ESQUEMA DE MACHADO DE ASSIS
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omo o nossomodo de serainda é bastanteromântico,temos
uma tendênciaquaseinvencívelpara atribuir aosgrandesescdtoresuma quota pesadae ostensivade soÍìimentoe de drama, pois a vida normal pareceincompatívelcom o gênio.Dickensdesgovernado por uma pai{ão de matuddade, após ter sofrido em menino as humilhaçõescom a prisão do pai; Dostoievskiquasefuzilado,
atirado na sordidezdo presídiosibeiano, sacudidopela moÌéstianervosa,jogandona roletao dinheiro dasdespesas
de casa;Proustenjaulado no seuquarto e no seuremorso,sufocadode asma,atoladonaspaixõesproibidas - sãoassimasimagensque prendem a nossaimaginação.
Por isso,os críticos que estudaramMachado de Assisnunca deii 7t1ú {oao-xaram de inventariar e realçaras causaseventuaisd. tor-.trto, so- | ,o,(af.
cial e individual: cor escura,origem humilde, carreira dificit, humi\ u{, 1{"*[*í
lhaçôes,doença nervosa. Mas depois dos estudos renovadoresde
llrr"_rc
|ean-Michel Massaé difícil manter esteponto de vista.
Jì u.v^. -Com efeito,os seussofrimentos não parecemter excedidoaos de I /_^
i frìf^
toda gente,nem a sua vida foi particularmente árdua. Mestiçosde
origem humilde foram aÌgunshomens representativosno nossolml tl
pério liberal. Homens que, sendo da sua cor e tendo começadopo- vI lo-(t^dc
bres,acabararnrecebendotítulos de nobrezae carregandopastasministeriais.Não exageÌemos,portanto, o tema do gênio versrsdestino,
Antes, pelo contrário, conviria assinalara normalidade exterior e a
reÌativa facilidade da sua vida pública. Tipógrafo, repórter, funcionário modesto,finalmente alto funcionário, a sua carreira foi plácida.A cor parecenão ter sido motivo de desprestígio,e talvezsó tenha
servidode contratemponum momento brevementesuperado,quando casoucom uma senhoraportuguesa.E a suacondiçãosocialnunca impediu que fosseíntimo desdemoço dos filhos do Conselheiro J"eí d&
Nabuco, Sizenandoe foaquim, rapazesfros e cheiosde talento.

^r:Lr'

/r",J.^1

ESQUEMA

a;

JLn
U*rL"Àq
. . \ 'l,n
-Ì-!v"'-

Seanalisarmosa sua caÌreira intelectual,verificaremosque foi admirado c apoiadodesdecedo,e que aoscinqüentaanoseraconsiderado o maior escritor do país,objeto de uma reverênciae admiração
gerais,que Ììenhum outro romancistaou poeta brasiÌeiroconheceu
em vidir, antese depoisdeÌe.ApenasSíÌvio Romero emitiu uma nota
dissorìarìte,não compreendendonem querendo compreendera sua
obra, quc escapavaà orientaçãoesquemáticae maciçamentenaturalista do scu espírito. Quando se cogitou de fundar a AcademiaBrasilcira cle l,etras,Machado de Assisfoi escolhidopara seu mentor e
prcsidcrìte,posto que ocupou até morrer. Já então era uma espécie
clepatriarcadasÌetras,antesdos sessentaanos.
Patriarca(seiamosfrancos)no bom e no mau sentido.Muito convLrÌcionnì,muito apegadoaos formalismos,eÍa capaz,sob esteasde ser tão ridículo e mesmo tão mesquinho quanto qualquer
prcsidentede Academia.Talvezdevido a certatimidez, foi desdemoço incÌinado ao espírito de grupo e, sem descuidaras boas relações
com o grande número, paÌeceque seencontravamelhor no círculo
fcchado dos happyfew. A Acaderniasurgiu, na última paúe da sua
vida, como um dessesgrupos fechadosonde a suapersonalidadeencontravaapoioi e como dependiadele em grandeparte o beneplácito para os membÌos novos,ele atuou çom uma singular mistura de
conformismo sociale sentimentode cli4ue,admitindo entre os fun<ìadoresum moço ainda sem expressão,como Carlos MagaÌhãesde
Azeredo,só porque lhe era dedicadoe ele o estimava,motivos que o
lcvaram a dar ingressoalgunsanos depois a Mário de Alencaç aintìa mais medíocre.No entanto,barrava outros de nível igual ou supcrior, como Emílio de Meneses,nâo por motivos de ordem intelecIuiì|, mas porque não se comportavam segundoos padrÕesconveneioruris,que eÌc respeitavana vida de reÌação.
Scndo assim,parecenão haverdúvida que a suavida foi não apelirs s(lìr irvcrÌlurils,
rììasrelativamente
plácida,emboramarcadapeÌo
r,rhr plivilegiorlc scr rcconhecidoe glorificadocomo escritot com
rrrrrr,rlirrlrot, rrrrrplcito rlueforam crescendo
atéfazerdeleum síml rr , l. r Lrr ; r r rs. t . t o rrs i rl c ra
n ra i sa l l o n a i n te l i g ê n cicri
a adora.
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Doutro lado, se encararmosa sua obra, não dentro do panorama
1la r t x
estreito da literatura brasileira do tempo, mas na corrente geral da
t^nl
1,1,,.f
literaturados povosocidentais,veremosa contrapartidairônica e por
vezesmelancóÌicado seu êxito sem quebra. Pois sendo um escritor
oLirv: de estaturainternacional,permaneceuquasetotalmente desconhed-^dZ
cido fora do Brasil;e como a glória literária dependebastanteda ir,^len n"..radiação política do país, só agora começaa Ìer um succèsd'estime
.-ì-,"41
nos EstadosUnidos, na Inglaterra,nalgum paíslatino-americano.À
glória nacional quase hipertrofiada, correspondeu uma desalentadora obscuridadeinternacional.
parecechocanteporque,nos seusconlose rc- ,,1
Estacircunstáncia
|
I
mances,sobretudoentre 1880e I900, nós encontÍíuÌÌos,disfarçados ; l<(l^
^W
por curiosostraços arcaizantes,aÌgunsdos temas que seriam caracy
terísticosda ficçãodo séculoXX. O fato de suaobra encontraratual- cUILoj
mente certo êxito no exterior parecemostrar a capacidadede sobreviver, isto é, de se adaptarao espírito do tempo, significandoalguma I
n
coisapara as geraçõesque leram Proust e KaÍkâ, Faulknere Camus, / i,l^rLr{,
3
Joycee Borges.Entrandopelaconjetura,podemosirnaginaro que teÌia
^
acontecidoseela tivessesido conhecidafora do Brasilnum momento
oúlc*
c
em que os mais famosospraticantesdo romance,no uniyersodu, lit r
ãr'<'oí
raturas latinas,eram homens como Anatole Francee Paul Bourget, Va
Antonio Fogazzaroe Émile la, que, salvoo último, envelheçeram
irremediaveÌmente
e nadamais significampara o nossotempo.
Daslínguasdo Ocidente,a nossaé a menosconhecida,e seos p"t:.r
fl. /0. Á .
onde é faladapouco representamhoje, em 1900representavam
muito ' '
menos no jogo político. Por isso ficaram marginaisdois romancistas
X
que nelaescreveram
e que sãoiguaisaosmaioresque entãoescreviam:
iç a
Eçade Queirós,bem a.iustadoao espíritodo Naturalismo;Machadode il
Assis,enigmáticoe bifionte, olhando para o passadoe para o futuro, ll
escondendoum mundo estranhoe original soba neutralidadeaparen-JI
II
te das suashistórias 4ue todospodian ler.
Podemosentão dizer, com MoisésVeÌÌinho,que a sua vida é sem
relevocomparadaà grandezada obra, e que interessapouco,enquanto estainteÌessamuito. Sobo rapazalegree mais tarde o burguêscomedido que procurava ajustar se às manifestaçõesexteriores,que
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pela vida, respeitandopara ser respeitapassoucoÌ'ìvencionalmente
que recobriaos
à.r, fun.ionuua ,rm escritor poderosoe atormentado'
maneiras
seuslivroscom a cuticulado respeilohumano e dasboas
desexPerimer'ìtar'
invesliSar'
parapodcr,debaixodela.desmascarar,
comdas
cob.ii o mundo da aÌma, rir da sociedade,exPor algumas
da personalidadeNa rdzàoinversada sua
ponerìtesmais esquisitas
tempo
prosaelegantee discreta,do seutom humorístico e ao mesmo
surpredesmedidas
avultam para o leitor atento as mais
acadên.rico,
do seuestilo
sas.A suaatualidacìevem do encantoquaseintemPoraì
peÌa
literatuprezados
abismos
os
e desscuniversooculto que sugere
nas
repasso
um
dar
ra do secttloXX.E a esteproPdsitoé interessante
muitas
suas
tlifercttte*etapasda suaglória no Brasil'para avaliaras
descobertas'
f.rcese o rilmo com que foram
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do
Nirs obras dos grandesescritoresé mais visivel a polivalência
de
ricas
vcrlrolilerario.Elassáogrand€sPorquesãoextremam€nle
as
signilìca<io,permitindo que cada gruPo e cadâ época encontrem
de expressão'Por isso'assucese assuasnecessidades
suasobsessões
sivas ger{çõesde leitores e críticos brasiÌeirosforam encontrando
motivos diníveisdiferentesem Machado de Assis,estimando-opor
por veversose vendo nele um grande escritor devido a qualidades
essas
todas
zcscontra<litórias.O mais curioso é que Provavelmente
não
Podem
sãojustas'Porqueao aPanharum ângulo
interpretüçÕes
uma
mostrar
pode
que
É
o
outros
os
deixrrrdc ao rÌì€nosPressenlir
Massa'
de
revistaìniì sua fortuna crítica, à maneira Jean-Michel
anos'
Logo que ele chegou à maturidade, pela altura dos quarenta
a suâ ironia e
talvczo <1ueprimeiro tenha chamadoa atençãoforam
do outro'
dePendia
Um
linguagem
o seuestilo,concebido como boa
temPo
do
crítica
para
a
estáclaro, e:r pal:rvraque melhor os reúne
as noçÓesde
taÌvezseiirfitura. bonia fina' estilorefnado, evocando
juntamente A lsto
ponta aguda e penetrante,de delicadezae força
de discrição e
amena'
," orro.i"uo unra i<léiageral de urbanidade
ao público
reserva,Num mon1entoem que o$ naturaÌistasatiravam

nos
assustadoa descriçãominuciosada vida fisiológica,eletimbrava
contose
nas alusoes'nos eulemismos,escrevendo
subentendidos,
A seu | o-r,h' r 1J.
familiar'
moraÌ
da
as
exigências
ronìancesque ttão chocavam
dissecada
foi
respeito,evocava-seAlmeida Garrett, cuia influência
escn
por Cândido JucáFilho e é com efeito um dos mestresda sua
povos
dos
casticismo
ao
tributo
o
ia - cujo leue ranço arcaicoPaga
o
coloniais. No fim de sua vida, os leitores sublinhavam também
ïe 5 Ji r ^ 4 i ít^ t
O
histórias'
das
suas
que
emana
gran<le
desencanto
o
pessimismo,
de que não há dúvida é que essasprimeiras geraçõesencontraram
ácidaParadar impressãode ousadia'mas
neli unta lìlosofrabastante
e fazia
expressade um modo elegantee comedido,que tranqüilizava
da sua leitura uma experiênciaagradávele sem maioresconseqúênincias. Poder-se-iadizer que ele lisonjeava o público mediano'
inteligentes
que
eram
clusiveos críticos,dando-lheso sentimentode
dos
a preço módico. O seu gosto pelas sentençasmorais' heÌdado
a
comlevava-o
Bíblia'
da
leitura
e
da
francesesdos séculosclássicos
do conterlo e corriam o
que sed€slacavam
por fórmulaslapidares,
seu destino próprio, difundindo uma idéia algo fácil de sabedori&'
Paraa opiniâo culta ou semicultado começodo século'ele aparecia
elegâncomo uma espéciede Anatole Francelocal, tendo a mesma
não
deixacia felina e menos devassidãode espírito As antologias
e no
vam de escolherna sttaobra coisascomo o APÔlouo engenhoso
nas
do
almocreve
o
episódio
ou
fundo banal sobrea agulhae a linha,
mosMemóias póstumosde Brás Cubas'q]ue,extraído do çonjunto'
tra de maneira apenasaParentementeprofunda a força do interesse'
Esteprimeiro Machado de Assis,floso/aíte e castiço,aparece'Por
morte:
exemplo,em dois bons estudospublicadoslogo depoisda sua
7á 5 .t/..tk.
de
a conferênçiade Oliveira Lima na Sorbonnee o pequenolivro
voltaireAlcidesMaya, que salientava,Para além da ironia de corte
inglês
tipo
de
humor'
ano, as componentesmais complicadasdo
qn va"t./.
Primeira
O livro importante de Alftedo Pujol, publicado no fim da
a visão
GrandeGuerra,cristalizoua visãoconvencionalda suavida e
de
mitologia
acentuados
traços
da sua obra,fixando com
filosofante
a singularhistória do menino pobre que atingiu' como comPensação,os pináculosda expressãoliterária'PoucodepoisGraçaAranha
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propôs uma teoria engenhosado movimento cruzado de Nabuco,
descendoda aristocraciaao povor e de Machado de Assis,subindo
\.\rU"'! do Dovoàs atitudes aristocráticas.
Uma nova maneira de interpretar só apareceriano decênio de
1930,
com a biografia de Lúcia Miguel Pereira,as análisesde Augus\1lo'
de Mário Mdlos.t a erapa
Mcyer.
r* hâbeisfiliaçòesbiográficas
, ú?
-to
propriamente
psicológica,quando os
, ,1,ìr.Y:tï o* poderíamos chamar de
. 'ì '. ï . S'* t'crìrjLos pr oc ur av a me s ta b e l e c e ru m a c o rre n terecíprocadecompreY\*
clrsio entre a vida e a obra, focalizando-asde acordo com as disci
L
plinas em moda, sobretudo a psicanálise,a somatologia,a neurolo.,,,1ì^.t
e
gia. Abro um parêntesepara dizer que não levarei em conta os ascLv
pectosextremos dessatendência,representadospelos médicos que
sc apossaramde Machado de Assis como de um indefeso cliente
póstumo,multiplicando diagnósticose querendotirar da sua obra e
tlos poucos elementosconhecidosde sua vida interpretaçõescu.jo
valor científico deve ser pequeno.Antes e depois, mas sobretudo
nessesanos de 1930,a sombra obsoletade Lombroso e Max Nordau
pairou com roupa nova sobreo grande escritor.
Disso tudo resultaalgo positivo para a crítica: a noção de que era
precisoler Machado,não com olhos convencionais,não com argú\4^c\""q,
, o r,5a ôn' cia acadêmica,mas com o sensodo desproporcionadoe mesmo o
anormal; daquilo que par€ceraro em nós à luz da psicologiade superficie,e no entanto compõe as camadasprofundas de que brota o
de cada um. Nessanova maneira de ler avulta sem
t" ""'*-t comportamento
dúvida Augusto Meyer, que, inspirado na obra de Dostoievski e na
dc PirandeÌÌo,foi além da visãohumoristïca e filosofante,mostrando
qüe na sua obra havia muito do homemsubterrôneo,do primeiro, e
rlo scr múltiplo, impalpável,do segundo.Ele e Lúcia Miguel Pereira
chlmlram a atençãopara os fenômenosde ambigtiidadeque pululunr rra sua ficção,obrigando a uma leitura mais eúgente, graçasà
,1rrala norrralidade e o sensodas conveniênciasconstituem apenas
o rlislirr'çcrlc um universomais complicado e por vezesturvo. O que

,í,,-:Jjii

st,;'rxlc rcparar clenegativo,nelese em Mário Matos, é a aludida rede buscarna
vclsilrilitlirLlcrlc interpretação,a preocupaçãoexcessiva
utilivitlarLr arrlol irpoioparao que aparecena obra ou, vice-versa,

zar a obra para esclarecera vida e a personalidade.Mas nào h" dúri ?^Iï;ï
da de que foi dessesestudose algunsoutros, geralmentepre cedendo
o ,+" J.ou sucedendode pouco as comemoraçõesdo centenáriodo nasci
fc ..r^^_
mento em 1939,que começou a compor-se a nossavisão moderna. u- v^lê
i Já não era mais o ìronistaameno,o eleganteburilador de sentenças,| 1 *-J
. I
^
da convençaoacadêmica;era o criador de um mundo paradoxal,o
i
{
I experimentador,o desoladocronista do absurdo.
No decêniode 1940notamos uma inflexão para o lado da filosofia
(sobretudocristã) e da sociologia.A primeira quis focalizarem Machado de Assis,sem impurezasbiogÌáficas,mormente o que se poderia chamar de angústiaexistencial.E o casode um dos seusmelhores críticos, Barreto Filho, cujo livro é uma das interpretações
mais madurasque possuímosde suaobra. Estescdticos resistiramao
psicologismoe ao biografismo, ao mesmo tempo em que pÍocuravam esclarecerde um ângulo metafísico.Numa situaçãonem psicológica nem biográfica situou-setambém Astrojildo Pereira,preocupado com os aspectossociaisda obra, mas pecando na medida em
que faziadestelado o que faziam os biogÌafistasde outro, isto é, considerandoa obra na medida em que descreviaa sociedadee, portanto, dissolvendo-ano doçumento eventual.Mas a essaalturajá seper
cebiauma mudança que levou a pensarna obra, não no homem. É
o casopÍecocede Aftânio Coutinho, autor de um livro sobreas influênciasfilosófiças,e é o casode Lúcia Miguel Pereiraem seunovo
enfoque da ficção machadiana,na qual a naturezado tempo seria,
em seguida,objeto de um estudo de Dirce Cortes Riedel.É o caso V " " , o z r ,
ainda de Roger Bastide,que, contrariando uma velha afirmação,se- Ír -r,ilr lr
gundo a qual Machado não sentiu a naturezado seu país,mostrou
que, ao contrário, eÌe a percebecom penetraçãoe constância;mas
em lugar de representáìapelos métodos do descritivismoromânti- \i .tL 5 â <;r co,incorpora-a à filigrana da narrativa,como elementofuncional da \J ,-,; c,a" J<composiçãoliterária. Era com o mesmo espírito que costumavadizer aos seusalunos na Universidadede São Paulo que o "mais brasileiro" não era Euclidesda Cunha- ornamental,para inglêsver; mas
Machado de Assis,que dava universalidadeao seu país pela explo
raçáo,em no5socontexto,dos temasessenciais.
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O que primeiro chama a atençãodo crítico na ficção de Machado
de Assisé a despreocupaçãocom asmodas dominantes e o aparente
arcaísmoda técnica.Num momento em que Flaubert sistematizara
a teoria do "romance que narra a si próprio", apagandoo narrador
atrásda otrjetividadeda narrativa; num momento em que Zola preconizavao inventário maciço da realidade,observadanos menores
detalhes,ele cultivou livremente o elíptico, o incompleto, o fragÌnentiiÍio, inlervindo na nanativa com bisbilhotice saborosa,lembrando ao leitor que atrás dela estayaa sua voz convencional.Era
luma forDrade manter, na segundametadedo séculoXlX, o tom calprichoso do Sterne,que ele prezava;de efetuaros seussaltostempo
e brincar com o Ìeitor. Era também um ecodo contephìlosophi]rais
[ae, à maneira de Voltaire, e era sobretudo o seu modo próprio de
[eixar as coisasmeio no ar, inclusive criando certas perpleúdades
hão resolvidas.
Curiosamente,este arcaísmo parecebruscamentemoderno, depois dastendênciasde vanguardado nossoséculo,que também procurarn sugeriro todo pelo fragmento,a estrutura pela elipse,a emo
ção peÌaironia e a grandezapela banalidade,Muitos dos seuscontos
e alguns dos seusromancesparecemabertosrsem conclusãonecessária,ou permitindo uma dupla leitura, como ocorÍe entre os nossoscontemporâneos.E o mais picanteé o estilo guindado e algo precioso com que trabaÌhae que se de um lado pode pareceracademismo, de outro sem dúvida pareceuma forma sutil de negaceio,como
seo narriÌdor estivesse
rindo um pouco do leitor. Estilo que mantém
uma espéciede imparcialidade,que é a marca pessoalde Machado,
fazendo parecerduplamente intensos os casosestranhosque apresentacom moderaçãodespreocupada.
Não é nos apai,(onadosnaturalistasdo seu tempo, teóricos da objetividade,que encontramoso
distanciamentoestéticoque reforçaa vibraçãoda realidade,mas sim
na sua técnica de esDectador.
A partir dessamatriz formal, que se poderia chamaï o toffi ma
chediano,é que podemos compreendera profundeza e a complexi-
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que escondeas suasrique- íwl,tv<"
dade duma obra lúcida e desencantada,
zasmaisprolìndas.Como Kaíka..--o õid.. no .ontrário de óos- 1.,/g,r'L -toievski,Proust ou Faulkner,os tormentos do homem e asiniqüida- ullíl+;L<
des do mundo aparecemnele sob um aspectonu e sem retórica,
agravadospela imparcialidadeestilísticareferida acima.

diversasmanifestações.Mas posso tentar a apresentaçãode alguns
casos,para dar uma idéia da originalidadeque hoje nos pareceexistir na obra de Machado de Assis,e que foi sendo desvendadalentamente pelasgeraçõesde críticos acima referidas.
@
l. Talvezpossamosdizer que um dos problemasfunãamentair d"
/*&.
i l;f,
suaobra é o da identidade.Quem sou eu?O que sou eu?Em que medida eu só existopor meio dos outros?Eu sou mais autênticoquan- p/;yi
5ã."
do penso ou quando eústo? Haverá mais de um ser em mim? Eis úo S((
algumasperguntasque parecemformar o substratode muitos dos. . .

seus
conro5eromances.
soba rorma;;;;:;;;il;.

aì at"''. x "^3 "

do serou do desdobramentoda personalidade,
estudadospor Augusto {ou6yraMeyer.Sob a forma extremaé o problema dos limites da razão e da
Ioucura,que desdecedochamou a atençãodos críticos,como um dos
temasprincipais de sua obra.
O primeiro casoé objeto,por exemplo,do conto O EspELHo,
onde Q Zs?e[]^"
surgea velha alegoriada sombraperdida,correntena demonologiae
tornadafamosano Romantismopelo PeÍer Schlemilh,de Adalbertvon
Chamisso.Um moço, nomeadoAlferesda GuardaNacionaÌ(a tropa
de reservaque no Brasilimperial setornou bem cedoum simplespre
texto para dar postose fardasvistosasa pessoasde certaposição),vai
passaÌuns tempos na fazendade sua tia. Esta,orgulhosacom o fato,
cria uma atmosferade extremavalorizaçãodo posto, chamando-oe
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fazendoque os escravoso chamem a cada instante"SenhorAlferes'ì
De tal modo que este traço social acabasendo uma segundaalma,
indispensávelpara a integridadepsicológicado personagem.
Dali a dias a tia precisaviajar com urgênciae deixa a fazendaa seu
cargo. Os escravosaproveitam para fugir, ele fica na solidão mais
compÌetae chegaàsbordasda dissoluçãoespiritual,desdeque não tinha mais o coro laudatório que evocavao seuposto a cadainstante.
A tal ponto, que olhando certo dia no espeÌhovê que a sua imagem
aparecequasedissoÌvida,borrada e irreconhecível,Ocorrelhe então
a idéia de vestira farda e passaralgum tempo todos os diasdiante do
espelho,o que o tranqüiliza e the restabelece
o equilíbdo,pois a suafigura seprojeta de novo claramente,devidamenterevestidapelo símbolo sociaÌdo uniforme. Quer dizer que a integridadepessoalestava
sobretudona opinião e manifestações
dos outros; na sociedadeque o
uniforÌne representae naquelaparte do ser que é projeção na e da
sociedade.A farda do Alferesera também a alma do Alferes.uma das
duas que todo homem possui,segundoo narrador,porque manifes
ta o se\rseratrayésdosoatrot sem o que nada somos.É cÌaro que a
força do conto não yem desta conclusão banal, aliás enunciada
pelo autor, conforme é seuhábito em tais casos.Vem
expressamerÌte
da utilizaçãoadrdrável da farda simbólicae do espelhomonumental
no desertoda fazendaabandonada,construindo uma espéciede alegoria moderna dasdivisõesda personalidadee da relatividadedo ser
Quanto ao problema da loucura, podemos citar o çonto O ALrE.\orrsre, elaborado segundo uma estrutura que Forster chamaria "de
ampulheta'ìUm médico funda um hospíciopara os Ìoucosda cidade
e vai diagnosticandotodas as manifestações
de anormalidademental
que observa.Aos poucoso hospicio se enche;dali a temposjá tem a
metadeda população;depoisquasetoda ela,até que o alienistasente
que a verdade,em conseqüência,
estáno contÌáÌio da suateoÍia.Man
da entãosoÌtaros internadose recoÌhera pequenaminoria de pessoas
equilibradas,porque, sendoexceção,estaé que é reaÌmenteanormal.
A minoria é submetidaa um tratamento de segundaalma, para usar
os termos do conto precedente:cadaum é tentado por uma fraqueza, acabacedendoe se equipam destemodo à maioria, sendo liber-
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tado, até que o hospício seesvaziade novo. O alienistapercebeentão
que os germesde desequilíbrioprosperaramtão facilmenteporque iá
estavamlatentesem todos; portanto, o mérito não é da sua terapia.
Não haveria um só homem normal, imune às solicitações das
manias,dasvaidades,da falta de ponderação?Analisando-sebem, vê
que é o seucaso;e resolveinternar-se,só no casarãovazio do hospício, onde morre mesesdepois.E nós perguntamos:quem era louco?
Ou seriam todos loucos, caso em que ninguém o é? Notemos que
esteconto e o anterior manifestam,no fim do séculoXIX, o que faria
íeì
a voga de Pirandelloa partir do decêniode 1920.
2. Outro problema que surgecom freqúênciana obra de Machado
de Assisé o da relaçãoentre o fato real e o fato imaginado,que será ' ve-A
X
um dos eixosdo granderomancede Marcel Proust,e que ambosanalisam principalmentecom relaçãoao ciúme.A mesmareversibilidade lo"ka
t
entre a razão e a loucura, que torna impossível demarcar as fronteiras e, portanto, definilas de modo satisfatório,existeentre o que
aconteceue o que pensamosque aconteceu.Um dos seusromances,
Dom Casmurro,conta a história de Bento Santiago,que, depois da 'ú"*
morte de seumaior e mais fiel amigo Escobar,seconvencede que eÌe (o,t*u..o
fora amante de sua mulher, Capitu, o personagemfeminino mais
famoso do romancista.A mulher nega,mas Bento junta uma porção
de indícios para elaborar a sua convicção,o mais importante dos
quais é a própria semelhançade seu filho com o amigo morto. Uma
estudiosanorte-americana,Helen Caldwell, no livro The Brazilian
Othello of Machadode Ássis,levantou a hipóteseviável, porque bem
machadiana,de que na verdadeCapitu não traiu o marido. Como o
livro é narrado por este,na primeira pessoa,é precisoconvir que só
conhecemosa sua visão dascoisas,e que parc a ftúiosa tistalizaçno
negativade um ciumento, é possívelaté encontrar semelhançasinexistentes,ou que são produtos do acaso(como a de Capitu com a
mãe de Sancha,mulher de Escobar,assinaladapor Lúcia Miguel
Pereira).Mas o fato é que, dentro do universo machadiano,não im|
porta muito que a convicçãode Bento sejafalsaou verdadeira,por|
que a conseqüênciaé exatamentea mesma nos dois casos:imaginá\
ria ou real,ela destrói a suacasae a suavida. E concluímosque neste I
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romance,como noutras situaçõesda sua obra, o real pode ser o que
I
parecereaÌ.E como a amizadee o amor parecemmas podem não ser
I
amizadenem amor, a ambigüidadegnosiológicasejunta à ambigüi\
I dade psicológicapara dissolver os conceitosmorais e suscitar um
lmundo escorregadio,onde os contrários se tocam e sedissolvem.
3, Neste caso,que sentido tem o ato?Eis outro problema fundaWr
mentaÌ em Machado de Assis,que o aproxima das preocupaçõesde
escritorcsconro o Conrad de Lord Jim ou de The SecretSharer,e que
foi um dos temascentraisdo existencialismoìiterário contemporâ' . . ,vt ^z neo,eÌn Sartree Camus,por exemplo.Sereieu aÌgumacoisamais do
gY 'R'
1\
que o ato que me exprime?Seráa vida mais do que uma cadeiade
opçÕes?Num dos seusmelhores romances,Esal e Jacó,ele retoma,
já no fim da carreira,esteproblema que pontilha a sua obra inteira.
é5*j .
Retona o sob a forma simbóÌica da rivalidade permanentede dois
eb
irmãos gêmeos,Pedro e Paulo, que repres€ntaminvariavelmentea
alternativade qualquer ato. Um só faz o contÌário do outro, e evidentementeasduaspossibilidadessãolegítimas.O grandeproblema
suscitadoé o da validade do ato e de sua relaçãocom o intuito que
o sustém.Atravésda crônica aparentementeçorriqueira de uma família da burguesiacarioca no fim do Império e começo da República, surgea cadainstant€estedebate,que secompletapelo terceiro
personagem-chave,
a moça Flora, que ambos os irmãos amam, está
claro, mas que, situada entre eles,não sabecomo escolher,É a eÌa,
como a outras mulheresna obra de Machado de Assis,que cabeencarnara decisãoética,o compromissodo seÌno ato que nãovolta atrás,
porque uma yez praticado define e obriga o ser de quem o praticou.
Os irmãos agem e optam sem parar, porque são as alternativas
opostas;mas ela,que deve identificar-secom uma ou com outra, se
sentiria reduzidaà metadeseo fizesse,e só a possedasduasmetades
\ .,^v,
^,
,r ker ^^
..,\'.- a realizariatisto e impossível,porque seria suprimir a própria lei do
^'.I1 o,r\- . ato, que é a opção.Simbolicamente,Flora morre sem escolher.E nós
, t êw

J*S,,,_""_t"",lTos neÌao mesmosoprode ataraxiaquefoi a ilusãode Heyst,
.,vrd:1e'' em Vìctory,de
losephConrad.
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4. Pareceevidenteque o temada opçãosecompletapor uma dasobsessões
fundamentaisde Machado de Assis,muito bem analisadapor
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Lúcia Miguel Pereira- o tema da perfeição,a aspiraçãoao ato com- !"i4*
pleto, à obra total, que encontramosem diversoscontos e sobretudo <íleÇre
num dos mais belose pungentesque escreveu:UM HoMEMcÉr.EBR!.
Trata-sede um compositor de polcas,Pestana,o mais famoso do
momento, reconhecidoe louvado por onde vá, procurado pelosedi
tores,abastadomaterialmente.No entanto,PestanaodeiaassuaspoÌcasque toda gentecantae executa,porque o seudesejoé compor uma
peçaerudi tade al taqual i dade,
um a sonala,um a m i\ 5a.( om o asque
admira em Beethovene Mozart. A noite, postado no piano, leva
horas solicitando a inspiração que resiste.Depois de muitos dias,
começaa sentir algo que prenuncia a visita da deusae a suaemoção
aumenta,sentequaseas notas desejadasbrotando nos dedos,atirase ao teclado e... compõe mais uma polca! Polcase semprepolcas,
cadavez mais briÌhantese popularesé o que faz até morrer. A alternativa é negadatambém a ele;só lhe restafazercomo é possível,não
coìlo lhe agradaria.Neste conto terríveÌ sob a levezaaparentedo
humor, a impotência espirituaìdo homem clama como do fundo de
um ergástulo. --È cárçsr
c
íS,
v'
5. Surgeentão a pergunta: se a fantasiafunciona como realiclade;17
li 5f
senáo conseguilnos
.ìgirsenãomuÌilandoo nossoeuì seo qu" ho d" ^1ì\\J
t'"^as
mais profundo em nós é no fim de contas a opinião dos outros; se
"
estamoscondenadosa nao atingir o qìrï;';;:.;;;;;;"ì;*
''x"* ' -^t
b'
qual a diÍerençaentr. o [r.rn . o *ul, o iusto e o injusto, o c
o "L'
";ï
"rtor'
errado? Machado de Assis passoua vida ilustrando estapergunta,
que é modulada de maneira exemplarno prineiro e mais conheci- , ,
<1odos seusgrandesromancesde maturidade: Memòriaspóstumas ì1Lç'^ct'í t'5
de Brás Cubas.Nelemesmo a vida é conceituadarelativamente,pois Jgí'$yen^.5
é um morto que conta a sua própÍia história.
Este sentimento profundo da relatividade total dos atos, da im- lgtA rr.Lnpossibilidadede os conceituar adequadamente,dá lugar ao sentil" dmento do absurdo,do ato sem origem e dojuízo sem fundamento,
xLx.Jc
que é a mola da obra de Kafka e, antesdela,do ato gratuito de Gide.
Que.já ocorria na obra de Dostoievskie percorre discretamentea de
Maçhado de Assis.É o çaso do conto STNGULÁR
ocoRRÊNcrx,
onde 5;r"6
"fr.raliás podemos encontrar um bom exemplo do vitorianismo d" oc).rà''.,1
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Machado, que, não ousando pôr em cena uma mulher casada,descrevea situaçãode tipo conjugal de uma antiga e discreta"moça de
costumesfáceis",que vive com um advogadoe se comporta como
esposarespeitávele fiel. No entanto,certo dia ela se entregasem razão aparentea um vagabundode rua, depois de o haverprovocado.
O fato é descobertocasualmentepelo advogado,segue-seuma ruptura violenta que suscitana moça um desesperotão sincero e profundo, que as relaçõesse reatam,com a mesma dignidade de sentimentos e atitudesde antes.O advogadomorre e ela se conseryafiel
à sua memória, como viúva saudosade um grande e único amor.
Por que então aqueleato inexplicável?Impossívelsaber.E qual o
que a exprime melhor: a fidelidade ou a transgrescomportamento
Çv "t "\
são?ImpossíveÌdeterminar.Os atos e os sentimentosestãocercados
por um haÌo de absurdo,de gratuidade,que toma diffceis não apenas âs avaliaçõesmorais, mas as interpretaçõespsicológicas.Alguns
decêniosmais tarde,Freud mostraria a irnportância fundamental do
Ìapsoe dos comportamentosconsideradosocasionais.Elesocorrem
com freqüênciana obra de Machado de Assis,revelando ao leitor
atento o sensoproflrndo das contradiçõesda alma.
6, Pessoalmente,
o que mais me atrai nos seuslirarosé um outro teG
V
ma, diferentedestes:a transformaçãodo homem em objeto do ho^q$^
mem, que é uma dasmaÌdiçõesligadasà falta de liberdadeverdadeira,
cb \:
ecouómicae espiritual,Estetemae um dosdemóniosfamiliaresda sua
#".", obra, desdeas formas atenuadasdo simples egoísmo até os extremos
do sadismo e da pilhagern monetrária.A ele se Ìiga a famosa teoria do
Humanitismo,elaboradapor um dos seuspersonagens,
o filósofo )oaquim BorbadosSantos,doido epor issomesmomachadianamente
lú. < 7 L'
cido, figurantesecundárioem dois romances,um dos quaistraz o seu
\^í'",
apelido: Memórias póstumasde Brós Cubase QuincasBorba.
Os críticos, sobretudo Barreto FiÌho, que melhor estudou o caso,
interpretam o Humanitismo como sátira ao Positivismoe em geral
ao Naturalismofilosóficodo séculoXÌX, pÌincipalmente sob o aspecto da teoria darwiniana da Ìuta pela vida com sobrevivênciado mais
[,l,r,nf
+\ Jn^o: apto. Mas, além disso, é notória uma conotação mais ampla, que
' transcendea sátira e vê o homem como um ser devorador em cuja
Y
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dinâmica a sobrevivênciado mais forte é um episódio e um caso
particular.EssadevoraçãogeraÌe surdatendea tÌansformar o homem
em instrumento do homem, e sob esteaspectoa obra de Machado
searticula, muito mais do que poderia parecerà primeira vista,com
os conceitosde alienaçãoe decorrentereificaçãoda personalidade,
dominantes no pensamentoe na cÌítica marxista de nossosdias e já
ilustrados pela obra dos grandes realistas,homens tão diferentes
dele quanto Balzace Zola.
No romance Quircas Bor&c,um modesto professorprimário, Ru- Q,r;,nws
biao, herda do filósofo Quincas Borba uma fortuna, com a condição
de cuidar de seucachorro,ao qual dera o próprio nome. Mas com o
dinheiro, que é uma espéciede ouro maldito, como na lenda dos NibeÌungos,Rubião herda igualmente a loucura do amigo. A sua fortuna sedissolveem ostentaçãoe no sustentode parasitas;mas serve
sobretudocomo capital para asespeculaçÕes
comerciaisde um arrivista hábiÌ, Cristiano PaÌha,por cuja mulher, "a bela Sofia",Rubiao
se apaixona.O âmor e a loucura surgem aqui, romanticamente,de
mãos dadas;mas o tertius gaudensé a ambição econômica,baixocontínuo do romance,de que Rubião setoÌna um instrumento. No
fim, pobre e louco, ele morre abandonado;mas em compensação,
como queria a filosofia do Humanitismo, Palhae Sofia estãoricos e
considerados,dentro da mais perfeita normalidade social,Os fracos
e os puros foram sutilmente manipuladoscomo coisase em seguida
são postos de lado pelo próprio mecanismo da narrativa, que os
cospede certo modo e seconcentranos triunfadores,acabandopor
deixar no Ìeitor uma dúvida sarcásticae cheia de subentendidos:o
nome do livro designao filósofo ou o cachorro,o homem ou o animal, que condicionaram ambos o destino de Rubião?Este começa
como simpleshomem, chegana sualoucura a julgar-seimperador e
acabacomo um pobre bicho, fustigadopela fome e a chuva,no mesmo nível que o seucachorro.
Há um conto, A cAusesrcnrre, onde a relaçãodevoradorade ho- .1\ çtv5 omem a homem assumeum caÌáter de paÌadigma. Fortunato é um 1(.r L+asenhor frio e rico, que demonstra interessepelo softimento, socorrendo feridos, velando doentes com uma dedicação excepcional.
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Casado,.jáde meia-idade,é bom para a mulher, mas eÌa manifesta
diante deÌeum constrangimentoque parecemedo,
O casalé amigo de um jovem médico,a quem Fortunato coDvence
a fundar,de sociedadecom ele,uma casade saúde,cujos capitaisfornece.NeliÌ,prestaassistência
constanteaosdoentes,com um interesse
absorveÌìteque o leva a estudaranatomia pela vivissecçãode gatose
cachorros.O barulho de dor que est€sfazem abalaos nervosdelicados da mulher, que pedeao médico para obter do marido a cessação
dasexperiências.Jáentão o convívio tinha despertadono rapazuma
paixerocalada,pura, certamentecorrespondida,pela esposado amigo. O lnomento cruciantedo conto é a cenaonde o médico encontra
a senhorade Fortunato apavoradae, numa outra sala,vê estetorturar]do um rato de maneira espantosae abjeta.Com uma das mãos,
seguraum cordão atado ao rabo do animal, bairando-o a um prato
cheio de álcooì inflamado, erguendo-orepetidamentepara não matá-lo depressa;com a outra, vai cottando as patas a tesoura.A descrição é longa e terrível,fora dos hábitosdiscretose sintéticosde Machado de Assis,O médico percebeentão o tipo de homem que tem
por amigo: alguém que encontrao maior prazer na dor alheia,
Poucodepois a esposapiora e afinal morre. O marido demonstra
uma dedicaçãoextrema,como sempre,mas na fasefinal da agoniao
que predomina é o seu prazer com o espetáculo.Na vigília fúnebre,
surpreendeo médico beiiando a testado cadávere compreendetudo r
num relâmpagode cólera;mas o amigo rompe num pranto desesperado e Fortunato, obseryandosem ser visto, "saboreoutranqüilo
essaexplosãode dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa".
Não é difícil ver que, além de tudo o que vem no plano ostensivo,
estesádicotransformou virtualmente a mulher e o amigo num par
amoroso inibido pelo escrúpulo, e com isto sofrendo constant€mente;e que ambossetornam o instrumento supremodo seuprazer
nìonstruoso,da sua atitude de manipuìação de que o rato é o símbolo, Of mìceand men,poderíamosdizer com um pouco de humor
negro,para indicar que o homem, transfoÌmado em instrumento do
homem, cai praticamenteno nível do animal violentado.
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Nestenível é que encontramoso Machado de Assismais terrível e Él^
çóa
Jo ci r"; í
mais lúcido, estendendopara a oÌganizaçãodas relaçõesa sua mirada desmistificadora.Setivesseficado no plano dos aforismosdesencantadosque fascinavamas pÍimeiÍas geraçõesde cdticos; ou mesmo no dassituaçõespsicológicasambíguasrque depois setornaram
o seu atrativo principal, talveznão tivessesido mais do que um dos
"heróis da decadência",
de que falaViana Moog. Mas, além disso,há
na sua obrâ um interessemais largo, proyeniente do fato de haver
incluído discretamenteum estranhofio social na tela do seu relativismo. Pelasua obra toda há um sensoprofundo, nada documentário, do sratus,do duelo dos salões,do movimento das camadas,da
potência do dinheiro. O ganho, o lucro, o prestígio,a soberaniado
interessesãomolas dos seuspersonagens,aparecendoem Memórias
póstumosde Brás Crbcq avultando em Esaú e Jacó,predominando
em QuincasBorba, sempretransformado em modos de ser e de fazer.E os mais desagradáveis,
os mais terríveisdos seuspersonagens,
são homens de corte burguês impecável,perfeitamenteentrosados
nos rroresda sua classe.Sob esteaspecto,é interessantecomparar a
anormalidadeessencialde Fortunato d'A causa sEcRÊTÀ
com a sua
perfeita normalidade sociaì de proprietário abastadoe sóbrio, que
vive de rendase do respeitocoletivo.O sensomachadianodos sigilos da alma searticula em muitos casoscom uma compreensãoigualmente plofunda das estruturassociais,que funcionam em sua obra
com a mesma imanência poderosaque Roger Bastidedemonstrou
haver no caso da paisagem.E aos seus alienadosno sentido psiquiátrico correspondemcertasalienaçõesno sentido sociale moral.
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Esteescritodeveriachamar-seEseusÀ..ra
DEuM cERToMAcHÁDoDE
Assrs,porque descrevesobretudoo escritorsubterrâneo(que Augusto MeyerlocaÌizoumelhor do que ninguém),visto em diversosplanos
e referido a tendênciasposterioresda literatura. Há outros, inclusive
um Machado de Assisbastanteanedóticoe mesmo trivial, autor de
numerososcontos ciÌcunstanciaisque não ultrapassamo nível da
crônica nem o caráterde passatempo.E ele que às vezeschegabem
perto de um certo ar pelintra e uma ceÍta afetaçãoconstrangedora.
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Mas este,graçasa Deus,é menosfieqüentedo que um outro aparentado com ele, engraçado e engenhoso, movido por uma espécie de
prazer narrativo que o leva a engendrarocorrênciase teceÍ complicáçõesfacilmentesolúveis.EsteMachadode Assisdespretensioso
e de
bom humor constitui porventura o ponto de referênciados demais,
porque dele vem o tom, ocasionale reticente,digresivo e coloquial,
da maioria dos seuscontos e romances.Nele se manifesta o amor da
ficção pela ficção, a perícia em tecer histórias, que seaproxima da gratuidade determinativa do jogo. Deste autor habilidoso e divertido
brota o Machadode Assisfocalizadoaqui - numa pasagem insensi
vel que vai levando da quase-melancoliada Norrr or elurnarle à
dubiedadede DoNÂ P^uL^, daí à indecisãoperturbadora de Dora
BENEDTTA,
que sobeà surpresacontundented'^ sENHoRÂ
Do C^LvÁo,
já no portal de um mundo estranho,mostrando as transiçõesquase
imperceptíveisque unificam a diversidadedo escritor.
Isso é dito para justificar um conselho final: não procuremos na
ryil16orlsua obra uma coleçãode apólogosnem uma galeriade tipos singulctlc 5
lares. Procuremos sobretudo as situa@esfccionais que ele inventou.
(.,1iut*v<5
Tãnto aquelasonde os destinose os acontecimentosseorganizâmsegundo uma espéciede encantamentogratuito, quanto as outras, ri*
casde significadoem sua aparentesimplicidade,manifestando,com
: i\.rc.cóe5
uma enganadoraneutralidadede tom, os conflitos essenciais
do hot '^ '5 mem consigo mesmo, com os outros homens, com as classese os gruÇi .'""
pos. A visão resultante é poderosa,como esta palestra não seria capaz
sequerde sugerir.O melhor que possofazer é aconselhara cada um
que esqueçao que eu disse,compendiandoos críticos,e abra diretamente os livros de Machado de Assis.
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