A oposição agostiniana exterior / interior
remete claramente para a superioridade do espiritual relativamente ao corporal. Santo Agostinho entende a alma, mais concretamente o processo de
reflexão e de conhecimento da interioridade, como a única forma de alcançar a superioridade, isto é, de chegar a Deus. Segundo o filósofo, depois do
3 Recorde-se que no cristianismo inicial já existia a distinção entre corpo e alma. Veja-se a passagem bíblica da Carta de S. Paulo aos romanos: “De facto, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne; e os que vivem segundo o espírito, as coisas do espírito. Porque o desejo
da carne é morte, ao passo que o desejo do espírito é vida e paz, visto que o desejo da carne é
inimizade para com Deus; não se sujeita à lei de Deus, pois não o pode fazer, e os que vivem
segundo a carne não podem agradar a Deus” (8, 2-8). E ainda: “Se viverdes segundo a carne,
morrereis; mas, se pelo espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis” (8, 12-12).
Todavia, apesar de ser notória a influência helénica no conceito cristão de corpo (influência
que explica a noção dicotómica da corporalidade), a helenização não faz desaparecer a sua raiz
judaica. De acordo com a antropologia hebraica, o ser é composto por três elementos: o espírito
(ruah), a alma (néfesh) e o corpo (basar), como se lê, por exemplo, na Carta aos Tessalonicenses
(5: 23).
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pecado original, o único caminho para a redenção pressupõe a aproximação ao plano divino e, consequentemente, o afastamento da esfera terrena.
O pensamento agostiniano permite compreender a dicotomia medieva
corpo versus alma como fundamento da conceção de anticorpo preponderante na Idade Média. Se os cristãos recebem do comportamento de Adão
e Eva um corpo de morte[4] – frágil, efémero, conspurcável – , para dele se
libertarem, terão de dedicar-se ao “aprimoramento da alma, já que o corpo
é a sede dos pecados ‘da carne’” (Tucherman, 2012, p. 43-44). Ou seja: terão
de dominar espiritualmente[5] o ser de carne[6]: os sentidos, as sensações, as
emoções, a vontade, o prazer. Na verdade, para a ideologia espiritualista
medieval, corpo e carne equivalem-se, sendo o entendimento do corpo
como entidade orgânica a origem da postura anticorporal.
A anticorporalidade traduz-se socialmente numa lógica absoluta de
rejeição e de apagamento do corpo. Isto porque se pretende edificar uma
estrutura firmada em pilares racional e ordenadamente dispostos. Uma
estrutura perfeita e controlável que, acima de tudo, se distinga da natureza
desordenada e indomável. Efetivamente, como refere José Mattoso, “dominar a natureza, disciplinar a sua irracionalidade, resolver ou suprimir os
seus conflitos e contradições, sobretudo os que opõem os homens entre si,
quando abandonados às suas paixões, tal foi sempre o sonho do Ocidente
europeu” (2009, p. 436; itálicos nossos).
Neste contexto, a atuação dos governantes revela-se determinante,
sobretudo porque se insiste no disciplinamento dos indivíduos, em nome
da preservação do espaço público. Criam-se, para isso, normas rigorosas
e aplicam-se severas punições, de forma a normalizar e a uniformizar as
atitudes corporais, nomeadamente do ponto de vista comunicacional e
relacional. Por outro lado, condenam-se as ações que deixam o corpo a descoberto – a nudez, a doença, a satisfação das necessidades fisiológicas, entre
outras, devem manter-se unicamente no domínio privado. Por conseguinte:
impõem-se limites rígidos com o objetivo último de encobrir o corpóreo.
O chefe de Estado surge, então, como o grande centro controlador. Ao
garantir que o corpo individual obedece aos princípios de exposição e de
ocultação estabelecidos, assegura a estabilidade e o equilíbrio do corpo

4 Como o denomina S. Paulo na epístola aos Romanos (7: 24).
5 Daí que a opção pela vida monástica, transversal ao cristianismo pelo menos desde o século
IV, seja predominante no ocidente medieval, expressando a valorização da espiritualidade em
detrimento da materialidade mundana.
6 Expressão utilizada por S. Paulo na Carta aos Romanos (7: 14).
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social.[7] (Não é preciso especial clarividência para aqui reconhecermos
os princípios da biopolítica enunciados séculos mais tarde por Michel
Foucault.)
Há, neste sentido, um paralelismo entre o corpo da nação e o corpo
humano, sendo este o modelo daquele, como se verifica num texto de João
de Salisbury, de 1156:
‘O estado (res publica) é um corpo’ formado por: o governante que funciona
como cérebro; os conselheiros como o coração; os comerciantes como o estômago da sociedade, os soldados como as mãos e os camponeses e trabalhadores manuais como os pés. Sendo assim, a ordem hierarquizada do corpo deve
servir de modelo para a nação, que deve ser organizada como o corpo humano
(...). (apud Tucherman, 2012, p. 39-40).

Portanto: o organismo social, à semelhança do organismo físico, está
hierarquicamente estruturado, sendo composto por vários membros logicamente articulados entre si, cada um deles com características próprias
e desempenhando funções definidas: de governação, de aconselhamento,
comerciais, de defesa, de produção.
Importa ainda focarmo-nos na seguinte frase: o estado é um corpo
formado por um governante que funciona como cérebro. O governante é
descrito como cérebro da nação por ser o órgão central do corpo social, o
qual encabeça e dirige. Logo, pode inferir-se desta proposição que o corpo
físico se constitui como um todo harmonioso controlado racionalmente
pelo cérebro, de onde emanam as diretrizes que são a base do seu funcionamento coerente.[8] Concluindo: o corpo humano obedece ao cérebro da
mesma forma que o corpo social obedece ao rei.
Chegamos, assim, ao ponto fulcral da presente reflexão. Na carta a
El-Rei D. João, de Francisco Sá de Miranda, sobressai a perspetiva medieval
segundo a qual o mecanismo e a organização do reino seguem os princípios
subjacentes à estruturação do corpo humano. Daí o autor português aludir
7

Neste sistema marcadamente anticorporal, destaca-se o empenho das instituições no sentido de
ocultarem o que se relaciona com a corporeidade. Um exemplo desta tendência verifica-se na
atitude perante a doença, nomeadamente a lepra, generalizada na Europa de finais do século XI.
O leproso é isolado em leprosarias (assim como os doentes infeciosos são mantidos nos lazaretos) por ser considerado impuro, portador de uma enfermidade física, mas, acima de tudo, moral
(Conforti, 2013, p. 305). Assim, o isolamento é menos uma forma de cura do que um meio para
manter o mal – identificado com o leproso – distante.

8 Remetendo novamente para a ideia de que o corpo deve ser controlado pela razão, ao invés de
se deixar guiar pela pulsão.
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à nação e ao seu governo através de uma metáfora orgânica: “sem cabeça,
o corpo é vão”, escreve na estrofe número 8 (1997, p. 36), e, na estrofe 12,
“a cabeça os membros manda, / seu rei seguem as abelhas” (idem, p. 37).
Estamos perante a racionalização do sistema social, à imagem do sistema
físico. Entende-se que o monarca governa cerebralmente o reino e os seus
membros.
A este respeito, convirá notar o facto de o rei ser considerado uma
figura absolutamente essencial do ponto de vista societal. Uma “Dignidade
alta e suprema” (ibidem) que “ao reino convém” (idem, p. 37), designadamente para assegurar a estabilidade e a harmonia sociais. Ainda em relação
à importância e à supremacia reais, leia-se a seguinte passagem do texto
mirandino: “A dignidade real, / que tem o mundo a direito, / (sem ela ter-se-ia mal) / é sagrada, é natural” (idem, p. 36; itálicos nossos). Os versos transcritos espelham uma particularidade do ocidente medieval: “o
poder régio aparece como a emanação da soberania divina, ou seja, portanto, com o carácter de uma autoridade eterna e sagrada” (Mattoso, 2013,
p. 118). A transcendência e a naturalidade, além de legitimarem o poder
real, reforçam-no, intensificando também a imprescindibilidade e o valor
do soberano. Fazem dele um ser notável e, mais do que isso, um verdadeiro
modelo.[9]
Neste contexto, convém fazer menção à noção de duplo corpo do rei,
que opõe corpo físico-natural e corpo sagrado. No tocante ao corpo natural,
9 Por isso, como explica José Mattoso, na Idade Média, a morte do rei é motivo para desencadear
o que “se poderia chamar um ‘luto cósmico’ (...). O seu sentido antropológico é bem claro: o
rei, como sustentáculo do poder, é essencial para a ordem do mundo. A sua morte é, por isso
mesmo, especialmente perturbadora, não só para os parentes mas para todo o reino. As convulsões sociais a que pode dar lugar têm um paralelo nas desordens que se revelam no mundo
físico, nos astros, no aparecimento de monstros ou nas perturbações meteorológicas. É o luto
da natureza. O luto dos homens serve, de alguma maneira, para restabelecer a ordem. Por isso,
o que os súbditos então praticam torna-se tanto mais intenso quanto mais estimado é o rei, e os
sinais de perturbação cósmica, tanto mais aterradores quanto mais crítica é a situação em que
o reino se encontra. Os autores que descrevem o luto apresentam-no sempre como partilhado
unanimemente por todo o povo; (...)” (2013, p. 123). Considerava-se que a morte do monarca
“acarretava o desaparecimento das próprias virtudes morais que ele defendia e praticava. A
ligação entre o rei e o reino é tão íntima que a morte de um traz consigo a desagregação do
outro, enquanto corpo orgânico e coerente. Há um perfeito paralelismo entre o corpo do rei e
o corpo do reino. A conexão entre eles é mais íntima que a instaurada pela ordem simbólica.
Ou melhor, a morte que atinge o rei, como símbolo vivo do corpo do reino, atinge também,
não de forma simbólica, mas realmente, o princípio que sustenta a coesão do reino. A ordem
metafórica repercute-se efetivamente sobre a ordem real” (idem, p. 125).
Deste modo, para minimizar as dificuldades originadas pela morte do rei, costuma negar-se o
sucedido, dizendo-se que o monarca dorme. Além disso, é habitual entregar-se uma parte do
corpo (sagrado) do rei como relíquia (Saint Victor, 2012, p. 263).
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o do monarca assemelha-se ao dos seus súbditos (semelhança que o torna
igualmente vulnerável), contudo, distingue-se dele por reunir um conjunto
de virtus corporis, essenciais ao exercício do poder. De entre essas virtudes,
sobressaem, precisamente, as da alma (a caridade, a simplicidade, a compaixão), que fazem do corpo real um corpo sagrado, místico, tal como o
corpus mysticum Christi, realçando, assim, a transcendência e a perpetuidade do poder régio (Saint Victor, 2012, p. 262-263).
Voltando atrás, mais concretamente ao estabelecimento da ordem,
atente-se na frase de Sá de Miranda: “Onde há homens há cobiça” (idem, p.
35). Uma vez que a ambição desmedida – a “má malícia” (ibidem), como a
designa – é origem de rivalidade, discórdia e de injustiça, urge combatê-la,
e cabe ao soberano cortar esses nós cegos (ibidem), através da “santa, igual
justiça” (ibidem). Porém, sendo este um projeto de difícil concretização,
um percurso durante o qual surgem diversos obstáculos, Sá de Miranda,
imbuído de um espírito conselheiro, apresenta o “remédio” (idem, p. 40)
a D. João: para defrontar os “gigantes de cem braços” (idem, p. 38), há que
ser aguerrido como o leão e ter e a astúcia da águia. Como se lê nas estrofes 13 e 14, “grandeza e condição boa / ao lião deram coroa / entre a gente
montesina” (idem, p. 37) e “Às aves, tamanho bando, / doutra liga e doutra
lei, / por vencer todas voando, / a águia foi dada por rei, / que o sol claro
atura olhando” (ibidem). Sá de Miranda alerta para que, em determinadas
ocasiões, seja necessário governar de forma hostil, como fizeram D. Dinis, o
infante D. Pedro e Alexandre Magno, e manter uma conduta austera: “varas
direitas, sem nós, / se quereis que haja i justiça” (idem, p. 47).
Na sequência da ação rigorosa, é igualmente indispensável, como aconselha Sá de Miranda, “re[ger] / fora de paixões humanas” (idem, p. 48). Isto
equivale a dizer que é fundamental duvidar das emoções e dos impetuosos
estímulos sensoriais – pois “quem muito sabe duvida” (idem, p. 43), como
se lê na missiva a D. João – e, por sua vez, substituí-los pela razão. Só assim
se pode dirigir o corpo social: de acordo com princípios exclusivamente
racionais.
Cremos que esta perspetiva de Sá de Miranda – de que o corpo social
é um corpo comandado racionalmente pela cabeça, ideia que remete para
uma clara distinção entre as propriedades do corpo e as faculdades do espírito e, consequentemente, para a valorização do espiritual em detrimento do
corporal – antecipa aquele que será o pensamento cartesiano. Com efeito,
uma das regras para a direção do espírito apontada por René Descartes consiste “em aumentar a luz natural da razão, (...) para que, em cada circunstância da vida, o intelecto mostre à vontade o que deve escolher” (1989,
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p. 13; itálico nosso). O filósofo considera ser imperioso a razão assumir o
comando do intelecto, para se dissiparem as eventuais dúvidas suscitadas
pela vontade. Esta conceção, assente no ditame cartesiano da absoluta racionalidade do real[10], isto é, na ideia de que a realidade e o seu conhecimento
são necessária e unicamente racionais, implica desconfiar das “coisas que
não são inteiramente certas e indubitáveis” (Descartes, 2003, p. 10), como
as perceções sensoriais, porque “nada há que seja tal como eles [os sentidos] o fazem imaginar” (Descartes, 1981, p. 28). Daí que Sá de Miranda
escreva, na “Cantiga feita nos grandes campos do Roma”, “não me fio no
que vejo, / que são cousas do desejo” (1976, p. 26). E ainda: “Não posso
tornar os olhos / donde os não leva a razão” (idem, p. 51). De facto, só o
entendimento (e não o sensório) nos afasta da dúvida e coloca no caminho
da verdade.[11] E é precisamente o conhecimento da verdade que distingue
os homens dos animais. Estes preservam e alimentam somente o corpo,
enquanto o ser humano preserva e alimenta o espírito através da razão (cf.
Descartes, 1995, p. 28).
Ora, está aqui evidenciada a conceção de corpo expressa por Descartes
em Discurso do Método (1981, p. 45): o corpo “como uma máquina” (uma
parte da mecânica do universo), ou seja, o corpo enquanto estrutura lógica
e racionalmente disposta, totalmente diferente da alma, a sede da razão,
bem como do pensamento e do julgamento. Trata-se, claramente, da dicotomia corpo/alma, à qual é inerente o preceito de domínio do corpo e de
ascensão do espírito.
Voltemos, então, a Francisco Sá de Miranda. Parece-nos claro que o
ideário subjacente à carta a El-Rei D. João pode ser lido de acordo com os
princípios do cartesianismo: o predomínio da racionalidade na existência
humana estende-se à ação de governar e faz percecionar o corpo (social e
físico) como uma entidade mecânica, chefiada pelo seu órgão central (o rei
/ o cérebro), e, por conseguinte, distinta da alma, sobrevalorizada enquanto
ponto diretriz. Tudo aponta para o desprezo do corpóreo ou, dizendo de
outro modo, para a anticorporalidade.

10 Como se lê no Prefácio de Discurso do Método, da autoria de Newton Macedo (p. XXII).
11 É de notar, a este propósito, o facto de a dúvida se constituir como um critério crucial do método cartesiano. Atente-se na seguinte afirmação feita em Discurso do Método: “não incluir nos
meus juízos nada que não se apresentasse tão clara e tão distintamente ao meu espírito que não
tivesse nenhuma ocasião para o pôr em dúvida” (1981, p. 17). A existência humana deve pautar-se pelo conhecimento e pela busca da verdade e, consequentemente, pela rejeição de tudo o
que suscitar a dúvida.
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2. (Re)descoberta do corpo
Quando olho para mim não me percebo.
(...)
Nem sei bem se sou eu quem em mim sente.
Álvaro de Campos

Não obstante o pendor anticorporal da obra mirandina, em determinados aspetos é clara a aproximação do escritor português ao pensamento
renascentista e, de modo consequente, o seu afastamento da mundividência
medieval e da ideia de anticorpo.
Como sabemos, o Renascimento é uma época em que começa a manifestar-se um progressivo afastamento relativamente à doutrina cristã. Até
então, vive-se num regime unitário – uma “monarquia de direito divino”
com uma “estrutura hierarquizada que, do cume à base, é obra essencialmente imutável de um Deus” (Dupuis, 2000, p. 7). Assim sendo, a imutabilidade do sistema e das leis divinas garantem a estabilidade da existência
humana. Todavia, o desejo de análise e de experimentação, de raiz científica, aliado à vontade do homem de deter o controlo de si e do cosmo,
com o intuito de dirigir e de controlar os fenómenos da realidade, tornam-se incompatíveis com a autoridade de Deus, acentuando a necessidade de
renunciar à orientação divina, até que da transcendência restem apenas
destroços.
A quebra dos laços com o sobrenatural tem importantes repercussões
no Ocidente, designadamente em relação aos conceitos de sujeito e de individualidade. O ser humano já não é somente parte do universo e de uma
comunidade. Pelo contrário, distingue-se do meio e dos outros homens
através da sua singularidade. Neste sentido, o corpo, anteriormente indiscernível do homem – aquele corpo popular, em comunhão, do período
medieval – , torna-se lugar de fronteira entre o eu e o outro.
Centrando-nos nesta questão da individualidade, importa realçar que
o indivíduo encontra o seu eu ao percorrer os caminhos da interioridade.[12]
Mas este processo desencadeia uma forte desordem interior, expressa por
Sá de Miranda numa trova à maneira antiga, na qual se lê: “O meu mal
pude-o sofrer” (1976, p. 24); um mal “sem cura” (idem, p. 29), segundo
ele. A razão desse sofrimento é percetível através dos seguintes versos de
outra composição: “Mal, de que eu me contentei, / (...) esta dor me matará;
/ senão... eu me matarei. // (...) Em vão cá e lá cansei” (idem, p. 9). A per12 Como defende Santo Agostinho (cf. supra, p. 78).

ANTICORPO COMO CULTURA NEGATIVA

87

sona vê-se dividida entre um cá e um lá, divisão de alma que é a origem da
dor. Ou seja: o exercício de autognose revela-se fracassado, desembocando
na cisão do eu: o sujeito encontra-se com um eu que é, afinal, um outro
(lembrando a célebre frase de Rimbaud[13]). O drama interior é claramente
ilustrado em “Comigo me desavim”[14]:
Comigo me desavim,
sou posto em todo perigo;
não posso viver comigo
nem posso fugir de mim.
Com dor, da gente fugia,
antes que esta assi crescesse;
agora já fugiria
de mim, se de mim pudesse.
Que meo espero ou que fim
do vão trabalho que sigo,
pois que trago a mim comigo,
tamanho imigo de mim? (1976, p. 9-10; itálicos nossos)

Aqui, o sujeito poético acha-se em perigo por não poder fugir de si nem
conseguir viver consigo. A angústia e o conflito interiores são-lhe inerentes.
Aliás, são inerentes à existência humana. A lírica quinhentista exprime-os
através do tema do imigo de si, como se verifica no poema anteriormente
citado: “(...) trago a mim comigo,/ tamanho imigo de mim”.[15]
Concluindo: o dilaceramento da interioridade espelhado no desdobramento da personalidade é uma temática recorrente na obra mirandina,
reflexo das renovadas conceções de sujeito e de individualidade trazidas
pelo Renascimento. A este propósito, é de salientar que o tratamento da
subjetividade faz de Sá de Miranda um exímio precursor da modernidade.
Efetivamente, a fragmentação do eu, descoberta durante a análise intros13 cf. Rimbaud 1991, p. 184; 187.
14 Ou então no seguinte poema: “Que é isto? Onde me lançou / esta tempestade má? / Qu’é de mi,
se não sou lá, / e cá comigo não vou? // Inda que me eu cá não via, / tudo vos confessarei: / onde
a vós e a mi deixei / cuidava que me acharia; / agora quem, donde estou, / novas de mi me trará?
/ Pois dizeis que não sou lá, / não sei sem mi onde vou” (Miranda, 1976, p. 7).
15 Lembremos, a propósito, uma cantiga camoniana cujo mote é “Muito sou meu inimigo, / pois
que não me tiro de mi / cuidados com que naci, / que põem a vida em perigo!” (2005, p. 93).
Mais à frente: “Viver eu, sendo mortal, / de cuidados rodeado, / parece meu natural; / (...) Tanto
sou meu inimigo, (...) // Tanto vim a acrescentar / cuidados, que nunca amansam / enquanto a
vida durar” (ibidem).
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petiva, é uma das especificidades da literatura (e outras artes) do final do
século XIX e do século XX. Como observa Paula Morão, “os artistas e os
escritores parecem condenados a perseguir para sempre, em nome de todos
nós, o monstro que se esconde no labirinto da vida interior” (2011, p. 64).
Pensemos, neste contexto, em Mário de Sá-Carneiro e atentemos no poema
“Escavação” (2005, p. 28): “Numa ânsia de ter alguma cousa, / Divago por
mim mesmo a procurar”. O poeta, delirante de si, fecha-se “n[um]a sala do
castelo (...) deserta e espelhada”, dizendo e perguntando “Tenho medo de
Mim. Quem sou?” (idem, p. 65). O resultado é sempre o fracasso, daí que
se leia, no poema “Álcool”, “Corro em volta de mim sem me encontrar…”
(idem, p. 30).[16] O tumulto é ainda acentuado por o sujeito se deparar com
variados seres, desconhecendo-se – “Eu não sou eu nem sou o outro”, lê-se
num poema de Sá-Carneiro (idem, p. 73). A outridade, intrínseca ao projeto
de autoconhecimento, leva a que a luta seja em vão (idem, p. 30). A seguinte
frase de Fernando Pessoa sintetiza-o: “Não sei quem sou” (2007, p. 101).
Regressando a Sá de Miranda, poder-se-á dizer que o modo de conceber e de tratar a individualidade, assim como o sujeito, está em estreita
relação com a corporalidade. Segundo David Le Breton, “les conceptions
du corps son tributaires des conceptions de la personne” (1995, p. 8). Ou
seja: o corpo é expressão de um eu, o “ser da existência”, como o denomina Jean-Luc Nancy (2000, p. 16).[17] É, pois, a partir do princípio de que o
corpo é lugar do si-mesmo e da identidade que consideramos e analisamos
a anticorporalidade.
Uma vez que a interioridade se assume como um território contingente
e de conflitos, o corpo deixa de albergar, forçosamente, um equilíbrio mental (ditado por ensinamentos religiosos ou pela ação da razão), como acontecia outrora; ao invés, torna-se espaço de confrontos e dissídios. Afinal, Sá
de Miranda afasta-se do medievismo (e daquele que será o ideário cartesiano) ao exprimir o conflito interno entre a razão (supõe-se) e a subjetividade. Atente-se nos versos transcritos:
Razão e tempo seria
de ver sua vaïdade
aquela cega vontade,
que tam cegamente guia.
16 No poema intitulado “16”, lê-se “Não sei aonde vou nem vejo o que persigo...” (Sá-Carneiro,
2005, p. 74). Em “Inter-Sonho”: “Desço-me todo, em vão, sem nada achar” (idem, p. 28).
17 Esta ideia remete-nos para o pensamento de Friedrich Nietzsche, designadamente para a afirmação “Todo eu sou corpo e nada mais” (2007, p. 50).
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Que poderá um grande imigo
fazer mais? Certo é que não;
por mimos do coração
inda tudo o pior sigo.
Vou-me assi de dia em dia,
olhos de longe à verdade;
entretanto, esta vontade,
assi cega, guia, guia.
(1976, p. 13; itálicos nossos)

Contrariamente ao que se pensava, o sujeito não é guiado pela razão.[18]
É-o, sim, pela cega vontade, que o guia longe da verdade. Em suma: a vontade substitui-se à razão; o corpo passa a ser lugar das sensações e dos sentimentos, signo de uma experiência individual.

3. Considerações ﬁnais
De acordo com a análise apresentada, julgamos ser possível concluir que,
em certa medida, a obra mirandina ilustra o pendor anticorporal caracterizador da Idade Média, o qual faz do corpo uma entidade velada. Uma
entidade que o homem espiritual se esforça por encobrir através da alma,
o único meio para dominar o que considera ser a irracionalidade corporal.
Do mesmo modo, no tocante ao corpo da sociedade, seguem-se os imperativos da razão para criar um organismo perfeitamente ordenado, estável
e equilibrado. Por conseguinte: o corpo medieval – físico e social – surge
como um mecanismo dirigido racionalmente (pelo cérebro e pelo rei, respetivamente). Melhor dizendo: uma máquina, como o define René Descartes
algumas décadas mais tarde (reforçando a lógica da anticorporalidade).
No entanto, Sá de Miranda excede a anticorporalidade mediévica ao
libertar o corpo da castradora racionalidade que o amarra e silencia. (Re)
descobre o corpo na sua imprevisibilidade, deixando-o ser conduzido
por indomáveis emoções, quando não instintos. E, assim, fá-lo emergir enquanto expressão da subjetividade. O autor português começa a
retirar ao corpo o véu que o oculta (até que, a partir de finais do século
XIX, a corporalidade passa a ser exposta sem limitações). Neste sentido,
Francisco Sá de Miranda é um artista em cuja escrita se entreveem os
traços da modernidade.
18 Porque esta, como se lê num soneto de Camões, é sempre vencida (cf. 2005, p. 144).
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CAMÕES ENTRE MÜNSTER E O PORTO. CARTAS DE
WILHELM STORCK E JOAQUIM DE VASCONCELOS
CAMÕES BETWEEN MÜNSTER AND PORTO. LETTERS OF
WILHELM STORCK AND JOAQUIM DE VASCONCELOS
Philipp Kampschroer*
Philipp.Kampschroer@campus.ul.pt

Neste artigo, exploramos a correspondência inédita entre Wilhelm Storck e Joaquim
de Vasconcelos, que se estende entre 1874 e 1881. Destaca-se o empenho deste
último como iniciador e mediador para o camonista alemão: além de lhe enviar
livros essenciais para o seu estudo, estabeleceu o contacto entre Storck e outros
filólogos portugueses. Acompanhamos a génese da tradução filólogica das obras
de Camões por Storck, que constitui uma marca fundamental na crítica textual
do poeta, e as atividades de Vasconcelos no âmbito do Tricentenário da morte de
Camões. Além do mais, demonstramos como Carolina Michaëlis entra muito cedo
no intercâmbio do seu marido com Storck, e, passo a passo, substitui o seu marido
como correspondente principal. Em síntese, propomos que se revalorize o papel de
Vasconcelos na filologia oitocentista.
Palavras-chave: estudos camonianos, história da ciência, relações luso-alemãs, tradução português-alemão, crítica textual
This paper explores the unpublished correspondence between Wilhelm Storck
and Joaquim de Vasconcelos between 1874 and 1881. Stress will be given to
Vasconcelos’s important contribution as initiator and mediator on behalf of the
German Camonian scholar: apart from sending him essential books for his study,
Vasconcelos also managed to put Storck in contact with other Portuguese philologists. We will follow the evolution of Storck’s philological translation of Camões’s
works, which is considered to be a milestone in the textual criticism of the poet’s
legacy, together with Vasconcelos’s activities in the context of the Tercentenary of
the death of Camões. We will also show that Carolina Michaëlis seems to appear
quite early in the correspondence between her husband and Storck, and from then
*
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on gradually came to replace the former, as Storck’s main correspondent. To sum
up, our purpose is to reappraise the role of Joaquim de Vasconcelos in 19th Century
philology.
Keywords: Camonian studies, history of science, Portuguese-German relations,
Portuguese-German translation, textual criticism

•

0. Introdução
Wilhelm Storck foi uma figura tutelar das letras portuguesas na viragem dos
séculos XIX-XX, e como tal devidamente homenageado, com destaque para
o estudo O Doutor Storck e a litteratura portuguesa (1910), que José Leite de
Vasconcelos lhe dedicou. No primeiro capítulo da obra, Leite descreve como
o camonista alemão, recém-falecido, se tinha familiarizado com a língua
portuguesa, como aprendera o português com o seu mestre na Universidade
de Münster, Bernhard Schlüter, e como publicara a sua primeira tradução do
português, os Idílios de Camões (juntamente com Schlüter) em 1869. Mas
seriam as Sämmtliche Canzonen, uma coletânea camoniana saída em 1874,
acompanhada de aparato crítico, a primeira publicação de Storck a receber atenção em Portugal, da parte de um erudito de formação germânica:
Joaquim de Vasconcelos. A propósito diz-nos Leite:
Por 1872-1873, o Sr. Joaquim de Vasconcellos, então ainda de verdes annos,
andava em accesa luta litteraria com varios escritores portugueses por causa da
traducção do Fausto de Goethe por Castilho. Tal enthusiasmo com as cousas da
Allemanha nas suas relações com Portugal provinha de ter o Sr. Vasconcellos
vivido bastante tempo naquelle pais, como estudante (1850-1863 e 1870-1871);
(Leite de Vasconcelos, 1910, p.27-28)

E a seguir, sobre o impacto que Joaquim de Vasconcelos teve em Storck,
continua Leite:
[O] mesmo enthusiasmo o aproximou de Storck, quando soube que este havia
traduzido Camões. As rellações entre os dois começaram em 1874 (por cartas),
e ellas foram em extremo proveitosas ao escritor allemão, tanto porque o Sr.
Vasconcellos lhe enviou grande quantidade de livros portugueses, sobretudo
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camonianos, o que pôs Storck immediatamente em estado de ampliar os seus
estudos, como porque, ao fallar de trabalhos d’elle em 1874 [nota de rodapé:
Em folhetins da Actualidade (do Porto), reproduzidos no opusculo intitulado
Camões na Allemanha, Porto 1880: vid. pag. 10], e ao visitá-lo (pela primeira
vez) em 1876, lhe deu sempre incentivo para prosseguir nelles. (idem, p.28)

Isso mesmo era reconhecido por Storck.[1] Em carta que dirigiu
a Carolina Michaëlis, que desde 1876 estava casada com Joaquim de
Vasconcelos, o camonista alemão salienta, em 1881, que “se Th. Braga, na
sua Theoria, chama á minha traducção [dos primeiros dois volumes das
poesias completas de Camões em alemão] a consagração completa, devo ao
marido de V. Ex.a o primeiro impulso e constante estimulo” (ibidem).
A correspondência entre Joaquim de Vasconcelos e Wilhelm Storck que
aqui, pela primeira vez, vamos apresentar e comentar, estende-se entre 1874
e 1881 e conta com 35 cartas e bilhetes de Storck e 38 de Vasconcelos.[2] Neste
artigo queremos demonstrar como Vasconcelos apoiou Storck de forma
material e intelectual, e como serviu de mediador entre ele e outros eruditos em Portugal, nomeadamente Teófilo Braga e o Visconde de Juromenha.
Seguiremos a génese da tradução filológica das obras completas de Camões
(Sämmtliche Gedichte, 1880-1885) por Storck que, assistido por Vasconcelos
e “guiado pelo propósito de conferir a autenticidade de algumas composições e de estabelecer uma periodização da obra camoniana” (Garraio, 2011,
p.913), com ela marca um ponto fundamental nos estudos camonianos.
Também veremos como Vasconcelos preparou o Tricentenário de Camões
no Porto, com o apoio de Storck. Na última secção, examinaremos a relação
entre Storck, Vasconcelos e a sua mulher Carolina Michaëlis, que se tornará
a mais importante correspondente de Storck a partir de 1880. Ficará evidente que Carolina já antes era leitora e ‘co-destinatária’ das cartas de Storck
a Vasconcelos, o qual, por seu turno, continuamente recorre à mulher para
responder a Storck.
Em suma, acreditamos que tenha de ser reavaliado o papel de Joaquim
de Vasconcelos na filologia oitocentista, em paralelo com os seus contributos
como “historiador, crítico de arte e museólogo”, que Sandra Leandro retratou recentemente numa monografia-biografia (Leandro, 2014). Embora não
sendo um investigador destacado na área da filologia, sobretudo se compa1 Na citação anterior aparece uma datação errada de Leite: na verdade, Joaquim de Vasconcelos
visitou Storck pela primeira vez em outubro de 1875 (vd. Ms. JV5.10).
2 A edição da correspondência entre Storck e Joaquim de Vasconcelos está a ser preparada pelo
autor deste artigo.
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rado com a mulher, ajudou a criar condições para se desenvolver um discurso
académico transnacional, que dinamizou a ciência do seu tempo.
Ao contrário de outras correspondências de Storck, a troca de missivas
com Vasconcelos continuou até agora caída no esquecimento, sendo apenas conhecido que foi ele que deu a Storck o primeiro aguilhão vindo de
Portugal. Leite elaborou o seu estudo tendo por base as cartas que Carolina
e Storck[3] lhe disponibilizaram, quer através de originais, quer mediante
cópias, e reproduz algumas cartas a Storck (de Nicolaus Delius, Friedrich
Diez, Richard Burton e outros) no apêndice do livro.[4] As cartas de Antero
de Quental, Braga, Oliveira Martins foram mais tarde publicadas, por iniciativa de Harri Meier que também editou aquelas de Quental, do espólio
de Storck (Teilnachlass Storck; N. Storck) na Biblioteca da Universidade de
Münster, hoje Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Lá estão conservadas as cartas de Vasconcelos, enquanto aquelas de Storck se encontram
no espólio de Joaquim de Vasconcelos na Biblioteca Geral da Universidade
de Coimbra (Ms. JV5). Os respectivos fundos são tesouros para o historiador da filologia entre Portugal e a Alemanha, e, no caso do de Storck, há
muito que precisa de um tratamento arquivístico e científico.

1. Os espólios[5]
O espólio manuscrito de Joaquim de Vasconcelos foi doado à Universidade
de Coimbra, juntamente com o de Carolina Michaëlis, por Ernesto Joaquim
de Vasconcelos, neto do casal, em 1945, um ano depois da aquisição da
biblioteca particular do casal pela Biblioteca, e transferido para a Biblioteca
3 42 cartas de Storck a Leite encontram-se no espistolário deste no Museu Nacional de Arquelogia
(MNA 3356 [21734-21765+A-J] vd. Coito, 1999, p.248). Nelas Storck parece responder a algumas
perguntas de carácter biográfico de Leite. Não se encontraram cópias das cartas de terceiros disponibilizadas por Storck nem esboços de Leite associados a O Doutor Storck. Infelizmente só se
encontram duas cartas e um cartão de visita de Leite no espólio de Storck (N.Storck 4,51; 4,53-54).
4 Numa carta de 21 de novembro, Carolina explica a Leite o seu relacionamento com Storck e
afirma enviar um “maço de cartas” deste juntamente com a carta. Mais abaixo diz: “Não envio
as cartas dos ultimos annos, por não as haver juntas. Nem as que trocou com meu marido até
1878, porque elle ignora onde as tem” (Castro; Rodrigues-Moura; Vieira, 2008, p.457). Será
que Vasconcelos só se lembrou do depósito das cartas quando já era demasiado tarde para elas
serem utilizadas por Leite? Talvez a correspondência completa entre Carolina e Leite, que está
a ser editada por Yara Frateschi Vieira e Maria Ana Ramos, possa esclarecer este assunto.
5 As passagens sobre o espólio de Storck em Münster baseiam-se na minha tese de licenciatura em Literatura Geral e Comparada intitulada Wilhelm Storcks Nachlass in Münster und die
Entwicklung der deutschsprachigen Lusitanistik, apresentada na Ruhr-Universität Bochum em
julho de 2015 (orientador: Peter Goßens, co-orientadora: Stephanie Heimgartner)
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Geral da mesma instituição em 1975 (Delille, 2013, p.128-129). Enquanto
o espólio de Carolina Michaelis foi organizado e o epistolário catalogado,
entre 2009 e 2012, por uma equipa sob coordenação científica de Maria
Manuela Gouveia Delille (vd. Delille, 2015), Sandra Leandro relata que “o
de Joaquim nunca foi tratado [...] existindo apenas um fundo próprio na
respetiva secção de manuscritos” (Leandro, 2014: 18). Leandro estabeleceu
descritores para o legado (Leandro, 2008: 1259-1294) e detectou um outro
espólio privado (idem, p.19). Neste momento, encontra-se em curso a catalogação do epistolário de Joaquim de Vasconcelos pela BGUC.
O espólio de Wilhelm Storck na Universitäts- und Landesbibliothek
Münster encontra-se semi-descrito e é constituído por peças de proveniências diferentes. O núcleo do espólio de Wilhelm Storck foi doado, pela sua
filha Elisabeth Mügge, à Biblioteca da Universidade de Münster em 1915, sob
a condição de não ser disponibilizado à consulta livre até 1930.[6] O bibliotecário Herman Kreyenborg terá sido o primeiro a tocar no fundo storckiano
depois de ter expirado este prazo, apresentando o conteúdo ao público num
artigo no Münsterscher Anzeiger em 1934. Kreyenborg divide-o em quatro núcleos: 1. Manuscritos de cursos dados na Universidade por Storck; 2.
Anotações de cursos acompanhados em Berlim por Storck; 3. Manuscritos
relacionados com a literatura portuguesa; 4. Cartas “valiosas” de escritores
e eruditos alemães, espanhóis, ingleses e portugueses. Kreyenborg anuncia catalogar estas cartas em nome da Biblioteca, integradas numa séria de
correspondências de eruditos da Vestfália (Kreyenborg, 1934). Até hoje a
correspondência passiva é a única divisão do espólio que foi catalogada,
enquanto as outras partes, que adiante trataremos, continuam em bom
estado de conservação, mas sem registo nem cotas permanentes.
O romanista Harri Meier terá consultado o espólio pouco depois de
Kreyenborg e, como vimos acima, publicou dele as cartas de Antero de
Quental (1935). Pouco depois, chegaram a lume as cartas de Teófilo Braga
(muitas delas só em excerto ou paráfrase) (1936) e Oliveira Martins (1936).
Em 1980, o espólio foi enriquecido com manuscritos, sobretudo traduções
do português pela mão de Storck, e cópias de Storck e, num caso, da mão de
Carolina Michaëlis de Vasconcelos.
Hoje o espólio é constituído por nove caixas, quatro das quais contendo
a correspondência passiva. Nas restantes encontram-se alguns manuscritos
que interessam ao historiador da filologia e da tradução do português para
6 Uma curta descrição do espólio encontra-se no site da Literaturkommision für Westfalen, em
https://www.lwl.org/literaturkommission/alex/index.php?id=00000020&letter=&layout=15&e
state_id=00000291. [consultado em 8 de janeiro de 2016]
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alemão, entre eles: duas versões (uma delas muito próxima da impressa)
de Luis’ de Camoens Leben, vinda a lume em 1890; um maço com traduções de poesias de Antero de Quental[7]; três cadernos com traduções de
Camões, Quental e outros poetas portugueses, que podem ser associadas às Sämmtliche Gedichte (1880-1885), aos Ausgewählte Sonette (1887)
de Antero de Quental e à antologia Aus Portugal und Brasilien (1892);
finalmente um caderno com uma transcrição de camonianas da mão de
Carolina Michaëlis.
Cartas enviadas por Storck existem em bibliotecas e arquivos na
Alemanha, em Itália, França e Portugal; muitas mais possivelmente poderão ser localizadas. Há indícios de que existam manuscritos de Storck noutros sítios, nomeadamente no espólio de Carolina Michaëlis em Coimbra.[8]
A biblioteca de Wilhelm Storck encontra-se ou perdida ou dispersa
por vários sítios, sendo portanto impossível de reconstruir um dos maiores fundos alemães de publicações sobre a literatura portuguesa oitocentista.[9] Um fundo cuja subsequente expansão foi assistida pela intervenção
de Joaquim de Vasconcelos, que, como Leite nos diz na passagem citada
acima, “[a Storck] enviou grande quantidade de livros portugueses, sobretudo camonianos, em estado de ampliar os seus estudos”. Quais e quantos?
Vamos ver na correspondência.

2. Joaquim de Vasconcelos, iniciador
A primeira carta de Joaquim de Vasconcelos é datada do Porto, dia 29 de
agosto de 1874 (N. Storck 4,11). Está escrita, como todas as restantes, em
alemão e numa caligrafia de gótica cursiva que, à partida, não revela o estrangeiro. No entanto, duas frases (entre elas a primeira frase da carta) estão
incompletas. É difícil afirmar se se trata de um problema linguístico ou se
Vasconcelos simplesmente escreveu à pressa. Vamos resumir: Vasconcelos
“toma a liberdade” de se dirigir a Storck sem o conhecer e dá “um passo à
7 Trata-se de traduções que não foram incluidas nas Ausgewählte Gedichte de 1887. Alguns dos
manuscritos foram editados por Markus Lasch em 2004 – a única edição de materiais do espólio
desde 1936. No entanto, a sua edição e o comentário revelam uma falta de rigor filológico. Lasch
não só confunde, por exemplo, Joaquim de Vasconcelos e José Leite de Vasconcelos, mas também
apresenta uma edição pouco crítica: só transcreve o texto emendado, sem indicar as variantes.
8 Na carta de Carolina a Leite referida na nota 4, a erudita alemã também diz conservar (na sua
posse) manuscritos de traduções de Storck já publicadas (Castro; Rodrigues-Moura; Vieira,
2008, p. 457).
9 Segundo Leite, a biblioteca de Storck foi vendida pelo livreiro Gustav Fock em Leipzig (Leite de
Vasconcelos, 1910, p.252).
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frente”, oferecendo-lhe os primeiros cinco volumes da edição das Obras de
Camões da Biblioteca da Actualidade, que considera de valor especial, organizada pelo seu amigo Teófilo Braga (1873-1874). Agradece, em nome dos seus
compatriotas, as traduções camonianas de Storck e oferece-lhe o seu apoio,
juntamente com os seus amigos Braga e Francisco Adolfo Coelho (18471919) (que aliás considera mais competentes na área da literatura). Anuncia
que apreciará as Sämmtliche Canzonen de Storck no periódico portuense A
Actualidade e chama a atenção para várias obras publicadas por amigos seus,
Bibliographia Crítica da Historia e Litteratura de Coelho e o primeiro volume
da Historia da Litteratura Portugueza de Braga, cujo segundo volume sairia em breve. Em post scriptum diz que vai enviar os cinco volumes da edição camoniana da Actualidade para a editora Schöningh, na qual sairam as
Sämmmtliche Canzonen, por não conhecer a morada exata de Storck.
Para Storck esta carta foi uma surpresa muito grande, e tê-la-á lido
com o maior entusiasmo. Agradecendo o envio da edição da Actualidade,
exprime o seu espanto por haver em Portugal um colega que domina o alemão “als wäre es seine Muttersprache” [como se fosse a sua língua materna]
(Ms. JV5.1). E pouco mais à frente o tradutor faz a confissão espantosa,
para um tradutor de Camões, de “nunca ter tido a sorte de ouvir um letrado
ler nem uma linha de português em voz alta, e ainda menos de praticar
a expressão oral e escrita da sua língua” (ibidem). Storck descreve a sua
biblioteca camoniana, enumerando as compras mais recentes e o que ainda
gostaria de ter. Lamenta a falta de cooperação entre livreiros portugueses e
alemães e manifesta esperança de poder obter os livros de Coelho e Braga
através do livreiro Brockhaus em Leipzig.
Não terá de ir tão longe. À próxima carta Vasconcelos anexa um artigo
seu na Actualidade em que se debruça sobre Camões na Alemanha. A 7 de
abril de 1875, Storck acusa a receção de uma caixa de livros (Ms. JV5.4).
Esta deve ter contido os volumes 6 a 8 da edição da Actualidade, os seis
volumes da edição das obras de Camões de Juromenha (1860-1869) mais
três escritos de Vasconcelos relativos à Questão do Fausto de Castilho, correspondendo a um pedido de Storck de lhe enviar um livro de carácter mais
“pessoal”. Storck também irá oferecer livros a Vasconcelos, entre eles obras
suas, não só relativas à literatura portuguesa. A maior parte destes livros
não são essenciais para os estudos de Vasconcelos, servindo apenas o propósito de agradecer o empenho e a generosidade do seu amigo português.
Em suma, até 1880 Joaquim de Vasconcelos terá enviado cerca de 40
volumes a Storck, e deste terá recebido em resposta um número um pouco
menor de exemplares.
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Na segunda carta a Vasconcelos, de 5 de novembro de 1874, Storck
expõe já o seu plano para os próximos anos, afirmando querer traduzir
a obra completa de Camões até ao Centenário e apresentar “eine ausgiebige Darstellung seines Lebens und Wirkens in deutscher Sprache” [uma
exposição extensa da sua vida e obra em língua alemã] (MS. JV5.2). Três
meses mais tarde relata que já traduziu 46 sonetos e algumas elegias e odes,
anunciando que deseja primeiro publicar as elegias em forma de livro (Ms.
JV5.3). A partir daí, Storck em quase todas as cartas relatará novos progressos na tradução. Vamos acompanhar a génese (até agora pouco conhecida)
de um projeto crucial para a filologia e a receção camonianas.
Em julho de 1875 Storck comunica que, animado pela leitura das obras
de Braga (que Vasconcelos lhe fornecera), continua a traduzir as odes, elegias e sonetos (Ms. JV5.8). Em novembro do mesmo ano, Storck recebe
Vasconcelos em Münster; esta visita terá sido um grande incentivo para
o tradutor alemão. Na primeira carta depois da visita, em dezembro do
mesmo ano, Storck declara ter concluído a tradução das odes completas
e acusa progressos nas redondilhas, sonetos, entre outros (Ms. JV5.10).
Planeia agora ir publicando todas as “kleinere Dichtungen” [poesias
menores] ao longo dos próximos anos, e, no ano do Centenário, publicar
os sonetos completos e uma monografia sobre a vida e obra de Camões
(ibidem). A 10 de março do ano seguinte, relata ter concluído as Canções,
tendo acrescentando à sua tradução de 1874 algumas novas das edições
de Juromenha e Braga (Ms. JV5.13), que lhe foram disponibilizadas por
Vasconcelos. Estas duas edições, cujo valor científicos hoje está ultrapassado (DaSilva, 2001, p.93-94), servem-lhe de base para a tradução, mas
também serão alvos de críticas filológicas importantes, como veremos mais
abaixo. Praticamente em todas as cartas Storck vai relatar novos progressos na tradução. No entanto, ele vai mudando de planos quanto à ordem
e ao formato da publicação. Em julho de 1878, anuncia querer primeiro
mandar imprimir as “Sämmtliche Elegieen” ou os “Sämmtliche Sonette” e
dar as “Sämmtlichen Redondilhen” como “separatum für das Centenarium”
[separata para o Centenário] (Ms.JV5.20). Numa longa carta de 25 de
outubro de 1878, Storck relata que concluiu a tradução do “Cancioneiro de
todas as Redondilhas” e, pela primeira vez, pensa em publicar uma tradução única das “Sämmtliche Gedichte des Luis de Camões”, indicando já o
título que acabará por servir para a edição de 1880-1885 (Ms. JV5.21). Na
carta seguinte de janeiro de 1879, Storck relata ter entrado em contacto com
as editoras Schöningh ‒ para aí publicar a obras ‒ e Russel ‒ para comprar
os restantes exemplares das “Sämmtliche Idyllen” (1869), e, desta forma, ter
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o direito de incluir as traduções antigas na nova tradução completa (Ms.
JV5.22). Três meses mais tarde, Storck relata que lhe faltam 3850 versos
para acabar as Sämmtliche Gedichte, havendo lacunas (sobretudo) nas elegias e nos sonetos (Ms. JV5.23). Em julho de 1879 relata ter concluído o
negócio com o editor Schöningh (Ms. JV5.24). Storck planeia publicar as
redondilhas no primeiro volume, os sonetos no segundo (esta ordem será
mantida), e os restantes poemas no terceiro, querendo dedicar o primeiro
volume a Joaquim de Vasconcelos e a Carolina Michaëlis (Ms. JV5.23 e 24),
um plano que será realizado. A 17 de dezembro de 1879 exclama: “Camões
ist fertig!” [Camões está pronto!] e escreve que Vasconcelos é o primeiro a
saber desta notícia além da família de Storck,
denn ohne Sie wäre ich nicht an die gewaltige Aufgabe herangetreten, und
ohne Sie hätte ich entweder gar nicht oder nur mit unsäglichen Schwierigkeiten
Mittel und Wege gefunden, um zu diesem mich wahrhaft beseeligenden Ziele
zu gelangen.
[porque sem você nunca teria abordado a tarefa gigantesca, e sem você ou
nunca ou só sob dificuldades enormes teria encontrado meios e vias para atingir este objetivo verdadeiramente encantador] (Ms. JV5.28.2)

A 20 de abril de 1880 envia um exemplar brochado do primeiro volume
a Vasconcelos, lamentando atrasos na impressão do segundo (Ms. JV.28.4).
Storck voltará a lamentar estes atrasos; até ao fim do Centenário só sairão
os primeiros dois volumes das Sämmtliche Gedichte. O outro objetivo, o de
escrever uma biografia do poeta (tarefa que Vasconcelos considera indispensável), Storck não realizará até ao Centenário.
Ao longo destes anos, Storck lança dúvidas, tanto filológicas como de
tradução, nas cartas a Vasconcelos, às quais este vai responder, pedindo
indicações a Braga ou Juromenha, entre outros. Veremos agora como
Joaquim de Vasconcelos serviu de mediador entre Storck e Portugal.

3. Joaquim de Vasconcelos, mediador
Já na primeira carta a Storck, Joaquim de Vasconcelos afirma a sua preferência pela História da Arte, deixando transparecer que nem a Literatura
nem a Filologia são os seus principais domínios. Simultaneamente indica
que Adolfo Coelho e Teófilo Braga seriam especialistas mais apropriados.
Mas até à data do Centenário de Camões, Vasconcelos permanecerá o
mais íntimo correspondente de Storck em Portugal, o que também é pro-
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vado pelas duas visitas a Münster (a segunda na companhia de Carolina
Michaëlis) em 1875 e 1876. Enquanto Storck lhe relata os progressos nos
seus trabalhos camonianos, Vasconcelos relatar-lhe-á as preparações do
Centenário de Camões no Porto. Desde cedo Vasconcelos divulga as ideias
de Storck aos seus amigos.
Decorridos alguns meses e trocadas algumas cartas com Storck, relata
os planos camonianos de Storck a Teófilo Braga. Em carta de 7 de abril de
1875 anuncia a este:
Mando hoje um exemplar do Manual ao Storck rector magnificus e professor
de litteratura na Universidade de Münster (Westphalia-Prussia). É o mesmo
que traduziu as Eclogas [sic] (com Schlüter) e ultimamente as Canções de que
fallei na Act.de Diz-me elle em carta 9/2 que tenciona annunciar no ‹Index lectionum› uma serie de publicações (proximo segundo semestre) [...] O Storck
continua trabalhando na traducção do resto das Obras: Elegias – Sonetos (ja
traduzidos por Aukchilds) etc; enfim trabalha devéras e merece de ser ajudado
eficazmente. Imagino que ficará surprehendido com os thesouros que lhe mandemos; eu enviei-lhe por m.a parte a edição toda de Juromenha. (Rodrigues,
1988, p. 94[10])

A 6 de janeiro de 1876, conta a Braga, referindo-se a uma carta de
Storck de 10 de dezembro do ano anterior (N. Storck 4,10) e à sua visita a
Münster em 1875:
Recebi do Prof. Storck as melhores noticias sobre os trabalhos que elle prepara p.a o Centenario; elle projecta o seg.te: Até ao anno do Cente.io publicação
de todas as poesias menores (Odes, Redondilhas etc) e juntamente uma biographia resumida (com Odes). Para 1880 uma tradução de todos os Sonetos
accompanhados de uma monographia. D’esta sorte ficaria tudo traduzido
menos as Aulas e as Cartas; [...] As traducções das Redondilhas que lhe ouvi
em Münster, ha mezes, são excelentes e homeometricas!
Com a língua alemã faz-se tudo. A traducção das Canções é elogiada em toda
a parte. Os livros que elle lhe offerece estão em meu poder, assim como outras
p.a o Coelho. (Rodrigues, 1988, p.102)

Que livros estariam em seu poder? Em carta de 2 de maio de 1876,
Storck diz que queria agradecer os livros de Braga e Coelho que Vasconcelos
lhe mandara, e oferecer livros seus aos dois, pedindo que Vasconcelos lhes
10 Na carta, o nome “Aukchilds” parece ser um erro de leitura de Rodrigues; Vasconcelos referir-se-á a [Louis von] Arentsschildt.
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pergunte sobre as suas preferências (Ms. JV5.6). Vasconcelos cumprirá
o pedido e apresenta as preferências dos seus amigos a Storck. Coelho
deseja o Buch der Lieder aus der Minnezeit, editado por Storck, e Braga
as Sämmtliche Originalgedichte des Luis de Leon, editadas por Storck e
Schlüter. Além disso, diz que gostariam de ter as Sämmtliche Canzonen (N.
Storck 4,16). Storck mandará depois todos estes livros a Vasconcelos, que
os distribuirá.
Pouco a pouco o contacto entre Storck e Braga torna-se mais ‘direto’.
Numa carta de 10 de dezembro de 1875 (a Vasconcelos) Storck coloca duas
dúvidas quanto às Odes, uma delas à Ode X (nomeação da edição de Braga;
“Aquelle moço fero”). É-lhe obscuro o significado dos últimos versos da
décima estrofe: “que na vista figura // que se ensina por arte e formosura”. Ele
suspeita que o significado dos versos seja, parafraseado: “que na vista figura
sem arte o [sublinhado por Storck] que a formosura se ensina por arte” (Ms.
JV5.10). Pede a Vasconcelos para lhe esclarecer a passagem, confirmando a
sua interpretação ou, caso contrário, fornecendo-lhe uma tradução literal
juntamente com um comentário (ibidem). Vasconcelos, na carta seguinte
(17 de janeiro de 1876), relata ter apresentado a dúvida a Braga, de quem
espera obter resposta em breve (N. Storck 4, 21). Em março refere ter tido
uma resposta de Braga, e sugere esclarecer o assunto com Storck pessoalmente em Münster, onde o visitará na companhia da sua mulher.
Entretanto começam as relações epistolares entre Storck e Braga. Na
segunda carta de Storck a Braga, datada de 19 de maio de 1876, que se
encontra inédita no espólio deste na Biblioteca Pública de Ponta Delgada
(TB 009/082), Storck renovará muitas das dúvidas, anteriormente apresentadas a Vasconcelos, a Braga, pelo que se percebe pela resposta deste de 31
de maio. Nesta longa carta também esclarece a Storck a passagem da Ode
X que considera “de simples explicação filológica” (N. Storck 1,63; Braga
1936, p.11). Diz:
[N]a ode x os versos:
O rosto delicado
Que na figura (parece)
Que se ensina (insinúa) por arte e fermosura,
a intelligencia d’esta estrofe depende da que se lhe segue:
Como pode deixar
De render a quem tenha entendimento?
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Quer dizer — que a fermosura que se insinúa ou seduz por arte, tem tanto mais
poder, quanto maior for o entendimento. No portuguez antigo e na dicção poetica, ensinar é tambem uma forma de insinuar. [...] (ibidem; idem, p.11-12)

A tradução de Storck revela que acolheu a explicação de Braga; de qualquer maneira, adopta uma numeração diferente, designando-a como “Ode
IX”. Em muitas cartas a Vasconcelos, Storck expõe dúvidas e críticas filológicas à edição de Braga. Propõe, por exemplo, a 25 de novembro de 1878,
excluir as Oitavas VI (Braga, 2, p.149-150; “Cá n’esta Babylonia adonde
mana”) e VIII (Braga, 2, p.153-170; “D’huma formosa virgem desposada”)
do cânone da tradução, por certamente não serem da autoria de Camões,
a Oitava VI “ganz zweifellos” [sem dúvida nenhuma] (Ms. JV5.21). No
impresso, no entanto, incluirá a Oitava VI, designando-a como Oitava V, e
só exclui a Oitava VIII da edição da Actualidade.
A outra edição de base para as Sämmtliche Gedichte é, como já destacámos, a de Juromenha. Tinha sido Vasconcelos quem oferecera os seis
volumes a Storck, logo em 1875. Storck voltar-se-á a referir a esta edição ao
longo da correspondência com Vasconcelos; nela também chama a atenção
para erros e peças não-autênticas, por exemplo a Carta VII (Juromenha,
V, p.241-244) que o Visconde apresentara como um inédito (Ms. JV5.22).
A primeira das duas cartas de Juromenha a Storck conservada em
Münster data apenas de 28 de dezembro de 1880. O intercâmbio entre os
dois camonistas, porém, já tinha começado antes do ano do Centenário –
mediado por Joaquim de Vasconcelos. A 27 de janeiro 1879, Storck pede a
Vasconcelos para perguntar a Juromenha se este lhe poderia disponibilizar
uma cópia de um manuscrito camoniano (epigrama), na posse deste (Ms.
JV5.22). Como Vasconcelos demora a responder, Storck reforçará o seu
pedido nas cartas seguintes de 20 de abril (Ms. JV5.23) e na de 3 de julho
(Ms. JV5.28.4).
A 16 de julho de 1879 Vasconcelos finalmente responde. Diz querer
mandar os apontamentos que Juromenha lhe enviara para depois encaminhar para Storck daí a uns dias e comenta o caso: como Juromenha tinha
demorado a enviar o epigrama, Vasconcelos pensou que ele não quereria fazer uma cópia, mas afinal Juromenha acaba por enviar uma que
Vasconcelos reproduz na carta (N. Storck 4,36).
A dada altura, Vasconcelos passa a ‘administrar’ o intercâmbio de
outra forma e recebe e entrega as cartas de ambos. Uma correspondência
de tal forma mediada não pode funcionar sem acidentes, e até pode resul-
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tar em situações ligeiramente caricatas. A 28 de fevereiro 1881 confessa
Vasconcelos a Storck:
Herr Visconde de Juromenha schickte mir schon vor längerer Zeit den Brief,
den ich Ihnen heute sende; ich hielt ihn zurück in der Absicht bald zu schreiben – so vergingen <die> Tage, Wochen, Monate in allerlei Arbeiten, deren
Aufzählung Sie nur langeweilen würde. Ich schrieb dem alten Herrn Sie hätten
den Brief mit Freude gelesen und ließen herzlich danken! Verzeihen Sie die
verspätete Sendung und den kleinen expediente. (N.Storck 4, 47)
[O Sr. Visconde de Juromenha já me enviara há algum tempo a carta que
hoje lhe mando; guardei-a porque tinha o propósito de lhe escrever em breve
- assim passaram <os> dias, semanas, meses em muitos trabalhos, que não
vou enumerar para não o aborrecer. Escrevi àquele cavalheiro que o Sr. tinha
lido a carta com muito agrado e que a agradecia! Perdoe o envio atrasado e o
pequeno expediente.]

Da intimidade entre Vasconcelos e Storck constam vários episódios.
Um deles passa-se em volta da questão do epigrama na posse de Juromenha.
Na carta de 3 de julho 1879 Storck diz que queria enriquecer um volume
das Sämmtliche Gedichte com uma dedicatória a Braga e Juromenha e pede
a esse respeito a opinião de Vasconcelos. Também pede indicações sobre
Adolfo Coelho, que o apoiara e a quem igualmente quer dedicar um volume.
Storck será bem servido; na já citada carta de 16 de julho Vasconcelos reage
a estas perguntas. Ele concorda que todos os três merecem uma dedicatória,
mas não aconselha dedicar um volume conjuntamente a Juromenha e a Braga ‒
por razões políticas: o monárquico Vasconcelos descarrega na posição política
“ridícula” e “disparatada” do seu antigo amigo Braga (cujas obras académicas
mais recentes já menosprezara de forma drástica em cartas anteriores e com
quem quebrará relações por volta de 1878), que andava a vaguear com “republikanischem Gesindel – positiv[istischem]. Gesindel” [gentalha republicana
– gentalha positivista] e para mais era ateu (N. Storck 4,36). Nos seus escritos,
Braga incluía tiradas subtis contra a Casa Real, apesar de Braga ser Professor
numa instituição (Curso Superior de Letras) fundada pelo Rei D. Pedro V e
financiada por dinheiros reais. Vasconcelos acredita que Juromenha saiba disso
e, portanto, não quereria ver o seu nome junto com o de Braga. Acrescenta que
Coelho, se bem que por razões um pouco mais complexas, não gostaria de
ver uma dedicatória associada com Braga. Apesar destas prevenções, Storck
acabará por dedicar o terceiro volume das Sämmtliche Gedichte juntamente
a Braga e Coelho.
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As relações entre filólogos podem ser muito complexas. No caso de
Storck precisou-se de um mediador bilingue e muito bem relacionado em
Portugal. Afirma Ivo Castro que
[o] papel de Carolina Michaëlis como mediadora cultural, actuando principalmente, mas não em exclusivo, no eixo luso-alemão da Romanística, manifesta-se também num conjunto de funções mistas de agente literário, tradutor,
copy-editor e uma espécie de empresário cultural, que não colam totalmente
com a imagem augusta de sábia com que posou para a história, mas que, bem
vistas as coisas, prolongam com naturalidade as suas primeiras experiências
profissionais. (Castro, 2015, s/p)

Consideramos que esta caracterização também se aplica ao seu marido.[11]

4. O Tricentenário de Camões em Portugal
Joaquim de Vasconcelos não entrou decerto na história como camonista. Mesmo assim teve um papel importante na divulgação e promoção
do poeta nacional no âmbito do Tricentenário de 1880. Pouco depois do
primeiro contacto com Storck, Vasconcelos publica dois artigos sobre a
receção de Camões na Alemanha no recém-fundado jornal A Actualidade
(N.° 213 e 214, de 20 e 21 de outubro de 1874), de que é redator. Debruça-se
de forma positiva sobre os trabalhos de Storck e anuncia o que ainda está
por esperar:
Faltaram-lhe os textos de Juromenha e os trabalhos de Historia Litteraria de
T. Braga, mas temos a certeza de que o auctor os poderá utilisar nos proximos
trabalhos que tem entre mãos, e que augmentarão a divida, já grande, de que
lhe somos credor pelos seus generosos esforços a bem das lettras portuguezas.
(Vasconcelos, 1880, p.9)

Acrescenta: “O snr. W. Storck, que é professor da Akademie de Münster
(Westphalia-Prussia) diz-nos em carta de 20 de setembro, que está tratando
de estudos ácerca da Vida de Camões e de Diogo Bernardes” (ibidem).
No terceiro artigo de 1877 surge um elogio extraordinário da tradução
dos 27 sonetos camonianos de Storck (1877), juntamente com o anúncio
11 Para uma descrição detalhada do papel de Carolina Michaëlis como “intermediária nata entre
a cultura neolatina e a germânica” vd. Delille, 2001; também Beck-Busse, 2009.
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da publicação das poesias completas até à data do Centenário. Vasconcelos
destaca a competência de Storck com palavras de louvor extraordinário:
O sr. Storck toca n’ellas a méta do possível; não cremos que entre nós, mesmo,
haja quem conheça as poesias de Camões mais profundamente. Só um exame
detido e completo das traducções das Eclogas, das Canções, dos 27 Sonetos
e do estudo sobre as Glosas e Voltas habilitará o leitor a julgar d’esta nossa
opinião, que é a expressão da verdade, livre de toda a emphase, livre de todo o
exagero, que só poderia offender o traductor. (idem, p.19).

De resto, Vasconcelos destaca o papel importante da Alemanha nas
investigações sobre Portugal, acabando por enumerar todos os méritos
numa sequência quase hínica.
Foi a Allemanha que nos deu:
A primeira edição do Cancioneiro da Vaticana (1875).
A primeira edição critica do Cancioneiro de Rezende (1846).
É ella que nos vae dar:
O segundo Cancioneiro da Vaticana (Colocci-Brancuti, no prélo). [...]
(idem, p.20)

E remata: “Não será pois de admirar que ella nos dê a primeira tradução das Obras completas de Camões para 1880” (ibidem).
Estes trabalhos de imprensa de Vasconcelos inscrevem-se na preparação do Tricentenário de Camões. Além de promover a divulgação de
Camões no estrangeiro, Vasconcelos planeia as atividades no Porto, de que
narra algumas evoluções a Storck. Na segunda carta de outubro de 1874
incentivara Storck para contribuir para o Centenário e relata já ter desenhado uma programação (N. Storck 4,12). Uma das ideias de Vasconcelos é
a de convidar camonistas estrangeiros, inclusive Storck, para as celebrações,
com subsídios do governo (N. Storck 4, 20; v. tb. Rodrigues, 1988, p.98).
Estes planos, no entanto, não se concretizarão. Vasconcelos chegará a editar uma Bibliographia camoneana servindo de catalogo official da Exposição
Camoniana do Centenario. Muitas das obras alemãs aí mencionadas chegaram ao seu conhecimento através de indicações de Storck. Embora Storck
tenha sido quem mais beneficiou do intercâmbio com Vasconcelos, também se deve chamar a atenção para os contributos recíprocos.
No ano de 1880 culminam as atividades camonianas de ambos – e
começam a abrandar as suas relações epistolares. No opúsculo Camões
em Allemanha (1880), Vasconcelos reúne, entre outros, os três artigos da
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Actualidade de 1874 e 1879, e um artigo inédito (Vasconcelos, 1880, p.2327) que constitui, substancialmente, uma curta recensão dos primeiros
volumes das Sämmtliche Gedichte. Vasconcelos não se considera uma autoridade suficiente no campo da literatura para apresentar uma recensão mais
substancial e, no prefácio do livro, declara que “penna mais autorisada fará
a grandiosa empreza do snr. Prof. Storck toda a honra que lhe é devida;
entrará em todas as minudencias de uma profunda analyse” (idem, p.V).
Essa pena iria ser a de sua mulher: Carolina Michaëlis de Vasconcelos.

5. Um ‘ménage-à-trois epistolar’. Carolina Michaëlis entre
Vasconcelos e Storck
Afirma-se unanimemente que Carolina Michaëlis deu os primeiros passos
críticos na filologia camoniana com as recensões críticas das Sämmtliche
Gedichte de Storck na Zeitschrift für Romanische Philologie, entre 1880
e 1884 (Correia, 1987, p.21-23; DaSilva, 2001, p.95). Ela não se debruça
muito sobre a qualidade dos versos alemães, mas sobre as decisões filológicas de Storck, aprovando muitas e melhorando outras.
Como já referido acima, entre Storck e Carolina irá estabelecer-se uma
longa correspondência. Na monografia de Leite de Vasconcelos lemos que o
intercâmbio por cartas entre Michaëlis e Storck começou em 1877 e que “especialmente desde o memorável anno de 1880, até á data da morte de Storck,
em 1905, a Sr.a Carolina Michaëlis manteve sempre com elle continua correspondência espistolar” (Leite de Vasconcelos, 1910, p.30). Leite terá recebido
estas informações da própria. Numa carta desta a Leite, de 21 de novembro
de 1905, já referida acima, explica o seu relacionamento com Storck:
[O] correio de hoje leva-lhe uma porção de opusculos meus, e ao mesmo
tempo, o fac-simile (que lhe dedico) assim como um maço de cartas do Storck.
As minhas relações com elle datam de 1877; as do meu marido são mais antigas.
Começaram em 1874. Depois de elle (o J. de V.) conhecer as Canzonen (1844)
e os Idyllios (1869) enviou ao traductor um caixote cheio de obras camonianas. Visitou-o em 1876. Depois do nosso casamento, repetimos, juntos, (em
1876) a peregrinação a Münster. E eu lá voltei, acompanhada do Carlos [filho
de Vasconcelos e Michaëlis] em 1889, hospedando-me em casa d’elle. (Castro;
Rodrigues-Moura; Vieira, 2008, p.457)

Quando Carolina fala das “relações com elle [que] datam de 1877”, não
sabemos se se estará a referir a um intercâmbio de cartas com Storck, pois
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não encontrámos nenhuma carta entre os dois alemães desta data, sendo
a primeira carta enviada de Michaëlis a Storck que se conhece apenas de
1880. Há duas hipóteses. A primeira: a(s) carta(s) perdera(m)-se. Existem
grandes lacunas nas cartas de Storck a Carolina Michaëlis. Enquanto em
Münster se encontram 84 peças de Michaëlis, em Coimbra apenas foram
localizadas até agora 12 (mais um bilhete e um cartão de visita) de Storck
no espólio de um professor da Faculdade de Letras já falecido, e que estão
atualmente na posse de um professor da mesma Faculdade, ainda no
ativo, António Joaquim Sousa Ribeiro, mais uma carta a ela no espólio de
Vasconcelos (Ms. JV5.29). A segunda: talvez Michaëlis esteja a usar a palavra “relações” num sentido mais geral, considerando-se uma espécie de
“co-destinatária” e “co-remetente” na correspondência Vasconcelos-Storck.
Isto faria sentido e é sugerido pelo modo como ela entra no jogo.
A primeira referência surge em junho de 1875, quando Vasconcelos
envia um cartão impresso informando Storck do noivado com Carolina (N.
Storck 4,17), que se tinha celebrado no próprio mês (Delille, 2011, p.358).
Storck manda os seus cumprimentos e mostra-se contente por saber da
união de Vasconcelos com a organizadora de um livro “feinsinnig gewählt”
[delicadamente escolhido] Fiori della poesia italiana (1871) (Ms. JV5.8). A
partir daí, tanto Vasconcelos como Storck produzem curtas críticas (sempre positivas) e cumprimentos de ou para Carolina sobre trabalhos dos
dois, aumentando o número destas mensagens desde a visita de Carolina
a Münster em 1876.
Em outubro de 1879, dá-se o primeiro contacto ‘semi-direto’. Storck
pede a Vasconcelos para obter uma cópia (numa letra bem legível) de um
inédito de um Soneto camoniano – “Tristezas com passar tristes gemidos” –
que supostamente se encontrava na posse de Juromenha, pressupondo que
D. Carolina se prestaria a satisfazer este pedido (Ms. JV5.25). Com efeito,
a resposta de Vasconcelos leva em anexo um comentário de Carolina, um
fac-símile e uma transcrição do inédito da mão dela. Relata os seus problemas com a interpretação do soneto e confia em Storck:
Hoffentlich kommen Sie zu befriedigerenden Resultaten als ich, die ich traurig
darüber bin daß mein Wissen und meine Kunst nicht weiter weiß. Der Dichter
wird den Dichter verstehen.
[Oxalá chegue a resultados mais satisfatórios do que eu, que estou triste que o
meu saber e a minha arte não consigam ir mais longe. O poeta compreenderá
o poeta] (N. Storck 4,38)
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Storck, na carta seguinte a Vasconcelos, refere-se a uma carta que ia
anexada e dirigida a Carolina em que agradece os esforços. Infelizmente
não encontrámos essa carta. Storck irá incluir o soneto na sua tradução e
comentar a história (de maneira simplificada) no apêndice.[12]
Na sua primeira carta conhecida a Storck, de 17 de abril de 1880,
Carolina refere-se a uma carta do seu marido convidando-o a vir a Portugal
(N. Storck 4,42) e reitera esse convite:
[M]ein Mann hat Sie vor einigen Tagen in kurzen und schlichten Worten gebeten zum Centenario de Camões unser Gast zu sein. Obwohl uns Arbeit überhäuft, und augenblicklich an das Krankenbett unseres kleinen Carlos geheftet,
will ich es, kann ich es doch nicht unterlassen meines guten Mannes Bitte
auch zur meinen zu machen. Kein Tag vergeht, seien Sie dessen sicher, wo wir
nicht Ihrer gedächten und uns immer von Neuem an dem erfreuen und laben
was Sie für Portugal tun und getan, und unsere Zuversicht Sie zu Portugals
Ehrentagen hier als Gast begrüßen zu können ist seit Jahren so fest, daß wir
davon wie von einer Tatsache sprechen!
[O meu marido pediu-lhe, há alguns dias, em palavras curtas e singelas para
ser nosso hóspede para o Centenário de Camões. Apesar de sobrecarregados
com trabalho e de momento presos à cama de doença do nosso Carlitos, não
posso deixar de fazer do pedido do meu marido também o meu. Não passa
dia nenhum sem que pensemos em si e nos alegremos com o que faz e fez por
Portugal, e a nossa expectativa de o receber como hóspede para o dia da honra
de Portugal é tão firme que disto falamos quase como de um facto!]

Mais adiante diz que folgava ver que o seu marido tivesse o prazer de
viajar com Storck por Portugal. Numa resposta à referida carta de Joaquim
de Vasconcelos (não encontrámos a eventual resposta a Carolina Michaëlis),
Storck escreve não lhe ser possível, pelo menos então, fazer uma viagem tão
grande (Ms. JV5.28.5; e acabará por morrer sem ter visitado o país a que
os seus trabalhos tanto respeitaram). Nessa mesma carta fala a Carolina
Michaëlis da lentidão dos progressos muito demorados na impressão das
Sämmtliche Gedichte e pede: “Den einliegenden Brief bitte ich gütigst überreichen zu wollen” [Peço que entregue a carta anexa] (ibidem). Ou seja:
12 Dá-lhe o título “In Haft und Baden”. No apêndice comenta: “Von diesem Sonette (vgl. 363,
d und Anm. zu Son. V) hatte Juromenha (J. II, 365) aus einer ihm zugehörigen Handschrift
bloss die Anfangszeile gegeben. Auf meine Bitte an Herrn. J. de Vasconcellos um Vermittelung
des vollständigen Textes hatte dessen Gemahlin, Frau Carolina Michaëlis de Vasconcellos, die
ausgezeichnete Güte, für welche ich hier meinen herzlichsten Dank auspreche, mir das Sonett
abzuschreiben, ein Facsimile durchzupausen und Besserungsvorschläge zu machen [...].”
(Storck, 1880, 2, p.437)
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Storck continua a enviar as cartas para Carolina Michaëlis juntamente com
as a Vasconcelos, e este entrega-as à sua mulher. Desta forma estabelecem-se duas correspondências paralelas, ou entrelaçadas, pelo menos até ao
final de 1881. Nas cartas deste intervalo, Vasconcelos e Michaëlis referem-se frequentemente às cartas um do outro. Numa carta de 9 de dezembro de
1880, por exemplo, Michaëlis escreve a Storck: “Mein Mann schreibt Ihnen
heute oder morgen, darum füge ich in seinem Namen nichts als die besten
Grüße für Sie und die Ihren hinzu” [O meu marido escrever-lhe-á hoje ou
amanhã, portanto não acrescento nada em nome dele além dos melhores
cumprimentos para si e para os seus] (N. Storck 4,58). Quando Carolina
envia cumprimentos aos ‘seus’ de Storck, refere-se sobretudo à mulher
deste, Antonie Storck, que Vasconcelos e Carolina Michaëlis conheceram
pessoalmente em Münster, e em cujo nome o próprio Storck também muitas vezes entrega saudações. De qualquer maneira, não são conhecidos
quaisquer contributos académicos de Antonie.
Aliás, muito indica que a respeito das relações entre Vasconcelos,
Michaëlis e Storck se pode falar não só de uma correspondência entre académicos, mas também de uma correspondência entre duas famílias, até
porque todos os remetentes se referem frequentemente a assuntos privados,
mais nomeadamente aos seus filhos.
É preciso aprofundar as circunstâncias em que Carolina ‘substituiu’ o
seu marido como correspondente principal de Storck. Tencionamos dedicar-nos em breve à edição da extensa correspondência entre Michaëlis e
Storck que se estende até ao ano da morte do professor de Münster, em 1905.
Poder-se-ia acompanhar a evolução dos estudos camonianos de ambos,
e esclarecer como Carolina mediou o contacto entre Storck e Antero de
Quental, por exemplo. Iremos agora recapitular os resultados deste artigo e
apontar outras perspetivas suscitadas pela análise da correspondência entre
Joaquim de Vasconcelos e Wilhelm Storck.

6. Conclusão
Luise Ey, romanista e lusitanista alemã da geração posterior a Storck (como
Carolina Michaëlis), dedicou uma recensão muito favorável a O Doutor
Storck. Começa por refletir sobre o comportamento dos portugueses em
relação aos estrangeiros interessados na sua cultura:
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Einer der liebenswürdigsten Charakterzüge der Portugiesen ist die Dankbarkeit;
im engeren Sinne die gegen Landesfremde, und nicht sowohl für persönlich
erfahrene Freundlichkeit, als vielmehr für ihrem Lande gezollte Anerkennung
und Sympathie. Steigert sich solche Anerkennung gar zu unverhohlener
Bewunderung dessen, was portugiesische Lande und Litteratur an Schönem,
Edlem hervorgebracht, so fühlen sie sich beinahe reicher beschenkt als der das
Dargebotene Geniessende und wetteifern in Dankesbezeugungen.
Aus diesem schönen Gefühl heraus hat Dr. Leite de Vasconcellos [...] sein
‘O Doutor Storck’ geschrieben, das unserem verdienstvollen Landsmann ein
Denkmal setzt [...] (Ey, 1914, p.119)
[Uma das feições mais amáveis dos portugueses é a gratidão; isto é, a gratidão
para com os estrangeiros, e não só pela gentileza encontrada pessoalmente,
mas sobretudo pelo apreço e simpatia exprimidas a respeito do seu país.
Quando este apreço se torna admiração sincera pelo que a terra e a literatura
portuguesas deixaram surgir de belo e precioso, eles sentem-se quase mais
dotados do que aquele que aproveita o representado e competem em expressões de gratidão.
É com estes belos sentimentos que o Dr. Leite de Vasconcelos escreveu o seu ‘O
Doutor Storck’, no qual ergue um memorial merecido ao nosso compatriota]

Haverá quem duvide de que este tipo de gratidão seja uma feição
comum dos portugueses. Mas é certo que houve, da segunda metade do
século XIX até ao início do século XX, um grupo de intelectuais portugueses que promoveram a sua cultura no estrangeiro, de uma forma tão
constante e generosa como não terá acontecido em muitos países, e que
tentaram, ao mesmo tempo, disseminar em Portugal os trabalhos publicados no estrangeiro. Um dos mais ativos foi Joaquim de Vasconcelos, que
em 1874 tomou a iniciativa de entrar em contacto com Wilhelm Storck, e
cujos contributos para a filologia portuguesa ‒ que até agora só tinham sido
levemente abordados por Leite ‒ destacámos neste artigo.
E há mais correspondências inéditas. Joaquim de Vasconcelos também manteve relações epistolares com filólogos germanófonos como Hugo
Schuchardt e Karl von Reinhardstoettner (vd. Rodrigues, 1988, p.105), no
seu tempo o mais produtivo académico no campo português na Alemanha
além de Storck. Este último, nas cartas a Vasconcelos, coloca algumas críticas bastante severas aos trabalhos de Reinhardstöttner, que nunca chegaram a público. Passo a passo poder-se-ia tentar reconstituir algo que parece
ser uma rede de lusófilos europeus, incluindo figuras como Tommaso
Cannizzaro, Antonio Padula ou Göran Björkmann, tendo todos eles trocado cartas com Storck.
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Como já se disse: apesar de alguns contributos importantes, Vasconcelos
não foi um dos grandes camonistas do seu tempo. Mas é legítimo presumir
que, sem ele, nem a estrela de Storck nem a de Carolina Michaëlis (pelo
menos na sua vertente camonista) se teriam erguido tão altas.

Fundos manuscritos
Ms. JV = Epistolário de Joaquim de Vasconcelos na Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra [esta sigla é apenas provisória]
N. Storck = Teilnachlass Wilhelm Storck [Espólio parcial de Wilhelm Storck] na Universitätsund Landesbibliothek Münster
TB = Arquivo Teófilo Braga na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada
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A CONTADORA PERDEU A VOZ.
IMPRENSA ILUSTRADA INFANTOJUVENIL,
BANDA DESENHADA E MUTAÇÃO DO REGIME DO
ENTRETENIMENTO CASEIRO NA BELLE ÉPOQUE
THE TELLER HAS LOST HER VOICE. ILLUSTRATED YOUTH
MAGAZINES, COMICS AND THE CHANGES OF
BELLE ÉPOQUE’S HOME ENTERTAINMENT
Cristina Álvares*
calvares@ilch.uminho.pt

O artigo examina a mutação do dispositivo de transmissão e receção de histórias,
causada pela introdução, nos lares da Belle Époque, da imprensa ilustrada infanto-juvenil, espaço do desenvolvimento da banda desenhada como nova arte narrativa.
Partindo da representação da cena de narração de contos que abre o livro de Contes
de Perrault, comparamos outras imagens desta cena em livros de contos posteriores, assim como em periódicos ilustrados, para avaliarmos como as mudanças de
medium implicam uma progressiva desperformatização e desvocalização do acesso
de crianças e jovens à ficção. Mostramos que a sequência cronológica destas imagens dá nos conta das alterações que o entretenimento caseiro conheceu desde o
fim do século XVII até ao início do século XX, e que essas alterações fazem parte do
processo de deslegitimação da tradição oral pela cultura do impresso e da imagem
(livro, revista, jornal, cartaz). Em 1900 esse processo traduz-se no deslocamento
para as indústrias culturais da competência narrativa das camponesas (amas,
governantas, criadas). Bécassine, personagem fundadora da BD, é o símbolo desse
deslocamento.
Palavras-chave: Banda desenhada, imprensa infantojuvenil, imagens, narração
oral, entretenimento no lar.
This article analyses the changes which affected the system of transmission and
reception of tales, following the introduction of the illustrated youth press in the
Belle Époque’s households, leading to the emergence of comic strips. Starting with
the representation of the oral storytelling opening scene of the book Contes de
Perrault, we have managed to compare images from other fairytales and illustrated
journals so as to evaluate how changes in the medium entail a progressive loss of
*

Universidade do Minho, Instituto de Letras e Ciências Humanas, Departamento de Estudos
Românicos, Braga, Portugal.
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performatization and vocalization in the access children and youth have to fiction. Our aim is to show that the historical sequence of these images highlights the
changes that home entertainment underwent from the end of the 17th century until
the beginning of the 20th century. This occurs within the scope of the delegitimation
of oral tradition by printed documents (books, magazines, newspapers, posters),
following a process which resulted in transferring the narrative competence associated with peasant women (nursemaids, governesses, housemaids) to the cultural
industries, back in 1900. Bécassine, the first female character in the history of comics, is the symbol of that transfer.
Keywords: Comics, illustrated youth magazines, pictures, oral storytelling, home
entertainment

•
1. No período de transição entre os séculos XIX e XX, situado sensivelmente entre 1880 e 1914 e conhecido como Belle Époque, a emergência da
cultura popular urbana realiza o ideal romântico da arte e da cultura para
o povo (cf. Kalifa, 2006; Mollier, 1997). As suas principais características
são a industrialização e a comercialização de bens culturais, a hegemonia
da imagem, o primado da representação (ilusão mimética), a penetração
da imprensa no campo literário e a criação de novos géneros, artes e media
cujas zonas de vizinhança com os velhos géneros, artes e media tendem
a alargar-se no seio de uma dinâmica de interação e de hibridação. É no
âmbito desta revolução cultural que a banda desenhada (BD) se desenvolve como nova arte de contar histórias em imagens. Embora a BD tenha
nascido nos anos trinta do século XIX, com as obras de Rudolph Töpffer,
Gustave Doré, Nadar e Cham (Groensteen, 2014), ou até do século XVIII
com William Hogarth (Smolderen, 2009), é no seio da imprensa ilustrada infanto-juvenil da Belle Époque – Mon journal (1881-1925), Le Petit
Français Illustré (1889-1905), L’épatant (1908-1939), Fillette (1909-1964), La
Semaine de Suzette (1905-1960), entre muitos outros – , que ela se consolida
e estabiliza como medium com um público específico e uma forma bem
definida de que Tintin é o modelo. Nos finais do século XIX, a BD começa a
deslocar-se da imprensa de referência para a imprensa infanto-juvenil onde
ficará confinada até sensivelmente aos anos 1960 (cf. Miller, 2007, p.16).
Quer as suas origens, quer a multiplicidade de géneros e de registos que
a caracteriza desde finais do século XX, inviabilizam a redução da BD a
uma arte narrativa para crianças e adolescentes. Não cremos, porém, que
o tempo em que a BD mal se dissociava das revistas infanto-juvenis deva
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ser entendido como um período em que, nos termos de Anne Miller, ela
desapareceu no ghetto destas mesmas revistas. Ela não desapareceu, bem
pelo contrário, é aí que ela aparece massivamente, é aí que ela se desenvolve
e se consolida como arte de contar histórias em imagens, lidas e apreciadas,
a bem dizer, por todas as faixas etárias. Algo de semelhante aconteceu com
os contos de fadas no século XIX que se especializaram como literatura
infantil (mas que são apreciados por todas as faixas etárias). Não há por que
lamentar o processo de consolidação pueril da BD, até porque esse lamento
subentende uma desvalorização injustificada das culturas infantis e juvenis
(a literatura infanto-juvenil não é menos literatura do que a outra).
Tal como o cinema, a BD resulta da invasão do narrativo pela imagem. As duas artes contam histórias em imagens. Mas diferentemente do
filme, o suporte material da BD é o papel. A BD nasceu na imprensa e faz
parte da cultura do impresso que é uma cultura da imagem. No outro lado
do Atlântico, Rudolph Dirks e Richard F. Outcault também publicaram as
suas comic strips The Katzenjammer Kids (1897), Yellow Kid (1894), Buster
Brown (1902) em jornais e revistas. Contrariamente às tiras de Dirks e de
Outcault, as histórias em imagens publicadas nas revistas francófonas são
desprovidas de balões. Na tradição da imagerie d’Épinal[1], elas compõem-se
de uma sequência de vinhetas, cada uma acompanhada em baixo por um
texto contendo o discurso direto ou reportado das personagens e/ou a narração das suas ações. O texto é assim frequentemente um auxiliar externo
mais ou menos redundante da imagem. Mas também pode estabelecer com
ela uma relação dialógica, produzindo efeitos irónicos ou aporéticos. Os
balões surgem em 1908 em Sam et Sap e Les Pieds nickelés, mas não são
usados sistematicamente e só a partir de 1925, com Saint Ougan e Hergé, é
que o balão passa a ser uma convenção regular da BD.
Na Belle Époque a imprensa ilustrada infanto-juvenil constitui um
novo suporte de comunicação de histórias, diferente do livro, que introduz uma alteração decisiva naquilo a que propomos chamar, inspirando-nos dos Märchen, o regime de entretenimento no lar, ou seja, o regime
1 Em circulação desde 1796, as imagens d’Épinal são estampas de cores vivas e conteúdo popular.
“D’abord imprimées avec des planches de bois gravées et coloriées au pochoir, elles se présentent
généralement sous la forme de dessin pleine page et reprennent des sujets populaires (images
pieuses, chanson, comptines, devinettes, histoire de France, etc.) mais rapidement apparaissent
des planches de vignettes comportant un texte explicatif disposé sous la vignette (…) Dès
qu’elles deviennent des planches composées d’images ayant un enchaînement logique, ce sont
enfin des ‘histoires en images’. Jean-Charles Pellerin est sans nul doute le créateur des ‘histoires
en images’ et un précurseur des maisons d’édition de bande dessinée”. https://fr.wikipedia.org/
wiki/Histoire_de_la_bande_dessinée
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pelo qual crianças e jovens escolarizados e expostos, como nunca antes,
ao impresso (manuais escolares, livros, jornais, revistas) (cf. Mollier, 1997,
p.17, 24), acedem à ficção em ambiente familiar e doméstico. Propomo-nos
dar conta dessa alteração interrogando as condições e as modalidades de
transmissão de histórias a crianças e jovens desde os finais do século XVII,
quando Perrault publica os seus Contes du temps passé, até à Belle Époque.
Para isso, procedemos a um exercício preliminar e, no âmbito deste artigo,
forçosamente limitado, de análise de imagens pelas quais alguns livros
de contos publicados nos séculos XVIII e XIX representam as condições
da sua própria enunciação, reconfigurando e reinterpretando a imagem-matriz de Clouzier que inaugura a primeira edição dos Contes de Perrault.
O nosso principal e original contributo consiste em repetir este gesto em
duas revistas ilustradas infanto-juvenis para identificar a estratégia enunciativa de cada uma. Argumentamos que, tal como nos livros de contos,
também as imagens que abrem estas revistas são variações sobre a cena de
narração oral de Clouzier, e que a sequência histórica de todas elas dá conta
das mutações do medium através do qual as histórias são comunicadas: voz
da contadora na narração oral, leitura em voz alta do livro de contos, leitura direta visual das revistas e principalmente da BD. Mostramos como
as imagens que abrem os periódicos ilustrados desconstroem a cena de
Clouzier no sentido da desperformatização e da desvocalização crescente
da sua própria transmissão. Compreendemos esta mudança no regime do
entretenimento caseiro no contexto da expansão da cultura do impresso
que progressivamente desautoriza a voz, acabando por desafetar a função
de contadora tradicionalmente atribuída à ama ou à avó.
2. Na sociedade burguesa da Belle Époque, as serviçais (amas, governantas,
criadas), mulheres das classes populares oriundas do meio rural, desempenham um papel de primeiro plano na educação e no entretenimento das
crianças. Esta função tutelar, estudada por Anne Martin-Fugier (2004, p.166169), compreendia, entre outras atividades, a narração de contos. Em 1886,
no prefácio dos Contes populaires de Gascogne, Jean-François Bladé escreve:
(…) Dans notre jardin de Lectoure, les oisillons chantent, parmi les hautes
branches des cyprès. À l’ombre, avec ses servantes, ma grand-mère, pareille aux
matrones romaines, file la laine ou le lin. Assis aux pieds de l’aïeule, je me tais
et j’attends. ‘Servantes, amusons le petit’. En voilà jusqu’à la nuit. Dans l’idiome
natal, les beaux contes se déroulent, scandés par les voix rythmiques et lentes.
(apud Belmont, 1999, p.151)
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Jack Zipes atribui esta função das criadas às mutações sociais causadas
pela industrialização e pela urbanização ao longo do século XIX:
The uneven industrial and urban development in Europe had its effect upon
the existence of the folktale: the mighty industrial evolution in Western Europe
made peasants into a middle class. The folktale remained within the lower
middle class and retired to the nursery. (Zipes, 1975, p.119)

Mas já nos finais do século XVII, Charles Perraut e a sua sobrinha
Marie-Jeanne L’Héritier, criadores do género literário dos contos de fadas,
afirmavam nos prefácios dos seus livros de contos que são as amas, as governantas e as avós que os narram às crianças (cf. Heidman & Adam, 2010,
p.55; Belmont, 1986, p.41). O frontispício da primeira edição dos Contes
de Perrault (1697), que ilustra uma cena de narração oral[2], instaura iconograficamente esta perceção da transmissão dos contos em performance.
Da autoria de Antoine Clouzier, ele representa, num interior doméstico,
uma criada fiando a lã com o fuso ao mesmo tempo que conta histórias a
um pequeno grupo de crianças nobres. Este cenário, verdadeiro “arquétipo
visual” (Le Men, 1992, p.18) sugere que são as mulheres do povo, guardiãs
da imemorial tradição narrativa, que a transmitem às crianças das famílias
aristocráticas ou burguesas (cf. Belmont, 1999, p.151). A simultaneidade
de contar e fiar, estabelecendo uma analogia entre as atividades verbal e
manual – contar é desenrolar o fio narrativo (cf. Le Men, 1992, p.24) – ,
produz um efeito de arcaísmo sugerindo que os contos, que são contes du
temps passé, vêm de tempos imemoriais. A figura da contadora que fia
rodeada por um grupo de crianças ilustra quer edições eruditas dos Contes
de Perrault (como a de Coustelier, de 1742)[3], quer edições populares da
Bibliothèque Bleue ao longo dos séculos XVIII e XIX[4] (cf. Martin, 1987,
p.126). Ela encontra-se em folcloristas do século XIX como Jean-François
Bladé e François-Marie Luzel, e também em La conteuse, tela pintada em
1906 por Édouard Jérôme Paupion[5] cujas obras retratam cenas da vida
camponesa. Estes exemplos parecem indicar que o ‘arquétipo visual’ está
vivo na Belle Époque mas que a sua pregnância se circunscreve ao meio
2 Disponível em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perrault_(1697)_-_Frontispice_-_
Clouzier.png
3 Disponível em http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.183.html/2014/bibliotheque-carlo-de-poortere-pf1443
4 Disponível em http://www.lefiguredeilibri.com/wp-content/uploads/2011/10/perrault.jpg
5 Disponível em https://www.histoire-image.org/etudes/conte-entre-oralite-ecriture
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rural. Especialistas da iconografia dos contos como Louis Marin (1987) ou
Catherine Velay-Vallentin (1998) escamoteiam a presença do fuso na cena
de Clouzier, mas, no seu ensaio O narrador (1936), Walter Benjamin introduz a noção de narração artesanal (Benjamin, 1991, p.213) que nos parece
apta a cobrir as condições de transmissão dos contos que o desenho de
Clouzier representa. Paradigmaticamente representada pelo conto (idem,
p.223), a narração artesanal é uma prática estranha à técnica industrial, e
da qual a era burguesa, com o seu novo modelo de comunicação fundado
na imprensa, privou a humanidade (idem, p. 210). Ao descrever a desarticulação da narração artesanal, Benjamin associa-a metonímica e metaforicamente ao trabalho de fiar e tecer:
(…) le don de prêter l’oreille se perd. Il se perd parce qu’on n’écoute plus en
tissant et en filant. Plus l’auditeur est oublieux de lui-même, plus ce qu’il entend
s’imprime profondément en lui. Lorsque le rythme du travail l’a investi il prête
l’oreille aux histoires de telle manière qu’il est gratifié du don de les raconter à
son tour. Ainsi est fait le filet où repose le don de narrer. Ainsi, de nos jours, ce
filet se dénoue de toute part, après avoir été noué, il y a des milliers d’années,
autour des plus vieilles formes de l’artisanat. (idem, p.213)

Imagens frontispiciais de livros de contos posteriores mostram alterações da figura da contadora, indicando uma mudança na forma de transmissão das histórias. A edição de 1711 dos Contes nouveaux de Marie
Catherine d’Aulnoy retoma a cena doméstica de Clouzier, mas, como
Gabrielle Verdier sublinha, a ama que fia e conta é substituída por uma
ama provida de óculos, que lê um livro a duas crianças (cf. Verdier, 1993,
p.485).[6] O frontispício da edição de 1861 dos Contes de Perrault, da autoria de Gustave Doré, mostra uma avó, que também usa óculos, lendo um
livro a um grupo de crianças muito atentas.[7] O livro expulsou o fuso, esse
instrumento arcaico indissociável da narração oral, pois quem lê não pode
fiar ao mesmo tempo. Aquilo que a narração artesanal une – a narração e
o trabalho manual – o livro separa, intelectualizando a narração. A narradora já não é “la maîtresse de la voix” (Marin, 1987, p.56), pois a sua voz
subalternizou-se na transmissão do que diz o livro. É o livro que diz e não
a narradora. É o livro que é o centro e o senhor da cena. É ele a autoridade,
é ele que guarda a memória narrativa, é ele que dita o fio narrativo que ela
6 Disponível em http://utpictura18.univ-tlse2.fr/GenerateurNotice.php
7 Disponível em http://www.edition-originale.com/fr/oeuvres-dart/gravures-lithographies-xixe/
dore-charles-perrault-contes-frontispice-1862-37939
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desenrola. E assim a contadora passa a leitora cujos óculos enfatizam a atividade ocular sobre a vocal. Ela só conta porque lê.
Na sua análise magistral do frontispício de Clouzier, Louis Marin identificou, por detrás do efeito geral de arcaísmo e de ingenuidade da cena,
duas formas de acesso aos contos que quebram a homogeneidade da narração oral. Uma é a leitura em voz alta, que decorre da presença da escrita
na cena através da placa onde está gravada a inscrição “contes de ma mère
l’oye”, remetendo para o livro. A outra é a leitura das imagens, pois cada
conto de Perrault conta com uma ilustração (cf. Marin, 1987, p.53), o que
atesta a profunda afinidade que o conto de fadas tem, desde a sua invenção
literária, com a imagem (cf. Le Men, 1992, p.20-21; Martin, 2005, p.115117), pese embora o facto de as raras e sóbrias vinhetas contribuírem para
o efeito geral de arcaísmo e ingenuidade associado à narração oral (Martin,
2005, p.119-120). A estes dois cenários de leitura, Marin chama “deux possibles en atente d’investissements cognitifs ou affectifs” (Marin, 1987, p.54).
A leitura em voz alta é iconograficamente investida desde 1711 como forma
canónica de transmissão dos contos. A leitura das imagens conhece um
investimento decisivo no fim do século XVIII com as pranchas de Épinal
que, entre várias outras matérias, contam contos de fadas em imagens (cf.
Velay-Vallantin, 2014).
3. Nos anos 1900, a introdução nos lares dos suplementos dominicais ilustrados e dos periódicos ilustrados para crianças e jovens corresponde a
uma mudança de medium que instaura uma nova modalidade de acesso
às histórias. Mais do que os livros, as revistas, que trazem todas as semanas
novas histórias ou novos episódios de histórias ilustradas e de histórias em
BD, tendem a substituir a narração oral ou a leitura em voz alta pela leitura
individual e silenciosa. O acesso das crianças e dos jovens à ficção deixa de
ser mediatizado pela performance da contadora ou da leitora e passa a ser
um acesso direto, pois as ilustrações e sobretudo a BD assim o exigem. O
resultado é a marginalização e a desativação da função de contadora da ama
ou da criada e até da leitura em voz alta cujo alcance se vai restringindo às
crianças que ainda não sabem ler. Mas mesmo essas são capazes de olhar as
imagens e seguir a sua sequência.
Tal como os livros de contos, também as revistas infanto-juvenis representam as condições e modalidades da sua própria transmissão. Escolhemos
para analisar imagens de primeira página e de cabeçalho que, por serem
ilustrações de rosto, são funcionalmente equivalentes às imagens frontispiciais. As duas imagens representam cenas de leitura que evocam, como
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vamos ver, a venerável imagem de Clouzier, cujos elementos, incluindo o
fuso, sofrem deslocações e reconfigurações.
A imagem da primeira página do Petit Français illustré, journal des
écoliers et des écolières de 28 de novembro de 1903 representa, numa casa
modesta, uma menina lendo um periódico a uma idosa, provavelmente a
sua avó, que parou de fiar para ouvir a leitura.[8] Esta imagem associa a
leitura em voz alta e a narração artesanal indicada pelo fuso ao qual a contadora está tipicamente associada desde Perrault. Representadas por gerações diferentes, narração e informação relevam respetivamente da Tradição
(a velha, o trabalho manual, a tecnologia ancestral) e da Modernidade (a
menina, a imprensa, a tecnologia mecânica da rotativa). A prevalência da
imprensa está patente na atitude da idosa que suspende o trabalho artesanal, ou seja, que se cala, porque a sua atenção está concentrada no que diz o
jornal pela voz da menina. A voz, atributo da autoridade, está agora do lado
da geração jovem. A contadora cala-se e ouve. A coexistência dos regimes
artesanal e industrial passa pela subordinação do fuso à rotativa.
No cabeçalho da Semaine de Suzette, a mais conceituada revista para
meninas, cujo primeiro número saiu em 1905, não há leitura em voz alta. A
imagem de que tratamos aqui é a do segundo cabeçalho que data de 1919.
O primeiro cabeçalho associa texto e imagem, pois mostra uma menina a
ler um periódico e uma menina a pintar. No segundo cabeçalho a pintura
é substituída pela costura.[9] À esquerda está representada uma jovem a ler
uma revista ilustrada (a última página sugere uma BD). Em face dela, à
direita, está outra jovem a coser ou a bordar. Coser ou bordar é um trabalho manual que subentende e evoca o trabalho de fiar. À esquerda o texto,
à direita o têxtil. A imagem põe face a face duas atividades individuais e
silenciosas, uma intelectual, a outra manual, significando assim a sua complementaridade na formação das meninas modernas. Mas mais do que isso,
esta imagem significa, tal como a anterior, a sua filiação na tradição iconográfica dos Contes de Perrault, na qual o fuso acompanha a narração.
Quando o impresso expulsa o fuso, a narração fica reduzida à vocalização
da leitura do livro ou da revista. É o que acontece em edições dos Contes
de 1711 e 1861 assim como no Petit français illustré. Mas aqui a leitura da
revista é silenciosa como o é também a costura: o fuso já lá vai e, com ele, a
narração de contos: La Semaine de Suzette tem outros conteúdos a propor
às jovens para as entreter e educar e outra forma de as fazer aceder a esses
8 Disponível em https://www.flickr.com/photos/morton1905/16101216956/player/2efbb48e8d
9 Disponível, por exemplo, em https://boutique.museedelapoupeeparis.com/livre-de-revues-reliees-de-la-semaine-de-suzette-1914-1915.html
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conteúdos. Evocando a atividade de fiar da contadora, pois coser pressupõe fiar, a costura apresenta-se completamente dissociada da narração. As
histórias não estão do lado daquela que trabalha os fios, porque estão na
revista que a outra menina lê. O cabeçalho da Semaine de Suzette vai mais
longe do que a primeira página do Petit Français Illustré, que transfere a voz
da contadora para a leitora do periódico. Ao desvocalizar quer a leitura,
quer a costura, a imagem que identifica La semaine de Suzette situa-se no
fim da linha de deslegitimação progressiva da narração artesanal.
Estas duas imagens são altamente significativas das alterações de media
que suportam as formas narrativas do entretenimento caseiro desde o limiar
do século XVIII até à Belle Époque. Elas derivam da tradição iconográfica
de Antoine Clouzier, pois a referência ao fuso, explícita num caso, implícita
no outro, evoca a imagem matricial do frontispício dos Contes de Perrault.
A memória desta imagem é preservada no próprio gesto da reorganização
e da reconfiguração dos seus elementos, para significar que a expansão da
imprensa desvocaliza e desperformatiza quer o trabalho manual, quer o
acesso à ficção (a fiadora não conta mas ouve; a menina que costura não
conta nem ouve, porque a menina que lê lê para si mesma em silêncio).
Através destas variações sobre a imagem matricial de Clouzier, Le petit
français illustré e La semaine de Suzette traçam subtilmente a sua genealogia
até Perrault, estabelecendo uma linha que os refere aos contos, género literário que também recorre a imagens e que também se destina às crianças e
jovens. Ao mesmo tempo significam a sua inscrição na descontinuidade ou
no desvio dessa mesma linha, pois as suas histórias já não se transmitem
como se transmitiam os contos pela voz da contadora ou da leitora. Os
periódicos ilustrados oferecem o acesso direto porque visual aos mundos
de ficção. Não há enunciação, apenas receção. Eles são pós-contos. Nesta
mutação reside uma parte substancial e crucial da modernidade das revistas. Mas uma revista, como objeto moderno que é, é também um produto
massificado, precário, efémero e sem aura. Daí a necessária referência a
uma tradição literária e iconográfica prestigiosa que assegure à nova forma
de entretenimento o seu quinhão de legitimidade cultural.
4. A imprensa infanto-juvenil está vocacionada para a leitura solitária. Se
um conto pode ser lido em voz alta – e as revistas continham contos e outras
narrativas – , já o mesmo não acontece com a BD que conta uma história
em imagens. Um texto escrito transita do legível ao audível (é o mesmo
discurso em suportes diferentes), mas a ontologia da imagem impede a sua
transição para discurso, oral ou escrito. A descrição da imagem não é a
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imagem. Assim, a BD exige ser lida diretamente, porque as imagens não são
suscetíveis de serem lidas em voz alta, têm de ser olhadas.
Uma imagem autopromocional da Semaine de Suzette manifesta a insuficiência da escuta no acesso às histórias. Uma jovem mãe ou precetora lê
um número da revista, flanqueada de cada lado por três meninas muito
atentas e ajuizadas que tentam ordeiramente olhar para a revista por cima
do ombro da leitora.[10] Comparando com as ilustrações frontispiciais dos
livros de contos, onde as crianças olham para a contadora ou para a leitora,
aqui todas olham ou espreitam para a revista, certamente para ver as imagens sem as quais o acesso à história, ilustrada ou em sequência de vinhetas, é insuficiente e insatisfatório. Esta imagem estabelece um compromisso
entre a tradição da leitura em voz alta e a novidade da revista ilustrada
que requer, mais do que a atenção auditiva, a atenção visual, sobretudo
quando a função da imagem não é ilustrar mas narrar, como acontece na
BD. Mostrando que as histórias numa revista ilustrada não são acessíveis
da mesma maneira que num livro de contos, a atitude das meninas significa
que tal compromisso não é durável.
Veiculada pela imprensa infanto-juvenil, depois autonomizada em
álbum, a BD invade os lares, cala a contadora ou a leitora e oferece às crianças e aos jovens todo um novo universo de histórias bem diferente dos
contos e outras histórias tradicionais (cf. Degh, 1979, p.101). A BD é um
novo medium que contribui vigorosamente para a formação de um património narrativo moderno, uma nova mitologia mediática, um imaginário
vibrante. A BD está na linha da frente de uma mutação sociocultural que
deslocou para as indústrias culturais a competência narrativa das mulheres
do povo. Ora é muito interessante notar que Bécassine, uma das personagens fundadoras da BD, nascida em La Semaine de Suzette, seja uma serviçal sem boca. Camponesa bretã desenraizada na capital, Bécassine não
é criada contadora mas criada contada. Ela representa magnificamente o
regime moderno do entretenimento caseiro que destituiu a criada do seu
saber imemorial de contadora para a introduzir na BD como personagem
cómica caracterizada pela inépcia. A inépcia é o traço fundamental do estereótipo da identidade bretã criado pela própria cultura popular urbana. A
imprensa popular, a literatura e a publicidade contribuíram para o confinamento do proletariado bretão que trabalhava em Paris numa representação
típica alvo de troça coletiva: encurralados na sua identidade particular, os

10 Disponível em http://www.letteraturadimenticata.it/BIBLdeSUZETTE/Suzette.htm
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campónios bretões são aqueles que não se orientam ou que se orientam mal
no mundo urbano e industrializado (cf. Dantec & Eveillard, 2003).
Vários estudos dedicados à personagem de Bécassine, com destaque
para os de Hélène Davreux, Anne-Marie Couderc e Bernard Lehembre,
mostram a complexidade desta personagem-ícone capaz de representar
um espectro considerável de significações políticas, sociais e culturais: a
identidade bretã, a condição das mulheres, a idiotice, uma categoria social
emblemática de Paris 1900 (a cidade conta então cem mil criadas de origem
bretã), o património cultural da França. Proponho acrescentar a este leque
mais uma significação: Bécassine como símbolo da reorganização moderna
da cultura popular. Com a industrialização e a urbanização, a cultura popular urbana forma-se sobre a retirada da cultura popular tradicional, com
o seu modo artesanal de narração, para as margens do arcaico e do rural,
ficando circunscrita ao folclore. Bécassine, ex-camponesa em processo de
adaptação à forma de vida urbana moderna, encarna esta mutação cultural.
Ela representa o novo estatuto da criada que perdeu a ancestral competência narrativa da contadora para entrar nas histórias como personagem que
exibe comicamente a sua incompetência hermenêutica. Criada moderna,
isto é, que não conta, Bécassine figura o efeito de um processo de alterações
nas condições e modalidades de acesso à ficção, no qual a imprensa ilustrada infanto-juvenil e a BD têm um papel crucial.
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MOSCAS QUE FIZERAM LITERATURA
FLIES THAT MADE LITERATURE
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Sobrevoando a literatura novecentista europeia, dado se torna verificar que a
mosca (um dos três temas literários, a par do amor e da morte, segundo Augusto
Monterroso) a percorre em multímodas vertentes hermenêuticas, como símbolo do
Mal, à sombra do existencialismo sartriano, sob a égide da mitologia greco-romana,
ao serviço da ficção científica e do controverso Nouveau Roman. Uma tipologia
incipiente das suas representações literárias engloba a mosca doméstica de Lineu,
a mosca mitológica, a mosca simbólico-ideológica e a mosca emigrante, que tanto
invadem a escrita autobiográfica e autoficcional, como se cruzam com lendas populares e mitos subvertidos. É só passar em revista as sartrianas Les Mouches, A Mosca
da cabeça branca, a eliadeana Pe Strada Mântuleasa, o durassiano Écrire, o Dietario
Voluble de Vila-Matas e o Passageiro em trânsito de Cristóvão de Aguiar. Afinal, a
mosca, elogiada por Luciano de Samósata, não é tão insignificantemente literária
quanto banal no quotidiano sofrido.
Palavras-chave: mosca; literatura novecentista; existencialismo sartriano; mitologia greco-romana; ficção científica; lendas populares.
A flight over nineteenth-century European literature will show that the fly (according to Augusto Monterroso, one of the three literary themes, besides love and
death) has a recurring presence in multimodal hermeneutical forms. As a symbol of Evil, in the shadow of Sartrean existentialism, under the aegis of Greek and
Roman mythology, at the service of science fiction and the controversial Nouveau
Roman. An initial typology of its literary representations includes the house fly
Musca Domestica (Linnaeus), the mythological fly, the symbolical-ideological fly
and the emigrant fly, which quite often invade autobiographical and auto-fictional
*
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writing and intersect folk tales and subverted myths. Suffice it to think of Sartre’s
Les Mouches, Langelaan’s The Fly, the Eliade’s Pe Strada Mântuleasa, Duras’s Écrire,
Vila-Matas’s Dietario Voluble and Cristóvão de Aguiar’s Passageiro em trânsito.
After all, the fly, which was highly praised by Luciano de Samósata, is not so insignificant in literature as its trivial presence in everyday life may suggest.
Keywords: fly; 20th century European literature; Sartrean existentialism; Greek and
Roman mythology; science fiction; folk tales.

•

0. Introdução
Poderá, à primeira vista, afigurar-se bizarra a escolha, para tema de um
artigo, desse díptero braquícero vulgarmente designado por mosca, quanto
mais não seja pelo seu caráter banal e aspeto insignificante, para não dizer
repelente. Mais lícita, sob todos os pontos de vista, não deixaria de ser a
abordagem, na lírica e na prosa, quer do motivo do rouxinol, quer do tema
do olhar nele centrado. Todavia, este inseto da família Muscidae, diversamente do pássaro dentirrostro e da sua subsequente focalização, constitui
uma presença tão marcante na literatura universal que, parodiando (não
pejorativamente) a expressão bíblica “Ao princípio era o Verbo”, poder-se-ia
chegar a uma fórmula gnómica do tipo “No início era a mosca.” Aliás, para
Maria Teresa Almeida, a mosca, “animal de sucesso com uma origem longínqua, mais de duzentos milhões de anos anterior à do homem, está associada à sua presença, desde a Pré-História, enquanto agricultor e viajante”.[1]
Nesta conjuntura, não se torna despiciendo pluralizar o lexema e falar
de moscas, englobando tanto a Musca Domestica Linnaeus, invasora não
desejada do quotidiano sofrido, como aqueloutra simbólico-literária e
socioideológica que, decalcada no seu referente, se apresta a sublimá-lo,
transitando para a posteridade.

1 O fragmento supracitado, bem como outros que se lhe seguirão, foram expressamente escritos
para este artigo (2016) e são da autoria de Maria Teresa da Silva Craveiro Martins de Almeida,
Professora Auxiliar do Departamento de Biologia, Centro de Biologia Molecular e Ambiental,
da Escola de Ciências da Universidade do Minho, a quem manifestamos a nossa mais profunda
gratidão.
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1. Elogio da mosca: prosopograﬁa e etopeia lúdicas
Elogio da Mosca, escrito no século II d.C. por um Luciano de Samósata
dividido entre a Escultura e a Pintura, firma-se como um opúsculo encomiástico sobre um inseto que, presumivelmente, não seria digno de tal
malabarismo retórico. “Dissertação”, na terminologia do sujeito escrevente,
ele é, sobremaneira, um exercício de retórica, mais panegírico do que celebração, correspondendo ao género epidíctico. No exórdio enuncia-se a tese
a defender, patente no pacto firmado pelo título, quase a contrario sensu
ou, por outras palavras, mediante uma argumentação baseada sobre a analogia e o contraste. A nível da prosopografia, e numa tipologia lúdica de
elegância física em competição, vai-se explanando o que a mosca não é para
inferir o que ela é, na realidade:
A mosca não é o mais delgado dos seres alados, em comparação com os mosquitos, as melgas e outros ainda mais finos, mas em grossura excede estes, tanto
quanto ela própria fica atrás da abelha. (Samósata, 2013, p.73)

Numa longa sequência descritiva, queda-se Luciano na sua cabeça giratória unida ao corpo (diversamente daqueloutra dos gafanhotos caraterizada pela fixidez), nos olhos salientes, no peito robusto, no abdómen similar
a uma couraça e nas seis patas que possui, servindo-se de duas para caminhar e das restantes, posicionadas à frente, como se fossem mãos humanas: “Poderás vê-la a andar com quatro patas e segurando um qualquer
alimento com as duas ‘mãos’ no ar, numa atitude humana, extremamente
parecida com a nossa.” (idem, p.74). Se, à semelhança da vespa e da abelha,
tem um ferrão traseiro, não hesita em deste abdicar para se defender com a
boca e a tromba, análoga (passem as divergências...) à do elefante, da qual
sai um dente cuja função consiste em picar e sugar sangue. Numa tentativa
imediata de persuadir o auditório, suscitando a adesão à doxa, mas sem
descuidar a instrução, o deleite e a emoção do público, o autobiógrafo de
O Sonho (ou Vida de Luciano) detém-se com vagar na inédita musicalidade do seu voo, que asas membranosas, conquanto delicadas e floreadas
como as dos pavões, propiciam. Nesta conjuntura, o voo ziguezagueante
da mosca – “não provida de penas como os outros seres alados” (idem,
p.73) – , que difere do morcego pela descontinuidade e do gafanhoto pela
ausência de saltos, é bem mais melodioso[2] do que a “toada musical” das
2 Ver, a este respeito, o espetáculo intermedial, bailado, sinfonia e prosa poética, descrito por
Proust: “(...) les mouches qui exécutaient devant moi, dans leur petit concert, comme la
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melgas e dos mosquitos e do que a zoada das “vespas”, binariamente qualificada como “temível e ameaçadora” (ibidem). No que à etopeia diz respeito,
Luciano procede, numa primeira etapa, ao inventário das suas qualidades
para, numa fase segunda, apontar alguns dos seus defeitos, que pressupõe
serem sobejamente conhecidos. A par da sua esperteza – visível na habilidade matreira com que escapa às invetivas estultas da aranha – e do seu
pudor – evidente no recato mantido durante a noite ao longo da qual “não
cuida de cometer algum acto vergonhoso” (idem, p.76) – , é “preguiçosa e
mandriona” (ibidem), usufruindo de mesas fartas e lautos manjares sobre
os quais descarada e indiscretamente perambula. Quanto à reprodução, ela
passa de rastejante a voadora, “é fecundada e gera uma larva minúscula”
(idem, p.74), dando origem a uma nova mosca, teoria que Santo Agostinho
corrobora no capítulo XXVII de De Civitate Dei: “É certo que há animais
nascidos não sei de quê, sem acasalamento, e que, depois, acasalam para se
reproduzirem – como é o caso das moscas” (n/d, p.1420).
Nesta preleção, onde ressalta o cómico do discurso, não se abstém
Luciano, com o escopo de angariar provas extratécnicas ou testemunhos
fidedignos suscetíveis de comprovarem as provas técnicas da sua tese, de
invocar Homero, “o mais grandiloquente dos poetas” (idem, p.75), e de
assinalar uma lacuna num tratado platónico. Bom conhecedor dos símiles homéricos, refere-se o panegirista, entre outros, aos versos 469-471 do
Canto II da Ilíada, em que o poeta grego compara a intrepidez de Menelau
com a valentia da mosca, e aos versos 129-131 do Canto IV, nos quais Atena,
ao desviar uma seta do esposo de Helena, é comparada a uma mãe que
enxota a mosca do filho adormecido.[3] Quanto à Odisseia, ela não é referenciada pelo Autor, muito provavelmente por não se tratar de um poema
de guerra, mas de nostos. Acaso poderia a mosca competir com as cabras, as
ovelhas, os porcos, os vitelos e os bois, ofertório destinado a obnubilar a ira
dos deuses? Ou rivalizar com a “Circe de belas tranças” (Canto XII, v.150),
a “divina Caríbdis” (Canto XII, v.104) e a Cila “ladrando de modo danado”
(Canto XII, v.85)? Olvidou, contudo, secundarizando as simbólicas “palavras apetrechadas de asas”, o moscardo, que surge como comparante nos
musique de chambre de l’été; elle ne l’évoque pas à la façon d’un air de musique humaine, qui,
entendu par hasard à la belle saison, vous la rappelle ensuite; elle est unie à l’été par un lien plus
nécessaire: [...] elle n’en réveille pas seulement l’image dans notre mémoire, elle en certifie le
retour, la présence effective, ambiante, immédiatement accessible.” (Proust, 2013, p.113). Numa
perspetiva menos poética e bem mais objetal, Robbe-Grillet designa este soi-disant bailado por
ronda: “(...) la ronde des insectes est toujours la même. [...] des corpuscules plus gros que les
autres.” (1990, p.150).
3 Cf. Ilíada (2005). Tradução de Frederico Lourenço.
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versos 299-300-301: “Precipitaram-se [os Pretendentes] através da sala
como gado enlouquecido/ por um esvoaçante moscardo, que espicaça os
bois a correr em frente/ na época primaveril, quando os dias começam a
aumentar.” (Canto XXII, 2003: 361). Transitando para Platão, não se inibe o
funcionário público em missão no Egito de afirmar que “a alma das moscas
também é imortal”, acrescentando que “este é o único ponto que Platão descura na sua obra sobre a alma e a imortalidade desta [mosca]” (idem, p.76).
Debruçando-nos sobre a narração de Fédon, atribuída pelo filósofo grego a
Fédon de Élis, é-nos dado verificar que os argumentos cruciais apresentados são a persistência das almas após a morte, a fim de reencarnarem noutros invólucros corpóreos (crença na metempsicose advogada por Órficos
e Pitagóricos), a pré-existência da alma relativamente ao corpo (argumento
gnosiológico ou reminiscência) e a afirmação da realidade ôntica do puro
inteligível, ou, resumindo, a conexão entre a imperecibilidade da alma e a
eternidade das ideias. Se, para Platão, as almas dos homens voltam para os
corpos, mesmo dos animais, e se, para Porfírio, as almas humanas regressam não aos corpos dos homens que tinham abandonado, mas a novos
envoltórios corporais, para Luciano a alma da mosca, partindo do corpo, a
ele regressa novamente, porquanto “quando uma mosca morre, se vertermos sobre ela um pouco de cinza, ela ressuscita, sofre uma regeneração e
inicia uma segunda vida” (idem, p.76).
Afinal, segundo o Escritor hondurenho e guatemalteco Augusto
Monterroso – para o qual a vida nem é um ensaio, nem um conto, nem um
poema, mas tão-somente um “movimento perpétuo”, sinónimo de ensaio
de conto do poema da vida – , as moscas animizam-se – como aquela que,
inconformada, noite após noite, com a sua tristíssima condição de muscídeo, sonhava ser uma águia a voar pelos Alpes e pelos Andes (“La mosca
que soñava que era un águila”) – e conduzem as almas dos nossos antepassados, mercê de uma palavra omnipresente e transmigratória que veicula o
conhecimento, a sabedoria e a espiritualidade.
Las moscas trasportan, heredándose infinitamente la carga, las almas de nuestros muertos, de nuestros antepasados, que así continúan cerca de nosotros,
acompañándonos, empeñados en protegernos. Nuestras pequeñas almas trasmigran a través de ellas y ellas acumulan sabiduría y conocen todo lo que nosotros no nos atrevemos a conocer. Quizá el último transmisor de nuestra torpe
cultura occidental sea el cuerpo de la mosca... (Monterroso, 1972, p.12).
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Voltando ao encómio da mosca, e no tocante à peroração (na qual é
sólito lembrar-se a proposição e revisitarem-se as partes do discurso),
Luciano parece desrespeitá-la: findas a prosopografia e a etopeia (que talvez
suscitassem um sorriso a um biólogo[4] e entomólogo hodierno), o encomiador, longe de retomar os doze pontos do seu exercício retórico, deixa-o,
paradoxalmente, inconcluso e acabado: “Embora tenha ainda muitas coisas
que contar, ponho um fim definitivo a esta dissertação” (idem, p.78).

2. Uma praga ideológica: a função metafórica e simbólica da
mosca
Enquanto Luciano faz uma cómica apologia das moscas, Jean-Paul Sartre
apressa-se a denegri-las, transmutando-as em símbolos das Eríneas, essas
filhas da Noite que, na última tragédia da trilogia esquiliana, porfiam em
manter a ordem, perseguem a violação da lei natural (não o mariticídio de
Clitemnestra, mas o matricídio de Orestes) e vão no encalço dos criminosos
em vida e no post-mortem. Quinze anos após o assassínio de Agamémnon
por Egisto e Clitemnestra, Orestes, acompanhado do seu Precetor, apenas
‘nomeado’ pela função – o Pedagogo – , chega sob um falso nome a Argos,
que se começa a desertificar no seguimento de uma invasão inaudita de
moscas. Depois de explicar aos viandantes que os novos soberanos difundem o medo e o arrependimento no interesse da ordem pública, Júpiter
aconselha Orestes a partir. No entanto, Orestes, sabendo que é livre (ao
4 Comentando a prosopografia da mosca da autoria de Luciano, Maria Teresa Almeida tece as
seguintes considerações: “Primo: as moscas utilizam as patas medianas e anteriores, através de
movimentos constantes, num hábito de higiene cuidadosa, para apurar a sua capacidade sensorial, mantendo os minúsculos pelos dos olhos, antenas, patas e resto do corpo sempre limpos.
Secundo: as moscas alimentam-se ingerindo (o adulto) apenas líquidos ou material liquefeito
por ação da saliva. Na boca possuem uma estrutura, um aparelho ou lambedor/sugador ou
picador como nas moscas hematófagas (que se alimentam de sangue), de que são exemplo
a mosca tsé-tsé, africana, ou a mosca preta. Tertio: apenas são funcionais as asas anteriores
(as posteriores, reduzidas, designadas por balanceiros ou halteres, são usadas como estabilizadores); as asas, num movimento complexo e rápido, permitem percorrer longas distâncias
num voo altamente eficaz, mudando rapidamente de direção ziguezagueante, o que confere
parte da agilidade, produzindo um zumbido caraterístico. Quarto: as moscas reproduzem-se
rapidamente, produzindo a fêmea, geralmente, centenas a milhares de ovos com um desenvolvimento do tipo holometabolo, i.e, que passa por metamorfose com todas as fases – ovo, larva,
pupa, adulto. De um modo geral, as moscas fazem a postura (por oviparidade, ovoviparidade
ou viviparidade) e completam o seu ciclo de vida entre alguns dias e um mês. Quinto: nalguns
animais, nomeadamente em certos insetos, ocorre partenogénese, reprodução sem a ação de
machos. Sexto: alguns animais, nomeadamente dípteros, mantém-se num estado de inação
(criptobiose), do qual conseguem aparentemente ressuscitar.”
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contrário de certos homens que ainda creem nos deuses e nos reis, desconhecendo ou, melhor, não tendo consciência da sua liberdade), resiste a
Júpiter, que almeja restabelecer a sua autoridade, e liberta Argos dos muscídeos, doravante submissos à sua vontade.
Considerada uma praga, a nuvem de moscas perpassa em toda a peça,
num crescendo de volume e agressividade letais. No Primeiro Ato, Júpiter
informa que elas são carnívoras, atraídas à cidade pelo fedor a cadáver e
havendo, desde então, engordado; o Pedagogo repele os dípteros maiores
do que abelhas, o filho de Agamémnon denuncia a carcaça de uma cidade
semimorta, varejada por um calor infernal e por milhares de braquíceros,
e Electra deposita o lixo junto da estátua do deus com ar de assassino, para
que os dípteros dele desfrutem gulosamente; no Segundo Ato, um homem
inominado acusa as moscas vingadoras de sobre ele pairarem como corvos,
enquanto o Primeiro Soldado, após carnificina de um “enxame” (assinale-se
o paralelismo com as abelhas) de “animaizinhos” que morrem aos milhões
todos os dias, procede à sua ‘biotaxia’ em vivas, mortas e mortas-vivas. No
terceiro Ato, elas não se inibem de exteriorizar a sua malevolência, impelindo sub-repticiamente Electra a afastar-se de Orestes e regozijando-se
com a promessa de iminentes mordeduras sugadoras (corrobore-se a ‘equiparação’ das moscas às abelhas).
Impõe-se, nesta ordem de ideias, uma leitura semiológica desta quase
“pièce à thèse” (drama em três atos representado no “Théâtre de la Cité”, sob
a direção de Charles Dulin), socioideológica e filosófico-cultural, incidindo
quer sobre a sátira política, quer sobre os princípios existencialistas advogados por Sartre. Não passa despercebida ao leitor a crítica ideológica ao
regime de Pétain – a mea culpa coletiva que o colaboracionismo reclama –,
à instauração do medo como agente de submissão, conducente à má consciência generalizada, ao arrependimento dos pecados cometidos (e a cometer...) e à confissão pública de crimes oficiais e faltas imaginárias: “Dans le
moment même où nous allions nous abandonner au remords, les gens de
Vichy et les collaborateurs, en tentant de nous y pousser, nous retenaient.”
(Sartre, 1949, p.35). Também a crítica à Igreja está patente na denúncia do
‘paternalismo’ falacioso de Júpiter e subsequente refutação de deuses e reis,
da moral da penitência alicerçada no pecado original, do modelo messiânico do ‘Salvador’, inexistente e/ou inoperante numa transcendência vazia,
e na facticidade presunçosa do Grande Sacerdote, sob a égide de Egisto,
remetendo, eventualmente, para os bispos à sombra de Pétain, porquanto
a hierarquia católica nunca deixou de encorajar Vichy. Nesta conjuntura,
as moscas, metáfora do Mal, aliadas dos tiranos nazis que oprimem o povo
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mediante oblata irrisória de uma contrição tida por salvífica, simbolizam a
condenação ao(s) remorso(s) e à expiação numa Argos estigmatizada pelo
invasor ou, descodificando a mensagem ideologicamente comprometida,
numa alegoria de Paris e da França (patriota e colaboracionista) sob a ocupação alemã. Aliás, segundo o Autor, a ocupação não era só a presença
dos vencedores, mas “sur tous les murs, dans les journaux, cette immonde
image qu’ils voulaient nous donner de nous-mêmes” (ibidem). Punitivas,
na esteira da política antinacional de Pétain[5], as moscas parecem consolidar o elo entre a tragédia antiga e a variante moderna do mito[6]: além
de incrementarem o paganismo e alimentarem a fatalidade, fomentam a
resignação e a dimensão coletiva da catarse aristotélica. Alguns ecos de
Nietzsche reforçam a sua função negativa no decurso da crítica sartriana:
urge, na verdade, captar as forças dionisíacas mediante a sua representação por imagens apolíneas (atente-se na sacrílega Electra trajada de branco
como desafio supremo ao luto envergado pelos Argivos), atacar os fundamentos da moral, delatando os interesses que a ela presidem (não inventa
Egisto a fábula de ‘soltar’ os mortos para uso e abuso do povo? Não confessa
Júpiter o seu negócio de recrutar vinte mil homens arrependidos por cada
homem morto?) e reprovar os deveres dos homens mascarados de direitos
que os outros sobre eles pensam ter. Um segunda leitura, complementar da
primeira, evidencia o existencialismo do filósofo francês que, substituindo
a subjetividade cartesiana pela subjetividade existencial, a essência pela
existência, preconiza que o homem é caraterizado quer pela relação, a partir da experiência do olhar (o ser que olha para e o ser/ objeto que é olhado
5 “Le régime de Vichy n’a pas rénové la France comme il [Pétain] l’ambitionnait, il ne lui a pas
non plus rendu son indépendance et sa grandeur. Au contraire, après l’avoir divisée, il l’a unie
contre lui par sa politique de répression et de collaboration qui servait avant tout les intérêts
de l’occupant. [...] L’après-guerre consacra [...] le discrédit de Vichy [...] Depuis la Libération, la
mémoire de Vichy est demeurée une mémoire noire.” (Burrin, 1992, p.337-342).
6 É sobejamente conhecido que, no período que medeia entre as duas grandes guerras mundiais,
os Homens de Letras fazem apelo à mitologia antiga (e não à História recente), tomando de
empréstimo temas e mitos vazados na tragédia, sugando o leitor – convidado a viajar rumo a
uma ucronia e a uma utopia – no vórtice do tempo e instaurando, deste modo, um efeito de
distância entre o espetador e o objeto de representação. Contudo, a retoma de figuras míticas,
longe de constituir uma mera repetição, arvora-se como variação num hipertexto que tanto
pode suprimir uma motivação do hipotexto (desmotivação) como propor uma valorização
distinta da que surge no texto original (revalorização de uma personagem, por exemplo). Na
ótica de Huet-Brichard, “Au XXe siècle, faire référence au théâtre de Sophocle et d’Euripide,
c’est assigner à la représentation une fonction politique: c’est considérer le personnage et le
spectateur comme des acteurs dans la cité. C’est donc exprimer une vision de l’homme et une
conception du théâtre: l’homme est saisi dans l’ensemble de ses relations à autrui; le théâtre est
le lieu où l’individu et la cité se mettent en question.” (2001, p.138).

MOSCAS QUE FIZERAM LITERATURA

139

por), entre o pour-soi, o pour-autrui e, por fim, o être-pour-autrui, quer pela
liberdade total de escolha, ou seja, pelo engagement ou não numa dada
situação (constituindo a recusa da ação e a negação do compromisso uma
opção). Não será inoportuno, nesta ordem de ideias, lembrar que Júpiter, ao
reconhecer que os homens são livres, admite a farsa de Egisto, que o amante
de Clitemnestra se vê como os outros o veem, personificando o medo que
os outros dele têm, e que as moscas até então fiéis a Argos não hesitam em
trocar as suas vítimas pelo homem livre que é Orestes. Afinal, o homem
só pode cumprir o seu destino ao responsabilizar-se pelos seus atos e ao
ter consciência da sua liberdade, que não consiste na indiferença ensinada
pelo humanismo cético, mas tão-só no compromisso e na ação. Não assevera o filósofo, em L’Être et le Néant, que “l’homme, étant condamné à être
livre, porte le poids du monde tout entier sur ses épaules: il est responsable
du monde et de lui-même, en tant que manière d’être”? (1943, p.639). Do
mesmo modo, escreve Sartre, em La Répubique du Silence, que “jamais nous
n’avons été plus libres que sous l’occupation allemande. Nous avions perdu
tous nos droits et d’abord celui de parler” (Sartre, 1949, p. 11).
Estas duas aproximações (socioideológica e filosófico-cultural) convergem, fundindo-se nos protagonistas do drama, Orestes e Electra, figuras paradigmáticas da Resistência e do colaboracionismo que conhecem
mutações significativas. A uma Electra sequiosa de vingança, que surge
como a “dernière des servantes”[7] à qual é assacado um ódio extremo pela
mãe[8], e a um efeminado Orestes, afeiçoado à despreocupação e superficialidade da sociedade de Corinto[9], sucedem-se, após o crime iniciático,
uma Electra hesitante – cuja fraqueza desemboca na pouco convicta defesa
da figura maternal[10] e na atribuição de um poder maior às moscas – e
um Orestes intrépido, emblema da liberdade, e não vítima da fatalidade.
Ao vazio, medo, passividade e resignação de Egisto, que tiraniza o povo de
Argos[11] – já de si escravizado pelas moscas infernais – mediante a invenção

7 Cf. Sartre, Jean-Paul (1972, Acte premier, IV, 129): “Je lave le linge du roi et de la reine. C’est un
linge fort sale et plein d’ordures.”
8 Visível aos olhos de Clitemnestra (Acte premier, V, 137): “Clytemnestre […] Tu me hais, mon
enfant, (…)”.
9 “Elles [les jeunes filles de Corinthe] se parent, et puis elles chantent ou elles touchent du luth, et
puis elles rendent visite à leurs amies et, le soir, elles vont au bal.” (idem, Acte premier, IV, 134).
10 “Elle ne peut plus nous nuire…” (idem, Acte 2, VI, 206).
11 “Clytemnestre […] Est-ce que vous avez oublié que vous-même [Égisthe] vous inventez ces
fables pour le peuple?” (idem, 2, III, 191-192).

140

MARIA DO ROSÁRIO GIRÃO RIBEIRO DOS SANTOS

da simbologia da Caverna[12], personificação do Remorso, e que não oferece
resistência depois de confessar o assassínio de Agamémnon (avisado, todavia, por Júpiter do castigo que sabe que Orestes mais cedo ou mais tarde lhe
infligirá), opõem-se o desafio, a lucidez e a plenitude do irmão de Electra,
assumindo o seu crime não por razões de vingança retribuída e de ambição
pessoal saciada, mas por uma liberdade cuja assunção, perante os múltiplos
caminhos a seguir[13], é de livre vontade ditada. Se Egisto se transmuta em
vítima[14] da imagem que, sobranceira, tem vindo a impor aos demais e se
Electra cede à dependência e cobardia conducentes ao arrependimento[15],
Orestes, prometeico e Resistente, liberta o seu povo, do qual poderia – mas
nem será nem quererá ser...[16] – tornar-se soberano. Com efeito, ao desafiar
o poder espiritual do astuto Júpiter e o poder temporal do já reabilitado
Egisto, ao suprimir, pela morte catártica, o último tirano dos tiranos, ao
avocar o papel de bode expiatório, ao carrear a culpa da sociedade, sem
sucumbir à sua carga simbólica, e ao ultrapassar os limites graças ao cumprimento da sua missão, Orestes encarna a liberdade que subjaz à natureza
humana, traduzida pelas várias ocorrências do lexema[17], bem como das
suas variantes morfológicas.
Interessante e original se nos afigura o explicit de Les Mouches, que não
resistimos à tentação de transcrever.
Écoutez encore ceci: un été, Scyros fut infestée par les rats. C’était une horrible
lèpre, ils rongeaient tout; les habitants de la ville crurent en mourir. Mais un
jour, vint un joueur de flûte. Il se dressa au cœur de la ville – comme ceci. (Il se
met debout.) Il se mit à jouer de la flûte et tous les rats vinrent se presser autour
de lui. Puis il se mit en marche à longues enjambées, comme ceci (il descend
12 “Électre […] A chaque anniversaire, le peuple se réunit devant cette caverne. Des soldats repoussent de côté la pierre qui en bouche l’entrée, et nos morts, à ce qu’on dit, remontant des enfers,
se répandent dans la ville.” (idem, Acte premier, V, 143).
13 “Oreste, d’une voix changée. Il y a un autre chemin.” (idem, 2, IV, 179).
14 “Je suis las.” (idem, 2, V, 196).
15 “Jupiter […] Défends-moi contre les mouches, contre mon frère, contre moi-même, ne me
laisse pas seule, je consacrerai la vie entière à l’expiation. Je me repens, Jupiter, je me repens.”
(idem, 3, III, 241).
16 “Mais n’ayez crainte, gens d’Argos: je ne m’assiérai pas, tout sanglant, sur le trône de ma victime:
un Dieu me l’a offert et j’ai dit non. Je veux être un roi sans terre et sans sujets. Adieu, mes hommes, tentez de vivre: (…)” (idem, 3, VI, 246).
17 Ver, por exemplo, 2, V, 202: “Oreste sait qu’il est libre.” – diz Júpiter; cf. 2, VIII, 209: “Nous
sommes libres, Électre.”; cf. 2, VIII, 210: “Je [Oreste] suis libre, Électre; la liberté a fondu sur moi
comme la foudre.”; cf. 3, I, 224: “(…) je [Oreste] suis libre. […] Libre.”; cf. 3, II, 236-237: “ Mais,
tout à coup, la liberté a fondu sur moi et m’a transi, […] je suis libre. (…)”.
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du piédestal), en criant aux gens de Scyros: ‘Écartez-vous!’ (La foule s’écarte.) Et
tous les rats dressèrent la tête en hésitant – comme font les mouches. Regardez!
Regardez les mouches! Et puis tout d’un coup ils se précipitèrent sur ses traces.
Et le joueur de flûte avec ses rats disparut pour toujours. Comme ceci.
Il sort; les Érinnyes se jettent en hurlant derrière lui. (idem, Acte 3, VI, 247).

Retiremos, do desfecho supracitado, algumas ilações sumariamente
conclusivas: em primeiro lugar, o recurso ao maravilhoso parece contrariar
o caráter trágico de uma peça que prima pela ausência do feérico ou, mais
bem dito, pela sua camuflagem dramática; em segundo lugar, a identificação entre o mágico tocador da flauta encantada e o mítico Orestes, cuja
magia em mais não consiste do que na propalação do lema ‘responsabilidade’, bem como na ‘propaganda’ de uma liberdade almejada; em terceiro
lugar, a assimilação dos ratos (os mesmos – ou outros? –, mais ou menos
politicamente conotados, que Albert Camus imortalizará em La Peste…) às
moscas/ Erínias/ Euménides, mamíferos indesejáveis e insetos impertinentes que metaforizam o Mal enraizado; em quarto lugar, a reinstauração da
situação primitiva por intermédio do aniquilamento do Mal (que as moscas
simbolizam), superado graças a um gesto exemplar por parte de uma personagem, cujo feito heroico detém uma inegável dimensão mítica. Citemos,
a este respeito, as palavras perspicazes de Michel Leiris, passíveis de esclarecimento da mensagem política e filosófica que Les Mouches encerram:
(…) à chacun de faire comme lui et d’accomplir le saut, s’engageant dangereusement et de sa propre décision dans la voie aride ainsi inaugurée, à l’encontre
d’un Bien qui n’est autre que ‘leur Bien’, celui des hommes aliénés à eux-mêmes
par le respect de l’ordre établi. […] Révélée à elle-même par le geste d’Oreste,
on peut penser que la cité d’Argos, au lieu d’être un agrégat de maîtres et d’esclaves, se changera en une association d’hommes devenus conscients de leurs
responsabilités (…).[18]

Neste teatro de desmistificação do poder, em que a fatalidade deixa de
ser uma força externa, manipulada pelos divinos habitantes do Olimpo,
para se tornar interior, e em que Júpiter anuncia o crepúsculo dos deuses,
Orestes não é apenas o filho do mítico Rei dos Reis, de nome Agamémnon,
e de uma Clitemnestra adúltera e mariticida, mas o porta-voz existencialista desse célebre frequentador do café parisiense Les deux Magots, detendo
as moscas uma inegável função ideológico-política.
18 Cf. Leiris (1943, p.3), “Oreste et la Cité” apud Noudelmann (1993, p.210).
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Paralelamente ao drama de Sartre, as moscas, em Pe strada Mântuleasa
(novela publicada em Paris, em 1968, com o título Le vieil Homme et
l’officier), indiciam o ponto originário do realismo mágico (introdutor de
uma fissura aparente no fluxo temporal) e a etapa preliminar de uma experiência crucial, osmose de metamorfose iniciática e de reviravolta política.
Com efeito, Mircea Eliade dá a sensação de escamotear as estratégias inquisitoriais do comunismo mediante um harmónico entrelaçamento dessa
categoria estética, que é o fantástico, e do mundo arquetípico do mito[19],
consolidados num fluxo efabulatório laborioso da responsabilidade de um
fabulador nato. A entrada em cena dos dípteros, com direito a um protagonismo falaciosamente meteórico, é viabilizada por Abdul, Exterminador de
profissão e Detentor do Segredo.
– É uma longa história – começou ele. – Para a perceber, é preciso que saiba
que tudo começou com Abdul, o rapaz tártaro de quem lhe falei há pouco.”
(idem, p.31).
Esse tal Darvari, o rapaz de quem estou a falar [Farâmă], tinha descoberto que
um dos amigos, chamado Aldea, que frequentava outra escola, para os lados
de Calea Moshilor, estabelecera amizade, um ano antes, em Tekirghiol, com
o filho de um tártaro que ganhava a vida andando de casa em casa a exterminar moscas. Sim, é a palavra apropriada: exterminava-as positivamente. Se
eu não tivesse visto, não acreditava. [...] Ainda estou a ouvi-lo: ‘Tem muitas
moscas em sua casa?’ Falava o romeno na perfeição porque tinha estudado em
Constantza, [...] Era o seu ofício: ganhava a vida a exterminar as moscas. [...]
‘Vou expulsá-las [as moscas] e durante uma semana não tornam a aparecer. Se
vier alguma, o senhor não me paga.’ ‘Quanto quer pelo serviço?’ ‘Um leu.’ [...].
(idem, p.27-28)

Dois universos distintos configuram um duplo cronótopo: o primeiro
sedimenta-se idilicamente na Rua Mântuleasa, em torno da Escola e dos
parques sombreados por alperceiros, castanheiros e cerejeiras; o segundo,
distópico, aponta para o edifício de vários andares, datado do início do
século e sito numa qualquer artéria da capital romena.
Assiste-se, no primeiro, ‘fundado’ por Abdul e pelas moscas, à amizade
de Lixandru e de Borza, que eram como irmãos (idem, p.30), ao desaparecimento quer de Iozi, o filho do rabino – que não mais emerge da água para a
qual se lança, depois de Lixandru, que nela havia mergulhado, proferir: “Se
19 Veja-se, por exemplo, o mito do Judeu errante (Farâmă), de Teseu e o Minotauro (a que o ‘feiticeiro’, Oana e o touro dão voz), de Orfeu e Eurídice (concretizado por Leana e Lixandru) e de
Ulisses e Calipso (o doutor e Calliopi).

MOSCAS QUE FIZERAM LITERATURA

143

soubessem como é lindo! Como nos contos de fadas!” (idem, p.33) –, quer
de Darvari, cujo avião deixa de ser visto em 1930, entre a Ilha das Serpentes
e Odessa; ao caso da bela Oana, gigante de dois metros de altura, filha de
Fanica Tunsu e neta do guarda-florestal, que, após ter sido consecutivamente violada, acaba por deixar os pastores impotentes, fazer sexo com um
“animal enorme, nunca visto. Um touro formidável. Como os das lendas
(...)” (idem, p.84), esperar pelo futuro marido – esse feiticeiro montado em
dois cavalos – , casar com o doutor Cornelius no mosteiro de Paseerea e
contar a Lixandru um sonho inédito[20] que deixa este último perturbado:
“Viste os sinais! Apareceram-te em sonhos! É essa a gruta, no fundo das
águas, a gruta que eu também vi há muito tempo, e onde vive agora Iozi!”
(idem, p.137); assiste-se, ainda, à estória de Arghira, que recupera a vista
graças a Zamfira, e à de Marina que, tendo começado a esculpir O nascimento de Vénus – e não a pintá-lo, como Sandro Botticelli – , julgava ser
Zamfira; e, por fim, assiste-se ao episódio remoto em que Leana solicita a
Farâmă que interdite Lixandru de descer às caves, conselho não acatado
por este sonhador, que lia, aos dezasseis anos, Calderón, Sá de Miranda e
Camões (idem, p.67) e que premiava os proprietários das casas onde penetrava com a récita de um soneto camoniano (idem, p.109).
Quanto ao segundo, pelas moscas estigmatizado, ele alicerça-se na visita
que faz Zaharia Farâmă ao Major/Camarada Borza, que denega ter sido seu
aluno, e ao longo interrogatório daí advindo: à imagem de Scheherazade
das Mil e uma noites[21], o ex-Diretor e Inspetor é requestado a responder
20 Não deixa de ser pertinente transcrever um fragmento deste texto onírico: “Eu estava a nadar
no Danúbio, [...] entrei numa gruta enorme, sem fim, toda a brilhar, com as paredes feitas de
pedras preciosas, […] E no mesmo instante ouvi uma voz que vinha não sei donde e que dizia:
‘Neste sítio não há Páscoa! Aqui neste mundo estamos ainda na época do Antigo Testamento!’”
(idem, p.136-137). Não estaremos perante a evocação (Antigo Testamento) do Palácio de
Salomão, bem como da oferta que lhe faz a Rainha de Sabá? Quedemo-nos nos seguintes
extratos: “Mandou [Salomão] esculpir neles [batentes] figuras de querubins, palmas e flores e
cobriu-as de ouro, (...)” (1981, I, Reis, 6-7, 352); “Ela [Rainha de Sabá] deu ao rei cento e vinte
talentos de ouro, uma grande quantidade de aromas e de pedras preciosas, [...] O rei Salomão
fez duzentos escudos grandes de ouro batido, [...] O rei fez também um grande trono de marfim
e revestiu-o de ouro puro. [...] Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro
e toda a baixela da Casa da Floresta do Líbano era de ouro puro; nada era de prata, porque de
prata não se fazia caso nenhum no tempo de Salomão.” (1981, I, Reis, 9-10). Aliás, uma outra
evocação bíblica, a Arca de Noé, parece atravessar o episódio em que o médico ilusionista transforma uma pequena caixa numa “arca de dois metros de comprimento, dois de largura e dois de
altura” (Eliade, 1978, p.61), para a qual convida várias pessoas a entrar...
21 Como é sabido, o rei Schahariar manda chamar os escribas mais hábeis dos países mulçumanos para escreverem as histórias da esposa, a rainha Scheherazade. Uma vez escritas, foram
espalhadas pelos quatro cantos do império para servirem de ensinamento às gerações futuras.
(1991, p.187-214, T. III)
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a questões incisivas, a eviscerar o relato de intrigas romanescas, a evitar
discordâncias entre o depoimento oral e o testemunho escrito, a contornar saltos repentinos, analépticos e prolépticos, e a desviar-se de variantes
enganadoras de um mesmo episódio, tendendo para declarações irrelevantes e inexatas.
Que relação tem uma coisa com a outra? (idem, p.30).
Julga que entretendo-nos com histórias se livra com mais facilidade? (idem,
p.70).
(...) o senhor é terrivelmente prolixo [...] Não sabe cingir-se. Perde o fio à
meada e atola-se. [...] O senhor é demasiado prolixo... (idem, p.75).
Mas que interessa tudo isso? (idem, p.123).
Ponha as suas recordações um pouco em ordem. (idem, p.112).

Se o primeiro microcosmo, prendendo-se lendariamente com as moscas, remete para um mundo arcaico, típico do mito, regido por arquétipos
opositores (ascensão / queda)[22] e emblematizado pelos rapazes da Escola
Primária nº17, identifica-se o segundo com o tempo que a História invadiu,
simbolizado pelas moscas ao serviço da espionagem. Enquanto o primeiro,
definido como “antigo regime, um regime de exploradores” (idem, p.1920), repassado por privilégios delidos, recua, provavelmente, a Fernando I,
de cognome “O Leal”, reenvia o segundo para o Rei Miguel I – cuja política
interna era da responsabilidade do Partido Nacional Liberal – que, apesar
de resistir às pressões comunistas soviéticas – “Agora quem tem a palavra é
o povo trabalhador!” (idem, p.20) – e aos conspiradores do Terceiro Reich,
seria obrigado a abdicar em 1947, partindo no ano seguinte para o exílio.
Não justificará esta dúplice tendência política a dupla designação dada a
Borza: Major e Camarada?
Longe de funcionarem como compartimentos estancos, estas duas
dimensões paralelas não deixam de se imbricar.
Em primeiro lugar, é a multímoda imagem de Bucareste e da sua geografia espiritualizada: o sortilégio desse “pequeno Paris” anterior ao verão
de 1916, antes de a Roménia entrar em guerra – “Você [Borza] conheceu
outra época, viveu a sua infância antes da primeira guerra” (idem, p.40) – , o
lugar urbano desfigurado pelo conflito bélico, pela ocupação alemã e, posteriormente, soviética – “Quando os alemães entraram em Bucareste, em
Novembro de 1916, instalaram ali um depósito de munições. E no dia da
retirada, fizeram-no explodir. Não ficou coisa nenhuma dessas obras” (idem,
22 Ver, a este respeito, a obra de Răsuceanu (2013) e o artigo de M. Spiridon (2012, p.61-65).
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p.35) – , o espaço outro ou heterotopia (segundo Michel Foucault)[23], que é
a capital-palimpsesto, greco-bizantina, balcânica e oriental, e o ‘triângulo’
iniciático configurado pela Avenida Pache Protopopescu, pela Rua Popa
Soare e pela Rua Mântuleasa, verdadeiro santuário tendo como epicentro a
mítica Escola que viria a ser demolida no início dos anos 2000.
Em segundo lugar, é o Segredo, a que já nos referimos, do Exterminador
de muscídeos: à descoberta de sinais, em caves abandonadas e alagadiças,
avatares de um “lugar encantado” de onde se poderia “passar para a outra
margem”, sucede-se o achamento, por parte do Ministro Economu, de “uma
parte do tesouro nacional polaco” (idem, p.39).
Em terceiro lugar, é o volte-face político, desencadeado por traições
e fraudes de ordem vária. As peripécias proliferam: Economu deixa de
ser Subsecretário de Estado do Interior (idem, p.128) e a Camarada Anca
Vogel abandona o cargo de Ministra (idem, p.148), ambos suspeitos de
envolvimento num plano duvidoso de apropriação ilegítima do supracitado tesouro, ciosamente escondido[24]; o inquiridor (avatar de Schahariar,
rei da Pérsia?) faz um ultimatum ao antigo Diretor da Escola no tocante
à indicação do paradeiro de um Lixandru metamorfoseado[25] (cuja nova
identidade e recente ideologia política[26] são ignoradas), tendo em conta
23 Diversamente das utopias, “emplacements sans lieu réel”, as heterotopias são “des lieux réels,
des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l’institution même de la société, et qui sont
des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les
emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la
culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous
les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables.” (Foucault, 2001, p.1574-1575).
Não se aplicarão os seis princípios definitórios de Foucault à capital da Roménia revisitada por
Mircea Eliade?
24 “É forçoso que o ministro Economu e a camarada Vogel tenham sabido ambos desse sonho
[sonho de Oana] se quisermos explicar a razão por que Economu, que era uma das raras pessoas a saberem que na Floresta de Paserea tinha sido enterrada, no Outono de 1939, uma parte
do tesouro nacional polaco [...] se quisermos explicar, dizia eu, por que razão o dito Economu
resolveu transportar secretamente, uma noite, esse tesouro para a cave da sua casa, na rua
Calomfirescu, [...] mandou chamar operários da sua confiança e os mandou abrir no fundo
da cave um esconderijo onde tencionava guardar o ouro e as joias trazidos de Paserea. [...]
Talvez esperasse associar ao seu plano a camarada Vogel. [...] E não é menos surpreendente que,
sabendo por acaso que fora descoberto, Economu se tenha suicidado [...] e que alguns minutos depois a camarada Vogel [...] soubesse que uma parte do bairro Mântuleasa fora isolado e
rebuscado pelos serviços especiais (...).” (Eliade, 1978, p.139-140; p.141)
25 “Na realidade, se Lixandru conseguiu tornar-se totalmente irreconhecível, pode acontecer que
seja sabe-se lá quem dentro deste país, qualquer de nós, […] Pois bem, a minha pergunta é a
seguinte: quem é agora Lixandru, aqui, nesta cidade, talvez dentro deste mesmo edifício? O
senhor sabe. Diga-nos. Quem é?” (idem, p.155)
26 Só conhecendo a nova identidade de Lixandru, após 1932, é que os inquiridores poderão saber
se ele (e, provavelmente, os demais) eram “por nós ou contra nós.” (idem, p.154)
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que este se encontra na génese da visita inicial de Farâmă a Borza (que
tem como objetivo saber notícias de Lixandru[27] ou, talvez, e sabendo-as,
sondar se o Major/Camarada também as sabe...); a reforçar a estrutura circular e simétrica da novela vem o explicit inopinado, que reúne, no mesmo
banco, Farâmă, um desconhecido que se apresenta como sendo Ion Vasile
Borza (mas que não é quem diz ser e que Farâmă não reconhece ou finge
não identificar...) e um ‘outro’ anónimo (Darvari, provavelmente), que só
aparece quando o ancião dobra a esquina da rua.
Talvez ele já saiba que Borza morreu [...] – Mas não faz mal – continuou o outro
daí a um bocado, em voz muito baixa. – Temos de lhe ganhar a confiança. Ele
estava em casa da Anca na noite em que tudo aconteceu. [...] Sabe uma porção
de coisas. E é ele o único que as sabe. Temos que tentar novamente...
Pararam à esquina da rua. – Agora é a tua vez de tentares. Lixandru – murmurou o outro. (idem, p.160)

Saliente-se, nesta narrativa enigmática, detentora de uma função etiológica e ontofânica, a ‘missão’ simbólico-ideológica das moscas que, graças
ao encantamento de Abdul, vão intermitentemente desaparecendo.
Dei-lhe [a Abdul] uma nota e devo dizer que durante uma semana inteira,
uma semana curta, nunca mais vi nem uma só mosca no meu quarto. Havia
algumas a zumbir no corredor, outras passavam a voar em frente das janelas,
mas nenhuma, absolutamente nenhuma, entrava. No fim da semana, Abdul
voltou para receber a segunda nota. Mas logo no dia seguinte, oito dias depois
deste feitiço, as moscas entraram-me pela casa dentro, e pareceu-me até que
em muito maior número do que antes. Naturalmente que tornei a chamá-lo
para ele as levar. (idem, p.32-33)

A cruzar-se com a lenda vem, lesto, o mito ou, mais bem dito, o ‘anti-mito’ de Pandora[28], que, subvertido, faz a sua aparição na cidade de
Terkinghiol, transmutada em Moscalândia.[29] Com efeito, ao fechamento

27 “Estava [Farâmă] ali, sentado no meu banco, em frente do número 128 e lembrei-me dele
[Borza], quando era meu aluno, na rua Mântuleasa. E pensei: vou fazer-lhe uma visita. Ele
venceu. É major. […] E pergunto-lhe se tem tido notícias do Lixandru. Porque na quarta classe
ele tinha travado amizade com o Lixandru.” (idem, p.29)
28 Numa inversão do mito de Pandora, que abre uma só vez a caixa detentora dos males da
Humanidade, Abdul fecha a sacola de couro por três vezes.
29 Por analogia com o lexema “Ratolândia”, neologismo da autoria de Ana Maria Chaves (2012).

MOSCAS QUE FIZERAM LITERATURA

147

da sacola[30], onde penetram os dípteros, segue-se, forçosamente, a abertura e a reabertura da mesma... Numa narração que imita a teia da aranha,
não estarão as moscas ao serviço da espionagem? Moscas-espias, elas tanto
podem simbolizar os Legionários, adeptos do movimento fascista romeno
no pró-guerra, como os membros da Cortina de Ferro, cuja ditadura perdurou ao longo de, aproximadamente, cinco decénios.
Se a Cortina de Ferro incrementou o avanço científico novecentista,
a Guerra Fria investiu consideravelmente na espionagem, incentivando
a tecnologia de ponta. Assim sendo, talvez não seja mera coincidência o
facto de Jack Kilby ter patenteado o chip (circuito integrado) no mesmo
ano em que se estreou o filme The Fly (1958), dirigido por Kurt Neumann,
baseado num argumento de James Clavell e tendo como elenco os atores
Vincent Pride, Al Hedison, Herbert Marshall e a atriz Patricia Owens. Uma
sinopse desta produção, misto de terror – destilado pela via da clausura de
um cientista parcialmente encoberto e pelo desvendamento abrupto da sua
anomalia metamórfica – e de ficção científica – escorçada pelo imaginário
que infringe a ciência através de um insólito hibridismo – , não será, porventura, despicienda.
André Delambre, protagonista da intriga repassada de suspense,
casado com Hélène Delambre e pai do jovem Philippe, trabalha num projeto secreto para a aeronáutica americana: a invenção de uma teletransportadora de objetos, animais e seres humanos. Se o primeiro indício do
risco da experiência reside no desaparecimento do gato da família, sela-se
o fracasso definitivo pelo teletransporte do próprio investigador: durante
o teste, a mosca da cabeça branca penetra inadvertidamente na cápsula,
procedendo a máquina à recombinação genética dos dois teletransportados. Por um lado, a cabeça e o braço do cientista transmudam-se numa
cabeça gigante e numa pata de mosca; por outro, a pequena mosca entra na
posse da cabeça e do braço de André Delambre. Incapacitado de reverter a
sua aparência animalesca, tendo em conta a impossibilidade de capturar o
inseto (prova que se torna necessário destruir), o homem de ciência, doravante encapuzado, toma a decisão de pôr termo à vida, solicitando à esposa
(posteriormente internada num manicómio e detida pelas autoridades) que
inflija a morte à ‘coisa’ grotesca em que ele se transmutou.
Metamorfose incompleta, incidindo sobre a cisão humano-animal,
a mosca-humana e o homem-mosca, ela constitui um fero requisitó30 Esta sacola, conquanto mágica, não se aparenta com o saco dado ao pescador Juder pelo mago
de Magrebe, de onde saíam manjares sem fim.
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rio contra a tecnofilia ou, por outras palavras, a tecnomania como arma
mortal e bélica, encoberta, de certo modo, pelo ambiente solar, metáfora
do American Dream, onde se processa a fusão dos átomos. Agrilhoada
ao homem como Sísifo à pedra, não tarda a mosca-humana a conhecer
os estertores da mutação, queimando as asas como Ícaro, padecendo dos
suplícios de Tântalo e chegando ao término do seu itinerário infernal por
não ver revogado o inclemente avatar.

3. Percalços das moscas: da queda ao afogamento
Nem sempre, todavia, a mosca se encontra investida desta pregnância simbólica (a nível ideológico-político) que parece exaltá-la ou, pelo menos,
elevá-la acima da sua modesta condição. Um dos percalços mais frequentes, conquanto letais, da curta existência do muscídeo, atormentado por
muscívoros[31] e insectífugos, não deixa de ser o afogamento e a queda,
que Marguerite Duras se apressa a filmar com palavras. Figura mediática,
atriz e realizadora, a escritora, posicionando-se entre a modernidade e a
pós-modernidade europeias, no cruzamento do existencialismo e da vanguarda (Săfranek, 1998, p.59), rende preito à imagem – fílmica, televisiva,
fotográfica e pictórica –, que tanto faz realçar a arte de “photo-graphier” a
vida, como a escrita, a preto e branco, da sombra na luz e a omnipresença
do olhar no espaço textual.
Transgredindo as regras do cinema-espetáculo, rarefazendo os planos
sucessivos, abrandando o ritmo da ação, simplificando os movimentos da
câmara, instaurando o silêncio do vazio, depara o leitor-espetador com um
tríptico temático de eleição: é numa duração (Seylas, 1963) temporal e verbal, sinónima de inércia ou imobilidade, de necessidade salvífica e usura
deletéria, que ocorrem o milagre do encontro com a mosca e a delonga do
seu sofrimento mortal. Num episódio de Écrire, a romancista, enquanto
espera por Michelle Porte na sua casa de Neauphle-le-Château, assiste à
desventura de uma vareja, debatendo-se entre a vida e a morte, num misto
de esforço inane e resignação comovente, comuns à agonia e passamento
de um qualquer ser vivo. Num primeiro plano de uma sequência dinâmica
de extrema visualidade, surge o muro, obstáculo que a todo o custo o inseto
tenta contornar: “Elle voulait échapper au mur (...)” (Duras, 2008, p.38). De
31 Como, por exemplo, as lagartixas, que Alfredo Margarido refere em A Centopeia: “(...) a rede
do travejamento, onde corriam algumas lagartixas, atraídas pelas moscas que procuravam um
abrigo fresco contra o sol inclemente.” (1961, p.122)
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seguida, a areia e o cimento do plano intermédio tornam-na cativa de um
corpo paralisado, indelevelmente colado ao inimigo:
La mouche est restée contre le mur comme je l’avais vue, comme scellée à lui. Je
me trompais: elle était encore vivante. Je suis encore restée là à la regarder, dans
l’espoir qu’elle allait recommencer à espérer, à vivre. (ibidem)

Por fim, ei-la que cai, esgotadas as forças derradeiras:
Je ne sais plus la fin. Sans doute la mouche, à bout de forces, est-elle tombée.
Que les pattes se sont décollées du mur. Et qu’elle est tombée du mur. Je ne sais
plus rien sauf que je suis partie de là. Je me suis dit : ‘Tu es en train de devenir
folle.’ Et je suis partie de là. (ibidem)

Se a compaixão durassiana pelo passamento do inseto se torna óbvia,
ainda mais evidente se afigura o estatuto emblemático da mosca, metáfora
da trajetória universal (vida / morte) e símbolo do “déplacement de la littérature” (idem, p.43) preconizado pelo Nouveau Roman: verdade seja dita, é
legítimo escrever sem saber bem como e o que se escreve, escrever sobre o
próprio medo que subjaz ao ato da escrita, escrever ou não sobre a morte
de uma mosca, escrever a contemplar ou, então, sem olhar para uma mosca
moribunda – cujo enfraquecimento crescente das forças vitais é contracarreado pelos arabescos sulcados no muro – e, por fim, imortalizar a mosca,
volvida entrementes em mosca literária, falecida no ano de 1973 às 15:20 e
relembrada, vinte anos mais tarde, em 1993, em hora imprecisa, que remete,
qual homenagem literária, para as três e vinte da tarde.
Et moi quand je vous la raconte, comme ça, dans la vérité, dans ma vérité, c’est
ce que je viens de vous dire, ce qui a été vécu entre la mouche et moi et qui ne
se prête pas encore à rire. [...]
Cette précision de l’heure à laquelle elle était morte faisait que la mouche avait
eu des funérailles secrètes. Vingt ans après sa mort, la preuve en est faite ici, on
parle d’elle encore. (Duras, 2008, p.43)

Admirador e amigo de Marguerite Duras, que considerava sua ‘mestre’[32], Enrique Vila-Matas não deixa de prestar culto, num hipertexto paródico, à mosca imortalizada em Écrire. Todavia, ao invés da autora de India
32 Eis alguns preceitos que Marguerite Duras dá a Vila-Matas: “Tomé la cuartilla […] Leí las instrucciones que contenía […] 1. Problemas de estructura. 2. Unidad y armonía. 3. Trama e historia. 4. El factor tiempo. 5. Efectos textuales. 6. Verosimilitud. 7. Técnica narrativa. 8. Personajes.
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Song, que se encontra em casa aquando da triste ocorrência, relata o autor
de Diário Volúvel um ‘caso’ que decorre na esplanada do Hotel Charleston,
de Cartagena das Índias, frente ao Pacífico. Do mesmo modo, e diversamente de Duras que confessa, até à data, haver amaldiçoado, à imagem
do leitor, os muscídeos, ‘perora’ Vila-Matas sobre a história literária da
mosca (invocando ou convocando os irmãos Grimm, Proust, Monterroso
e Ludwig Wittgenstein) e respetivas representações na literatura (bem mais
frequentes do que as do mosquito). Por sua vez, e afastando-se da escritora indochinesa que glosa tão-só uma mosca imprevidente, a qual pela
morte conquista um estatuto de realeza – “La mouche était morte. Cette
reine. Noire et bleue” (Duras, 2008, p.43) – , elege Vila-Matas o universo
das “moscas tropicais [...] um mundo alucinante de moscas sem lei” (VilaMatas, 2010, p.21), do qual se destaca um infortunado espécime. E se Duras,
doravante moscófila, se apieda do díptero, prestes a rumar à eternidade,
apresta-se Vila-Matas a agir como um assassino, comicamente indiferente à
passagem da sua vítima para a vida eterna:
As moscas são todas diferentes, mas são tão parecidas entre si que há quem
acredite que, na realidade, só existiu uma mosca em toda a história do universo.
[...] No Verão, as moscas – que não costumam falar com os mosquitos – reúnem-se em termas, apartamentos e hotéis. No seu esmerado concerto, bailam à
meia-noite. Ou atacam, sem unhas. O zumbido da sua música é inconfundível.
[...] aqui, na esplanada do Charleston, enquanto uma mosca me zumbe à orelha
e tenta poisar no meu nariz. Uma enorme chatice, até que começa a afogar-se,
imprevisivelmente, num sumo de tomate. Acabo com ela como um criminoso,
mato-a com toneladas de sal e pimenta. Não sou Cleópatra, digo para comigo,
satisfeito. A mosca morreu, às doze e cinco da manhã. (idem, p.20-21)

Não terá a mosca, neste ‘palimpsesto’ que parece subverter a categoria
tempo e infringir a notação horária, falecido às doze e cinco da tarde?
Percalço semelhante é narrado, na novela Passageiro em Trânsito[33], por
Cristóvão de Aguiar (1994), que recorre à mosca como trampolim tanto
9. Diálogo. 10. Escenarios. 11. Estilo. 12. Experiencia. 13. Registro lingüístico.” (Vila-Matas,
2009, p.29)
33 Pela via de um protagonista que, artista, cultiva o ato de partir, uma atitude itinerante perante
a vida e um sempiterno ‘transe’ inspirador em trânsito, depara o leitor com uma conversão do
real desembocando na metamorfose do espaço: assim sendo, o aeroporto transmuda-se em
oficina de escrita, os passageiros transformam-se em personagens convocadas, detendo como
afinidade um espaço dual (a Ilha, supranumerária ou não, extraviada ou transplantada, presente e ausente, e a América) e a deambulação peripatética do narrador-escritor transmuta-se
em peregrinação do sujeito escrevente, esse Homem Insula ou Insula humana que, bipartido
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para a sátira da mátria insular, carreada pela “santíssima trindade do senhor
Afrânio” – “a Ilha” [que “Reside há mais de três décadas em Massachusetts”
(idem, p.103)], “as moscas e a bosta” (idem, p.106) –, como para a sátira
da América que, vista pelo emigrante de ‘idioleto’ pastichado e parodiado,
firma este continente como o “Fruto da fé, do dólar e da fartura” (idem,
p.89), como uma terra em que “tudo se resolve a contento das pessoas”,
acreditando os americanos “em tudo quanto se lhes diz” (idem, p.147),
como “a terra da liberdade” que, por não ter património milenário, anda
no encalço cobiçoso das mais-valias alheias e europeias – “Ossos de mortos
ilustres”, “Castelos inteiros, pedra por pedra” e “Espadas ferrugentas de reis”
(idem, p.84) – e como o país, qual conto de fadas, onde “os mortos, sem
qualquer distinção de classes, se querem bem ataviados e cheirosos para
entrarem pelos portões da eternidade” (idem, p.157). Do seio destes dois
universos sociolinguísticos insólitos, que funcionam como “vasos comunicantes” inter pares, eleva-se, como espécimen representativo, o senhor
Afrânio, alojado pelo narrador ‘em trânsito’ no Hotel Terra Pulchra – “um
dos mais estrelados de toda a Ilha” (idem, p.162) – , avatar da sala de espera
do aeroporto. Têm, contudo, o fatum e o acaso desígnios com os quais nem
sonha esta personagem (tio-avô de Afrânio Condinho Gaudêncio e seu
padrinho por procuração), chamada pelo narrador para ilustrar uma certa
teoria inovadora sobre a emigração: ao pedir, com efeito, um internacional bife com um ovo a cavalo [sendo este bife açoriano e não texano, o
qual, segundo testemunho idóneo do narrador, é o “melhor do mundo”
(ibidem)], eis que uma mosca se atreve a cair na “molhanga amarela da
gema esborrachada” (idem, p.162-163), acabando por nela estacionar em
definitivo. Ora, como “Nisto de moscas era o senhor Afrânio muito tafe
mesmo”, a sátira social não tarda a fazer a sua aparição em cena, sob a forma
de teoria filosófica que o acirrado pró-americano e pseudo-americano vai
filosoficamente desenvolvendo:
Ninguém me tira das ideias, meus senhores. Mas ninguém. Tanto as moscas
como as baratas. Já se começam a ver na terra da América. Ninguém me tira
das ideias que não foram levadas pelos emigrantes das Ilhas. Gente mais dirty
outra igual no mundo não conheço. Levam-nas nas malas e nos forros dos
casacos. E chouriços também. Sou ainda do tempo. Santo tempo esse, em que
não se enxergava uma só mosca em toda a terra da América. Depois que a
entre dois polos litigantes, o ego e o alter ego, o outro do passado e o eu do presente, aguarda
uma pista desimpedida “para a descolagem de algumas das minhas aventuras aéreas, como as
minhas raízes”, porquanto são estas “que me sustentam de pé.” (Aguiar, 1994, p.172).
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emigração abriu as pernas, foi uma enchente de mosquedo e barataria, só visto.
É bom que se saiba que nada tenho contra as novas leis da emigração. Quanto
mais gente vier para a América, menos míngua haverá nas nossas Ilhas…
(idem, p.163-164)

Numa incipiente análise do discurso, quedemo-nos, fugazmente, na
tripla repetição anafórica e dogmática do indefinido “ninguém”, na dupla
retoma do plural “ideias”, inusitado e descontextualizado na expressão idiomática, nos americanismos que sub-repticiamente invadem o fragmento
que se quer argumentativo [“Let it go desta vez.” (idem, p.163)], na associação mosquedo e barataria em que o zeugma chouriço só pode deter um
caráter lúdico, na analogia, que a metáfora subentende, entre emigração
e prostituição, na conceção regionalista do internacional muscídeo e, por
fim, na reviravolta ideológica do luso-americano que, após verberar a emigração, se não inibe de a defender, em nome da “Ilha transplantada”, num
intuito económico e moralizador em simultâneo (cf. Santos & Silva, 2014).
Uma vez mais, torna-se indiscutível que, ao encharcar as asas, que tanto
libertam como agrilhoam (Almeida, 2016), não perde a mosca o seu caráter
sublime, tal como o definiu Edmund Burke.[34]

4. Conclusão: a mosca e a palavra
Partindo do Elogio da Mosca de Luciano de Samósata e da asserção de
Augusto Monterroso relativa ao literário tríptico temático, forçoso nos é
concluir que este inseto pterigota neóptero, de uma antiguidade considerável e de uma parca longevidade, tem vindo a manter com o ser humano
uma relação algo ambígua, oscilando entre a aceitação, por vezes idolátrica,
e a maldição, não raro generalizada. Galgando milénios e saltando de século
para século com mais ou menos visibilidade, ziguezagueando com maior
ou menor destreza na periodologia literária, fazendo ouvir o seu zumbido
sonoro ou dando a ver a sua réstia de imundície, sinónima de praga e para34 “Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, that is to say, whatever is
in any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to
terror, is a source of the sublime; that is, it is productive of the strongest emotion which the mind
is capable of feeling. I say the strongest emotion, because I am satisfied the ideas of pain are much
more powerful than those which enter on the part of pleasure [...] But as pain is stronger in its
operation than pleasure, so death is in general a much more affecting idea than pain; [...] The
passions which belong to self-preservation, turn on pain and danger; [...] The passions belonging
to the self-preservation are the strongest of all the passions.” (Burke, 1997, p.216-217; 226).
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digma do Mal, presta-se a mosca a uma leitura semiológica, detendo uma
função ideológico-política e sociocultural.
Assim é que Jean-Paul Sartre a identifica quer com as Erínias ou
Euménides, pela via da correlação entre filosofia e mito, ou, melhor
dizendo, da dimensão poética e filosófica da mitologia, da humanização do
divino ou da divinização do humano e da reflexão profunda sobre a condição dos mortais no seio do universo (Ferry, 2008, p.393), quer com as forças nazis/fascistas que oprimem a França ocupada, sob o regime de Pétain.
Encarnação da vingança, traduzida pela representação mítico-política da
praga, apressa-se a mosca – uma mosca com pedigree, detentora de uma
cabeça branca – a tomar de assalto a “Sétima Arte”, com uma missão científico-tecnológica, ao permutar uma parcela do seu invólucro carnal com um
cientista brilhante, transformando-se destarte em híbrido humano, denunciador dos perigos carreados por uma exacerbada tecnologia ao serviço
da Guerra Fria. Do mesmo modo, inaugura tematicamente a ‘saga’ eliadeana Pe Strada Mântuleasa, sob o signo do mito subvertido e do realismo
mágico. No seguimento de um biografema (a Escola da Rua Mântuleasa
onde Mircea Eliade fez os seus estudos), cristalizado numa heterotopia – o
triângulo iniciático cujo epicentro é a Rua epónima – , a novela algo anfibológica instala no incipit uma personagem (quase saída das Mil e uma
noites) de nome Abdul, que dá a sensação de ser moldada, como andrógino
metafórico, em Pandora e no flautista de Hamelin, que já havia implicitamente aparecido em cena na peça sartriana Les Mouches. Se à primeira
toma de empréstimo a caixa hedionda, que a sacola metaforiza – continente
calamitoso que ele se não coíbe de por três vezes abrir e fechar, cônscio
do seu conteúdo perigoso –, solicita ao segundo a cedência do sortilégio
oculto da flauta, invocada e evocada por sussurros verbais incompreensíveis. À nuvem eliadeana, que simboliza a espionagem manifesta no silêncio
intervalado, no descaminho intermitente, no interrogatório assediador e na
vigilância corretiva, sucede-se, pela via do olhar novo do Nouveau Roman,
a agonia de uma mosca vareja (tendo em conta a sua cor azulada) – a que
assiste, emocionada, Marguerite Duras –, repassada pelo frio glacial da
morte, similar a esse “glaciar, a morte branca. A memória congelada” de
José Cardoso Pires (2009, p. 88), e símbolo, por conseguinte, da fragilidade
e transitoriedade da condição humana. Este passamento ‘assistido’ constitui
o hipotexto (na terminologia genettiana) do ‘caso’ lúdico da incauta mosca
tropical que, prestes a afogar-se num sumo de tomate, acaba por ser impiedosamente assassinada por Vila-Matas, à imagem daqueloutra insular que
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ousa cair no bife do pró-americano Sr. Afrânio (Aguiar, 1994)[35] ou, ainda,
de uma outra que imerge num copo de vinho rosé (Cardoso, 2014).[36]
Aliás, o risco de morte por imersão afigura-se uma constante na trajetória
da mosca doméstica de Lineu, que envida esforços estultos e gestos insanos
para garantir uma frágil sobrevivência, à partida armadilhada.
Secundarizando outros muscídeos, decidimos eleger algumas representações literárias da mosca como metáfora da repressão política, emblema
da vingança, paradigma da praga bélica, enfim, como símbolo do Mal.
Contudo, não deterá a mosca outras funções metafórico-simbólicas? Não
constituirá o seu voo uma metáfora da escrita, na esteira do que Monterroso
assevera? Não simbolizará o seu adejo a busca da palavra alada e do Verbo
em liberdade? E não paradigmatizarão o seu persistente bater de asas e a
sua inevitável imobilização o esforço hercúleo do sujeito escrevente, que
tanto se eleva pela arte salvífica como se afunda na impotência artística?
Muito haveria a dizer a tal respeito, mas, como afirma Luciano de
Samósata, não podemos “como diz o provérbio, fazer de uma mosca um
elefante.” (2013, p.78).
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REDUTOS, RESÍDUOS EM ZONA DE GEOFF DYER
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No seu livro Zona, Geoff Dyer procura descrever o seu encontro com o filme de
Andrei Tarkovsky, Stalker. Esta descrição acaba por ser uma exposição de alguns
dos tópicos privilegiados da obra de Geoff Dyer: o reduto onde há um entendimento final sobre os percursos das personagens; a fragmentação (auto)biográfica e
os seus resíduos; a casualidade geral que é uma marca distintiva desta obra. O autor
descobre em Stalker uma ansiedade comum quanto à inconsequência da experiência pessoal e do trabalho simbólico, desenvolvendo a digressão autoral como
uma réplica aos planos-sequência típicos do cinema de Tarkovsky. No entanto, as
diferenças entre a linguagem verbal e a linguagem cinematográfica motivam novas
ansiedades, sem um desenlace à vista.
Palavras-chave: Geoff Dyer; Andrei Tarkovsky; narratologia; intermedialidade.
In his book Zona, Geoff Dyer tries to describe his encounter with Andrei Tarkovsky’s
art film, Stalker. In the end, this description becomes a presentation of some of
Geoff Dyer’s favourite topics: the redoubt where there is a final understanding of
the characters’ own routes; (auto)biographical fragmentation and its residues; the
general casualness which is a distinctive feature of this work. In Stalker, the author
finds a shared anxiety over the inconsequence of personal experience and symbolic work, thus developing the authorial digression as a response to Tarkovsky’s
well-known sequence shots. However, the differences between verbal and cinematographic language do create new anxieties, without a foreseeable dénouement.
Keywords: Geoff Dyer; Andrei Tarkovsky; narratology; intermediality.
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1. “Home, by contrast, is the place where least has happened” (Dyer, 2004,
p. 1). Poderíamos entender esta observação como um resumo da ficção de
Geoff Dyer; com efeito, a estrutura básica da obra a que aquela frase serve de
introdução, Yoga for People Who Can’t Be Bothered to Do It (2003), repete-se em muitos outros dos seus livros. Ou, como escreve o próprio autor, e
citando John Steinbeck: “maybe, like Steinbeck, ‘I have homes everywhere’,
many of which ‘I have not seen yet. That is perhaps why I am restless. I haven’t seen all my homes’” (2004, p. 1). Neste caso, cada livro de Geoff Dyer
poderá ser lido como uma tentativa – digna de Sísifo – de percorrer o trajeto entre essas ‘casas’. Do mesmo modo que Yoga for People… é construído
a partir das histórias que o narrador encontra nos mais diversos lugares (o
sul dos Estados Unidos, Itália, Malásia, Tailândia…), é característica da ficção de Geoff Dyer a necessidade de justapor experiências substancialmente
diferentes. Sem que daí, no entanto, resulte um ganho de conhecimento
pessoal ou do mundo; pelo contrário, essa justaposição apenas acentua uma
dispersão irrecuperável.
A inexistência de uma dimensão exemplar nas viagens e peripécias descritas na ficção de Geoff Dyer é também uma constante do seu trabalho
ensaístico. Em Out of Sheer Rage: in the shadow of D.H. Lawrence (1997),
por exemplo, o propósito inicial de criar a leitura definitiva da ficção de D.H.
Lawrence e do seu périplo em busca de uma autenticidade perdida pela civilização industrial é rapidamente substituído por uma sucessão de experiências desconcertantes, tanto mais frustrantes quanto maior a sua promessa
de uma verdade ulterior, definitiva (a visita ao Novo México, ao rancho em
Taos onde Lawrence concebeu The Plumed Serpent, é a esse respeito esclarecedora). Esta Bildung peculiar apenas parece descobrir a impossibilidade
de abstrair significados maiores das suas várias experiências pessoais; as
possíveis lições a retirar de um determinado episódio são contestadas logo
depois. Sendo assim, as ideias de progressão ou de causalidade são postas
em causa: cada evento tem uma significância única, intransmissível. Dirse-ia mesmo que a própria ideia de significância é posta em causa; nesse
sentido, os eventos resistem à interpretação, existem apenas numa série
paralela à das palavras e ideias que pretensamente as descrevem… ou seja,
essas palavras e ideias são sempre a sua própria realidade, independentemente do tipo de realidades que descrevam. Consequentemente, não há
uma efetiva distinção entre ficção e ensaio na obra de Geoff Dyer.
A oposição entre ‘casa’ e ‘viagem’ torna-se, por outro lado, bastante
menos marcada do que sucederia numa escrita definitivamente definitiva. Do mesmo modo, é esbatida a oposição entre os momentos de movi-
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mentação pessoal e os de reflexão; a viagem é preenchida pela erupção
de pequenas hesitações, meditações supostamente profundas e expectativas normalmente frustradas, enquanto a ‘casa’, mais do que um espaço de
reflexão sobre o que aconteceu, é algo que anula as experiências passadas e
revela a sua futilidade banal, sem nenhuma lição a aprender da ‘viagem’ ou
da ‘casa’ precedentes. A citação de Steinbeck afigura-se assim duplamente
adequada: não há, com efeito, uma viagem para fora da ‘casa’ (e um eventual regresso a ela). Há, isso sim, um deslocamento contínuo entre ‘casas’, as
quais, de acordo com a definição inicial, são os lugares onde ‘menos acontece’. Ou seja, esse deslocamento é um processo de erosão de histórias, de
significados, de expectativas; a ‘casa’ final é aquele espaço onde a personagem reconhecerá a estrita singularidade do lugar, o deserto de referências à sua volta. É, sobretudo, a experiência de uma vanidade universal, a
compreensão de que nem há de facto uma ‘viagem’, nem uma casa onde ela
termine.
A ‘casa final’ é também o espaço onde se reconhece a autonomia perfeita da linguagem: ela ajusta-se às realidades mais diversas (desde o porta-aviões de um dos seus livros mais recentes, Another Great Day at Sea (2014),
às biografias dos grandes músicos do jazz, em But Beautiful: A Book About
Jazz, de 1991) sem sentir angústias de tradução. Na verdade, nem podemos
falar em rigor de uma tradução; dir-se-ia antes que a linguagem combina
um efetivo poder construtor com uma casualidade extrema e possui os seus
próprios processos, os quais resistem às suas circunstâncias. Já referimos a
indistinção, na obra de Geoff Dyer, entre a ficção e o ensaio; confundem-se, afinal, num reduto onde a linguagem possa manifestar esses processos,
sem que ocorra, no entanto, a sua verdadeira inscrição num real que, em
última análise, só pode ser qualificado como dececionante. É uma deceção que proporciona uma liberdade digressiva da linguagem e, ao mesmo
tempo, a constrange fortemente: a linguagem é, na melhor das hipóteses,
uma tangente do real. Este desencontro completo é a outra face da dita
autonomia da linguagem, e as diferentes facetas da experiência humana são
espalhadas por zonas extremamente delimitadas, redutos onde a liberdade
existencial tantas vezes perseguida pelas personagens de Geoff Dyer pode
ser finalmente encontrada, se bem que de forma inapelavelmente breve e
provisória.
O tópico do reduto é, aliás, uma preocupação insistente na obra de
Geoff Dyer. Casa na qual todas as casas já foram vistas, corresponde a
um despojamento final que se manifesta tanto nos cenotáfios da Primeira
Guerra Mundial, enumerados em The Missing of the Somme (1994), como
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nas mansardas onde acaba por repousar a boémia londrina que povoa o
seu primeiro romance, The Colour of Memory (1989). Estes ‘redutos’ preservam não só esse ambiente de despojamento, mas também constituem
uma defesa contra interpretações externas; assumem um aspeto esfíngico, e
a sua natureza inexpugnável acentua um distanciamento face às peripécias
que decorrem à sua volta. Mesmo a sua idiossincrática história da fotografia, The Ongoing Moment (2005), salienta como os objetos fotografados
pelos grandes mestres da arte adquirem uma dimensão única e enigmática,
sem que isso garanta, no entanto, um significado transcendental; a sua pura
aparência sobrepõe-se às próprias estéticas pessoais dos seus autores (dir-se-ia que a fotografia é onde as imagens vêm morrer). Há assim um ponto
final que delimita e, ao mesmo tempo, propicia o fluxo desimpedido das
palavras e das narrativas; uma vez reconhecido esse ponto final, a linguagem pode sobrepor o seu fulgor construtivo a todo o resto (sem contudo
conseguir atribuir-lhe um significado exemplar; esse é o interdito da linguagem).
2. A obra de Geoff Dyer caracteriza-se por uma diversidade ímpar de áreas
temáticas e de experiências abordadas, e não deve surpreender que um dos
seus livros seja dedicado a um filme que, também ele, envolve a demanda
pessoal de um reduto no qual, supostamente, as pessoas poderão realizar
os seus desejos mais íntimos. Na verdade, as características desta demanda
pessoal não são estranhas à obra de Geoff Dyer: também as suas ‘viagens’
servem como manifestação desses desejos mais íntimos. Uma manifestação
fruste, no entanto; a ‘viagem’ é também a compreensão da impossibilidade
da sua realização, e a linguagem verbal não consegue melhor do que uma
pálida e risível descrição desses desejos. Talvez o mais surpreendente seja,
neste sentido, a existência de um livro sobre algo, mesmo que seja um filme;
interrogamo-nos de que modo poderá ele deixar de ser sobre aquela vanidade universal que aparenta ser a conclusão de todos estes livros, ficcionais
ou não (e sobre, afinal, a vanidade do próprio livro e da linguagem). Mas há,
em todo o caso, um poder construtivo da linguagem que, nas suas digressões, pode ser comparado com o do cinema; não obstante a diferença dos
meios utilizados, essa comparação, por si só, pode justificar um tal livro.
Esse livro é Zona: a book about a film about a journey to a room (2012);
o filme é Stalker (1979), de Andrei Tarkovsky. A proposta inicial do autor
é a de contar, com toda a minúcia possível, o seu encontro com o filme de
Tarkovsky, recorrendo mesmo à sua descrição plano a plano. Nestes termos,
Zona é a aplicação da mesma facilidade de efabulação verbal que caracte-
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riza outros livros de Geoff Dyer à linguagem cinematográfica de Tarkovsky
(ou seja, a imagem, o cinema, fariam parte daquela dimensão experiencial sobre a qual paira a livre efabulação verbal). No entanto, essa proposta
cedo é cerceada pela natureza excecional de Stalker; a manifesta impossibilidade de reduzir o filme a uma história facilmente transmissível coloca
de imediato vários problemas ao propósito inicial. O autor invoca mesmo a
necessidade de um certo ruído – ou esquecimento – na fruição de qualquer
filme: “This forgetting or not noticing is an authentic and integral part of
watching any film – and this book is an account of watching, remembering,
misremembering, and forgetting; it is not the record of a dissection” (Dyer,
2012, p. 31). Por outro lado, há a própria dúvida sobre a possibilidade ou
não de um acordo entre a linguagem verbal e a imagem cinematográfica,
sobretudo quando ela é tão trabalhada como no caso de Tarkovsky.
O argumento adaptado é uma instituição do cinema; bem mais rara é a
adaptação de um filme para uma obra literária. Essa raridade não impede,
como referimos, uma tentativa de devolução de Stalker ao seu núcleo narrativo (lembremos que Stalker é uma adaptação muito livre do romance
de ficção científica, Piquenique à Beira da Estrada, dos irmãos Arkady e
Boris Strugatsky), ou seja, contar, cena a cena, tudo o que acontece em
Stalker (mais precisamente: “I had intended breaking this little book into
142 sections (…) corresponding to the 142 shots of the film”; 2012, p. 31).
As páginas iniciais de Zona, pelo menos, aparentam uma grande fidelidade
a esse propósito inicial, uma vez que descrevem aturadamente os primeiros minutos de Stalker, com especial atenção aos objetos em que a câmara
de Tarkovsky se detém obsessivamente: “An empty bar, possibly not even
open, with a single table, no bigger than a small round table, but higher, the
sort you lean against – there are no stools – while you stand and drink…”
(2012, p. 3).
Mas o leitor rapidamente descobre que Zona nem será uma reconstituição do romance dos irmãos Strugatsky (o qual, de resto, é ostensivamente
esquecido por Geoff Dyer), nem será uma espécie de storyboard tardio
do filme de Tarkovsky. Com efeito, logo na descrição da cena de abertura
de Stalker, o autor não se inibe de inserir pequenas – mas significativas –
observações sobre o bar que está a ser filmado. “We are, in other words,
already in a realm of universal truth”, ou, sobre a lâmpada fluorescente que
tarda em arrancar, “daily life is full of these small repeated astonishments,
hopes (that it might somehow have fixed itself overnight) and resignations
(it hasn’t and won’t)” (2012, p. 3). Há como que uma dimensão acrescida
da linguagem verbal cujo potencial digressivo se sobrepõe à eventual fide-
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lidade a um projeto estritamente cinematográfico; uma ‘verdade absoluta’
configurada tanto pelo intenso trabalho imagético de Tarkovsky, como
pelas constantes digressões do autor.
Esta ‘verdade absoluta’ assume, como é manifesto, um aspeto muito
diferente consoante ela seja configurada ou pela realização de Tarkovsky, ou
pelo estilo digressivo de Geoff Dyer. Para tornar ainda mais complexa esta
‘verdade absoluta’, o encontro do autor com Stalker é mediado em grande
parte pelas circunstâncias biográficas em que ele ocorre (“a case study in
loneliness”, confessa o autor; 2012, p. 7). Não parecemos estar muito distantes das descrições da boémia londrina que preenchem The Colour of
Memory; parecemos muito mais distantes, isso sim, do universo rarefeito
de Stalker, da sua ausência de âncoras referenciais. Na verdade, nem há
qualquer sinal da vontade metafísica – da interioridade – que Stalker mostra impiedosamente; há, pelo contrário, uma casualidade, uma deriva pessoal que combina um ceticismo entranhado com a esquiva indiferença que
havia sido um tema dominante em outras obras de Geoff Dyer. Neste sentido, pareceria legítima a interrogação sobre a relevância de Stalker para
este livro: seria então Zona um exemplo gravoso de pretensiosismo ou de
apropriação cultural? Uma leitura mais cuidada desfaz, no entanto, essa
interrogação, e o próprio autor é explícito quanto à relevância ou não de
Stalker para as suas digressões autobiográficas; o problema é resolvido de
forma sucinta: “I do know that if I had not seen Stalker in my early twenties my responsiveness to the world would have been radically diminished”
(2012, p. 10).
3. No entanto, uma sensibilidade maior não representa necessariamente
uma experiência mais rica do mundo. Este é um tópico comum na obra
de Geoff Dyer e pode constituir um motivo de aproximação entre Zona e
Stalker: os momentos de conhecimento – de apreensão de facetas insuspeitas desse mundo – são momentos de perda pessoal, de comprometimento
definitivo de estruturas mentais. Dir-se-ia que nada há mais instável do que
a certeza, e Zona o confirma: a ‘certeza’, ou a ‘verdade absoluta’, é aqui contraposta às pequenas ‘esperanças’ e ‘resignações’ que compõem e sustentam
a vida quotidiana ou, a um nível mais elevado, a ‘experiência do mundo’.
Esta ilusão necessária permite tecer teia e trama de um encantamento que
fundamenta um apego imperturbável à vida. Ora, o ‘conhecimento do
mundo’ é também um processo de desapego, de um distanciamento que
se resolve tanto pela procura de novas ‘casas’, como pela futilidade de uma
tal demanda. Neste sentido, ‘experiência do mundo’ e ‘conhecimento do
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mundo’ não podem nunca coincidir: o conhecimento é compreensão post
facto de que a experiência é fugaz, fortuita, uma vez que as expectativas e
as ilusões sobre as quais ela se constrói não poderão ser reconstituídas (ou
seja: o conhecimento é a compreensão da impossibilidade de permanecer
no mesmo lugar, enquanto a experiência reside nessa mesma permanência). Há assim um impulso reducionista que o autor prontamente aponta ao
filme de Tarkovsky: “As we have seen several times already in Stalker, there
is nothing symbolic about what occurs. The camera simply shows what is
happening” (2012, pp. 212-213).
Nestes termos, há uma continuidade orgânica entre ‘experiência’ e ‘símbolo’ que é desfeita tanto em Stalker como em Zona. Em causa está a ideia
de transitividade que une experiência e símbolo; é na denegação dessa ideia
que o autor finalmente encontra o mote para a sua descrição de Stalker. A
insistência extrema de Tarkovsky é assim apropriada de forma a criar um
texto não menos vazio de ‘conteúdo’, resistente à paráfrase; esse improvável
nexo entre o filme e a sua descrição pode ser encontrado, retroativamente,
nas próprias sequências iniciais do livro, onde a (aparente) ingenuidade
de descrever o filme plano a plano ainda não foi desmistificada. Em vez
de salientar a sua polissemia ou o seu poder de evocação do filme, essas
páginas iniciais revelam sobretudo uma inocuidade desnorteante, como se
nem o maior preciosismo descritivo permitisse recuperar – e representar
– as dimensões essenciais de Stalker. Por outro lado, esse preciosismo descritivo é incapaz de representar uma ‘experiência do mundo’ por seu próprio direito; ele é feito de constantes excursos e interrupções que, por mais
que afirmem a intenção de uma paráfrase plano a plano de Stalker, mais
demonstram como a efabulação verbal está distante do filme de Tarkovsky
– e de uma verdadeira relação com o mundo (“could it have been brought
into existence by any medium other than film?” (2012, p. 59), pergunta-se
o autor sobre as paisagens de Stalker).
As páginas iniciais constituem assim uma redução ao absurdo da ideia
de uma paráfrase do discurso cinematográfico. Não se trata apenas de
salientar que o filme de Tarkovsky é inimitável; esta não é uma característica que o separe dos outros filmes ou de outras manifestações artísticas.
A resistência à paráfrase de Stalker evidencia uma questão diferente: a de
como a impossibilidade de comunicação entre as diferentes formas artísticas poderá ser afinal uma característica necessária de cada uma dessas
formas. Nestes termos, não haveria maior injustiça a uma obra artística
do que julgar que ela pode sofrer uma transformação sem grande perda.
Qualquer abordagem que pretendesse ‘traduzir’ Stalker para uma outra
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forma discursiva seria forçosamente uma diminuição do filme; aliás, o próprio Tarkovsky não é inocente de uma tal diminuição, quando, nas palavras de Dyer, sucumbe, nos seus dois últimos filmes, aos lugares-comuns
discursivos que foram sendo criados em volta do seu cinema: “actually, we
need to qualify this slightly: there are no one else’s clichés in Tarkovsky. By
the time of his final films, Nostalghia and The Sacrifice, however, he is reliant
both conceptually and incrementally on Tarkovskyan cliché” (2012, p. 49).
Entenda-se: qualquer transitividade imediata entre o discurso cinematográfico e o discurso verbal conduz ao lugar-comum, ou seja, à permanência num mesmo lugar que o ‘conhecimento do mundo’ deve invalidar. Passe
a justeza ou não do juízo crítico de Dyer sobre Nostalgia e O Sacrifício, é
importante salientar como o autor os descreve como filmes que mostram
algo mais do que aquilo que está a acontecer (diríamos: simbólicos), em
particular pela sua referência imediata a momentos anteriores da filmografia de Tarkovsky. O juízo de Wim Wenders (“that Tarkovsky was ‘using
some of his typical narrative devices and shots as if they were between quotation marks’”; 2012, p. 49) é assim convertido numa condenação que se
aplicaria também a Zona, caso não houvesse o cuidado em evitar a citação
– ou a paráfrase.
Seria mais produtivo entender Zona como uma alegoria de Stalker.
Esgotadas as possibilidades de uma paráfrase ou de uma representação
consequentes, esta seria a única forma de explicar o ‘ânimo’ revelado pelos
filmes de Tarkovsky. Um conhecimento necessariamente parcelar, decerto;
mas o mais próximo do próprio Stalker. Por outras palavras: Zona constitui uma leitura alegórica daquele que é também um filme alegórico.
Poderíamos mesmo falar de viagens paralelas, pois há em ambas a premonição de que não existe uma ordem simbólica que assegure uma transição
ou um encontro definitivo entre as diferentes linguagens. Nestes termos,
tanto o livro como o filme perseguem a sua singular alegoria do (des)conhecimento, acumulando experiências tão minuciosas quanto intransmissíveis,
até ao encontro final com uma ‘Zona’ em que eventualmente seria revelado
o fio condutor que une todas essas experiências. Essa ‘Zona’, no livro de
Dyer, seria o próprio filme de Tarkovsky; no entanto, a ‘Zona’ é o lugar da
compreensão de que ela é uma experiência ainda mais desconcertante que
todas as precedentes. É, enfim, onde se sente essa premonição da inexistência de uma ordem simbólica e de uma progressão rumo à ‘verdade absoluta’
vislumbrada ao longo da sua demanda.
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4. Aquela premonição levanta, no entanto, dificuldades à explicação de
Geoff Dyer. É deveras problemático subtrair a arte verbal à sua matriz simbólica, e uma das preocupações mais persistentes de Zona é precisamente
a de esconder a sua natureza literária. A indistinção entre ficção e ensaio
é fundamental para esse desígnio; aliás, se a dimensão autobiográfica de
Zona sublinha como esta não é uma obra estritamente literária, a nebulosidade dessa autobiografia, repleta de irrelevâncias e indecisões, aproxima-a
do ensaio propriamente dito. Em última análise, diríamos que Zona representa uma prova de redução da sua própria matriz simbólica, de uma contra-ficção ou um contra-ensaio (em suma: de uma contra-linguagem) que se
esforçam por derrubar as suas próprias estruturas de suporte.
Como narrativa confessional ou, pelo menos, autobiográfica, Zona não
pretende ser muito convincente; trata-se, na verdade, de uma porfiada tentativa no sentido de evitar quaisquer expectativas genológicas ou mesmo os
juízos do próprio Tarkovsky, que entendia resolutamente a literatura como
arte simbólica:
We are talking about the different kinds of correlation with reality on which
each art form bases and develops its own distinct set of conventions. In this
respect I classify cinema and music among the immediate art forms since they
need no mediating language. This fundamental determining factor marks the
kinship between music and cinema, and for the same reason distances cinema from literature, where everything is expressed by means of language, by
a system of signs, of hieroglyphics. The literary work can only be received
through symbols, through concepts – for that is what words are; but cinema,
like music, allows for an utterly direct, emotional, sensuous perception of the
work. (Tarkovsky, 1989, p. 176)

Poderíamos mesmo entender Zona como uma longa refutação destas
afirmações de Tarkovsky. Não é só a questão de a arte literária ser necessariamente uma arte simbólica, ou de ser praticável uma tal separação entre
a literatura e as formas de arte ‘imediatas’; há também o problema de uma
definição mais complexa desse imediatismo. Embora Dyer confirme frequentemente o impacto emocional do cinema, o seu carácter marcante,
mostra-se muito mais reticente quanto ao seu efeito imediato. Com efeito,
a imersão no universo cinematográfico de Tarkovsky é acompanhada por
diversos ruídos, por essas irrelevâncias e indecisões que, no entanto, são o
contexto necessário para a abordagem desse universo (também por esse
motivo seria inútil a paráfrase do filme, visto que não poderia incluir esses
ruídos ou conter os múltiplos conteúdos que eles convocam).
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Desfeita a possibilidade de uma extensa paráfrase de Stalker, Zona envereda assim por uma outra abordagem, cujas características colocam efetivamente um problema estético. Não será por acaso que o autor observa, a
propósito das reflexões flaubertianas à volta de um ‘livro sobre nada’, como
Tarkovsky já havia anulado, no seu filme anterior (O Espelho), a hipótese
de um ‘conteúdo’, razoavelmente parafraseável; a questão seria a de como
um estilo próprio e intraduzível pode ser a principal força estruturadora de
um filme:
not a film about nothing, obviously (it could equally claim to be a film about
everything), but one held uniquely together by the director’s style – “the will
of its creator” – rather than by the mechanical demands of narrative or “the
burden of tradition”. (2012, pp. 29-30)

Seria fácil continuar uma descrição plano por plano de Stalker, ou
acrescentar os pormenores técnicos e históricos que seria legítimo esperar
de um livro ‘sobre Stalker’; mas tal seria assumir um ‘conteúdo’ que a abordagem do cinema de Tarkovsky excede largamente. Pelo contrário, Dyer
identifica manifestamente este problema como um problema de estilo, e é
assim que Zona se converte num teste às noções de estilo e de intenção
autoral – e à própria coexistência entre cinema e literatura. O estilo é aquilo
que parece subsistir após o colapso das expectativas genológicas (“the burden of tradition”) ou mesmo das estruturas de suporte da narrativa; é aquilo
que facilita a coexistência entre cinema e literatura, mas sob a condição de
entender ambas as artes fora do seu espaço (supostamente) natural.
Zona poderá, nesse caso, ser entendido como um ensaio de recriação
do estilo de Tarkovsky e como construção de um estilo próprio por via desse
mesmo ensaio. No entanto, subsiste o problema de definir o estilo e as suas
qualidades misteriosas. Nunca é definido enquanto propriedade característica do cinema; não é pela dimensão específica da sua arte que o filme de
Tarkovsky se afigura tão intraduzível (o seu estilo pode ser único, mas isso
não quer dizer que seja um estilo sumamente cinematográfico). Os longos
planos-sequência são, na sua preponderância, um dos escassos elementos
cinematográficos que Tarkovsky aplica para conferir um poderoso efeito
estético aos seus filmes, prescindindo, em geral, de efeitos de montagem
ou jogos conceptuais (1989, p. 114). Observada esta economia de meios,
impõe-se a pergunta: o que anima então o cinema de Tarkovsky?
Uma primeira pista é a da sua lentidão, na qual se enreda a própria
casualidade das digressões de Dyer. Embora Zona possa ser entendido à
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partida como um texto fútil (uma vez que desiste de encontrar um significado para Stalker), regista profusamente o fluxo meditativo, quase hipnótico, das imagens de Tarkovsky. Sendo certo que a transposição da imagem
cinematográfica para a representação verbal provoca, no mínimo, uma
redução do impacto metafísico do cinema de Tarkovsky, não se põe a alternativa de a explicação de Geoff Dyer ser uma vulgarização de Stalker. Ou
melhor: é precisamente através da sua vertente trivial, do modo como as
representações de Tarkovsky se cruzam continuamente com as representações que o autor faz da sua biografia (ou o que resta dela), que Zona revela
o impacto de Stalker (e que esse impacto é um elemento essencial deste
ensaio de autobiografia). Aliás, da mesma forma que o seu ritmo inicial,
excecionalmente lento, serve para que o espectador desprevenido possa
rapidamente concluir que este filme não é para si (uma estratégia deliberada do próprio Tarkovsky; 2012, p. 12), assim o início desemparelhado de
Zona esclarece que não pretende ser um mero guia de interpretação. É a
primeira de várias semelhanças levemente sugeridas, que insinuam estratégias estilísticas gémeas; de facto, ambas as estratégias destroem quaisquer
pretensões narrativas, às quais contrapõem um fluxo livre de imagens – ou
de frases.
A ausência de progressão seria, nesse caso, um fator de aproximação
entre Stalker e Zona; às fixações imagéticas de Tarkovsky, correspondem, no
texto de Dyer, os elementos desencontradas de uma autobiografia (impossível). Mas escusado será dizer que o estilo de Tarkovsky é de uma recalcitrância extrema quanto à sua reapropriação pelas outras artes. Haveria
a possibilidade de o enquadrar dentro da matriz lessingiana das artes
espaciais; aliás, uma das raras referências ao romance original dos irmãos
Strugatsky salienta precisamente a anulação temporal correspondente: “as
one of the characters in Roadside Picnic says, ‘There really is no time in the
Zone’. (…) time dissolves” (2012, p. 112). Seríamos assim tentados a pensar
que o problema do tempo (ou melhor, a sua ausência) é uma marca distintiva do cinema de Tarkovsky e que, por sua vez, a ‘reapropriação’ de Stalker
deveria passar por uma comparável ‘dissolução’ do tempo. O próprio autor
salienta: “Tarkovsky is the cinema’s great poet of stillness”. Mas, corrigindo
de imediato esta afirmação, acrescenta:
as he himself explained, this stillness is the opposite of timeless: The image
becomes authentically cinematic when (among other things) not only does it
live within time, but time also lives within it, even with each separate frame.
No “dead” object – table, chair, glass – taken in a frame in isolation from
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everything else, can be presented as if it were outside passing time, as if from
the point of view of an absence of time. (2012, pp. 91-92)

Cremos que esta observação seja a chave da explicação de Geoff Dyer.
A característica fundamental do estilo de Tarkovsky que é reapropriada em
Zona é precisamente esta presença do tempo em todos os objetos, todos os
planos, mesmo que não haja uma conexão entre eles. Se o tempo vive em
cada imagem, em cada fotograma, independentemente de todo o resto, o
desafio é o mostrar essa ‘vivência’ do tempo em cada frase do texto. A estratégia privilegiada é, como é fácil de concluir, a digressão constante; Zona é
assim uma sucessão de vinhetas e de anedotas pessoais, cada uma a registar
uma certa ‘passagem das horas’, sem no entanto suceder daí uma verdadeira
progressão, ou um desenlace mais ou menos estável para as peripécias e as
inquietações do autor. Os fragmentos desta autobiografia são assim caracterizados sobremaneira pelo seu carácter parcelar, interrompido. Este procedimento é, de resto, defendido logo no início da segunda parte de Zona:
any kind of respite is always welcome: the end of a section or a chapter, even a
double space break; at a push, just a paragraph. Henry Fielding likened these
interludes to stops at taverns in the course of the long journey of the novel.
(2012, p. 99)

Estas constantes intrusões constituem assim um elemento fundamental
da gestão do tempo; são a marca distintiva do estilo de Geoff Dyer. Mas,
como o autor salienta, a intrusão está longe de desempenhar esse papel em
Stalker:
In the case of Stalker there is no intermission, not even time to go to the toilet,
just a rather abrupt end to the first part, a few seconds’ pause, and then we’re
off again with Part 2. But those few seconds are enough to break the spell and
make one suspect that there’s been a continuity error, that something – even
if only a frame or two – has gone missing. For a start it all looks a bit darker,
as if several hours have gone by and the long day has waned somewhat. (2012,
p. 100)

Ou seja, há uma diferença fundamental na forma como a linguagem
verbal e a linguagem cinematográfica registam a ‘vivência’ do tempo. Stalker
recorre a uma economia muito mais rarefeita de meios, de tal modo que
uma pausa de segundos é suficiente para criar um efeito de sucessão temporal e transformar bruscamente o universo ficcional. Aliás, não há sequer
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um narrador que, como no caso de Zona (ou, para não sair do cinema,
do Amarcord de Fellini), assuma a função de efetuar esse intervalo. Sendo
assim, quais são as instâncias que, dentro do estilo de Tarkovsky, criam esses
‘erros de continuidade’?
Quando os três protagonistas chegam finalmente à ‘Zona’, Dyer detém-se na descrição dos longos planos-sequência que supostamente assinalam
o término da sua ‘viagem’. No entanto, essa descrição salienta como a ‘Zona’
não corresponde, por mais que os protagonistas (ou o espectador) demorem o olhar, às expectativas criadas. É nesta surpresa que, em última análise, reside o estilo de Tarkovsky; mais do que possibilidades nunca antes
imaginadas, os seus longos planos-sequência recuperam objetos esquecidos, resíduos da consciência que deformam os desejos dos protagonistas. O
autor descreve mesmo estes planos-sequência como “arqueologia do quotidiano”:
These sequences, like the green landscape with the wind gusting through them,
are quintessentially Tarkovskyan; there’s something like this in all of his films:
the magic of the discarded ordinary, the filmic archaeology of the everyday.
(2012, p. 132)

Mais do que uma terra de cocanha, é esta a magia da ‘Zona’: um espaço
onde se reúnem os vestígios de um olvido banal, o que não a impede de
assumir contornos fantásticos. A obra de Geoff Dyer reconhece-se facilmente nessa ‘magia’.
A singular demanda da ‘Zona’ resulta, por fim, na denegação daquela
que supostamente seria a sua qualidade essencial: a realização de todos os
desejos, a ‘promessa de felicidade’ que reuniria, caso fosse verdadeira, todo
o poder simbólico da ‘Zona’. Não será uma ‘promessa de felicidade’, mas
será um espaço de reconhecimento; como nos redutos de Geoff Dyer, é
onde se sabe que tudo já fora visto antes, que as imagens que percorrem
Stalker são indistinguíveis entre si. O próprio autor sublinha a “literalidade”
de Tarkovsky:
They’re all standing in a room that for all we know might actually be the Room,
in which case the Room would be a major disappointment, indistinguishable,
in fact, from just about any other room. (Every bit as important as Tarkovsky’s
capacity for doubt is his literalness; how fantastic – I mean how unfantastic – to
call their destination, this Holiest of Grails, the Room.). (2012, p. 155)
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O ‘reino da verdade absoluta’ que o autor inicialmente enunciou é dissolvido em favor da consciência de que as imagens são essencialmente permutáveis. Tal como em outros momentos da obra de Geoff Dyer, a ‘verdade
absoluta’ é uma verdade reduzida. Em todo o caso, essa permutabilidade
das imagens – ou das palavras – não impede a dita “arqueologia do quotidiano”; propicia um indiscutível poder construtivo, e é nessa justaposição
dos ‘resíduos do banal’ que os estilos de Dyer e de Tarkovsky finalmente se
encontram.
5. O encontro entre os estilos de ambos os autores não é, no entanto, definitivo. A citação de David Markson que encerra Zona (Or was it possibly
nothing more than a fundamentally recognisable genre all the while, no matter what Writer averred? Nothing more or less than a read?; 2012, p. 219)
sugere uma resposta às dúvidas iniciais sobre a classificação desta tentativa
de transposição verbal de Stalker; talvez ela não possa ser enquadrada dentro de um género específico, mas essa impossibilidade não invalida a sua
qualidade fundamentalmente literária (ou a sua dimensão de comentário
e leitura, como se este gesto fosse afinal o último termo de uma série de
interpretações encaixadas, aliás já indiciada pelo subtítulo, A Book about a
Film about a Journey to a Room). A abordagem ‘contra-linguística’ de Geoff
Dyer é, sem dúvida, problemática, e a hesitação final do autor serve para
mostrar como seria precipitado estabelecer uma coincidência duradoura
entre os universos ficcionais de Stalker e de Zona.
Mesmo que haja uma semelhança no modo como incorporam a ‘vivência’ do tempo nas suas obras, os seus métodos privilegiados – a digressão ou
intrusão autoral, o plano-sequência – não podem ser confundidos entre si.
A dificuldade de classificação de um texto como Zona assenta na natureza
casual da relação com o seu universo ficcional, o que é muito diferente do
aspeto residual, mas nunca contingente que ele assume em Stalker. A própria indefinição do género literário, embora anule uma assunção primária
sobre o objeto de Zona, não evita, por si só, a sobreposição da sua linguagem à linguagem cinematográfica de Tarkovsky. Por um lado, Stalker interrompe – marca indelevelmente – a autobiografia esboçada em Zona; por
outro, os fragmentos dessa autobiografia desmembram Stalker e impedem
que a perspetiva de Tarkovsky seja a dominante neste texto.
Ainda antes da nota final, há um longo excurso onde Dyer comenta a
difícil colaboração de Tarkovsky com os irmãos Strugatsky na elaboração
do argumento do filme, o qual sugere que não há uma coabitação fácil entre
o filme e o texto; o autor conclui: “Tarkovsky may, ultimately, have got the
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film he wanted, but ‘at the cost of a heap of corpses and triple retakes’”
(2012, p. 106). Em causa estaria não só a relação de Stalker com a ficção
científica dos irmãos Strugatsky, mas também uma diferença muito acentuada na gestão dos tempos ficcionais; eles seriam incomensuráveis entre
si. A impossibilidade absoluta de uma literatura em tempo real implica a
necessidade de um trabalho de reconstrução – ou mesmo de hierarquização – que não existe no cinema; a temporalidade na narrativa verbal é
forçosamente dupla (daí, por exemplo, a separação clara entre ‘tempo do
discurso’ e ‘tempo da história’) e exige um esforço bastante maior de segmentação e sequenciação (Herman, 2009, pp. 138-143).
Mesmo que in extremis, o texto impõe a sua vertente especificamente
literária; Zona converte-se assim num exercício de estruturação de níveis de
história pessoal que o cinema, mesmo quando exige uma imersão tão completa como nos filmes de Tarkovsky, não pode tematizar sem dificuldade.
Em causa estão as potencialidades metafigurativas da linguagem verbal: a
sua característica recursividade permite uma sucessão de encaixes que o
cinema não pode acompanhar sem pôr em risco a sua dimensão rítmica
própria. São essas potencialidades que Dyer, por fim, reclama para o seu
texto; mas fá-lo de forma a, mais uma vez, criar uma indefinição genológica
entre o romance, a autobiografia e o ensaio que reflete o impacto profundo
e insondável da linguagem cinematográfica de Tarkovsky.
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João Miguel Fernandes Jorge (1943) é um dos principais nomes da poesia portuguesa contemporânea. Com uma poética que, calcada na realidade, mostra-se hermética e perturbadora, João Miguel Fernandes Jorge cria diversos níveis de leitura,
decorrentes de uma sintaxe inesperada e da construção de imagens enigmáticas. A
partir da premissa de Iuri Lotman, segundo a qual a estrutura do verso é um fenômeno de sentido, realiza-se uma análise interpretativa do poema “O vos omnes”,
publicado em Invisíveis correntes (2004). Nesse percurso analítico pelos diferentes
níveis dos versos de João Miguel Fernandes Jorge, verifica-se de que forma é problematizada a tradição judaico-cristã.
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João Miguel Fernandes Jorge (1943) is one of the main representatives of contemporary Portuguese poetry. Despite being set on reality, his poetry lends itself to being
understood as both hermetic and disturbing. Therefore, João Miguel Fernandes
Jorge succeeds in creating several reading levels, resulting from an unexpected syntax and from the construction of enigmatic images. Starting from Iuri Lotman’s
assumption, according to which the verse structure is a phenomenon of sense, an
interpretative analysis of the poem “O vos omnes”, published in Invisíveis correntes
(2004), will be conducted. This analytic path over the different levels of João Miguel
Fernandes Jorge’s verses will allow us to check in which way the Jewish-Christian
tradition is discussed.
Keywords: João Miguel Fernandes Jorge; Jewish-Christian tradition, contemporary
poetry, reading levels, syntactic fluctuations
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Tendo publicado suas primeiras obras ainda na década de 1960, João
Miguel Fernandes Jorge é considerado um dos nomes mais constantes da
poesia pós-moderna portuguesa. Amaral (1991) aponta como características pós-modernas em Fernandes Jorge a circunstancialidade, o furor
descritivo, a linguagem (que esconde sua construção atrás de uma falsa
espontaneidade), a ausência de método e o hermetismo, dentre outras.
Esses aspetos levantados por Amaral vão ao encontro da perceção de
Barrento (2006). Ao analisar a viragem temática ocorrida na produção
poética portuguesa a partir da década de 1970, Barrento reconhece um
deslocamento “no sentido de um abandono das obsessões metapoéticas e
ideológicas das décadas anteriores, e de um encaminhamento para o real
e o(s) sentido(s), a experiência e a subjetividade” (2006, p.66). Assim, os
poemas de Fernandes Jorge apresentam cenários próprios do mundo referencial, constituindo-se “quase crónica de figuras, situações ou acontecimentos” (Amaral, 1991, p.69).
A despeito de, muitas vezes, partir de elementos do cotidiano (voo de
avião, passeio por Lisboa, etc.), a poesia de João Miguel Fernandes Jorge
não se centra na experiência poetizada. Mesmo retornando ao real e à subjetividade, há consciência de que o poema não é mera expressão de emoções do autor. Nessa poética, “o eu se esquece na linguagem” (Adorno, 2003,
p.75), confirmando o que já afirmara Octavio Paz: “a poesia [...] não é uma
experiência traduzida depois pelas palavras, mas as palavras mesmas constituem o núcleo da experiência” (1982, p.191). O papel central da linguagem faz com que os poemas de Fernandes Jorge apresentem dois níveis
de leitura: na superfície, o nível referencial e da circunstancialidade; mais
profundo, o nível reflexivo, em que aparecem os pensamentos subjacentes
que dão um significado para além do referencial aos objetos e paisagens
(Amaral, 1991, p.72-73). Esse nivelamento na leitura torna os poemas de
Fernandes Jorge extremamente herméticos.
Na obra Invisíveis correntes (2004), chama a atenção o resgate de elementos
das mais diversas tradições. Há referências à cultura greco-romana (“Amadas
imagens de Atenas”), à tradição literária (“Eugénio de Andrade ao descer de
Belmonte”; série “Arcádia”), à música (“Schumann, uma fantasia”), à pintura
(“Natura morta con pane e limone”), dentre outros. A tradição judaico-cristã
também é retomada (“A infância de Cristo” e “Natureza morta com Cristo”), e
sua presença marcante faz sentido no contexto lusitano, levando-se em conta
o papel do catolicismo na formação da identidade do país.
Um dos poemas de Invisíveis correntes em que se resgata o cristianismo
é “O vos omnes” (Jorge, 2004, p.63):
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O VOS OMNES

O vos omnes, qui transitis perviam, attendite et videte
si est dolor similis sicut dolor meus.

Os que passais ao sol nascente
pelo caminho que reflecte o triste céu
os mansos e grandes olhos
cavalo de papelão

8 (4,8)
12 (4,8,12)
7 (2,7)
7 (2,7)

que foi o meu, infância toda
parai e vede semelhante dor
encostado à parede, a sombra oferece-lhe
a perna que perdeu

8 (4,8)
10 (4,10)
12 (6,12)
6 (2,6)

um ror de tempo
focinho de tristeza
desenha o escuro no clarão da luz
igual à minha dor

4 (2,4)
6 (2,6)
10 (4,8,10)
6 (2,6)

em pigmento cinza, no muro
esbatido
sem a límpida beleza da corrida (falta-lhe uma orelha)
os que passais a margem do caminho

8 (5,8)
3 (3)
17 (11,17)
10 (4,6,10)

amassada pasta de papel

9 (3,5,9)

O intertexto entre o poema e o cristianismo fica evidenciado pelo título
e pela epígrafe, escritos em latim. Também o emprego do modo imperativo
na segunda pessoa do plural (“parai e vede semelhante dor”) é característico da linguagem eclesiástica. A epígrafe integra um responsório católico
próprio da liturgia da Semana Santa:
O vos omnes qui transitis per viam, attendite, et videte, si est dolor similis
sicut dolor meus. Attendite, universi populi, et videte dolorem meum, si est
dolor similis sicut dolor meus.
Esse responsório foi extraído do Livro das Lamentações: “Vós todos,
que passais pelo caminho, olhai e vede: se há dor semelhante à dor que me
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atormenta” (Lm 1,12); “Ouvi, todos os povos, e vede minha dor” (Lm 1,18).
Apenas a primeira parte da antífona aparece na epígrafe, sendo traduzida,
desmembrada e redistribuída ao longo do poema. Seus diversos fragmentos
são eixos em torno dos quais as estrofes do poema se estruturam.
É questionável a “ilusão de entendimento praticamente instantâneo”
dos poemas de João Miguel Fernandes Jorge apontada por Amaral (1991,
p.67). Embora haja comunicabilidade (idem, p.68), esta se dá apenas ao
nível lexical. A opacidade da linguagem, em decorrência da estrutura sintática, impede que esse falso entendimento instantâneo ocorra. Lacunas de
indeterminação do sentido (Iser, 1999, p.8) abundam no poema devido a
uma sintaxe frouxa, sem nós, geradora de ambiguidade: sintagmas podem
ser vinculados tanto com o verso precedente, quanto com o posterior, ou
ainda com versos de outra estrofe – são as chamadas “flutuações sintáticas”
(Amaral, 1991, p.67).
As flutuações sintáticas consistem num dos traços mais característicos
e perturbadores da poética de João Miguel Fernandes Jorge. O verso “que
foi o meu, infância toda” (v. 5) é um exemplo dessa construção sintática
ambígua. Nesse verso, o leitor não tem como declarar com precisão aquilo
que o sujeito lírico indica como seu: o cavalo de papelão? O triste céu? Ou
o caminho que reflete esse triste céu? Também no 11º verso ocorre indeterminação de sentido em decorrência da indeterminação do sujeito.
Com 17 versos, “O vos omnes” pode ser considerado um poema de
curta extensão, se comparado a outros textos de Invisíveis correntes (“Natura
morta com pane e limone”, por exemplo, tem 36 versos). As cinco estrofes (quatro quartetos e uma estrofe de um único verso) não seguem um
esquema rímico e rítmico pautados pela simetria; na poética de João Miguel
Fernandes Jorge, “a liberdade impera” (Amaral, 1991, p.67). No entanto, no
meio desse império da liberdade formal, quatro versos se sobressaem: um
alexandrino (v. 2) no esquema 4-8-12, um alexandrino (v. 7) no esquema
6-12, um decassílabo sáfico (v. 11) no esquema 4-8-10 e um decassílabo
heroico (v. 16) no esquema 6-10. Se, de fato, na poética de Fernandes Jorge a
liberdade impera, o uso da métrica clássica destoa, colocando em evidência
esses quatro versos. A escansão também põe em destaque o uso da redondilha maior (v. 3 e 4). Quanto à musicalidade, percebe-se certa regularidade nas
sílabas em que o acento rítmico recai. Rimas (“tristeza” e “beleza”; “focinho”
e “caminho”), assonâncias (como “luz”, “escuro” e “muro”) e aliterações (“a
perna que perdeu”) também conferem sonoridade ao poema.
De acordo com Lotman, “o fenômeno da estrutura no verso é sempre
um fenômeno de sentido” (1978, p.209), ou seja, tudo no texto poético é
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linguagem e pode ser semantizado, desde fonemas até elementos gráficos.
Ainda segundo essa teoria, “a estrutura fundamental do verso é a repetição”
(idem, p.236). As repetições engendram no interior do poema uma rede de
equivalências de sentido; os elementos repetidos são interligados e formam
um arquissema, “unidade que inclui todos os elementos comuns da oposição léxico-semântica” (idem, p.251). Em “O vos omnes”, por exemplo, as
repetidas nasalizações dão ideia de processo, ação contínua (a caminhada
empreendida pelo interlocutor do poema), constituindo-se, portanto, um
arquissema. A repetição do segmento inicial do responsório litúrgico no
16º verso parece indicar um ciclo, ou seja, a continuidade dessa caminhada.
Elementos gráficos confirmam essa noção de ciclo: há entradas de parágrafo no 1º e no 16º verso, e essa equivalência formal indica haver equivalência entre ambos também no plano do sentido. No primeiro deles, os
passantes são interpelados pela primeira vez; no segundo, ao retomar o início do refrão litúrgico, temos um recomeço, um novo chamamento.
Na perspetiva das equivalências, a repetição de “caminho” (v. 2 e v.
16) evidencia a relevância dessa palavra na construção do sentido. Que
caminho é esse? É um caminho triste como o céu que está sobre ele – ele
“reflecte o triste céu” (v. 2). Sob o sol nascente, alguém (uma ou mais pessoas) anda por esse caminho, e o sujeito lírico interpela esse(s) passante(s).
Há no poema uma oposição entre movimento e imobilidade, pois enquanto
o interlocutor é interpelado, mas segue sua trajetória, o sujeito lírico parece
permanecer no mesmo lugar. A imagem do cavalo de papelão imóvel, “sem
a límpida beleza da corrida”, também remete para a imobilidade do sujeito
lírico, estabelecendo equivalência entre ambos.
Do convite aos interlocutores, o sujeito lírico passa à descrição de duas
imagens por meio de um olhar metonímico, como flashes: olhos mansos e
grandes e um cavalo de papelão. Se atentarmos para o arquissema formado
pelas palavras “infância” e “tempo”, equivalentes devido à nasalização, veremos que os dois detalhes descritos pelo sujeito lírico não pertencem ao
tempo da enunciação, mas ao passado, à memória. O sintagma “um ror de
tempo” (v. 9) significa “há muito tempo”, “muito tempo atrás” e está graficamente no centro, posição que denota claramente sua importância na interpretação do poema. A centralidade do sintagma se confirma foneticamente
pela rima entre “dor” (v. 6), “ror” (v. 9) e “dor” (v. 12). O verso 9 opera uma
cisão em dois planos: o tempo da enunciação e o tempo da memória. A
métrica dos versos 3, 4 e 5 confirma a perceção de que o cavalo de papelão
é um brinquedo e se trata de uma memória de infância: esses três versos
são redondilhas maiores, medida “predominante nas quadrinhas e canções
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populares” (Goldstein, 1991, p.27). Os tempos verbais também operam nos
dois planos: verbos no presente do indicativo aparecem nos versos em que
se dá a passagem do(s) interlocutor(es) pelo caminho, e verbos no pretérito
perfeito são empregados quando o sujeito lírico se refere ao cavalo destroçado, corroborando o vínculo entre cavalo de papelão, tempo, infância e
memória.
A divisão em dois planos temporais transparece ainda no léxico do
poema, em que se percebe um jogo entre luz e sombra. No campo da “luz”,
temos “sol nascente” e “clarão”, e a eles se vinculam o caminho e os passantes; no campo da “sombra”, temos “escuro”, “pigmento cinza” e “esbatido”,
palavras que, predominantemente, têm ligação com o cavalo de papelão.
O caminho e os passantes estão no plano da enunciação (luz), e o cavalo
de papelão faz parte do plano do passado (sombra). Em “desenha o escuro
no clarão” (v. 11) o sujeito está indeterminado, porém pode-se pensar, no
nível semântico, que esse escuro desenhado no clarão é a memória, que
vem ensombrecer o tempo presente.
No tempo da memória, a imagem que se destaca é o cavalo de papelão,
brinquedo de infância desmanchado, com cores desbotadas (v. 14), sem
orelha e sem perna, amassada pasta de papel. A melancólica imagem desse
brinquedo destruído provoca uma “sensação de ruína” (Amaral, 1991, p.74)
e ressalta a degradação temporal (idem, p.76). A palavra “dor” se repete nos
versos 6 e 12, pois são duas as dores de que fala o poema, cada uma delas em
um nível temporal diferente. A primeira delas é a dor do passado (a “semelhante dor”), que pode variar segundo a interpretação: pode ser uma dor
provocada pela visão do cavalo destroçado, ou a dor que o próprio brinquedo destruído sentiria (“focinho de tristeza”). No tempo da enunciação,
o sujeito lírico afirma sentir outra dor, igual à da infância (“igual à minha
dor”). O interlocutor é convidado a contemplar a dor presentificada pela
memória e a compará-la com a dor vivenciada no tempo presente.
Sendo assim, a dor sentida ao ver o destroçado cavalo de brinquedo é
equivalente à dor do sujeito lírico. Se, na infância, era o cavalo que se encontrava com cores esbatidas e amassado, “focinho de tristeza”, agora é a própria
infância simbolizada pelo brinquedo que está em ruínas; é ela o tempo perdido ao qual não se pode retornar, e essa “consciência obsidiante do tempo”
(Barrento, 2006, p.72) e de sua irreversibilidade é fonte de dor e de vazio.
A dor causada pela memória de um tempo passado põe o sujeito lírico em
posição simétrica com o cavalo de papelão, confirmando a equivalência
entre a imobilidade de ambos, mencionada anteriormente. No plano temporal da infância, o sujeito lírico pode ter sido um passante a ver o brinquedo
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destruído ou ter sido, ainda, a própria criança dona do cavalo; no tempo da
enunciação, o lugar do sujeito se altera e é ele o ser contemplado pelos passantes. É ele quem se sente amassado, deteriorado, mutilado.
Essa interpretação se confirma quando se buscam as relações extratextuais – as transcodificações externas, no dizer de Lotman (1978, p.186 e
281). A epígrafe do poema integra as Lamentações, livro bíblico em que se
descreve a desolação de Jerusalém. No versículo retomado por João Miguel
Fernandes Jorge (Lm 1,12), o sujeito que interpela os passantes é Jerusalém.
A cidade, personificada, lamenta seu estado miserável devido à deportação
dos judeus e à destruição do Templo (Lm 1,1-13). O versículo 12 é resgatado também na liturgia da Semana Santa, que atualiza o texto do Antigo
Testamento tomando-o como um lamento de Maria (Nossa Senhora das
Dores) ao ver Jesus carregando a cruz. Seja nas Lamentações, seja no responsório ou seja ainda no poema, temos um sujeito lírico a lamentar-se
diante de ruínas, conclamando os passantes a ver seu sofrimento, sua dor.
Memória, ruína, impossibilidade de retorno, melancolia: são esses os
tons que sobressaem em “O vos omnes”. Entretanto, esses aspetos da subjetividade, no poema, revertem-se em objetividade (Adorno, 2003, p.74);
“O vos omnes” também apresenta a relação do sujeito com o seu mundo.
Já dizia Adorno: o poema pode ser tomado como “relógio solar histórico-filosófico” (idem, p.79). No poema de Fernandes Jorge, o diálogo com o
universal se dá por meio do intertexto com a tradição judaico-cristã. A
equivalência entre a dor de Jerusalém, a de Maria e as dores que aparecem
no poema (da infância e do presente) estabelece um duplo processo de dessacralização do sacro e de sacralização do profano. O sujeito lírico atribui
à sua palavra e ao responsório litúrgico a mesma sacralidade; o poema se
torna rito. Esse vínculo possível entre palavra poética e religião já foi apontado por Paz: “Poesia e religião são revelação” (1982, p.166). Em ambas
haveria a experiência do sagrado, que é “um pôr para fora o interior e o
secreto, um mostrar as entranhas” (idem, p.168).
O que, então, é revelado no poema de Jorge? Da análise realizada até
aqui, podemos responder que “O vos omnes” é uma revelação com tons
melancólicos e “cores outonais” (Barrento, 2006, p.64): ruína, perda, irreversibilidade do tempo, infância destruída. Segundo Paz, a experiência do
sagrado faz com que o homem perceba sua “contingência e finitude” (1982,
p.175). Contudo, alargando essa revelação ao plano objetivo, como sugere
Adorno (2003), vê-se que a experiência do sagrado, no poema, traz revelações não só quanto à experiência subjetiva, mas também relativamente à
visão de mundo.
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Em “O vos omnes”, a circunstancialidade característica de Fernandes
Jorge acaba por rebaixar o sublime: à destruição de Jerusalém e à dor de
Maria, sofrimentos ‘elevados’, equiparam-se a corrosão de um mero cavalo
de papelão e a sensação de ruína que o sujeito lírico experimenta. A beleza
(v. 15), associada foneticamente à tristeza (v. 10), é negada explicitamente.
Essa “transferência ao plano material e corporal [...] de tudo que é elevado,
espiritual, ideal e abstrato” (Bakhtin, 1987, p.17) não é simples jogo de
estilo, mas tomada de posição. O intertexto entre o poema e a Bíblia por
meio de um viés degenerativo (Ravasi, 2008) expressa uma visão crítica do
texto religioso e uma não filiação nas suas crenças.
Segundo Octavio Paz,
aquele que sabe ser pertencente a uma tradição implicitamente já se sabe
diferente dela, e esse saber leva-o, tarde ou cedo, a interrogá-la e, às vezes, a
negá-la. A crítica da tradição se inicia como consciência de pertencer a uma
tradição. (Paz, 1984, p.25)

João Miguel Fernandes Jorge, poeta da pós-modernidade portuguesa,
questiona diversos aspetos histórico-culturais de seu país, como o fim do
império, a derrocada econômica e o catolicismo. Em Invisíveis correntes, essa tomada de posição quanto à religião aparece em poemas como
“Câmara de reflexos” (2004, p.29) e “Natureza morta com Cristo” (idem,
p.71), além de “O vos omnes”. A opção por abrir um de seus poemas com
um responsório litúrgico, desmembrando-o e o rebaixando, já é uma “crítica da tradição” (Paz, 1984, p.25).
O uso de versos clássicos em “O vos omnes” também se relaciona a
esse olhar crítico. Segundo a teoria de Lotman, “o fenómeno da estrutura
no verso é sempre um fenómeno de sentido” (1978, p.209); assim, a presença dos versos decassílabo e alexandrino indica não uma vinculação às
formas tradicionais, mas a “transgressão dessas estruturas” (Paz, 1984,
p.202). Essa transgressão é facilmente verificável no restante do poema,
no qual inexiste qualquer sistema métrico regrado: há versos de três, seis,
oito e até mesmo 17 sílabas poéticas. As formas clássicas empregadas, por
contraste, destacam a desobediência às normas tradicionais de versificação. No campo semântico, esse incumprimento das regras – as quais o
poeta domina, mas prefere rejeitar – vem confirmar a rutura com a tradição. No plano extratextual, o mesmo se dá: o sujeito lírico rompe com
a visão de mundo judaico-cristã, que até então havia moldado os valores
do povo português.
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Numa era de relativismo, que solapa os absolutos e as grandes narrativas (Lyotard, 2002; Connor, 2004), o sujeito lírico se depara com a impossibilidade de seguir acreditando nos valores do passado. É uma “realidade
fragmentada, desprovida de valores e, portanto, de utopia” (PerroneMoisés, 2002, p.206). A religião já não supre as carências e nem dá respostas
satisfatórias e definitivas. O discurso religioso, na pós-modernidade, é esse
cavalo de papelão esbatido (já sem as mesmas cores de outrora), sem perna
e sem orelha, completamente despedaçado. Noções como pecado, arrependimento, redenção, céu, inferno não respondem aos anseios do homem
pós-moderno. Esse desmantelamento do discurso religioso está representado na segmentação da antífona litúrgica ao longo das estrofes do poema.
A dor que o sujeito lírico sente, pois, é decorrente do esfacelamento das
antigas certezas e da total ausência de valores que possam substituir os que
foram abandonados. A fé foi perdida e é, como a infância, irrecuperável. O
que resta é o vazio: “Nada resta de um significado des-sublimado ou de uma
forma destruída; nenhum efeito emancipador a isso se segue” (Habermas
apud Perrone-Moisés, 2002, p.190).
A falência do discurso religioso e a sensação de vazio e desamparo que
dela advém explicam a imagem do “triste céu” (v. 2), contrária à visão de
mundo judaico-cristã. O céu é promessa de uma vida melhor e de redenção; ele relembra a grandeza de Deus – “Os céus contam a glória de Deus”
(Sl 19 (18), 2) – e aponta para uma vida futura que garante sentido às dores
presentes – “Felizes os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus”
(Mt 5,3). Um céu triste, que se reflete em uma existência também triste (o
caminho), é uma imagem forte de negação do cristianismo em um de seus
principais fundamentos: a justificação do sofrimento presente pela esperança em uma existência melhor no Reino dos Céus.
Vimos, portanto, de que forma João Miguel Fernandes Jorge trabalha
com a linguagem em “O vos omnes”: por meio de flutuações sintáticas,
imagens desconcertantes e diferentes níveis de leitura, o poeta deforma e
dá nova forma ao texto religioso. A partir de um fragmento da tradição,
Jorge explora aspetos da subjetividade – melancolia, tempo, memória – e
ainda toma posição quanto à tradição de que faz parte.
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Este artigo começa por descrever a evolução recente do território textual de Gonçalo
M. Tavares, considerando a forma como o autor se está a consolidar num território
entre as artes e entre os géneros. Depois, debruça-se sobre O dicionário do menino
Andersen, livro infanto-juvenil com texto de Gonçalo M. Tavares e ilustração de
Madalena Matoso. O livro tem como ponto de partida o universo da criança, a forma
como ela se relaciona com o mundo e as palavras. E como, nessa relação, cria um
imaginário individual. O presente artigo procura interpretar a obra a partir de dois
regimes de leitura: tanto no plano da literatura infanto-juvenil, como no dos temas
que são trabalhados no território textual propriamente dito de Gonçalo M. Tavares.
Palavras-chave: criação; criança; imaginário; linguagem; dicionário; objetos
This article starts by describing the recent evolution of the textual landscape of
Gonçalo M. Tavares, considering the way in which the author is taking roots in a
territory somewhere between the arts and between genres. Focus will then be given
to O dicionário do menino Andersen, a children’s book written by Gonçalo M. Tavares
and illustrated by Madalena Matoso. The book’s starting point is this child’s universe,
namely how he relates to the world and the words. And ultimately how, within this
relationship, the child actually creates an individual imaginary. This paper tries to read
Madalena and Tavares’ work according to two reading systems: both in terms of children’s literature, and within the framework of Gonçalo M. Tavares’ textual territory.
Keywords: creation; child; imaginary; language; dictionary; objects
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Não leias horácios, meu filho, lê horários:
são mais exactos.
Hans Magnus Enzensberger

1. Intemporalidade e alegria
E Gonçalo M. Tavares continua a escrever. Distante do barulho da atualidade, Gonçalo M. Tavares continua a escrever. Não que isso signifique um
desinteresse por assuntos mundanos, não que a literatura seja um mundo
distante da vida. Esta separação é artificial, de resto, uma parte significativa
da vida reside no fazer, é este o posicionamento estético, mas também ético,
de Gonçalo M. Tavares. Alegria é fazer o que pode um corpo – o território
textual de Gonçalo M. Tavares dança, é alegre, defende-se dos afetos tristes.
Para isso, é necessário interpor entre si e o seu tempo “a espessura de pelo
menos três séculos”, como aconselhou Nietzsche (2000, p.217):
Vive ignorante daquilo que parece mais importante na tua época. Põe entre ti e
ela pelo menos a espessura de três séculos. Que os clamores do dia, o estrondo
das guerras e o estardalhaço das revoluções cheguem apenas como um murmúrio.

Um autor cujo tempo lhe chega como um murmúrio escreve para além
do que é atual, do estrito contexto histórico-político que é o nosso. Só desta
forma, só não contaminado – diríamos, intoxicado – pelas pequenas ou
grandes questões do tempo, se poderá com mais clareza entendê-lo, e, com
esse entendimento, ajudar a melhorá-lo. Literariamente falando, talvez só
assim se seja lido dentro de três séculos. Gonçalo M. Tavares é, pois, um
autor inatual e assim intemporal, colocando o ser humano em perspetiva
para além do espaço-tempo. Numa crónica intitulada “Aviação e pensamento”, escreveu o escritor (2014):
Pensar de certa maneira é isto: planar dois metros, cem metros, acima do que
está a acontecer neste momento; mil metros, digamos assim, acima do presente.
Pensar de forma concentrada é não ver o que está à frente, é ver outra coisa.

Planar acima do presente, sobrevoar: aqui a metáfora é espacial, mas da
mesma natureza que a nietzschiana. Estar mil metros acima do presente é
o mesmo que colocar uma espessura de três séculos com a época. Quando
estamos atentos ao detalhe, ao minuto, do presente, falta-nos uma visão
mais ampla, mais completa.
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A solidão é essencial, pois, para que essa distância exista. Escreveu
María Zambrano (2000, p.37), filósofa muito cara ao autor:
Escrever é defender a solidão em que se está; é uma acção que brota somente
de um isolamento afectivo, mas de um isolamento comunicável, em que, exactamente, pela distância de todas as coisas concretas, se torna possível um descobrimento de relações entre elas. O escritor defende a sua solidão, mostrando
o que nela e unicamente nela, encontra.

Escrever é um ato solitário, é uma ligação desejada pelo autor, e é nessa
medida que Zambrano parece falar de um “isolamento afectivo”. Na distância desta solidão é possível observar melhor a vida, deter-se nos seus
elementos menos conhecidos, ou debruçar-se sobre os mais conhecidos
de uma forma diferente. Sem a escrita reflexiva que a solidão permite, as
coisas estariam desligadas, apareceriam de modo incoerente. Na solidão
da escrita, o corpo pode ligar, relacionar.[1] É um isolamento afirmativo,
um exercício de vontade que a cada vez está à altura da vida, esse dom que
nos foi concedido, e explora a potência de um corpo através da escrita. A
experiência da escrita é entusiasmante para Gonçalo M. Tavares, é uma atividade alegre que produz “significância”, uma noção de que Roland Barthes
(2009, p.178) dá a seguinte definição: “sentido produzido sensualmente”. O
corpo escreve ao ritmo das suas pulsões, respeita uma direção orgânica, vai
avançando devagar e com paciência à caça das suas ideias, fazendo-se ouvir
no seu sobressalto animal. O primeiro passo é criar condições para o movimento, o segundo é respeitá-lo. Um terceiro passo, que está em boa medida
relacionado com o segundo, é seguir o ritmo das palavras, não parar com o
que elas descobrem, deter-se nelas, explicá-las, não recuar perante o encontro com o diverso. Este respeito pelo diverso prolonga-se depois, quando as
obras de Gonçalo M. Tavares ganham uma espécie de sobrevida através dos
seus leitores. Essa sobrevida por sua vez irá retroagir sobre o seu território
textual, criando novas expansões e reconfigurações. Por isso, a solidão é
imprescindível para que este processo de escrita aconteça, preparando de
modo decisivo o inesperado encontro do diverso, através do qual o seu território textual conhece novas configurações.
1 O corpo, tal como Gonçalo M. Tavares o vem configurando em toda a sua obra, não possui apenas
uma dimensão de máquina, aquela a que corresponde o funcionamento dos órgãos. O corpo permite ligar, é um dispositivo de ligações – a pessoas, coisas, máquinas. Ler, amar, dormir, dançar,
brincar são ligações, são desejo. Se o funcionamento maquínico do corpo acontece em boa parte
à nossa revelia, as ligações são promovidas por cada corpo, se excetuarmos casos de corpos (que
ainda são demasiados, ainda maioritários) em que a única ligação desejada é o alimento.
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2. Dentro e fora do mapa, e todavia dentro do território
Talvez nos devêssemos ter centrado desde logo na conjunção ‘e’ com que se
inicia este texto, que sinteticamente explica o território textual de Gonçalo
M. Tavares, a forma como multiplica agenciamentos, ligações, afetos e sensações, faz proliferar séries, territórios, linguagens, configurando-se como
uma máquina que mistura géneros, ao serviço de uma experimentação
contínua. E, e, e: cada série acrescenta uma linguagem diferente, um outro
modo de interpretar o ser humano, é expressão de um desejo positivo, uma
vez que não preenche vazio algum, mas se constitui como incessante e alegre fazer. A haver vazio é o de um corpo-sem-órgãos, por isso mais leve,
ágil, que pode saltar e levitar. É uma proposta literária que pode ser lida
à luz do imanentismo deleuzeano, é um território textual onde o corpo se
potenciou consistente e criativamente.
A conjunção ‘e’ permite ligar o distante, associar, exprimir o fundamental desejo de amar as coisas, unindo-as, guardando-as, adorando-as, um
desejo mais fundo de reunião com a terra, o absoluto que nos coube. Breves
notas sobre música, a última obra publicada de Gonçalo M. Tavares, possui
nas suas páginas finais a versão atual do seu mapa textual: uma multiplicidade de obras e de linguagens, direções diversas. Escrever como experimentação contínua, interrogação de convenções linguístico-literárias, recusa do
texto literário enquanto uma espécie de banho tépido de palavras domesticadas. Entrar num banho assim – a doxa – é uma experiência exasperante,
sintomática aliás do empobrecimento da experiência. Mas devemos ressalvar que Gonçalo M. Tavares não se resume a um escritor experimental. É
um escritor com os seus temas, explorados a partir de perspetivas e mundos
diferentes. Pensemos ao lado, pensemos lateralmente – pensemos, afinal.
Entremos num mundo ao lado da doxa, é esse o convite endereçado pelo
território textual de Gonçalo M. Tavares – mas também por O dicionário
do menino Andersen, livro infanto-juvenil que neste ensaio é proposto ler,
uma obra que não pertence ao mapa do território textual de que falámos.
Antes de nos debruçarmos sobre esta obra, é importante tecer outras
considerações sobre a singularidade do território textual de Gonçalo M.
Tavares, incidindo em particular nas suas mais recentes reconfigurações.
Gonçalo M. Tavares tem tido participação regular em alguma imprensa.
O dicionário do menino Andersen é composto em parte por crónicas publicadas na revista Pais & filhos. Outras crónicas, desta feita editadas nas
revistas Visão, Notícias Magazine (suplemento do DN e JN), Up (revista de
bordo da TAP), ou ainda na Bahiaciência (revista brasileira de divulgação
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científica), foram importantes para a criação de alguns dos diálogos de O
torcicologologista, Excelência, que não é um livro de crónicas, ressalve-se,
mas um livro que pertence a um género inclassificável como os restantes do
território textual do autor. Em grande medida, este não é um livro de crónicas porque o autor não as faz no sentido comum, antes usa as crónicas para
prosseguir as suas experiências: um estilo e um movimento em que corpo
e pensamento estão unidos. Essas experiências no espaço mediático têm
assumido a forma de diálogos, de pequenas ficções, ou de reflexões tanto
sobre os temas das suas obras como da atualidade, sempre com um estilo
exato e ambíguo ao mesmo tempo, por vezes no limite da parábola. Em
suma, preservam o essencial do seu estilo reflexivo e prosseguem a inventividade formal.
Sensivelmente a partir de novembro de 2013, aquando da publicação de
Atlas do corpo e da imaginação, as crónicas passaram a comentar as imagens,
quase todas fotografias, criadas pelo grupo Os Espacialistas, constituído por
artistas e arquitetos que exploram a relação do corpo com o espaço através
da fotografia, parecendo partir do princípio segundo o qual o espaço não
é tanto um sítio onde está o corpo, mas é segregado pelo corpo, é criado
pelos seus movimentos e disposições, como escreveu Delfim Sardo (2014,
p.40). Os Espacialistas interrogam a relação do corpo com o espaço, recorrendo ao nonsense, à ironia e ao paradoxo, e subvertendo as noções comuns
de escala. Este grupo de performers questiona os nossos modos comuns
de ver e de nos relacionarmos com o espaço, refletindo ainda sobre, por
exemplo, as ligações entre individual e coletivo, mecânico e orgânico, belo
e feio, artístico e funcional. Note-se que só falamos de um Atlas do corpo
e da imaginação porque nele se incorporam as fotografias deste coletivo
artístico. Um Atlas que é um ensaio sobre Gonçalo M. Tavares, partindo
da ideia de que qualquer texto encerra em si toda a sua potência crítica.
Originariamente, tratou-se da tese de doutoramento que o professor auxiliar Gonçalo Manuel Albuquerque Tavares apresentou na Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Na obra, há uma interação entre o trabalho de Os Espacialistas e o de Gonçalo M. Tavares. Numa
primeira fase, Os Espacialistas criam imagens a partir do ensaio, como que
comentando-o fotograficamente, convertem ensaio em imagem, interpretam por imagens, as quais o autor irá depois legendar, sob a forma de descrição sintética ou ainda de microficção – comentários em segunda mão
ao seu ensaio-base. Análogo ao trabalho que vem desenvolvendo com
este grupo, é o que o autor desenvolveu com o fotógrafo Rodrigo Amado,
no álbum de fotografias publicado por ocasião da exposição Un certain
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malaise, aberta ao público em novembro de 2012 no Museu da Eletricidade.
No livro com título homónimo, Gonçalo M. Tavares comenta, descreve, ficciona, de forma condensada e aforística, as fotografias de Rodrigo Amado.
Não se deve esquecer o trabalho frutuoso, quase de parceria, que tem sido
mantido com Rachel Caiano, tanto em O Bairro, como em Viagem ao país
da Levitação, neste caso um livro infanto-juvenil. Esta ligação com as artes
conheceu outro dos seus momentos na redação, em conjunto com Marco
Martins, de Como desenhar um círculo perfeito, filme estreado em 2009. O
território textual de Gonçalo M. Tavares derrama-se por outras artes, concita autores de outras áreas ao diálogo, constituindo-se no entre das artes,
especialmente porque faz do corpo um dos seus objetos de estudo principais, o qual funciona, na conceção relacional que Gonçalo M. Tavares dele
possui, por ligação com os objetos, o espaço e o outro. A arquitetura é, por
conseguinte, uma das artes que mais afinidades tem com o território textual
de Gonçalo M. Tavares. Daí não só que o autor tenha escrito um ensaio,
com chancela da Dafne, editora especializada em edições direcionadas para
o mundo das artes, intitulado “Arquitectura, natureza, amor”, mas também
que O Bairro tenha dado origem a um projeto levado a cabo por alunos
de Arquitetura da Universidade Lusíada de Lisboa com coordenação de
Fernando Hipólito. Em 2014, foi editado Os velhos também querem viver,
peça de teatro que rescreve Alceste, de Eurípedes, mas que tem como pano
de fundo histórico o cerco a Sarajevo entre 1992 e 1996. Esta obra foi criada
tendo em vista a encenação de Cristina Carvalhal em produção da companhia O Cão Danado; foi concebida tendo em conta um projeto em comum,
que certamente terá passado por uma ligação entre a história do século
XXI e aquela que um clássico escreveu. Como se Eurípedes tivesse escrito
uma tragédia tendo como objetivo comentar o que acontece na Europa do
século XXI: um confronto geracional que tem como base valores desiguais
da vida humana. Admeto não compreende por que razão Feres, seu pai, não
se sacrifica em seu lugar. São obras (a de Eurípedes incluída) que colocam
em perspetiva a guerra entre gerações que a crise económica instalou na
Europa nos últimos anos. Ainda em 2014, foi editado Uma menina está
perdida no século à procura do pai, que será adaptado pelo Grupo Crinabel
Teatro (da Cooperativa de Ensino Especial). O herói deste romance é uma
menina com trissomia 21 e que, de certa forma, extrai o lado mais solar de
Marius, que a coadjuva na procura do pai. Refira-se por fim que, no final
de 2015, foi editado o já mencionado Breves notas sobre música, mais um
volume da série Enciclopédia. Em nota, numa das páginas finais, assinala-se que os textos que constituem a obra “nasceram de uma proposta da
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Fundação Calouste Gulbenkian integrada no projecto mais geral de comemorações dos 50 anos da sua Orquestra” e que “parte destes textos foram
editados nos programas da Orquestra Gulbenkian” (Tavares, 2015, p.109).
A música também aqui reconduzida ao corpo, em particular ao corpo que
repousa, que não tem medo, nem fome. E também ao espaço – a música
evola e dissipa-se no ar, é som propagado, mesmo se a memória a retém e a
repete interiormente, como se fosse uma câmara de eco, semelhante à que
se forma no fim dos concertos.
Falamos, portanto, de uma obra que experimenta os seus limites, não
só literariamente falando – mas também pensa o que a liga, por semelhança
ou diferença, a outras artes. Estas ligações a outros lugares artísticos são sintomáticas de uma necessidade de aproximação amorosa àquilo que é forte
e, à partida, diverso. Um território textual que experimenta, pois, em conjunto com o outro. E tais ligações criam uma imagem de um escritor que
é sensível ao corpo social, que com ele interage. O rizoma, antes de tomar
expressão literária, antes de se constituir, na sua proliferação temático-estilística, é construído pela aproximação de um corpo ao que o espanta
– objetos, pessoas, espaços. Manter vivo esse espanto – eis a razão de ser do
movimento. Para além disso, significa que a obra de Gonçalo M. Tavares é
estimulante, forte, instiga ao diálogo intertextual e intermedial, sobretudo
porque se está a configurar como uma investigação de longo curso sobre
o ser humano, nas suas múltiplas afeções e sensações, atravessando, nessa
tarefa, alguns tópicos que também inquietam artistas de outras áreas, tais
como o corpo, a imaginação ou o espaço. Mas também pelo registo fragmentário da sua escrita, que tem como efeito abrir a obra (cf. Umberto Eco)
e incitar interpretações. E, por fim, pelo modo como Gonçalo M. Tavares
“assimilou na sua prosa a intimidade com o estilo ensaístico” (Rubim, 2016,
p.11), construindo um território textual lúcido que incita o leitor a pensar
(e criar é uma das formas de responder a tal incitação). Tavares intervém
novamente neste diálogo, participando, revelando interesse no trabalho
dos outros, criando com eles; em suma, devolvendo-lhes uma admiração
genuína, humana e artisticamente falando. Não se trata de um território
textual indiferente ao mundo, aos leitores e aos artistas das outras áreas,
antes parece ter vocação para se verter noutras artes, ganhando uma sobrevida intertextual e intermedial. Gonçalo M. Tavares não corresponde à
imagem do escritor encerrado numa esfera puramente literária, como se
poderia concluir ao constatar-se que o autor já publicou quase quatro dezenas de livros. Parece haver uma contradição entre a primeira e a segunda
parte deste ensaio, mas talvez não: são dois tempos – fazer e ouvir o outro,
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que se alimentam em concomitância. Em tempos, a palavra do escritor
era escutada, ao ponto de interferir na esfera política. O papel do escritor
hoje parece diferente: não é ouvido como um sábio, mas pode interferir
no movimento dos corpos, estimulando-os, levando-os a pensar e agir de
forma diferente. Isto é, se o escritor perdeu em grande parte o poder de ser
um agente de resistência política, continua a poder interferir naquilo que
cada um é. O modo deste exercício é particular em Gonçalo M. Tavares,
porque os seus textos não se colam acriticamente, tanto no plano temático como estilístico, à atualidade. Os temas são tratados fora das fronteiras
limitadoras do presente, redirecionando-os para a intemporalidade, que,
neste contexto, se reconverte na mais flagrante contemporaneidade. Por
isso é que Camões ou Eurípedes são atuais, são contemporâneos, pois abordaram vários temas além de coordenadas histórico-temporais estritas.
Embora possa não parecer, não fomos exaustivos nesta abordagem ao
fazer textual de Gonçalo M. Tavares: apenas assinalámos algumas das mais
conhecidas e recentes cooperações.

3. Criança e criação
É no âmbito deste entendimento da escrita como experimentação que surge
O dicionário do menino Andersen, com ilustração de Madalena Matoso, editado no final de 2015 pela Planeta Tangerina. Obra infanto-juvenil que o
autor não considerou um ‘caderno’, não constando do mapa do seu território textual, na linha daquilo que havia acontecido com o já mencionado
Viagem ao país da Levitação, editado pela Associação para a Promoção
Cultural da Criança (APCC), a quem pertencem os direitos exclusivos da
obra. Gonçalo M. Tavares já tem obra, pode dizer-se, no âmbito da literatura infanto-juvenil. Para além destes dois textos, assinale-se que o autor
contribuiu com o conto “A fada e as três pontes de Ljubljana” para uma
antologia, com organização de Manuel António Pina e Pedro Sena-Lino,
intitulada Princesas, príncipes, fadas e piratas com problemas. Por fim, mencionem-se três adaptações a partir de estórias de O senhor Valéry (Os dois
lados, Os amigos e Os sapatos). É curioso que O senhor Valéry tenha recebido o prémio Branquinho da Fonseca, atribuído pela Fundação Calouste
Gulbenkian e pelo jornal Expresso e destinado à criação de obras de literatura infanto-juvenil por autores jovens. Os senhores de O Bairro são, a
seu modo, crianças, são o que no humano escapou a convenções sociais,
culturais e literárias, razão que talvez justifique o prémio. É a essas crianças
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que não só O Bairro mas também as obras infanto-juvenis de Gonçalo M.
Tavares se dirigem. Uma dessas crianças é o menino Andersen.
Refira-se que a literatura infanto-juvenil é mais “cosmopolita” (Diogo,
1994, p.7) que a literatura “adulta”, “o leitor infantil é cosmopolita sem o
saber”, familiariza-se com o espaço de uma “humanidade dialogante”
(idem, p.18). Num texto infantil, colocam-se com mais frequência questões de fundo relacionadas com o ser humano do que com o ser português,
inglês, alemão. Seria interessante desenvolver esta observação da perspetiva
do território textual de Gonçalo M. Tavares, configurado sem preocupação
ou angústia com os limites temático-estilísticos, identitários ou periodológicos da literatura nacional. Na verdade, o autor parece até ignorá-los,
criando, intencionalmente ou não, um espaço literário desnacionalizado.
Neste sentido, será mais estranho para os adultos o confronto com os
nomes dos senhores de O Bairro ou os das personagens de O Reino, do que
para as crianças é o confronto com o nome do menino que criou este dicionário invulgar (reportando-se, embora em nenhum lugar tal esteja escrito,
a Hans Christian Andersen).
São muitas as relações temáticas entre O dicionário do menino Andersen
e o território textual de Gonçalo M. Tavares propriamente dito (que teve a
sua última atualização, à data, com a publicação, em 2015, de Breves notas
sobre música). Como já as havia, aliás, com Viagem ao país da Levitação,
outro livro infanto-juvenil da sua autoria cujo protagonista é – imaginem
– o senhor Artaud. A ambas as obras se aplicam as palavras que Eduardo
Prado Coelho (2003, p.125) escreveu sobre O senhor Valéry: “Dir-se-ia que
se trata de um livro para crianças. De certo modo, é. Para as crianças que
um dia inevitavelmente seremos.” É uma obra para as crianças que seremos
um dia, assim consigamos libertar-nos do peso de ser adulto – e dançar com
a leveza do corpo-sem-órgãos do senhor Artaud. Em Viagem ao país da
Levitação, o senhor Artaud “andava preocupado, tenso e irritado” (Tavares,
2012, p.4); decide seguir o conselho de uma amiga, bailarina, que, “como
andava sempre com um ar feliz” (ibidem), o convenceu a viajar até ao país
da Levitação. Quando aterra nesse país, o senhor Artaud constata que as
pessoas levitam, porque a dado momento da sua evolução prescindiram de
comer e, em consequência, conseguiram chegar a um ponto em que viviam
sem órgãos. O seu corpo tornou-se apenas pele, o organismo foi esvaziado,
tornou-se oco, vazio, todavia “não de vazio que deprime. Pelo contrário”
(idem, p.14). Os mais sábios deste país são “os que sobem mais alto”, os mais
leves, os que se libertaram “de mais células, de mais necessidades”. Contudo,
esses habitantes mantinham ainda uma necessidade, de que se envergo-
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nhavam: dançar. Dançando, tocavam no solo, em todos os momentos em
que não o faziam, não faziam nada, não trabalhavam, levitavam somente.
Dançar era, pois, a única “falha na sua sabedoria” (idem, p.28). Quando o
senhor Artaud regressa ao seu país, está “incomparavelmente mais descontraído e relaxado”. No primeiro passeio que deu em torno do bairro, “os seus
pés caminhavam uns centímetros, talvez não tanto, uns milímetros” (idem,
p.30) acima do solo. O desejo mais fundo – utópico, poderíamos dizer – do
senhor Artaud consiste na obtenção de um vazio orgânico que fosse operativo, que o tornasse leve. De alguma maneira, todo o território textual de
Gonçalo M. Tavares é uma consubstanciação extraordinária desse projeto
utópico. Um corpo alegre é a forma assumida por essa leveza – e é a única
possível, só no corpo essa leveza opera. Tornar-se um corpo-sem-órgãos é,
pois, o mesmo que o devir-criança nietzschiano que Eduardo Prado Coelho
aparentemente enuncia. E para tanto, esvaziemo-nos.
Debrucemo-nos sobre a descrição sumária do menino Andersen e das
suas pretensões com que a obra inicia: “O menino Andersen era um grande
inventor e não andava nada satisfeito com as definições de palavras que
lia no dicionário” (Tavares, 2015, p.7). Ele é um “inventor”, termo que nos
evoca o cientista capaz de inventar algo novo, espantoso. A relação entre o
mundo científico e o humanístico não é estranha, como o atestam, entre
outros exemplos possíveis, dois autores particularmente caros a Gonçalo
M. Tavares, Robert Musil e Ludwig Wittgenstein. Ambos estudaram engenharia, o segundo chegando mesmo a desenhar, com 19 anos, um motor
a reação com vista à construção de um aeroplano, facto que motivou uma
crónica de Tavares (2014), já citada, para a revista científica Bahiaciência.
O menino Andersen é um criador e o autor explora a conhecida associação
entre criança e criação, que tem aliás fundamento etimológico. Portanto,
ciência, arte e infância estão unidas pela criação. O trabalho do criador
nasce de uma insatisfação, quase de uma raiva, pois o menino Andersen
não gostava das definições que conhecia, em consequência propõe definições diferentes. Uma insatisfação que não é passiva ou rezingona, mas que
se move, faz. À sua maneira, o menino Andersen é um homo faber.

4. Coisa, ligações
O dicionário do menino Andersen é uma versão alternativa dos dicionários
oficiais, os quais têm por função difundir e consolidar a norma linguística
(a par de gramáticas, prontuários, manuais escolares, televisão, rádio...).
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A julgar pelo retrato do menino Andersen, diríamos que ele é aluno do
1.º ciclo, eventualmente na iminência da transição para o 2.º, dentro do
Estádio das Operações Concretas de Jean Piaget, uma fase em que a criança
compreende o exterior a partir do pensamento lógico, associado à concretização e à experienciação. Como não é ainda capaz de pensar abstratamente nem de conceptualizar, a criança entende o mundo com base na sua
experiência. Um objeto é, neste estádio, a função que cumpre no âmbito da
interação. Assim como o espaço são as operações que a criança nele faz. A
escola é o espaço onde se fazem cálculos e exercícios gramaticais, a casa é o
espaço onde se desarruma tudo, e assim sucessivamente. O espaço é construído por ela, de alguma maneira. As coisas, os espaços, as atividades não
são, pois, prescrições e convenções, são agenciamentos. Prescrever como
uma coisa deve ser usada é demasiado abstrato, a criança experimenta
e assim aprende. Os dicionários convencionais dizem o que uma coisa é
sem ter em conta os seus usos. Mas, no fundo, as aceções de um dicionário
comum são convenções (no limite, uma convenção é um erro a que damos
muito valor). Por isso este menino tem algo de sábio, pois avança no erro,
naquilo que está à margem do conhecimento normativo.
O menino Andersen não estava satisfeito com as palavras. Não é bem
como o senhor Juarroz, poeta, que dava novos nomes aos objetos (Tavares,
2004, p.21), uma tarefa órfica, metafísica e abstrata. Se calhar até louca, porque não é um processo racional como um cálculo, é arbitrário. O menino
Andersen pressente uma distância entre o dicionário e a realidade – como se
os dicionários atraiçoassem a realidade, não lhe fizessem justiça. E, todavia,
ao alterar as definições tradicionais, o menino Andersen opera uma torção
no nosso modo de ver o mundo que é também poética, é um gesto que tem
algumas afinidades com a nomeação poética, é quase uma renomeação mas
pelo lado do referente (nos casos em que há referente) e do sentido.
O ser humano, se nos é permitida a metáfora animalesca, é como o morcego: atira sons às coisas, nomeia-as para se conseguir orientar no mundo.
A linguagem é uma espécie de radar, uma forma de evitar acidentes. Antes,
todavia, de aprender esse som, muito antes de compreender que, para além
dessa língua, fónica, ainda existe uma linguagem gráfica, a criança usa o
objeto, conhece-o através do tato. A criança começa por experimentar os
objetos antes de conhecer os nomes que lhes correspondem. O menino
Andersen não contesta, portanto, o nome, contesta sobretudo a coisa. O
seu problema não é tanto performativo, é mais semântico. Contesta ainda
a adequação entre o nome e a coisa, mas, ao contrário do senhor Juarroz, a
insatisfação provém do lado da coisa, não tanto do nome e do nomear, que
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não é bem aquela que os dicionários convencionais dizem que é, não funciona exatamente daquela forma. O que significa que a sua proposta coloca
mais problemas semânticos, no limite colocará problemas de ontologia.
Também é um problema das definições convencionais, que incidem mais
na descrição do que no uso. E quando as descrições convencionais incidem no uso, não o fazem com rigor, fazem-no ignorando outros usos dos
objetos, centrando-se no uso normativo. É como se os dicionários convencionais não fossem imaginativos o suficiente, não fizessem um esforço por
perceber como o objeto pode funcionar. São feitos, portanto, por pessoas
convencionais, pouco imaginativas e, no limite, preguiçosas. Quando um
dicionário define uma palavra, cujo referente é um objeto, com base no uso,
funciona de certo modo como um manual de instruções suplementar, é
uma cópia do manual original que alguns desses objetos possuem. O dicionário do menino Andersen, contrastivamente, funciona como um manual
de instruções alternativo, que soluciona as falhas dos dicionários comuns,
que não fazem justiça ao uso efetivo dos objetos, não preveem usos diferentes. Claro que alguns dirão que este dicionário do menino Andersen é
que está errado, mas essa é uma visão demasiado pesada e restrita, pois os
dicionários ‘normais’ é que veiculam, às vezes com autoridade, uma forma
de mundo. É, pois, uma proposta para se viver de forma diferente, que parte
de um ver-como invulgar. O dicionário do menino Andersen é, até certo
ponto, revolucionário, porque, ao querer fazer justiça ao seu modo de ver
o mundo, o menino Andersen muda involuntariamente o nosso modo de
ver o mundo.

5. Apologia do erro
As suas definições não são normativas, nem pretendem sê-lo. Estão ao lado
do conhecimento comum que temos das palavras. Roland Barthes (2009,
p.141), um dos críticos que mais ferozmente denunciaram a perversidade
das ideias feitas, explica-nos, em O prazer do texto, que a para-doxa, o
paradoxo, está ao lado da doxa e simultaneamente contra a doxa (o prefixo
para contém esta ambiguidade, significa ao mesmo tempo aproximação e
oposição). A escrita literária é – ou deve ser – paradoxal, é contestação da
doxa. O menino Andersen decidiu escrever um dicionário elusivo, paradoxal, para “entusiasma[r] os seus amigos” (Tavares, 2015, p.7), até porque,
no seu estádio de desenvolvimento, os valores morais – entre os quais, a
amizade – desenvolvem-se muito rapidamente. Para tanto, converteu um
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objeto teoricamente funcional, consultável, útil, em algo informe, inquieto,
lúdico. Consultando O dicionário do menino Andersen, não acedemos
a aceções claras e precisas – acedemos a interpretações de palavras, que
representam objetos, atividades, animais, partes do corpo, espaços, elementos da natureza, profissões, vestuário, meios de transporte e artes. O senso
comum é crença que não se sabe crença, é o avesso negativo da interpretação. O menino Andersen interpreta – o mundo e as palavras – e desenvolve
(inconscientemente, embora comecemos a suspeitar desta inconsciência)
uma ciência individual.
Talvez afirme afinal Gonçalo M. Tavares que toda a linguagem é,
quando vista de perto, interpretação, por certo, dúbia, esquiva, súmula de
erros. Todas as leituras estão erradas, logo, todos os dicionários estão errados. Este texto está errado, não é verdadeiro nem falso, nem o dicionário
de que falo é útil e comunitário – é, pelo contrário, inútil e pessoalíssimo.
Um dicionário pessoalíssimo – eis um flagrante paradoxo. Um dicionário recheado de aceções erradas, ao lado das definições comuns. Como se
concebidas por um olhar zarolho – que é o de todos, afinal, incluindo o
que originou os dicionários convencionais e normativos. Ou por um olhar
criativo – o que são as obras mais importantes de Picasso, como Les demoiselles d’Avignon, senão representações erradas, com seres com um olho no
lugar do ombro, máscaras africanas no lugar do rosto, corpos demasiado
angulares? O que é criar senão a possibilidade de errar? “A noite comia
areia”, escreveu Herberto Helder (2004, p.198) em “A menstruação quando
na cidade passava”. De que se trata senão de um verso errado, paradoxal?
Construído, porém, com matéria familiar, as palavras do quotidiano, deslocadas para outro contexto, com vizinhança estranha. O dicionário do
menino Andersen transfigura o comum, torna-o estranho, individualiza-o, interpreta-o. Desta maneira o seu dicionário é mais realista ainda do
que outros, no sentido em que está mais próximo do que é a experiência e
a linguagem de quem usa as palavras. Dicionários como os que encontramos pelas escolas e bibliotecas são concebidos para que não cometamos
erros. Dão-nos por modelo a máquina, reduzem a linguagem a uma transparência partilhável, quando a experiência individual é intransmissível. No
limite, cada pessoa possui o seu dicionário individual, só que a maioria
nunca o escreveu. Partilhamos palavras em comunidade, a linguagem serve
para resolver problemas sociais, melhora a organização das sociedades
humanas. E, no entanto, a palavra ‘poesia’, por exemplo, significa coisas
diferentes para pessoas diferentes. O mesmo é válido para a palavra ‘pai’,
‘casa’, ‘trabalho’, ‘vida’, ‘céu’, etc. Uma comunidade pode entrar no jogo da
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linguagem apesar de cada um dos seus elementos ter uma definição individual para cada palavra. Somos capazes de falar a mesma língua sem que, em
rigor, partilhemos as mesmas palavras. Podemos falar sobre ‘poesia’ com
uma pessoa que tem um entendimento diferente do nosso. Praticamente
todos os nomes são instáveis. A obra parece ter na sua base esta descrição da linguagem, que avulta nas Investigações Filosóficas de Wittgenstein.
Estas ideias motivam esta criação literária, que se serve como sua matéria
da linguagem comum. É por dentro dela que o menino Andersen cria uma
linguagem individual, uma linguagem ao lado da doxa, que a lembra mas
a ultrapassa. É paradoxal neste sentido, pois é escrita à margem da língua
comum, oficial, escolar, contesta essa língua comunitária. Um dicionário
normal é ingénuo, pois não ensina modos de errar, não ensina a criatividade, a reavivar a língua morta de dicionários, telejornais, lugares-comuns,
de um modo pobre de ver o mundo – aprendido na escola, que vigia e pune
os que acham que a noite come areia (cf. Helder, 2004, p.198).
O menino Andersen vê ao lado, pretende adequar a linguagem à sua
visão do mundo. Pensemos como são circulares e pouco descritivas as
aceções de alguns dicionários: a aceção de carro é automóvel e vice-versa.
Difícil é fazer da palavra herdada uma palavra individual. O ponto de partida para a criação de O dicionário do menino Andersen terá sido o mundo
doméstico (mas não só) da infância, mesmo nas coisas mais tecnológicas,
mas a dado momento o leitor é arrastado para uma leitura à luz da obra
‘adulta’ de Gonçalo M. Tavares. A técnica, o movimento, o corpo, a linguagem, são inquietações comungadas pelo menino Andersen e por Gonçalo
M. Tavares. Podemos ler a obra, pois, de acordo com dois regimes: um centra-se no mundo criativo da criança, da ingenuidade que o adulto por vezes
idealiza, não só por não atender a todos os constrangimentos de ordem
social e moral, caso em que a criança usa uma racionalidade menos convencional, mas também por evidenciar falhas e arbitrariedades daquela mesma
ordem. No outro regime, lemos desenvolvimentos dos temas e motivos que
configuram o universo ficcional dos cadernos de Gonçalo M. Tavares.

6. O corpo na imaginação
Leiamos algumas entradas imaginativas do dicionário do puer senex
Andersen à luz dos dois regimes de leitura de que falámos. Um “Armário”
é “o sítio onde perdemos as coisas” (Tavares, 2015, p.9), estão lá em potência várias brincadeiras futuras. As crianças abandonam os brinquedos um
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pouco por todos os móveis da casa, aliás. Esta definição é simultaneamente
uma advertência e um lembrete: ‘arruma os brinquedos!’, e, se perderes um
brinquedo, ‘lembra-te do armário!’ Uma “Cadeira” é “o sítio onde as crianças descansam depois de desarrumar a casa toda” ou, de outro ângulo, “o
sítio onde as crianças ganham forças para, a seguir, desarrumar a casa toda”
(idem, p.11). Estas definições reportam-se ao quotidiano doméstico[2] das
crianças. As crianças experimentam as coisas antes de saberem abstratamente qual é a sua função. O menino Andersen percebe-o: a cadeira não
serve somente para que as crianças se sentem obedientemente, seja para
comer, seja para fazer os trabalhos de casa. Porém, podemos ler isto mesmo
noutro regime, mais sério, digamos, reconduzindo as definições ao seu território textual propriamente dito. Cada objeto é um conjunto de movimentos, transmite uma filosofia de vida, é um modo de fazer mundo. No limite,
um objeto educa[3], muitas vezes em sentido errado, podendo tornar-nos
violentos, ou até fascistas, como defendeu Theodor Adorno num fragmento
de Minima moralia intitulado “Não bater à porta” (no original alemão,
“Nicht anklopfen”, 1944):
Por enquanto, a tecnificação torna os gestos precisos e grosseiros e, com eles, os
homens. Desaloja dos gestos toda a hesitação, todo o cuidado, toda a urbanidade. Submete-os às exigências implacáveis e, por assim dizer, anistóricas das
coisas. Assim se desaprende, por exemplo, como fechar uma porta de forma
suave, cuidadosa e completa. A dos automóveis e frigoríficos devem atirar-se;
outras tendem a fechar-se por si mesmas, habituando assim os que entram à
indelicadeza de não olharem para trás, de não se fixarem no interior da casa
que os acolhe. Não se julgará imparcialmente o novo tipo humano sem a consciência do efeito que, de modo incessante, nele produzem, até às suas mais
ocultas inervações, as coisas do ambiente. Que significa, para o sujeito, que já
não existam janelas com caixilhos que se podem abrir como asas, mas apenas
vidros que deslizam, que não existam trincos lentos mas maçanetas giratórias,
que já não haja vestíbulo, limiar frente à rua ou muros que rodeiem os jardins?
2 Gaston Bachelard (1996, p.62) escreveu, em A poética do espaço, o seguinte: “o infinito é uma casa
onde não podemos viver”. Invertendo um pouco os termos do seu raciocínio, poderíamos considerar que a casa está longe de ser – sobretudo quando habitada por crianças – um infinito onde
podemos viver, pois está permanentemente do avesso, com brinquedos juncados um pouco por
todo o lado. Gonçalo M. Tavares lê este fenómeno com as ideias dos seus livros mais sérios.
3 Um exemplo, provindo do cinema de Jean-Luc Godard: em Une femme est une femme, Angela
(Anna Karina) tem uma discussão com o marido e um amigo. Ela termina a discussão obrigando-os a sair de casa, depois fecha a porta com brusquidão. A porta não fecha, ela tenta uma
segunda vez ainda de forma brusca. A porta só fechará a uma terceira tentativa, com um movimento delicado e paciente. É um caso em que o objeto educa no bom sentido, todas as portas
deveriam ser assim.
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E que condutores não teria já levado a força do seu motor à tentação de esmagar toda a bicharada da rua, transeuntes, crianças ou ciclistas? Nos movimentos
que as máquinas exigem daqueles que as utilizam reside já o violento, o brutal
e o constante atropelo dos maus tratos fascistas. Da morte da experiência é em
grande parte responsável o facto de as coisas, sob a lei da sua pura utilidade,
adquirirem uma forma que restringe o trato com elas ao simples manejo, sem
tolerância por um excesso, ou de liberdade de acção ou de independência da
coisa, e que pode subsistir como gérmen da experiência, porque não pode ser
consumido pelo instante da acção. (Adorno, 2001, p.35)

A técnica influencia os gestos, torna-os “precisos e grosseiros”. Tornanos especialistas e, na mesma medida, brutos. Para além disso, esses objetos
submetem-nos, somos escravos deles. Perdemos “a hesitação, o cuidado, a
urbanidade”. Alguns objetos tornam-nos mais indelicados e brutos, como
as portas de um frigorífico ou automóvel. Outros objetos, como as portas de casa, tornam-nos insensíveis ou alheados. “As coisas do ambiente”
influenciam-nos até às mais “ocultas inervações”. Uma sensibilidade nervosa é configurada pelos objetos que nos rodeiam. Uma nova sensibilidade
mais violenta, insensível, que nos converte em seres utilitários, veiculando
uma ideologia e uma moral. Deste modo, é a experiência que nos é subtraída. Para além disso, ainda segundo Adorno, as coisas (modernas, do
ponto vista técnico) têm uma “forma” que as restringe ao “simples manejo”,
não toleram uma “liberdade de acção”. Isto é, há coisas que apenas têm um
uso, subtraindo-nos a liberdade de usá-las de outra maneira. E, para além
da liberdade, essas coisas subtraem-nos a imaginação, a arte e o prazer de
as completar. Obedecemos a essas coisas, não as usamos como objetos,
pois elas induzem uma certa passividade e até conservadorismo. Noutros
ensaios, a reflexão de Adorno irá mais fundo neste caminho: o capitalismo e
a técnica tornam-nos escravos das coisas. Mas noutro fragmento de Minima
moralia, que mereceu o comentário de Gonçalo M. Tavares, observa-se:
Em várias coisas há gestos registados e, portanto, modos de comportamento.
As pantufas – «Schlappen», slippers – estão concebidas para meter os pés sem
a ajuda da mão. São monumentos do ódio contra o vergar-se. (idem, p.109)

As pantufas são objetos que nos reinvestem de dignidade, são como
uma reificação do “ódio contra o vergar-se”, do ódio que dirigimos aos que
nos querem submeter. Eis o comentário de Gonçalo M. Tavares, escrito no
âmbito de um texto sobre arquitetura:
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Se até umas pantufas domésticas, com a sua forma e o seu modo de utilização,
impõem uma filosofia de vida e, portanto, uma moral, como retirar deste combate a arquitectura? Há edifícios que são monumentos ao acto de vergar-se,
edifícios que promovem – pela sua forma e pelo seu modo de utilização – um
conjunto de actos servis e de sabujice – e outros, pelo contrário, que instalam o
instinto do orgulho e da individualidade orgulhosa e criativa nos seus utilizadores. Tal observação parece evidente. (Tavares, 2008, p.8)

Alguns objetos tornam-nos servis, outros emancipam-nos, moral e até
artisticamente. Assim como os edifícios, discussão que para este ensaio não
importa desenvolver. Tudo, portanto, é moral, nada fica de fora: “Desde
as pantufas, à casa, desde a roupa às palavras, tudo julga e tudo é julgado:
o mundo é uma unidade moral. Ninguém e nada está de fora” (ibidem).
As coisas e as palavras julgam-nos, moldam-nos, são julgadas e moldadas.
Nada no mundo é moralmente neutro (sobretudo no mundo cultural).
Uma forma como uma cadeira é um conjunto de movimentos, permite ao sujeito decidir o modo de ligação dentro das possibilidades que
ele lhe concede. Já outros objetos não contêm tantos movimentos, como
o “Comando de televisão”: “É uma máquina que impede que te levantes.
Quando carregas nos botões, ficas imobilizado” (Tavares, 2015, p.14), definição da qual a criança pode extrair uma lição moral, como acontece em
literatura infanto-juvenil: ver (muita) televisão imobiliza, é pouco saudável.
É uma coisa que nos converte em objetos.
Noutras palavras, há definições nas quais encontramos um teor revolucionário, que poderiam ter sido formuladas por um autor da beat generation
ou por um situacionista. Assim, um “Mapa” é “um papel que impede que
olhes para as coisas” (idem, p.30), definição que quase convida a uma viagem sem mapa, sem ordem, sem programa, com mais liberdade. Enquanto
olhamos para o papel, para o programa, esquecemos a realidade.
Este dicionário parece, em momentos deste tipo, uma teoria do design.
Aliás a palavra design tem origem na palavra signo e significa desenho.
Em inglês, de resto, o verbo to design tem como aceções desde conceber
até arquitetar algo passando ainda por agir estrategicamente. Vilém Flusser
(2010, p.9) associa ainda a palavra design a astúcia. Ao dar forma à matéria, criando objetos, o ser humano refina a astúcia, uma estratégia fundamental de defesa contra os perigos do mundo, que permite antecipá-los ou
resolvê-los. Mas existe uma segunda astúcia, a que trabalha sobre o imaginário de um objeto criado industrialmente. Como escreve Gonçalo M.
Tavares (2013, p.416), “todas as formas são receptoras, e só não o são por
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responsabilidade de quem as percepciona, não por responsabilidade, falemos assim, própria”.[4] O objeto é fabricado para uma função, “o indivíduo
dá uma ordem à forma atribuindo-lhe uma função” (ibidem). As formas
não só emitem, como recebem ordens; não só nos educam para movimentos funcionais ou utilitários, que constituem um “imaginário comum [e]
industrial”, mas também nos permitem inventar movimentos diferentes.
Uma forma não é apenas “um conjunto de movimentos especializados”,
como se fosse “um operário especializado” (ibidem). Uma forma emite um
discurso de forma ininterrupta, mas o corpo pode recusá-lo:
Um martelo fala ininterruptamente por via dos movimentos que parece anunciar. Assim, de certa maneira, o corpo que recusa o curto e magro imaginário
industrial, o corpo que imagina individualmente, que concebe o mundo das
formas como uma experiência individual e não como uma experiência partilhável, esse corpo tem a tarefa de des-especializar, deve esquecer o que viu já
o objecto fazer e deve regressar ao zero: o objecto é uma matéria com linhas e
um certo volume – e depois sim decidir de novo, como se o mundo começasse
ali. (ibidem; itálicos do autor)

Claro que o menino Andersen não precisa de esquecer, a criança que
um dia seremos é que precisa.[5] O menino Andersen dá usos invulgares
às coisas, é astuto. Ao agir sobre as formas, coisas ou palavras, é um homo
faber. Da mesma maneira, Gonçalo M. Tavares também dá (em todas as
suas obras) uma forma nova – paradoxal – às palavras: elas também são
uma forma, um conjunto de movimentos, de combinações, operam uma
torção do seu sentido corrente. O seu território textual avança por essa torção criativa dos sentidos vulgares das palavras. E assim o menino Andersen.
Na definição de certas palavras, não é bem o uso da coisa a ser reequacionado, mas apenas os seus sentido e significado. Esse é o caso do
“Guarda-chuva”, que “não guarda propriamente a chuva”, essa é a tarefa
do balde, um guarda-chuva “deixa cair a chuva ao chão”, é, portanto, um
“afasta-chuva”, um “mãos-de-manteiga” (Tavares, 2015, p.25). Este é um
dos raros casos em que o menino Andersen denuncia a inexatidão da
nomeação, renomeando o objeto, processo que faz parte da descoberta
4 Seria interessante pensar que estas formas são os géneros tradicionais: romance, epopeia, poesia, comédia, tragédia, ensaio, conto, novela. E ver como Gonçalo M. Tavares age sobre essas
formas. Uma espécie de refabricação genológica, de ação sobre formas que recebem e emitem
movimentos.
5 A solidão do processo de escrita de que falámos no início está despojada dos objetos e das suas
ordens. Escrever só com um centro, a escrita, imune ao barulho dos objetos.
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das palavras pela criança. O “Espelho” (idem, p.20) é “a máquina de filmar
mais antiga de mundo”, que tem a vantagem de prescindir de “baterias” e
de “pilhas”, aceção que explica sumariamente a origem da representação e
ainda sugere que câmara e espelho comungam da mesma natureza maquínica e técnica. Esta aceção permite à criança reconhecer em objetos que
nem parecem contemporâneos um do outro uma semelhança fundamental. E uma vez que falamos de câmaras de filmar, saltemos para a letra z, e
vejamos como o menino Andersen entende uma das atividades que esse
dispositivo permite, o “Zoom” (idem, p.59). Fazer zoom evidencia “uma
grande preguiça”, pois “antes de se inventarem as máquinas electrónicas,
ao zoom chamava-se exercício físico, ou: aproxima-te e vê”. Fazer zoom é
ver ao longe, é tornar perto o longínquo, desenvolve a visão, mas substitui
o movimento corporal, aumenta a visão e diminui o movimento do corpo.
A câmara de filmar substitui uma função orgânica e desenvolve outra. A
lição moral: a tecnologia medeia a nossa relação com o mundo, porém a sua
evolução substitui funções orgânicas tão básicas como a locomoção, logo
convida à indolência, física e mental, converte-nos impercetivelmente em
dois olhos sem corpo. Um caso análogo é a palavra “rádio”, que se relaciona
com um “quadro”: “Um rádio é um aparelho que nos diz: deixa de olhar,
ouve. Nesse particular, é o contrário de um quadro de um grande pintor.
Um quadro diz: deixa de ouvir, olha” (idem, p.47). Rádio e quadro (este
no sentido clássico) estimulam um dos sentidos e nesse sentido desativam
os outros, potenciando desatenções. Ao usarmos tais dispositivos devemos
estar conscientes de que eles nos endereçam estas ordens.
Mas nem só sobre usos e definições de objetos se debruça este dicionário, como referido. Na aceção de “Diminuir”, escreve-se: “diminuir o barulho é aumentar o silêncio”, “diminuir uma coisa é aumentar o seu oposto”
(idem, p.15). Eis um bom conselho: em vez de formularmos uma ordem
na negativa, devemos fazê-lo pela positiva, eufemisticamente: diríamos
‘aumenta o silêncio!’, incitando, desafiando outra pessoa a fazer alguma
coisa, no lugar da ordem mais comum, mas também mais brutal e negativa,
‘está calado!’. “Ver” é “ouvir com os olhos”, assim como “ouvir é ver com os
ouvidos” (idem, p.56). Esta aceção contradiz aparentemente as noções de
“rádio” e de “quadro”, pois ouvir o que se vê é ir mais longe na visão, é avançar pelos terrenos da imaginação. Sem pretender ser exaustivo, podendo
eventualmente subtrair motivos de interesse à leitura da obra, apresentamos mais três definições. Um “mosquito” é “um animal que está mal sintonizado”, uma definição possivelmente estranha a uma primeira leitura,
enquanto não nos lembramos do ruído que este inseto emite e logo perce-
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bemos a metáfora técnica: um mosquito como um rádio ou uma televisão
mal sintonizados. “Museu” é “um sítio onde, em algum canto, está alguém
a dormir, pois está tudo em silêncio e não te deixam fazer barulho” (idem,
p.37). O museu, como a casa ao final do dia, está em silêncio, a experiência
do silêncio motiva a analogia. Mas poderíamos prolongar a analogia, pois
o museu, como a igreja ou a biblioteca, parecem sítios sagrados, nos quais
baixamos a voz. Por fim, a definição de “poesia”, onde sobressai a cultura do
menino Andersen:
Escuta este verso do poeta Rafael Alberti: “E a mim preocupam-me muito o
silêncio, a astronomia e a velocidade de um cavalo parado.” Qual a velocidade
de um cavalo parado? É a velocidade dos teus olhos, da atenção que dás às
coisas imóveis.
A poesia é isso (ou mais menos isso). (idem, p.43)

Mais um indício importante de que este é um texto de Gonçalo M.
Tavares: a passagem reflexiva pela cultura herdada, a sua afirmação como
exímio e incansável leitor. A poesia é essa atenção ao que não parece ter significado, é deter-se nas coisas, observá-las com paciência. É mais ou menos
isso que o menino Andersen fez com este dicionário.
Esta é uma abordagem essencialmente literária (ou literário-filosófica)
de O dicionário do menino Andersen, que não desenvolve com o detalhe e
o rigor exigidos o trabalho sóbrio, meticuloso e imaginativo da ilustradora
Madalena Matoso, a primeira leitora (grande leitora) da obra. Existe um uso
maioritário de três cores: o vermelho, o azul e o preto, com predominância
de formas retilíneas (cf. Moura, 2015). Esta economia de meios parece harmonizar-se com o estilo reflexivo e denso de Gonçalo M. Tavares. A ilustração das entradas umas vezes representa de forma fidedigna o objeto de
acordo com a leitura que dele faz o menino Andersen, outras vezes ensaia
ainda uma metáfora visual para além da definição, outras ainda o desenho
tende para a abstração. Damos um exemplo para cada caso. A ilustração
de “Diminuir” é um padrão de triângulos azuis e brancos, que alternam a
direção, ora para cima, ora para baixo, assim dizendo visualmente que subir
e descer são um só movimento, indo ao encontro da incontornável relação de oposição enunciada na definição. Um caso de metáfora visual que
Madalena Matoso elabora é a entrada do “Comando de televisão”, cuja ilustração é um menino e uma cadeira mesclados. O desenho de “Mosquito”,
que recorre a halftones, tende para a abstração, apesar de a sua forma evocar
vagamente um animal voador que pode ser um mosquito ou até um avião,
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podendo inclusive tratar-se de ondas de rádio. A escolha de formas geométricas mais retilíneas talvez pretenda sugerir uma aproximação entre escrita
e desenho, cuja origem comum é o traço[6], um motivo que Gonçalo M.
Tavares desenvolve em vários pontos da sua obra (em particular em alguns
fragmentos de Atlas do corpo e da imaginação). A escrita e o desenho são
traços que estimulam, que fazem sentir, pensar e imaginar. Não deixa de
surpreender que um ser seja capaz de rir, chorar, excitar-se, refletir, a partir
de um conjunto de traços.
A capa do livro tem um desenho estranho. É uma máquina que incorpora algo do exterior, de que depois parece livrar-se. Sobreposta a essa
máquina, que possui um manípulo, encontra-se uma mesa. É como se essa
máquina fosse o corpo, que recebe a linguagem e o mundo. Uma parte
desse mundo é digerido e transformado, o que não interessa é inutilizado.
Um alimento é absorvido independentemente da nossa vontade, ao contrário dos lugares-comuns. O menino Andersen converte o lugar-comum
em linguagem individual, o seu uso da linguagem não se resume ao uso
(muitas vezes, acrítico) comunicativo ou utilitário. É um ato de resistência e de afirmação, que vai investigando não apenas a linguagem como
a relação do corpo com o mundo. A mão é que age sobre aquela mesa,
escrevendo, investigando, mas também é ela que experimenta o mundo,
que cria uma relação com ele para além da sua dimensão estritamente utilitária. Por isso, criar uma linguagem individual reflete e cria uma outra
forma de ver o mundo, de certa forma desviante, mas eticamente motivada.
É uma obra didática porque não educa para a conformidade, mas para a
liberdade. Libertar-se da carga do comum é tarefa do leão, depois de a ter
transportado como camelo. A criança consegue criar para além do comum,
leve como um corpo-sem-órgãos. O menino Andersen cria um imaginário
individual para “entusiasma[r] os seus amigos” (idem, p. 9). Portanto, este
imaginário estimulará outras pessoas, continuará nelas – como acontece
por norma com as obras de Gonçalo M. Tavares.
6 Um motivo também desenvolvido por Roland Barthes, nas suas Variações sobre a escrita, que
estabelecem ligações entre a pictografia, o ideograma, a escrita cuneiforme e o alfabeto latino.
Num fragmento intitulado “Alfabetos”, Barthes (2009, p.56) compara os grafemas aos fonemas.
A Linguística estrutural observou que reconhecemos cognitivamente um grupo restrito de
fonemas, que se opõem mutuamente. Nesse sentido, também se pode resumir o alfabeto a um
grupo restrito de traços: “traços verticais, horizontais, oblíquos, redondos, semi-redondos, em
gancho, anelados”. A combinação destes traços é infinita, potencia todos os sentidos, qualquer
alfabeto se funda num princípio económico: “Uma reserva limitada de formas elementares e
uma ordem de diferenças, eis como fazer qualquer alfabeto: todos se podem divertir: Morse não
o fez servindo-se unicamente de duas formas básicas, o ponto e o traço? Qualquer alfabeto é
uma bricolage – e toda a bricolage participa talvez do alfabeto, da língua escrita” (ibidem).
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Esta máquina paradoxal só provisoriamente finda a sua atividade no
ponto final, após definição de “zoom”. Podemos ligá-la novamente, aliás
a ideia é essa (se interiorizarmos a lição certa, quer dizer, errada). Sendo
assim, o que é um computador? É um piano que deixa marcas gráficas, a que
se atribuem sentido? Que produz sons pouco estéticos, embora até certo
ponto entusiasmantes? E uma estante: uma máquina que te permite lançar
livros para o chão? O chão, por seu turno, é o espaço onde dormem os livros
despenhados das estantes? Um livro será uma máquina que afasta o teu
olhar do mundo por momentos, apenas para te permitir olhá-lo novamente
mas já de outra forma, com mais paixão e ideias? Máquina inquieta que te
dá possibilidade de errar infinitamente, que te desfaz e refaz o mundo a
cada leitura, ao contrário da calculadora, máquina que te dá quantidades e
quase sempre certezas? Liguemos, todos, a máquina, pois.
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1. Considerações iniciais
Kulumani. 2008. Uma aldeia fictícia de um país africano violado repetidamente pelo seu passado e que agora vive numa insónia pós-traumática
sem saída. O tempo e o espaço recusam ter mais sentido, são outras as leis
dominantes deste mundo. O que governa o espírito do vilarejo é o vazio e
o vivido aprisionamento dos seus habitantes, condenados a uma vida completa e eternamente perdida.
Nesta gama dos cinzentos, um grito quer ressair do fundo desse mundo,
que nem sequer sabe que nasceu. Pela primeira vez em muito tempo, a alma
humana e a natureza, ambas seriamente brutalizadas pela ação do passado,
retaliam-se e aliam-se dando voz a um sofrimento profundo e bem escondido por gerações. Vai ser esse chamamento desesperado que pretende ser
ao mesmo tempo a estaca e o portador da missão que tem que dar a força
vital, necessária para ultrapassar os limites da natureza humana.
Na aldeia de Kulumani, a norte de Moçambique, habitada pela população makonde, surgem vários ataques de leões a mulheres em alguns meses.
Manda-se uma expedição composta pelo caçador Arcanjo Baleiro e o escritor Gustavo Regalo, a fim de restabelecer a ordem. Ao longo da ação, o
caçador relembra a morte do seu pai, evento-chave da sua vida, que fez com
que o seu próprio irmão fosse internado num sanatório, a sua inquietação
perante à vida e o amor pela sua cunhada. Num segundo plano, Mariamar
Mpepe, irmã da mais recente vítima dos ataques e apaixonada pelo caçador,
relata por seu turno a sua vida e a da sua família, assim como as crenças da
aldeia através de acontecimentos que mostram o estado da repressão total
das mulheres de Kulumani.
Depois da aparição de restos humanos de uma nova vítima, ocorre a
matança de um leão e de uma leoa pela patrulha da aldeia, altura em que
falece também o pisteiro Genito Mpepe, pai da Mariamar. A ordem é restabelecida, enquanto Arcanjo Baleiro, já envolvido numa relação amorosa
com a sua cunhada, reencontra uma Mariamar suspeita de loucura, e leva-a
a Maputo. No final da história, a Hanifa Assulua, mãe da Mariamar, confessa ao caçador que havia três leões, sendo ela um deles. Quem eram os
outros dois, fica por saber.
Perante nós há um cruzamento de planos: realidade e ficção, cristianismo e animismo, loucura e normalidade, sonho e vigília, natureza e
homens, passado e presente, tradição e modernidade. Salientando a diversidade e a contínua mudança da vida, tudo se entrelaça, tudo se mescla;
contudo, este não é um mundo de misturas harmoniosas. A mescla causa
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desassossego e é uma fonte imparável de conflitos e de criações sem conteúdo ou forma.
Os makonde não evitam a influência estrangeira, ou os interesses económicos dentro de Moçambique, nem dos novos cultos religiosos com
os quais se difundem (Roseiro, 2013, p.62), mas ainda assim o mundo de
Kulumani é um mundo fortemente submetido ao passado. Apesar de serem
pagãos, católicos ou muçulmanos, os habitantes obedecem prioritariamente aos costumes e às normas da sua antiga religião, que é uma religião
tradicional africana Bantu baseada no culto dos ancestrais. Considerando
este espaço de entrecruzamento religioso, mais precisamente o estatuto do
cristianismo nesta sociedade, Roseiro repara que:
Os conceitos animistas convivem com alguma harmonia, com os ensinamentos cristãos, sendo portanto uma relação profícua, tendo resistido, em larga
escala, à penetração do islamismo, sendo, todavia, sensível ao cristianismo
abordado por novas seitas religiosas. (Roseiro, 2013, p.61)

A família da Mariamar é diferente das outras famílias. Ao contrário dos
habitantes de Kulumani, para além de serem cristãos, eles moram numa
casa que tem arquitetura ocidental. Hanifa Assulua é também assimilada e
filha de assimilados. Através do seu passado, no qual teve um peso decisivo
a colonização portuguesa, e da sua tendência para os costumes ocidentais,
esta família tem tudo o que é necessário para ser excluída e considerada
repugnante no seio da sua comunidade; contudo, ela retrata melhor o
estado atual da sociedade makonde, que pode ser expandido também à
sociedade moçambicana em geral.
Uma vez liberado do colonizador português, Moçambique torna-se
uma sociedade à deriva no seu percurso de encontrar e definir a sua identidade com o intuito de curar as feridas ainda abertas do seu passado. Neste
contexto, a nostalgia dum passado mítico que quase ficou obliterado pela
intervenção europeia permanece continuamente em contrapartida à realidade dum presente no qual as influências culturais do colonizador e as
consequências da guerra civil depois da independência são tão medulosas
e profundamente incrustadas na cultura contemporânea que prendem os
moçambicanos num perpétuo estado de perdição que ganha valor de normalidade.
O livro é composto por 16 capítulos precedidos por um moto, e escritos num estilo memorialístico, na primeira pessoa do singular, como se
fizessem parte de um diário no qual o realismo fantástico ocupa espaços

210

GABRIEL IONESCU

significativos. Apresentam-se duas perspetivas: o diário do Arcanjo Baleiro
e a visão da Mariamar Mpepe. Na construção do romance, escolhem-se
elementos representativos da cultura moçambicana contemporânea, fortemente influenciada pela herança do seu passado colonial e da guerra
civil. Ao mesmo tempo, ilustram-se as maiores questões existenciais do
ser humano: o autoconhecimento, a convivência com os outros e a compreensão do mundo. Apesar disso, são os grandes espaços conferidos à
introspeção, juntamente com o lirismo excessivo e as construções descritivas pomposas da natureza e das relações humanas que valorizam e que
são decisivos em mandar uma mensagem profundamente ancorada numa
ideia que tem raízes nos tempos imemoriais, e que vem acompanhada por
uma mensagem social de cariz feminista.
Repare-se que entre os vários estudos críticos dedicados à análise do
romance focados em diversas perspetivas, o ponto comum de interesse
tem-se voltado, tal como o título mesmo o indica, para a representação das
personagens femininas.
Campos (2015) observa, no âmbito de uma investigação estendida
sobre a relação entre o tema do exílio no sentido existencial, a memória
e o discurso, que “nas mulheres representadas como felinas – Mariamar,
Hanifa, Naftalinda e Luzilia – notamos a fúria daquelas que são obrigadas
a permanecer na posição de inferioridade” (p.146). Mais ainda, a autora
refere-se à importância da “forma como o escritor chama a atenção para
o problema ainda recorrente da submissão feminina e do abuso de poder
masculino” (idem, p.147), deste modo oferecendo-nos uma possível pista
para uma mensagem feminista do romance.
Cabe evidenciarmos aqui a posição de Feil (2013) segundo à qual, no
âmbito do romance “expõem-se os dilemas de diversas mulheres: Hanifa
Assulua e sua filha Mariamar costuram o destino das personagens femininas em meio a histórias de estupro, incesto, caridade perversa, traição
e opressão das mais variadas formas” (p.58-59). A condição feminina da
mulher makonde representada por Hanifa Assulua, pressupõe uma espécie
de condenação herdada matrilinearmente a ser sepultada enquanto viva,
através da impossibilidade dela de usufruir da sua vontade e do seu destino
(idem, p.59). Em outras palavras, nascendo, as mulheres de Kulumani são
condenadas infinitamente a um ciclo de anulação das suas vidas dado que
nelas não há vontades, nem desejos a serem respeitados.
Mariamar Mpepe é uma personagem com óbvias tendências feministas que sente a mesma condenação, mas que, desenvolvendo as ideias de
Feil (2013, p.60), encontra a sua salvação em afirmar e agir incessadamente
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segundo um seu papel de leoa devoradora exclusivamente de mulheres com
o intuito de impedir a procriação de novas crianças que sofram e que continuem o ciclo de submissão das mulheres. De acordo com esta visão, a
sua ação não poderá ser interpretada como um crime, dado que chega a
abranger uma dimensão não apenas libertadora, mas sacrossanta visto que
as mulheres já estavam mortas e a vida delas não valeria nada sem poderem
alcançar a felicidade (Couto, 2012, p.240).
Feil (2013, p.61) refere-se à “controversa feminilidade” da Mariamar
relacionando-a intimamente com a imagem da leoa, “delicada e feminina
como uma dançarina, majestosa e sublime como uma deusa” (Couto, 2012,
p.55) e que torna os homens e os guerreiros em “vencidos pela sua própria impotência” (ibidem). Naftalinda Makwala, “mesmo sendo uma personagem com condição de vida privilegiada consegue indignar-se com a
posição delegada às demais mulheres” (Feil, 2013, p.61) vem a encarnar a
revolta quanto à influência da tradição no estatuto das mulheres.
Para além disso, resumindo a sua análise acerca da representação da
mulher n’A confissão da leoa, Guimarães nota que:
Muitas das representações encontradas no romance(e expostas ao longo do
terceiro capítulo) assemelham-se ao relatado como fruto da tradição seguida
em Moçambique. Como a mulher não é vista como detentora dos mesmos
direitos dos homens, os personagens masculinos(apenas representando o que
ocorre no mundo real) fazem o que desejam com ela, não respeitando suas
vontades, desejos, sentimentos. (Guimarães, 2013, p.63)

Quanto a uma possível mensagem final do romance a respeito de uma
falta de mudança coletiva na condição da mulher, a pesquisadora conclui
que para Mia Couto foi mais importante chamar a atenção “para tópicos
que são fundamentais perceber para que a mulher passe a ser respeitada
como merece” (idem, p.64) do que a representação duma drástica transformação de Kulumani.
No que tange aos estudos relativos aos mitos apresentados no romance,
Santos (2014) recorre à uma pesquisa do modo como os mitos de origem
são reelaborados como estratégia literária na construção da identidade
moçambicana. Segundo a sua opinião:
O retorno do povo macondes (etnia banta) ao mito proposto pelo escritor Mia
Couto é a estratégia literária para os ex-colonizados encontrem o equilíbrio
entre a cultura africana de tradição macondes e a Modernidade. (Santos, 2014,
p.188)
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Em síntese, embora haja uma variedade de pesquisas críticas quanto
ao mundo feminino e ao papel dos mitos na compreensão do romance, A
confissão da leoa ainda não se beneficiou de uma análise da relação entre
o eterno retorno e a condição das mulheres makonde. O presente estudo
pretende investigar o papel do mito do eterno retorno na descodificação da
representação da condição feminina na sociedade makonde, em particular,
e moçambicana, em geral.

2. O símbolismo da leoa, a condição da mulher e a religião
dos makonde
2.1. O símbolismo da leoa

Ao longo do tempo o leão tem desfrutado de uma imagem positiva, encarnando os atributos do poder e da nobreza. Na cultura popular, ocupa a mais
alta posição no mundo animal, sendo considerado o rei da selva e incorporando o símbolo da majestade e da coragem. Foi exatamente por causa
das suas características mais representativas, que o leão, fonte permanante
de medo, foi amansado e usado nos circos para exemplificar o domínio do
homem sobre a natureza.
Ainda que seja geralmente considerado um cumprimento ter sido chamado de leão, há várias crenças na África acerca dele. Em algumas delas,
o leão é um símbolo da preguiça, enquanto noutras ele representa a pouca
inteligência, podendo muito facilmente ser enganado por outros animais
(Hogarth & Butler, 2004, p.4).
Mia Couto vai fortalecendo a simbologia do leão, oferecendo-nos um
indício sobre a mensagem feminista do romance desde o título da presente
obra. O título salienta uma intenção de deixar um depoimento e através
dele chamar a atenção para uma situação muito pouco conhecida e ao
mesmo tempo muito importante, sugerida tanto pela simbologia da leoa
como pela ideia de confissão. A leoa aparece como um duplo símbolo: tanto
da natureza danificada, que força os leões despojados do seu habitat natural
e sem comida, a atacar as comunidades humanas a fim de sobreviver; como
da condição reprimida das mulheres no norte de Moçambique.
Antecipando a finalidade do livro, Couto usa-se do correspondente
feminino do mais expressivo representante do reino animal, para condenar o estatuto social das mulheres makonde. Além disso, o livro apresenta
várias encarnações, todas ‘verdadeiras’ do leão segundo as crenças locais
dos makonde: o leão-do-mato (ntumi va kuvapila) que nasceu de leoas, o
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leão-pessoa, pessoas que têm a capacidade de se tornarem em leões (ntumi
va vanu) e o leão-fabricado por feitiçaria, que tem um fim exato de matar
metas precisas (ntumi ku lambidyanga) (Couto, 2012, p.113-114).
Dentro da obra, a leoa ganha também atributos do amor e da delicadeza. Os dois leões que faltam e que não são nomeados diretamente dentro da obra são: Mariamar Mpepe e Arcanjo Baleiro. Estamos na presença
de um bando de três leões que estão a caçar e compartem a mesma presa
simbolizada pelas feridas que lhes foram deixadas em ambos os lados,
tanto no plano feminino como no plano masculino. Aliás, para espanto
da Hanifa Assulua, ela mesma observa que o Arcanjo Baleiro pertence à
mesma espécie, sendo o único homem que adere à condição dela, agindo
contrariamente às normas sociais dos homens da aldeia e comendo com ela
da mesma panela, facto proibido pelos homens makonde. Incluído nesta
categoria, Arcanjo pertence ao tipo do leão solitário, que vive a maioria da
sua vida sozinho, na natureza e fora do contacto com os semelhantes.
A característica de ser leão é concretizada no caso deles na sua habilidade
de serem devorados por um passado destrutivo cujo fim é reduzir a voz feminina ao silêncio total. Em ambos os momentos nos quais Arcanjo e Mariamar
enfrentam ou estão na proximidade de leões no livro, eles são poupados, porque em essência eles estão a enfrentar um reflexo de si mesmos. O olhar tão
misterioso da leoa, diante ao qual nenhum deles compreende a razão por
não ter sido morto, é um reflexo de si mesmos, é o fogo do conhecimento da
situação reprimida das mulheres makonde, encarnada na leoa.
Num plano secundário, Arcanjo Baleiro foi metaforicamente mordido
na cara ou, melhor dito, no coração pelo amor à sua cunhada, portanto
posto na impossibilidade aparente de concretizá-lo, decide escapar-se dele.
Arcanjo está a fugir principalmente do seu passado, quer dizer do seu
momento primordial pessoal, que dividiu para sempre a sua vida em dois
momentos distintos. É por isso que ele escolheu ser caçador tal como o seu
próprio pai. Através da caça, ele tenciona matar os demónios pessoais criados pela morte do seu pai. Ao mesmo tempo, a sua parte preferida na caça
e o fim dela, é, de facto, chegar a reviver os momentos anteriores à morte
do seu pai, a imagem da infância idílica dominada pelo universo materno,
e encontrar a fonte que desencadeou a angústia pessoal que não lhe deixa
dormir.
É o mesmo amor de leoa que devora a alma da Mariamar. Conquistada
por Arcanjo Baleiro há muito tempo já, ela demonstra o maior poder de
sacrifício, deixando-o partir da aldeia e não o buscando durante dezasseis
anos. Tanto fogo ardente da vida como desespero e esperança, o amor devo-
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rador torna-se numa outra matiz ou instrumento para chegar ao estado de
beatitude, deste modo ilustrando uma hipóstase diferente de eterno retorno.
2.2. A condição da mulher na sociedade makonde

A palavra erukulu, que significa literalmente ‘útero’, designa a unidade
básica da sociedade makonde e consiste numa mãe (Roseiro, 2013, p.113).
A sociedade makonde é uma sociedade aparentemente matrilinear no
sentido em que os bens são herdados de geração em geração através dos
familiares da mãe, por linhagens matrilineares. Por exemplo, no caso de a
mulher se divorciar, a casa, os bens e os filhos continuam a fazer parte da
família dela (ibidem).
Portanto, na realidade, o poder é detido pelos homens, enquanto as
mulheres têm um poder apenas simbólico. Apesar da importância da descendência matrilinear, as mulheres makonde não têm nenhuma autoridade
ou poder na prática. É o irmão da mãe, quer dizer o tio materno, que tem
o poder de decisão, o direito de distribuir os bens e recursos e a responsabilidade de garantir a sobrevivência e a educação dos filhos dela (ibidem).
Tal como as canções entoadas durante os rituais de iniciação feminina
mostram, a obrigação fundamental da mulher makonde é a da reprodução.
Deste modo, o homem aparece como o dono da vida. “O marido é para
ela o princípio e o fim, da razão da sua existência em termos de garantia
social”, tendo em conta o facto de que “o homem a afasta dos perigos físicos
e espirituais” (idem, p.112).
2.3. A religião e os rituais dos Makonde

O mito da criação do povo makonde diz que o berço deles ficava no planalto perto do rio Rovuma, numa terra coberta de mato grosso. Um dia,
“um homem que não se banhava...e bebia e comia muito pouco” (Roseiro,
2013, p.43), saiu do mato, foi a uma floresta vizinha e esculpiu uma figura
humana no pau-preto. Trouxe a escultura para onde vivia e ao anoitecer
a figura transformou-se numa mulher viva. Naquela noite os dois foram
ao rio Rovuma onde se banharam e aí a mulher deu à luz uma criança
que nasceu morta. A seguir subiram ao planalto, fixaram-se numa região
e a mulher deu à luz outra criança que nasceu morta. Afinal voltaram ao
Rovuma onde nasceu um filho saudável e viveram aí fundando a família
dos maconde (ibidem).
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Segundo a religião dos makonde, no início houve um único criador que
criou o mundo, para depois se distanciar dele e deixá-lo a ser governado
pelos seus filhos, em seu turno criadores de linhagens ancestrais (idem,
p.61). O enfoque do culto recai sobre os espíritos ancestrais e os defuntos
que compõem o mundo divino, e que receberam a força vital do deus único
para depois distribuí-la ao mundo dos vivos, hierarquicamente a partir dos
chefes de aldeias ou de linhagens, até aos pais e filhos e afinal ao mundo
animal, vegetal e mineral (ibidem). Entre as forças vitais mais desenvolvidas
e mais intensas, os velhos são muito respeitados na sociedade makonde,
porque eles são os detentores da sabedoria e das memórias dos antepassados, reproduzindo e expondo os segredos da vida (idem, p.122). Um outro
expoente dos segredos do passado e de poderes divinos é a muntela ou
feiticeiro.
Os makonde aderem às suas crenças através de rituais tal como o ritual
de iniciação, o marco mais importante da vida dos makonde, sem o qual o ser
humano não passa a este mundo, não nasce (idem, p.63). Na sua defesa contra os perigos do mato, os guerreiros makonde recorrem ao ritual da dança,
que tem o papel de confirmar a sua própria existência e que representa
uma espécie de uma injeção indutora de coragem artificial, para o combate
e para a morte. Dançar é uma comunhão com as forças vitais. Dançar é uma
necessidade que liga os vivos, aos espíritos dos antepassados e que facilita a
comunhão com eles. (idem, p.162)

A evocação do mundo dos espiritos ancestrais pode-se também fazer
com a ajuda das muito famosas estátuas Shetani (idem, p.146). Para além
disso, segundo Miguel Costa Mkaima, historiador de arte, o uso das máscaras makonde para evocar o mundo dos espíritos ancestrais:
é uma maneira de perpetuar a vida, mesmo depois de partirem, estabelecendo
uma ligação entre os que morrem e os que ficam. Esta forma de arte carregada de
misticismo, é uma manifestação cultural de um povo que consagra, desde tempos remotos, a ligação entre o sobrenatural e a tribo. (apud Roseiro, 2013, p.150)

Os ritos fúnebres constituem a “única ponte de passagem entre os dois
mundos”, dado que o defunto é visto “como um ser em devir, em projeto, e
que deve chegar à plenitude, à realização definitiva do antepassado” (idem,
p.93). Tal como escrevem Jorge Dias e Margot Dias (1970), “morrer representa a volta ao mundo dos espíritos, de onde todos vêm antes de nascer.
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É uma espécie de lei do eterno retorno” (p.159). Deste modo, “a morte não
é simplesmente o fim, mas a passagem de um ciclo para outro, a volta ao
mundo dos espíritos” (Dias & Dias, 1970, p.159 apud Roseiro, 2013, p.93).

3. ‘O eterno retorno’ no patriarcado makonde de Kulumani
As implicações e o papel significativo do eterno retorno na construção da
ação do romance sobressaem do traço dominante da cultura do mundo
makonde, que é a reiteração ou retorno ao mundo dos ancestrais, já consagrado à origem, “in illo tempore” (Eliade, 1992, p.12). Para assegurar a
duração e a validade da vida, os makonde relembram, em vários planos e
maneiras, a origem da criação.
Uma grande parte dos atos evocativos dos maconde (a iniciação masculina e feminina, as estátuas, as pinturas, as danças) constitui repetições que
têm o fim de perpetuar a vida, quer dizer manter a ligação sagrada entre a
tribo e o mundo sobrenatural dos antepassados que vivem “in illo tempore”.
A aproximação da sacralidade pode ser atingida por meio de objetos mágicos, caça, conflitos ou sexualidade (Eliade, 1992, p.31). Exemplificando, as
poderosas mintelas do Adjiru, amuletas do feiticeiros, ou as estátuas esculpidas por ele, são “maneiras de perpetuar a vida, mesmo depois de partirem, estabelecendo uma ligação entre os que morrem e os que vivem”
(Roseiro, 2013, p.150).
Cada violação dos rituais através dos quais se evoca este mundo, é considerada transgressão da regra ou erro e deve ser repreendida (Eliade, 1992,
p.148). A travessia do mvera, o acampamento dos ritos de iniciação para
rapazes, lugar sagrado e proibido às mulheres, conduz à morte espiritual da
empregada da primeira dama da aldeia, a Tandi, pela violação dela cometida por um grupo de homens makonde organizado mesmo pelo Genito
Serafim Mpepe. Para que este erro nunca mais fosse cometido e para não
perturbar o mundo dos ancestrais a deviação é punida através da violação
dela. A sua violação de um tabu, fez com que nem sequer o posto de saúde
local quisesse tratá-la por medo de retaliação, e afinal ela acabou por suicidar-se indo solitária durante a noite, e deste modo entregando-se aos leões.
Kulumani funciona como um axis mundi, como se o mundo inteiro
consistisse somente da aldeia e como se a divindade atuasse somente nela.
O contacto com os ancestrais através das danças, dos rituais de iniciação ou
de morte acontece só aqui, tornando a aldeia no ponto comum de acesso
aos dois mundos. Este espaço enquadra-se no “simbolismo do centro”, onde
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se encontram o céu e a terra, o mundo real e o mundo da realidade absoluta dos antepassados. Adjiru Kapitamoro, personagem chave e expoente
principal da religião makonde no livro, quebra a barreira dos dois mundos e é apresentado como ressurgindo na terra e desvelando segredos para
Mariamar, mesmo depois da morte dele. A lei do tempo anula-se e o retorno
dos mortos à vida fortalece o elemento mítico e a crença nos antepassados
(Eliade, 1992, p.65). O caminho até ao mundo deles é cheio de sacrifícios
e obstáculos, percorrendo vários rituais de iniciação, de passagem, casamento e de morte (Eliade, 1992, p.23).
O rio Lideia, denominando uma ave, é um lugar onde tanto o espaço
como o tempo podem ser eliminados. Este espaço da fuga e da salvação
emana a ideia da sacralidade. Daqui pode-se transcender o espaço e o
tempo profano e chegar-se ao paraíso perdido (o oceano). O oceano tem
um arquétipo celeste mesmo no céu, segundo a antiga crença de que cada
lugar na terra tem um correspondente, um duplo no plano celestial (Eliade,
1992, p.14). Como ave que voa, o rio tem a capacidade de levar aos céus.
Trata-se do mesmo tipo de complementaridade entre o elemento aquático
e o elemento celestial, como na relação entre os nomes da Mariamar e do
Arcanjo. Cada um deles é o equivalente do outro no plano dos géneros
masculino e feminino.
O mato, região selvagem, misteriosa, não cultivada, que se encontra
fora da aldeia, pode ser associado por extensão à imagem simbólica do
caos, o verdadeiro estado primordial anterior à génese. Na incidência do
caos podemos incluir o leão também. Ele pode ser associado à ideia de
desconhecido e que deve ser excluído da esfera da realidade. A involução
tem que ser destruída a fim de criar. Aliás, antes de se ir embora para matar
o leão comedor de gente, um grupo de makondes da aldeia, envolveu-se
em rituais através de danças, que simbolicamente marcam o ato da criação.
A água com a qual Hanifa Assulua aspergiu o túmulo da Silência é em
si um símbolo da água primordial, através da qual se faz uma purificação,
desta maneira retornando ao amorfo, ao caos como fase essencial em cada
criação. O ato da vizinha da Hanifa de fazer amor com ela própria na água
inscreve-se na mesma tipologia.
Segundo uma crença antiga espalhada em vários povos, nada pode
durar se não for animado por um sacrifício. Este sacrifício ocorreu também
na altura da criação do mundo: a mulher makonde perde dois filhos que
nasceram mortos. O mesmo sacrifício pode ser associado aos ataques de
leões e às mortes das mulheres makonde. Dado que a procriação de novas
crianças constitui um ritual de volta ao começo, dentro de Mariamar e das
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outras mulheres makonde brutalizadas pela lei da vida nasce uma revolta
contra um eterno recomeçar aleivoso a que estão condenadas só pelo facto
de terem nascido mulher. Ao exercer seu papel de leoa devoradora exclusivamente de mulheres, esta ação torna-se a demonstração de um resquício
de um poder que ainda lhe resta, e talvez o único: a capacidade de impedir que novas mulheres sejam condenadas ao eterno papel de submissas. A
matança delas faz a passagem do amorfo para a forma e da submissão para
a emancipação, constituindo uma criação mesmo através da morte.
A minha jura permanecerá sem pausa nem cansaço: eliminarei todas as remanescentes mulheres que houver, até que, neste cansado mundo, restem apenas
homens, um deserto de machos solitários. Sem mulheres, sem filhos, acabará
assim a raça humana. (...) Porque não haverá mais quem nasça. Até que os
deuses voltem a ser mulheres, ninguém mais nascerá sob a luz do Sol. (Couto,
2012, p.239)

4. O eterno retorno à origem feminina do mundo
A obra começa por evocar os tempos primordiais da criação do mundo
segundo as mulheres makonde. O que sobressai é o facto desta visão apresentar Deus como primeiro sendo mulher, ao contrário da versão oficial
contada pelos homens sábios dos makonde. Este facto em si oferece-nos
um básico indício sobre a influência do patriarcado no silenciamento das
mulheres na sociedade makonde. O inteiro livro pode-se resumir na primeira oração: “Deus já foi mulher” (Couto, 2012, p.13). O advérbio ‘já’
apresenta a necessidade de fomentar o melhoramento ou reconhecimento
da posição da mulher na sociedade.
Tal como nas religiões monoteísticas, no início havia um paraíso ou
reinado no qual “falávamos a mesma língua dos mares, da terra e dos
céus” (ibidem). O que aconteceu depois pode-se comparar a uma queda do
paraíso, a um evento esquecido ou proibido de contar, de tal importância
e força que os vetores do mundo mudaram a correlação de forças para o
sentido oposto. A posição da mulher muda, o Deus feminino torna-se em
Nungu, afasta-se da sua própria criação, portanto daqueles tempos sobrevivem segredos e crenças fortemente enraizados e transmitidos de geração
em geração entre as mulheres makonde. Exemplificando, a perceção do céu
é aquela de uma criação infinita exclusiva das mulheres que o tecem como
se fosse um véu, pelo ato de dar à luz as crianças. Da mesma maneira, as
crianças que se encontram no ventre das mães, mudam de posição, “obe-
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decendo a uma única e telúrica voz” (idem, p.18). Tal como os bebés, os
mortos, correspondentes aparentemente opostos, mas situados no mesmo
patamar da vida e da morte, “numa mesma noite – e só pode suceder nessa
noite - recebem ordem para se revirarem no ventre da terra” (ibidem). No
assombro do Genito Serafim Mpepe, representante do marido makonde,
que não sabe dos segredos das mulheres, Hanifa Assulua, no dia do enterro
da sua filha, quis escutar as estranhas da terra que a sua filha devia mandar
para que se fizesse sentir.
O mundo feminino é tão reprimido e violentado que até as mulheres reprimidas se voltam umas contra as outras. Hanifa Assulua inveja a
sua filha por causa da esterilidade dela, que não lhe permitirá ter filhos
no futuro e Deus é apontado como motivação divina durante a inoculação da ideia da impotência reprodutiva da sua filha. Mais ainda, ao dar-se
conta de que a sua própria filha tinha sido violada repetidamente pelo seu
próprio marido, a mãe insurge-se contra Mariamar, numa espécie de castigo e autopunição às avessas. Mariamar é o exemplo mais esclarecedor da
opressão contras as mulheres makonde. Durante a sua vida, ela passa por
ser gradualmente reduzida ao silêncio, sendo-lhe inoculada a incapacidade
de ter filhos, perdendo a capacidade de caminhar e de falar, sendo sequestrada dentro da casa e violada pelo próprio pai e afinal sendo-lhe imposto o
diagnóstico da loucura total.
Kulumani é um mundo destrutivo para as mulheres. Os efeitos não se
limitam ao sofrimento contínuo, mas também à perda da saúde mental ou
da identidade cultural e pessoal. No enterro da Silência, Hanifa Assulua
aparece com os cabelos rapados, e perguntada pelo marido porque fizera
isso e se eles ainda eram cristãos, ela encolhe os ombros como prova de
alienação perante o mundo e a existência no seu lugar de vítima do vazio
provocado pela morte da sua filha.
Como signo de pertença ao mundo makonde, Hanifa Assulua chama o
seu marido de ntwangu, titulatura de respeito acerca dos maridos. Tal como
a leoa, cuja vida permance geralmente desconhecida e que não suscita
nenhum interesse, a mulher makonde apresentada no livro faz a maioria do
trabalho sozinha: busca lenha e água, coleta barro, acende o fogo, prepara
as refeições ou lavora na machamba, enquanto o seu marido não contribui para os trabalhos domésticos se não for absolutamente necessário. Na
altura da morte da sua filha, Genito Serafim Mpepe é atormentado pela
lembrança das circunstâncias do ataque do leão que levou à perda da sua
filha e à experiência de “infernos interiores” (Couto, 2012, p.20). Porém,
aderindo à mentalidade coletiva, ele suspeita que a sua filha foi vítima dum
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ataque provocado por um leão-pessoa, um chamado: vantumi va vanu, quer
dizer uma pessoa que tem a capacidade de se tornar em leão. A sua maneira
de reagir perante a morte da filha, não sendo capaz de ver nenhuma outra
causa que se possa encontrar para além da aparência, e insistindo na ideia
de que a vida tem que continuar como sempre, torna-o num expoente da
cegueira e incapacidade de compreensão dos homens opressores, acerca da
condição das mulheres.
A submissão das mulheres de Kulumani atinge um grau de desumanização ao ponto de sentirem que deixaram de estar vivas. A morte espiritual
da Hanifa Assulua passa por várias fases, combinando a desumanização
com a falta total de sentido da vida: “Há muito que eu não vivo. Agora, já
deixei de ser pessoa. (...) A vida, para ela, tornara-se um idioma estrangeiro” (ibidem). Apesar disto, a sua redução total ao silêncio, de vez em
quando produz pulsões violentas no plano da realidade. O ato de fazer
amor consigo mesma no dia de luto, assim ofendendo os antepassados, é
um grito através do qual aciona o seu instinto de ser humano vivo em busca
da felicidade e da apreciação humana. É preciso que o seu estado de mulher
oprimida desperte a leoa dentro de si mesma, e que lhe deixa feridas fisicamente, como se fosse arranhada no ombro. Trata-se de uma interferência
violenta do desejo na realidade.
O desiderato implícito das mulheres de Kulumani, seja Hanifa Assulua,
seja Mariamar Mpepe seja Dona Naftalinda, é de ter apreciação e de sentir que estão vivas num quadro social melhor, que não esteja dirigido pela
hegemonia dos homens. No fundo, trata-se de um desiderato máximo
do ser humano, não só das mulheres. Do mesmo modo, Arcanjo Baleiro,
vítima indireta da opressão das mulheres, vai vivendo a sua inteira vida
fugindo de um momento fatídico que lhe marcou o percurso existencial.
A sua mãe, Martina Baleiro, morre de kusungabanga, uma infeção causada
pela costura da sua vagina com agulha e linha, pelo seu marido possuído
pelo ciúme, que ia viajar para trabalhar. O seu papel é o de um homem
preso entre dois mundos (o mundo real da insónia e o mundo do inferno,
que toma a forma do seu trabalho de caçador) mas que está à procura dum
terceiro (o universo materno).
Todas as personagens transformadas em vítimas ao longo do livro, querem aproximar-se ao divino, querem alcançar o estado de beatitude. Numa
análise profunda, a vontade delas é de se confundirem, de se tornarem uma
só coisa com uma situação primordial. A sua busca da paz e liberdade,
implica e denota um desejo de transcender o mundo em que vivem e de
sentirem a sacralidade.
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Tal como o mito da criação exposto no início do livro mostra, as
mulheres makonde só atingem a sacralidade através da gravidez e da
maternidade. A tragicidade da obra acentua-se pela apresentação da
personagem principal feminina à qual lhe é recusado este estatuto pela
sua incapacidade de ter filhos. Talvez a incapacidade da Mariamar de ter
filhos seja falsa, seja apenas um efeito da repressão masculina que lhe
esvaziou a substância existencial. É como se a feminilidade, para além
de ser meta e vítima dos leões, sofresse uma perda total de significado. A
loucura da Mariamar e a do Rolando Baleiro, são apenas modos disfarçados de guardar a verdade. Vistos na perspetiva masculina, o sofrimento
feminino e a conscientização da condição das mulheres, são um perigo,
uma prova evidente de loucura.
O sofrimento suportado pelas mulheres de Kulumani durante toda a
vida delas, pode ilustrar uma fase necessária no âmbito de uma nova criação,
e de um retorno ao estado de deusas das mulheres. O ato final da entrega
da antiga corda do tempo, cetro do poder das mulheres makonde, representa um símbolo e uma cerimónia sagrada suprema do eterno retorno ao
mundo divino feminino.

5. Considerações ﬁnais
A Confissão da Leoa encaixa duas hipóstases do mito do eterno retorno:
não só uma através da crença dos makonde segundo a qual os espíritos
dos vivos são oriundos no mundo dos antepassados, e para o qual voltam
depois da morte, mas também outra pelo tema principal de cariz feminista.
Atrás da série de ataques de leões, encontra-se uma mensagem bem
encriptada no sentido de acabar com a ordem social contemporânea do
mundo makonde, de destruí-la completamente para que fosse novamente
construída desde o início. A destruição completa da feminilidade, a mesma
essência que deu luz ao mundo através do Deus primordial, é uma etapa
sine qua non no processo de renovação do mundo. Deste modo a leoa
Hanifa Assulua expõe e denuncia a dura realidade do condição social da
mulher, torna-se num profeta do feminismo makonde.
Uma vez mortos os outros dois leões, Arcanjo Baleiro e Mariamar
Mpepe renascem como pessoas. Tendo vivido as suas vidas inteiras com as
consequências da repressão da feminilidade, uma vez conscientes e consumidas as suas tragédias pessoais oriundas na mesma causa, os dois ultrapassam a sua condição e tornam-se discípulos da Hanifa Assulua.
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A leoa faz-nos mais uma predição do que uma confissão no sentido
próprio. No entanto, a chave do romance encontra-se na primeira oração: “Deus já foi mulher.” Esta é, portanto, uma frase inacabada, o resto
dela constituindo o inteiro romance. O advérbio ‘já’, que nos oferece um
indício da finalidade desta escrita, sublimemente exprime a chave do livro
apontando para a ciclicidade, para o eterno retorno e para a renovação da
condição feminina a um estatuto divino. Consequentemente, a mensagem
codificada que falta e que nos é ocultada é a seguinte: Deus já foi mulher, e
vai sê-lo novamente.
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Este artigo tem por objeto de estudo o romance Lavoura arcaica, de Raduan Nassar.
A partir de uma análise da linguagem do narrador André, pretende-se compreender
qual seria a posição dele diante dos polos opositivos presentes na narrativa (ordem
e desordem, equilíbrio e desequilíbrio, medida e excesso). Para tanto, pensou-se no
impasse gerado dentro dessa voz, que, em uma atitude próxima à de vanguarda,
denuncia o autoritarismo de seu pai ao mesmo tempo em que acata ensinamentos dele sobre paciência e tempo natural. Busca-se também a razão de a narração
aparecer, muitas vezes, marcada entre parênteses; o foco, assim, é a compreensão
do posicionamento desse narrador diante dos acontecimentos e do discurso dos
demais personagens.
Palavras-chave: Raduan Nassar; narrador; vanguarda.
This article aims to study the novel Lavoura Arcaica, by Raduan Nassar. Based on
the analysis of the narrator’s language, our purpose is to understand his position
over the oppositional poles that are found in the narrative (order and disorder, balance and imbalance, measure and excess). Therefore, our approach was focused on
the feeling of deadlock generated from within the narrator’s voice, and the way
such an attitude close to avant-garde principles actually leads to denouncing his
father’s authoritarianism, whilst accepting his lessons on patience and natural time.
We also try to explain why the narration is often signalled in brackets; ultimately,
our focus is to understand the positioning of this narrator vis-à-vis the events and
discourse of the other characters.
Keywords: Raduan Nassar; storyteller; avant-garde.
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1. Uma coisinha
Não será novidade afirmar que o grande intento de uma obra literária é o
de estar ligada à experiência humana. Como as demais artes, a literatura faz
parte do mundo, tratando de questões próximas da vida. Alguns escritores
optam por ‘combater’ apaixonadamente por sua época, marcando uma literatura engajada; outros, entretanto, acreditam que a cobrança de ação sobre
o mundo tende a diminuir o valor da obra de arte como tal. Ainda hoje, a
função social da obra literária é bastante discutida, visto que a questão ‘para
que serve a literatura?’ percorre os séculos e possivelmente jamais será respondida de forma unânime.
O escritor paulista Raduan Nassar, nascido em 1935, tem opinião bastante comentada em relação a essa questão, pois afirmara certa vez que “a
literatura, na ordem geral das coisas, não passa de uma coisinha” (Nassar,
1989). Confirmando não ser isso uma extravagância, Nassar, em entrevista
a Edla van Steen, defende-se explicando que a literatura perdeu certa ingenuidade:
escrever hoje não tem nada a ver com a fantasia que vivi um dia. Escrever era
uma saída, resistência, atividade asseada, esse papo, entende? Vendo depois a
manipulação da produção literária, o comércio de prestígio, as paixões em jogo
e etc., me dei conta de que não passamos todos duns pobres-diabos, e que fazer
literatura é só um jeito maroto de cair na vida. (Van Steen, 1982)

Ele, que decidiu trocar a escrita pela criação de animais e para se dedicar à agricultura comercial (encerrando precocemente a sua atividade literária), afirma que seu temperamento é um dos motivos para essa recusa:
“ou mais precisamente da minha falta de temperança. Se eu fosse um sujeito
equilibrado, eu não teria tido a liberdade de fazer aquela afirmação [a de
que não haja criação artística ou literária que se compare a uma criação de
galinhas]. Só os desequilibrados é que descobrem que este mundo não tem
importância” (Nassar, 1996, p.27).
O autoexílio de Raduan Nassar é interpretado de diversas maneiras,
como acontece com todos os escritores que, bartlebys (denominação dada
por Vila-Matas, 2004) lembrando a gama de escritores que imitaram o personagem de Herman Melville e sua frase célebre “Preferiria não o fazer”,
optaram pelo silêncio. Na divertida galeria de escritores do Não, montada
por Vila-Matas, poderíamos tranquilamente encaixar o paulista, que abandonou a escrita e demonstra, para alguns, certo desprezo pela atividade lite-
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rária. No entanto, a resolução de recuar diante do sucesso após suas duas
primeiras publicações não deve ser determinante para a leitura da obra de
Nassar, já que é essencial não buscar a compreensão da obra apenas pela
vida (embora, algumas vezes, essa relação se torne relevante). De acordo
com José Castello, ele meteu-se
em uma situação embaraçosa na qual o exterior (a figura do escritor) e
o interior (o ato de escrever) se confundem, armadilha que, de modo mais
discreto, todos os escritores de alguma forma estão presos [...] Raduan não
é um Rimbaud, que, ao resolver que a escrita não o interessava mais, virou a
página de sua biografia e, trocando de máscara, foi viver como um mercenário na África. Ao contrário, mesmo desistindo da literatura, ele não deixou de
se apresentar, quase obstinadamente, como um escritor militante. (Castello,
1999, p.175-6)

De qualquer forma, diminuindo ou não a importância dos livros na
formação dos indivíduos, Nassar concorda, na entrevista concedida aos
Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, que eles transmitam a “vibração da vida”; porém, sempre será aquela percebida pelo olhar
do outro (o escritor). Por isso, repete que, ao escrever, punha um “Olhão”
(com letra maiúscula mesmo) fora dos livros; a leitura que procurava era a
do “livrão” que todos temos diante dos olhos: a vida acontecendo (Nassar,
1996). Ora, com essa afirmação, Raduan Nassar confirma a ideia de que a
obra literária esteja ligada à experiência humana, mesmo que acredite que a
literatura “não sirva para nada” (como afirma Ana Miranda, mencionando
Raduan, enquanto entrevista Chico Buarque[1]). ‘Servir’ ou ‘não servir’ para
algo envolve, mais uma vez, a questão do engajamento – como se a obra
precisasse agir sobre a sociedade. A posição de Raduan Nassar é a de quem
não acredita em uma capacidade transformadora da obra literária; contudo,
embora inicialmente pareça contraditório, não a vê distante do humano.
A ligação entre vida e literatura dá-se através da linguagem. Por isso,
desde há muitos séculos, tem-se procurado fundamentar a distinção entre
a linguagem literária e a não literária. Aguiar e Silva (2006) defende que
a primeira seja provida de figuras e outros recursos técnico-estilísticos,
caracterizando-se pelo “vocábulo escolhido e pelo sábio uso dos tropos”
(2006, p.43). A não literária seria a linguagem que se apresenta ‘nua’, evidenciando um uso vulgar.

1

Entrevista disponível em www.chicobuarque.com.br/texto/entrevistas/carosamigos_98.htm
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Desde Aristóteles, segundo Aguiar e Silva, já estava formulada, pelo
menos de forma seminal, a ideia de linguagem literária como desvio em
relação à usual, à do cotidiano. A ideia de “vocábulo escolhido” torna clara
essa diferença, já que, em literatura, as palavras, carregadas de significação,
nos levam, ao mesmo tempo, para dentro e fora do texto, marcando esse
caráter de transitar entre o mundo real e o inventado.
Partindo disso, é por meio do trabalho com a linguagem que busco
compreender o comportamento do narrador de Lavoura arcaica, romance
publicado em 1975. Seu discurso, marcado pela revolta, pode ser associado
a outros discursos que funcionam de forma semelhante; neste artigo, pergunto precisamente se a fala de André, o narrador-personagem, não poderia ser vista como análoga à de vanguarda, pois existem pontos de contato
entre elas, como veremos a seguir.

2. Narrador em ataque?
Perceber os traços distintivos entre narrador e personagem em Lavoura
arcaica é essencial para a compreensão do texto. André, enquanto narra,
coloca-se diante de suas mais dolorosas lembranças, buscando organizar os
acontecimentos para tornar possível a narração, que ocorre depois de um
trauma.
Um ato de incesto é praticado por ele e sua irmã Ana dentro de uma
família patriarcal, que vive em uma fazenda no interior. Depois disso, André
vai para a cidade, sem que a família saiba o motivo de sua fuga; Pedro, seu
irmão mais velho, é o encarregado por trazê-lo de volta (e, por isso, a narrativa é tida como uma releitura da parábola do filho pródigo). Há citações
bíblicas no decorrer de todo o texto, dando a impressão de que o tempo e o
espaço, aqui, não são definidos. A primeira parte do romance, “A partida”,
traz o encontro dos dois irmãos em um quarto da pensão onde mora André
na cidade; a segunda, “O retorno”, trata de seu regresso à casa da família.
Lavoura arcaica é um romance marcado por diversos pares opositivos;
estes nos fazem buscar uma separação dos personagens em grupos, o que
nem sempre auxilia, já que existe uma forte mistura entre os dois mundos
ali postos: o do equilíbrio e o do desequilíbrio. A lembrança do narrador de
quais eram os lugares à mesa na casa dos pais aponta uma aparente divisão:
o pai à cabeceira; à sua direita, por ordem de idade, vinha primeiro Pedro,
seguido de Rosa, Zuleika, e Huda; à sua esquerda, vinha a mãe, em seguida eu,
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Ana, e Lula, o caçula. O galho da direita era um desenvolvimento espontâneo do
tronco, desde as raízes; já o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como
se a mãe, que era por onde começava o segundo galho, fosse uma anomalia
[...] pela carga de afeto; podia-se quem sabe dizer que a distribuição dos lugares na mesa (eram caprichos do tempo) definia as duas linhas da família. O
avô, enquanto viveu, ocupou a outra cabeceira. (Nassar, 2005, p.154-5. Itálicos
meus)

Mesmo que compreendamos o que ele sugere ao decompor esse todo
(a família) em partes (os da direita e os da esquerda), percebemos que não
existe uma barreira que separe as duas extensões, pois os personagens transitam entre os dois lados. André pode ser um exemplo desse trânsito se
pusermos em xeque sua visão sobre as coisas. Inicialmente, vê-se sua característica mais aparente: a desmedida. Há, em sua trajetória, o excesso, o
“passar da medida” – é, segundo Luis Augusto Fischer, uma história “sobre
hybris, sobre transgressão, insulto, insolência. Há um mundo ordenado,
nucleado, urdido em torno de uma ética explícita, e há um movimento
de destruição dessa ordem, protagonizado pelo filho que conta a história”
(Fischer, 1991, p.15). Seu discurso é revoltado e transgressivo – um filho
que busca romper com as normas impostas pelo pai. Vale lembrar que essa
atitude é significativa no contexto histórico do escritor, os anos 1960-70,
época marcada pela luta por liberdade e pelo combate contra uma ordem
autoritária. Nesse sentido, o autor aparece engajado nos problemas de seu
tempo; contudo, a narrativa não pode ser levada diretamente para fora da
obra, pois não se enxerga nela apenas o contexto da ditadura militar, mas
o momento de conflito entre duas gerações – o que poderia acontecer em
qualquer época.
Posteriormente, confirmando a dissolução da fronteira entre as duas
“linhas” da família, também se pode ver um André adepto à paciência do
tempo, marcando um aprendizado com o pai: “E nesse silêncio esquadrinhado em harmonia, cheirando a vinho, cheirando a estrume, compor aí o
tempo, pacientemente” (idem, p.50). A incorporação dessa paciência torna
possível o narrar, porque, para contar uma história, é preciso colocar um
acontecimento ao lado do outro até formar um todo com sentido.
Precisamente aí reside a hipótese deste artigo: o que separa personagem
e narrador é essa atitude. No tempo dos acontecimentos, André se mostra um filho impaciente com a ordem que lhe fora imposta, demonstrando
rebeldia. As marcas no texto, como os questionamentos de como “eram
inconsistentes os sermões do pai” (idem, p.47), que suas palavras eram
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“ponderadas pelo pêndulo” (ibidem), expõem um narrador-personagem
insatisfeito com essas regras. Já no tempo da narração, outro André nos
é revelado; este, que ainda rompe com o patriarcalismo, precisa compor o
tempo “pacientemente”, não narrando de forma afoita. Ao contrário: deixa
de lado a urgência da experiência e opta pela concepção de tempo natural,
tantas vezes explicada pelo pai:
rico só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo,
aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas disposições, não se
rebelando contra o seu curso, não irritando sua corrente, estando atento para
o seu fluxo, brindando-o antes com sabedoria para receber dele os favores e
não a sua ira; o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo.
(idem, p.52-3)

Ao incorporar o gesto paciente do pai, como já marcara Sanseverino
(2005), André transforma, em parte, sua violência inicial para que seja possível instaurar uma nova fala. Esse ataque violento a um discurso anterior
lembra, de certa forma, o discurso da vanguarda. Criticar algo que veio
antes, romper com as regras; mas, depois do ataque, há o amadurecimento,
que torna o discurso posterior possível.
Ferreira Gullar, no início de Vanguarda e subdesenvolvimento (1978),
relembra ser a vanguarda – tanto a europeia como a brasileira – um
movimento artístico ou literário relativamente recente em que artistas se
“adiantam” de seu tempo (avant-garde), rompendo com estilos consagrados. Gullar desconstrói, contudo, esse conceito no decorrer de sua análise,
declarando o conceito como impreciso e arbitrário, pois a própria definição
de quem é mais “avançado” diante dos outros é polêmica. Aceitando ou não
essa crítica do autor ao termo, não se pode, de qualquer forma, deixar de
perceber que, mesmo não sendo um movimento idêntico nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos, há uma particularidade na vanguarda
que é a tentativa de ruptura com a tradição da arte. De acordo com Peter
Bürger, ela propõe uma autocrítica, repensando os próprios recursos artísticos. Segundo o autor,
os movimentos históricos de vanguarda não conseguiram destruir a instituição
arte, mas com certeza destruíram a possibilidade do surgimento de uma determinada tendência artística com pretensão de validade geral. A justaposição de
arte “realista” e arte “vanguardista” é hoje um fato contra o qual não se pode
mais, de modo legítimo, levantar objeções. (Bürger, 2008, p.172)
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A aproximação com a vanguarda abre alguns caminhos para a compreensão do romance Lavoura arcaica. A partir da linguagem delirante do
narrador, podem-se enxergar os momentos de superação desse modo desequilibrado de ver as coisas. As diferenças entre uma sintaxe mais organizada, comum às narrativas, e uma sintaxe mais ‘desesperada’, da qual muitas
vezes se vale a vanguarda, são marcas desse impasse em que se coloca o narrador. Percebe-se, por exemplo, o uso frequente de parênteses; no romance,
esses sinais de pontuação são usados para intercalar a fala de um narrador
que já pensa de maneira diferente e que já amadureceu desde que sofrera o
trauma. Todavia, essa mesma fala, entre parênteses, não é tão madura que
se possa dizer que represente sensatez, lógica e racionalidade (como suporíamos ao dizer madura). Ela pode, por vezes, ser coerente, mas, em muitas,
se distancia da razão e traz ainda as marcas do excesso que caracteriza o
André personagem.

3. A formação de um impasse: a narração entre parênteses
Ao narrador de Lavoura arcaica compete a tarefa de reconstruir o passado
e de transportá-lo para o papel. As páginas do romance revelam diversos
tempos: o da infância, o da adolescência, o do incesto com a irmã, o da
conversa com Pedro na cidade, o da rememoração e o da narração. Ora
avançando, ora recuando, o narrador se posiciona no tempo e joga com ele,
misturando as vozes que o formam:
A voz que narra, a voz de André, faz-se ouvir em diversos níveis. O primeiro
destes é o da narrativa propriamente dita, isto é, André nos conta a sua história.
E mesmo esse nível fundamental não é unívoco, misturam-se nele: a narração
de acontecimentos transcorridos num determinado tempo, que poderia ser
chamado “tempo da ação”, correspondente à chegada do irmão naquela pensão, ao “diálogo” que eles entretiveram em seguida e ao retorno à casa paterna,
bem como aos acontecimentos que se seguiram a ele; e reminiscências de fatos
passados antes da chegada de Pedro, anteriores ou simultâneos à própria fuga,
que podem ser enquadrados no que se denominaria “tempo da rememoração”;
sem contar o “tempo da narração” de fato (o tempo presente) [...] Os outros
níveis em que ouvimos essa voz são aqueles em que André se dirige, em discurso direto, aos demais personagens. (Rodrigues, 2006, p.60)

De acordo com Rodrigues, existem diversos tempos percorrendo
Lavoura e há no narrador esse anseio pela fusão com o outro. Fundir-se ao
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outro, não se separar do outro. Tudo vindo ao encontro da ideia de que não
haja uma fronteira – todos estariam mais próximos ao limiar.
Como também já foi dito, André utiliza-se do aprendizado com o pai
para conseguir narrar, pois apenas com seu discurso destruidor não o conseguiria. A isso relacionei o ato de vanguarda, que ataca o que veio antes,
mas precisa amadurecer para que as ideias – e os ideais – avancem.
É tentador, mas demasiado simples, imaginar que a equação seja apenas
esta: o personagem é marcado pela desordem, pelo excesso, pela violência;
o narrador, por outro lado, é ordenado, aprende a paciência do tempo e utiliza-se de linguagem clara para explicar os acontecimentos. Embora tenha,
de fato, aprendido ensinamentos do pai, André (enquanto narrador) exige
de seu leitor um grande esforço para compreender sua linguagem densa:
e eu já não estava dentro de mim, tinha voado pra porta de entrada: o tempo,
o tempo, esse algoz às vezes suave, às vezes mais terrível, demônio absoluto
conferindo qualidade a todas as coisas, é ele ainda hoje e sempre quem decide
e por isso a quem me curvo cheio de medo e erguido em suspense me perguntando qual o momento, o momento preciso da transposição? que instante,
que instante terrível é esse que marca o salto? que massa de vento, que fundo de
espaço concorrem para levar ao limite? (Nassar, 2005, p.97. Itálicos meus)

Contar uma história em ordem cronológica torna-se, em parte, possível a esse narrador, pois ele não adianta a morte de Ana ou a revelação
do segredo ao pai feita por Pedro. Ele aguarda para contar, como um bom
narrador, tudo em seu tempo. Alguns pequenos comentários, apesar disso,
parecem antecipar o pensamento de um narrador que já perdeu Ana, como,
por exemplo, as últimas frases da citação anterior: “que instante, que instante terrível é esse que marca o salto? que massa de vento, que fundo de
espaço concorrem para levar ao limite?”; essas perguntas são de alguém
que sabe que deixou as coisas passarem do limite do ‘normal’ e, agora, no
tempo da narração, se questiona se haveria uma forma de ter controlado o
momento preciso em que a relação ultrapassou a medida.
Por isso, reforça-se que a equação não seja simples, uma vez que esse
narrador não tem uma linguagem clara: vale-se André de uma sintaxe
desordenada e não narra sempre da mesma forma. Nesta passagem da conversa com o pai, ele organiza-se com pontuação surpreendentemente marcada e precisa:
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– [...] Faça um esforço, meu filho, seja mais claro, não dissimule, não esconda
nada do teu pai, meu coração está apertado também de ver tanta confusão na
tua cabeça. Para que as pessoas se entendam, é preciso que ponham ordem em
suas ideias. Palavra com palavra, meu filho.
[...]
– Queria o meu lugar na mesa da família.
– Foi então por isso que você nos abandonou: porque não te dávamos um lugar
na mesa da família?
– Jamais os abandonei, pai; tudo o que quis, ao deixar a casa, foi poupar-lhes o
olho torpe de me verem sobrevivendo à custa das minhas próprias vísceras [...]
participar só da divisão deste pão pode ser em certos casos simplesmente uma
crueldade: seu consumo só prestaria para alongar a minha fome; tivesse de
sentar-me à mesa só com esse fim, preferiria antes me servir de um pão acerbo
que me abreviasse a vida. (idem, p.159)

Mesmo discutindo os conceitos que o pai possui sobre família, o narrador dispõe os diálogos de forma tradicional e separa cada argumento por
pontos finais, vírgulas e ponto-e-vírgula, revelando-se sóbrio e claro. Parece
oportuno dizer que essa organização aparece diversas vezes no romance
quando ele relembra o discurso paterno. Essa consideração é bastante significativa, pois a voz do pai é a base desses trechos. De fato, não é à toa
que outro André aparece quando fala dos próprios sentimentos e recorda
episódios traumáticos:
o tempo, o tempo, o tempo me pesquisava na sua calma, o tempo me castigava,
ouvi clara e distintamente os passos na pequena escada de entrada [...] a imaginação tem limites eu ainda pude pensar, existia também um tempo que não
falha! voltando ao quarto onde eu ficava, mal entrei voei para a janela, espiando
através da fresta (Deus!): ela estava lá, não longe de casa [...] assustadiça [...]
olhando ainda com desconfiança pra minha janela, o corpo de campônia, os
pés descalços, a roupa em desleixo cheia de graça, branco branco o rosto branco
e eu me lembrei das pombas, as pombas da minha infância. (idem, p.94-5)

Nesse momento, que precede a rememoração do ato incestuoso, a emoção torna-o um narrador distante da sintaxe habitual de textos narrativos;
por essa razão, o livro de Raduan Nassar pode ser visto como prosa poética,
pois fica explícita a relação desse modo de escrever com a poesia. A estruturação das palavras e das frases é completamente diferente da estruturação
da citação anterior: comentários do narrador entre parênteses “(Deus!)”,
características de Ana “branco branco o rosto branco”, memórias remotas
“emendadas” no contar da história “eu me lembrei das pombas, as pombas
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da minha infância”. Tudo isso caracteriza uma escrita que causa um estranhamento, como o da poesia, já que se desvia da estrutura ‘normal’ das
orações.
Seria o caso, portanto, de se perguntar: como ainda pensar esse discurso como ‘vanguardista’ se o narrador estabelece diferentes relações com
o seu texto, como a tradicional forma de contar uma história versus a excessiva colocação de palavras (“branco branco o rosto branco”) e sentimentos
engasgados em uma fala próxima à poesia? É possível pensar exatamente
por isso. A cólera de seu discurso, a discordância com as posições do pai e a
maneira como as expõe (uso do narrar convencional x liberdade de intervir
na história ao contá-la): tudo isso faz dele um sujeito moderno[2], contraditório, ciente de sua fragmentação.
Um indivíduo que se coloca em posição de corajoso, um que representa os demais, também é vanguardista. André, de alguma forma, coloca-se nesse lugar quando enfrenta o irmão, na primeira parte do romance,
dizendo que ouvira a voz de cada um ao se rebelar:
alguma vez te passou pela cabeça, um instante curto que fosse, suspender o
tampo do cesto de roupas no banheiro? alguma vez te ocorreu afundar as mãos
precárias e trazer com cuidado cada peça ali jogada? era o pedaço de cada um
que eu trazia nelas quando afundava minhas mãos no cesto, ninguém ouviu
melhor o grito de cada um [...] ninguém afundou mais as mãos ali, Pedro [...]
ninguém ouviu melhor cada um em casa. (idem, p.42-44. Itálicos meus)

Ele, como precursor, viria à frente dos demais; implicitamente, André
culpa os irmãos por sua desgraça, porque estes também queriam (de forma
inconsciente) desobedecer às regras do pai. O conceito de vanguarda, no
dicionário Le Robert Micro (1998, p.96), é entendido como “Partie d’une
armée qui marche en avant du gros des troupes; d’avant-garde: qui joue
ou prétend jouer un rôle de précurseur, par ses audaces”. Pensando nessa
definição, ele marcharia à frente de quem? De seus irmãos? De seus leitores? É crucial compreender que, embora o romance termine com a palavra
do pai, no capítulo 30, “e, circunstancialmente [...] cada um deve sentar-se num banco, plantar bem um dos pés no chão, curvar a espinha [...]
com olhos amenos assistir ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos
[...] não questionando jamais sobre seus desígnios insondáveis [...] que o
2

É importante frisar que a modernidade de André não está, evidentemente, na ação do incesto,
que é antiguíssima, nem nas marcas modernas de cidade, automóveis, etc. A atitude de ir contra
o patriarcalismo é que o torna moderno.
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gado sempre vai ao poço” (Nassar, 2005, p.194), a palavra de André se torna
mais forte para o leitor. Desse narrador-personagem – que carrega consigo
a semente da desordem, mas também a da ordem. Esse que é tudo em um
só, mas também é fragmento.
Exemplo dessa fragmentação é justamente o uso dos parênteses. Há,
inclusive, capítulos inteiros entre esses sinais de pontuação. Quando assim
exposta, a linguagem do narrador revela uma ‘explosão’, marcada por exclamações – “(Deus!)” é apenas um exemplo entre muitos outros; pensar em
uma linguagem ‘desesperada’ auxilia, de certa forma, a enxergar as diferenças entre esse narrador e o tradicional. Há uma espantosa necessidade
de interferência por parte dele, como se apenas entre os sinais gráficos
pudesse realmente ‘desdizer’ o que pensava o ‘André personagem’ na época
dos acontecimentos:
foi assim que Ana, coberta com as quinquilharias mundanas da minha caixa,
tomou de assalto a minha festa, varando com a peste no corpo o círculo que
dançava [...] logo eu pude adivinhar, apesar da graxa que me escureceu subitamente os olhos, seus passos precisos de cigana [...] vi meu irmão [Pedro]
mais tresloucado ainda ao descobrir o pai, disparando até ele, agarrando-lhe o
braço, puxando-o num arranco, sacudindo-o pelos ombros, vociferando uma
sombria revelação, semeando nas suas ouças uma semente insana, era a ferida
de tão doída, era o grito, era sua dor que supurava (pobre irmão!). (idem, p.186190. Itálico meu)

Quando Pedro conta o segredo sobre a relação entre os irmãos ao pai,
André está longe, apenas assistindo à cena. Mesmo que não tenha dito nada
no momento da ação, fica-nos claro que o acréscimo “(pobre irmão)” é o
pensamento atual do narrador, que perdoa o irmão mais velho e consegue
compreender também a sua dor.
Em trecho posterior, vemos a mesma dinâmica:
fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe
a dançarina oriental (que vermelho mais pressuposto, que silêncio mais cavo,
que frieza mais torpe nos meus olhos!) [...] mas era o próprio patriarca, ferido
nos seus preceitos, que fora possuído de cólera divina (pobre pai!), era o guia,
era a tábua solene, era a lei que se incendiava. (idem, p.190-1. Itálico meu)

Nessa citação, há, além do perdão “(pobre pai!)”, um possível sentimento de culpa, carregado por André, por ter permanecido em silêncio
diante do assassinato de Ana. A impossibilidade de realizar esse amor, afir-
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mada primeiramente pela irmã, que não responde a seus apelos, e depois
pelo pai, que mata a própria filha, fere profundamente André, que se paralisa diante da situação. O pai havia acolhido bem o filho em sua volta à
fazenda, pois sempre zelara que “mão alguma em nossa casa há de fechar-se em punho contra o irmão acometido: os olhos de cada um, mais doces
do que alguma vez já foram, serão para o irmão exasperado” (idem, p.59),
mas acaba por não conseguir respeitar o conselho ancestral de que se deve
resgatar o irmão ‘perdido’: ele mata Ana – como se ela fosse a representação dessa perdição na família. Esse desrespeito às próprias regras acontece
por, mais uma vez, a situação ter passado do limite do ‘normal’. Tudo nesse
romance faz parte do excesso, da desmedida. Afinal, até mesmo o amor
entre os irmãos é o ato extremo de amar a família [apelo de André a Ana]:
“vamos com nossa união continuar a infância comum [...] foi um milagre
descobrirmos acima de tudo que nos bastamos dentro dos limites da nossa
própria casa, confirmando a palavra do pai de que a felicidade só pode ser
encontrada no seio da família” (idem, p.118. Itálicos meus).
As relações incestuosas são, há muito tempo, matéria de textos literários. Édipo Rei, de Sófocles, Os Maias, de Eça de Queirós, e Álbum de família, de Rubem Fonseca, são apenas exemplos disso. Definitivamente, um
tema arcaico – quase no sentido de ‘permanência eterna’. E se, em todas as
épocas, há interesse em tratar em literatura o ato incestuoso, significa que o
assunto faz parte das inquietações das pessoas – ligado, assim, à experiência
humana, como é intento da literatura.
Sendo assim, o isolamento de Raduan Nassar em relação aos demais
escritores de sua época tem sua razão: ele opta por tratar de questões relativas à busca de liberdade e à queda de uma ordem opressora, como seus
contemporâneos; contudo, escolhe também enfocar o arcaico (o trabalho
no campo, as citações bíblicas, o incesto, os valores patriarcais) e o moderno
(a crise da família patriarcal, a cisão do sujeito, a narração não tradicional).
A junção desses temas resulta em uma narrativa densa, toda simbólica. O
discurso de André põe em jogo as polaridades ordem x desordem, equilíbrio
x desequilíbrio, medida x desmedida. Foi crucial questionar qual o estatuto
dessa relação entre os pares, uma vez que as análises do romance de Nassar
são calcadas frequentemente nessa divisão. Há um impulso de ordem e
desordem em André (assim como no pai, que desobedece às próprias leis
de paciência e comedimento quando assassina Ana); cada um desses personagens – André, o pai, a mãe, Pedro, Ana, Lula – é atravessado por essa
tensão.
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Compreender que os personagens não estão em polos opostos, como
busquei exemplificar com a figura de André, foi decisivo para averiguar
que, na narrativa, todos formam essa família em crise. O rompimento
dela é significativo no contexto do escritor, marcando também uma crise
na sociedade que começava da mesma forma a romper com os valores
patriarcais ainda muito estimados pelos mais conservadores. A ideia de que
Raduan Nassar tenha um engajamento maior por não apontar diretamente
um período histórico específico, frisada no artigo de Leyla Perrone-Moisés
(1996), pode ser pensada em razão dos temas escolhidos (o incesto, a fragmentação do indivíduo, o patriarcalismo). Não explicitar tempo e lugar
específicos ajuda nessa equação. Vale lembrar a análise de Fischer (1991)
quanto ao tecido narrativo incomum e à inexistência de um relato realista
nessa obra. Para ele, a história é contada num andamento tão afastado da
tranquilidade realista quanto distanciado dos esquemas de causalidade psicológica ou social que se afeiçoa o romance brasileiro. Segundo o crítico,
Lavoura arcaica vem mais propriamente nos passos dessa fonte judaica, em
que “o sublime, trágico e problemático se formam justamente no caseiro e quotidiano”, citando mais uma vez o mesmo Auerbach. Dizendo de outra maneira,
enfim, não é que o mundo de classes inexista: é que ele não constitui, nos limites
do narrado, o quadro definidor dos conflitos. (Fischer, 1991, p.19. Itálico meu)

Dessa forma, o que é difere o escritor de outros de sua mesma época
é esse quadro que define os conflitos de seu romance: não se valoriza a
representação da cidade, a luta de classes – temas tão caros aos seus contemporâneos. Mesmo sendo possível inferir questões que tocam a sociedade brasileira, como a busca por autonomia e a luta contra os abusos de
poder, ainda assim a maneira utilizada por ele é outra, cruzando problemas
antigos e modernos em uma prosa definitivamente poética e de linguagem
reveladora desse conflito.
Misturar citações bíblicas, concepções de mundo ainda mais antigas que
esta (as leis não escritas que fundamentam a família) e o questionamento
moderno de quem duvida da legitimidade dos preceitos ancestrais desenha
um romance carregado de sentido. A denúncia dessa insatisfação de André
é vanguardista, em certo sentido, porque revela um indivíduo que não se
acomoda à situação. Ele coloca-se à frente em uma posição de revolta contra o autoritarismo do pai e, posteriormente, utiliza-se das concepções dele
sobre tempo natural para tornar possível a narração; além disso, vale-se da
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voz do patriarca (e sua estruturação de frases e pontuação), misturando-a a
sua, como se a própria narração fosse a presentificação desse impasse.
Narrar entre parênteses é a maneira encontrada por ele para separar
o André anterior (o personagem) e o André presente (o narrador). Nessa
nova voz, ainda vimos a semente da desordem e o excesso que caracterizavam fortemente o personagem. Não tolera, assim, nenhuma parede divisória: atravessa os limites. Como toda essa lavoura.
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Recensões

MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO. EM OURO E ALMA.
CORRESPONDÊNCIA COM FERNANDO PESSOA
Edição de Ricardo Vasconcelos e Jerónimo Pizarro,
Lisboa, Tinta da China, 2015. 672 pp
Maria do Carmo Mendes*
mcpinheiro@ilch.uminho.pt

Publicada no final de 2015, Em
Ouro e Alma. Correspondência com
Fernando Pessoa é a mais completa edição da epistolografia de
Mário de Sá-Carneiro, cujo centenário de morte se comemora
este ano, com Fernando Pessoa.
Para além da inclusão de cartas já
publicadas em anteriores edições,
a obra apresenta algumas novidades assinaláveis: manuscritos antes
não publicados, incluindo cópias
autógrafas de poemas como “Sete
Canções de Declínio”, “Desquite”,
“Caranguejola”, “Ápice” e “Aquele
Outro”, que originalmente acompanhavam a correspondência, fac-símiles, um útil e exaustivo índice
onomástico e uma recuperação da
ortografia original.
Relevantes são igualmente as
observações contidas na apresen*

tação. Aí se demonstra que a correspondência de Sá-Carneiro com
Fernando Pessoa permite superar “a imagem de um indivíduo
exclusivamente melancólico ou até
desesperado, flâneur isolado pelos
cafés e alienado do meio cultural
parisiense” (p. 11). Ao contrário, a
leitura das cartas revela desde logo
um interesse permanente de Mário
de Sá-Carneiro pelos movimentos
literários mais relevantes da época
em que viveu (com destaque para o
futurismo e o cubismo) e pelo dinamismo cultural da capital francesa.
Bastaria pensar que, poucos dias
depois da sua chegada a Paris, em
outubro de 1912, Sá-Carneiro partilha com o amigo o seu contacto
com a literatura recém-publicada:
“Livros importantes não têm aparecido ultimamente. Nas montras das
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livrarias apenas se ostentam volumes que já havia aí e alguns novos
romances policiais – literatura que
há anos já é a preferida pelos leitores
de todo o mundo…” (p. 34).
A assistência a peças teatrais que
se exibiam em Paris revela também
esse constante interesse pela efervescente vida cultural da capital francesa. Disso dão ainda testemunho
a referência a personalidades culturais fundamentais ou em ascensão
nesse período (Delaunay, Gaudí,
Ibsen, Mallarmé, Marinetti, Picasso,
entre muitas outras) e a convivência
íntima com personalidades destacadas, sobressaindo a figura de SantaRita Pintor.
Como observam os editores
da Correspondência, as cartas permitem ainda aos leitores “conhecer
muito substancialmente o contexto
de origem e a evolução da própria
obra de Mário de Sá-Carneiro e, até
certo ponto, de Pessoa” (p. 15). De
facto, com uma assiduidade muito
significativa, Sá-Carneiro, fazendo
de Pessoa o seu leitor privilegiado,
mas também revisor e editor de poemas, contos e novelas, se aconselha
com o amigo e lhe solicita comentários rigorosos de textos que inclui
em cartas. Tal inserção revela uma
preocupação sistemática com a literatura e uma atividade de escrita por
vezes obsidiante, contrariando uma
vez mais a imagem de um diletante
ocioso e culturalmente um pouco
alienado. Sá-Carneiro mostra-se
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com frequência preocupado com os
juízos de Pessoa. Vejam-se, apenas a
título de exemplo, as cartas enviadas
em 10 e 16 de março de 1913: “Vai
junto o ‘Homem dos Sonhos’, que
você mandará para a Águia. É claro
que se não o publicarem por qualquer motivo eu não ficarei ofendido.
Entanto deixe-me dizer-lhe q[eu] a
realisação final do conto me agrada
bastante. (…) Rogo-lhe que me diga
a sua impressão total apontando os
defeitos que é claro existem” (p. 97).
“Actualmente trabalho no ‘Além’
que dentro de 3 semanas deve estar
concluído. Escreva-me longamente,
dando m[ui]tas novas literario-pessoais e seja p[ar] mim, alem de
amigo, crítico intemerato!” (p. 117).
A correspondência de Mário
de Sá-Carneiro com Fernando
Pessoa expõe, por fim, aspetos profundos da personalidade do malogrado escritor. Por diversas vezes,
Sá-Carneiro confessa ao amigo e
confidente sentimentos e emoções
com a mesma sinceridade com
que lhe revela pormenores da sua
existência quotidiana: “Abomino o
álcool. Não fumo. Não jogo. Não
me inoculo de morfina ou cocaína.
O absinto sabe-me mal. Janto todos
os dias a horas diferentes em restaurantes diversos. Como pratos variados. Ora me deito as 3 da manhã,
ora as 9 da noite. Sou incapaz de ter
horas para coisa alguma, de ter hábitos” (p. 64).

MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO. EM OURO E ALMA. CORRESPONDÊNCIA COM FERNANDO PESSOA

Igualmente muito relevante na
obra é a inclusão de quatro anexos (Cartas de Fernando Pessoa;
Outros textos de Fernando Pessoa;
Um poema de Álvaro de Campos;
Cartas de Carlos Ferreira e José
Araújo). O primeiro contempla as
cartas de Pessoa a Sá-Carneiro, o
segundo diz respeito a textos acerca
do amigo (alguns dos quais de sentida homenagem), o terceiro é constituído pelo poema do heterónimo
Álvaro de Campos, “Se te queres
matar, porque não te queres matar?”
(escrito no décimo aniversário do
suicídio de Sá-Carneiro), e o último
pelas trocas epistolares entre Carlos
Ferreira, José Araújo e Fernando
Pessoa, correspondentes aos últimos dias da vida de Sá-Carneiro.
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As notas incluem uma ordem
topográfica das cartas, um pormenorizado índice onomástico, uma
bibliografia e notas biográficas dos
editores da obra.
O rigor crítico desta edição
(consolidado ainda por um conjunto muito significativo de notas
de rodapé) e os elementos inovadores que ela apresenta fazem de Em
Ouro e Alma. Correspondência com
Fernando Pessoa uma obra de referência para qualquer leitor interessado por um dos maiores escritores
da literatura portuguesa contemporânea e um estudo incontornável
para qualquer investigador da obra
de Mário de Sá-Carneiro.

JOBST WELGE. GENEALOGICAL FICTIONS. CULTURAL
PERIPHERY AND HISTORICAL CHANGE IN THE
MODERN NOVEL
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2015. 254 pp.
Orlando Grossegesse*
ogro@ilch.uminho.pt

Nos últimos anos proliferaram
estudos de literatura comparada
que questionam a lógica de centro
e periferia, não só ao nível global,
mas também dentro da Europa,
estabelecendo um confronto entre
as nações modernas do centro e as
atrasadas das margens, nomeadamente as do Sul. Basta pensar nas
abordagens de Roberto Dainotto ou
César Domínguez. No entanto, são
ainda poucos os que avançam da
compreensão da literatura em interação com as constelações sociais
e políticas dentro de uma dinâmica de geografia cultural (Pascale
Casanova, Franco Moretti) para a
análise comparativa de textos literários, neste caso de “romances
genealógicos”, escritos em diferentes línguas, como a que é proposta
no volume que agora recenseamos.
*

Com efeito, trata-se de um conceito
ainda não totalmente consolidado,
partindo do argumento de que as
narrativas de declínio de ‘grandes
famílias’, nomeadamente de aristocracia rural, desempenharam um
papel até à atualidade negligenciado na genealogia do romance
moderno, por estabelecerem articulações significativas com a memória de mudança social e política
em regiões ou nações consideradas periféricas ou atrasadas. Face
a abordagens anteriores (Patricia
Drechsel Tobin, entre outros), Jobst
Welge realça que a crise de continuidade genealógica já está inscrita
nos romances do século XIX, com
destaque para o ciclo Les RougonMarquart (1871-93) de Émile
Zola, passando a afetar no século
XX a própria ordem narrativa,
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transformando-a e dissolvendo-a,
uma evolução literária associada a
nomes como Proust e Faulkner. A
inter-relação entre espaço e tempo
é fulcral, porque ambos são ameaçados e frequentemente subjugados por uma força homogeneizante
de modernização / unificação que
emana do centro, seja qual for a
sua definição, perante a memória de ‘outros tempos’ e espaços,
(agora) considerados periféricos
e atrasados, memória narrada e
refletida em ficções significativas
para comunidades com identidade
própria. Nalguns casos, como em
Waverly (1814), sempre referido
como sendo o primeiro romance
histórico, ou em Il Gattopardo
(1958), entendido por Jobst Welge
como o culminar da evolução que
o género sofreu ao longo do século
XIX, é precisamente essa representação caraterística de declínio numa
região periférica que tem sido o
motivo para que tais romances se
tornem prominentes numa história literária supranacional. Noutros
casos, ficções genealógicas no contexto de crise nacional entraram
no cânone dos respetivos países, tal
como Giovanni Verga e Federico de
Roberto (ambos romancistas sicilianos), em Itália, Benito Pérez Galdós
e Emilia Pardo Bazán, em Espanha,
Eça de Queiroz em Portugal, e –
fora da Europa – Machado de Assis,
no Brasil, sem terem chegado a ter
uma receção significativa fora do
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seu âmbito cultural definido, muito
devido a questões relacionadas com
a língua de origem em que foram
escritos, ou com dinâmicas de tradução (e da sua ausência).
Pode-se sempre questionar
a escolha dos textos analisados e
referidos por Jobst Welge, mas é
inegável que a amplitude da sua
análise, em termos de geografia cultural, abarcando desde a Irlanda de
Castle Rackrent (1800), entendido
como primeiro romance genealógico (“Big House novel”), com ecos
que se estendem de Walter Scott
até John Galsworthy, passando pela
Sicília, e partindo da Península
Ibérica para o Brasil nordestino,
proporciona lições proveitosas de
literatura comparada. Esta amplitude geográfica é complementada
pelo eixo diacrónico que, no epílogo, ainda abrange considerações
acerca de autores como Claude
Simon, Juan Benet, António Lobo
Antunes e Thomas Bernhard as
quais, no entanto, correm o risco
de serem demasiado superficiais.
Numa secção, a que é dado o título
de “Postwar Modernism in Europe”,
estes autores são vistos como herdeiros das “haunting memories” de
Faulkner, ao trabalharem os traumas nacionais e privados com técnicas narrativas semelhantes, tais
como focalização interna radical,
polifonia e dissolução da temporalidade linear. Bernhard é, juntamente com Thomas Mann, uma das
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poucas referências à literatura em
língua alemã – um facto talvez surpreendente tendo em conta a proveniência do autor Jobst Welge. No
entanto, hesito em considerar tal
facto como negativo, porque a discussão do ‘realismo provinciano’
alemão face ao modelo francês teria
conturbado ainda mais a amplitude
já considerável da obra, que – a meu
ver – tem o seu preço. Crítico relativamente à sobrevalorização de Paris
como ‘capital de literatura’, por lhe
permitir uma autonomia difícil de
atingir noutros lugares (Casanova),
Jobst Welge, por sua vez, tende
de sobrevalorizar Faulkner, no
momento posterior do romance
moderno, sem nunca entrar numa
análise (da receção) das suas ficções
genealógicas. Isto verifica-se não
só no referido epílogo, mas também no capítulo dedicado a Menino
de Engenho (1932), de José Lins
do Rego, por sinal o mais breve e,
não por isso, o mais superficial, no
entanto importante em termos da
coesão de Genealogical Fictions por
assinalar as diversas interligações
diacrónicas e sincrónicas, retrocedendo até Castle Rackrent e destacando a similitude do Nordeste
brasileiro com o “Deep South” de
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William Faulkner e até, através de
um artigo de Alfredo César Melo,
com a Sicília de Il Gattopardo,
romance tratado no último capítulo
deste estudo comparativo e ponto
inicial em termos da sua génese
investigativa. Considero o capítulo
dedicado a José Lins do Rego uma
ocasião perdida de analisar um diálogo que fosse além da influência
faulkneriana e que teria realçado a
relevância de ligações periféricas.
O narrador-protagonista – Carlos
Melo – do chamado ‘ciclo da cana-de-açúcar’ representa uma transformação curiosa de Carlos da Maia,
e é no romance Bangüê (1934) que
se comenta a diferença profunda
entre Santa Olávia e Santa Rosa,
entre a decadência da nobreza lisboeta no fim do século XIX, narrada
n’Os Maias de Eça de Queiroz[1], e o
declínio do patriarcado açucareiro
perante a nova ordem representada
pela usina.
Uma breve recensão como esta
tem de fazer escolhas no que se
refere às múltiplas análises desenvolvidas nos oito capítulos (sem
contar a introdução e o epílogo)
deste estudo cuja abrangência é de
destacar, não só ao nível da bibliografia ativa mas também passiva.[2]

1 Reservamos para outra ocasião uma recensão deste estudo focando especificamente o capítulo
dedicado a Eça de Queiroz.
2 Infelizmente, o índice remissivo é bastante negligente quanto à inclusão de nomes de autores.
Tal como na bibliografia, faz-se um uso inconsequente de entradas pelo último ou penúltimo
sobrenome (não distinguindo entre lógicas diferentes: espanhola / portuguesa). Só em casos
muito raros surgem lapsos: por exemplo, sempre “Grossegresse” em vez de “Grossegesse”.
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O questionamento dos conceitos de
centro e periferia é levado a sério,
também no que se refere à própria
produção de discurso teórico. É um
desafio que continua atual como
fica comprovado por este estudo
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comparativo, bem argumentado e
estruturado, que tem sem dúvida
qualidades de uma obra de referência, não em último lugar pelo seu
estilo acessível ao leitor interessado.
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